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VOORWOORD

Deze uitgave is geen slaafsche herdruk.
_

Eerst en vooral, wierden - geheel natuurlijk - al de w.jzigmgen en

verbeterlngen die De Bo aan zijn eigen h^nd-Idwiicon toebracht, m deze

uite-ave in acht genomen,

Daarbii, zonder «nderszins het werk van De Bo. daar zelfs waar

misschien iets weg te laten, iets toe te voegen of te wijz.gen ware, te

willen veranderen, hebben wij gemeend deze nieuwe vutgave eene verhoogde

weerde te kunnen en te mogen toevoegen, met ze in te nchten en te

schikken naar 't gedacht zelve en naar de uitgesproken begeerte van zaliger

Deken De Bo.

Diensvolgens : „ •• , i,*.

i" Al hetcreen in de eerste te vinden is, is op zulke wijze bewrocht

dat de bijvoeg.'die daar van achter en op zijn eigen staat (bl. 1455-14S1),

thans in 't lijf dezer uitgave. waar het zyn moet, gebracht vs.

.0 Al de verschillige woordengedaanten en wisselvormen die De Bo

onder ''t een en 't zelfde woord vergadert, wierden Abc-wijze in 't lijf der nieuwe

uitgave geschikt, met verzending naar 't woord waar uitleg ^taat B. v

Benevens Fkezk geeft De Bo 00k Freme, Fnn.e Frame en stelt die

iaaJste ^edaanten 00k op hunne plaats in de eerste uitgave, met verzending

natFKL Maar zeer dikwijls gebeurt het dat hij dat met en doet en

d.t men vruchteloos in den Mc 't een of 't ander woord zoekt dat nogtans

,n Xldiotuon te vinden is. Al zulke wisselvormen hebben wij zorgvuldig aan-

..eteekend en ze in den Abe opgenomen. Zoo staan er b,j honderden in

deze uit'5'ave meer.
t->.

•
i

," De oude woorden die De Bo uit Maerlant, Kihaen, David s. j.,

Simons, Despars, A. Biins enz. enz. aanhaalt en hier en daar uidegt staan

ook in den Ak dezer uitgave te vinden. Dit zal aan al dezen die de



middel-nederlandsche taal- en letterkunde bewerken, aangenaam en c

nuttig zijn.

4° Van al de samengestelde woorden staat het tweede vvoord of };«

derde op zijne plaats en van het eerste afgescheiden in den Abe. Bijvoofl

heeld : in de eerste uitgave staat Ovenbuur in de O; in de nieu'.ve bLj

Ovcnbmir natuurlijk in de O staan, maar in de B komt nu :
—Bin.

met verzending naar Ovcnbtiur. Zoo ook, bijvoorbeeld, onder het woor

Ainvc, na den uitleg en de voorbeelden die in den eersten druk staan, i

er nu bijgevoegd :

—AUWE, zie Assel-, Brand-, Dood-, Drk-, Graan-, Grijmt-, Lijiii-, Rood-. Slinger-, Stuif-, Twee
Zaadauwe.

en zoo is 't met al de samengestelde woorden, gelijk het de lezer te;

anderen gemakkelijk zien kan.

5" De zegwijzen en spreekwoorden die over 't een of 't ander woon
loopen en in de eerste uitgave waar hier waar daar verspreid zijn, worden ii

deze al onder 't een en 't zelfde wnnrd gebracht, met verzending naar datgem

waar de uitleg ervan gegeven wordt. De lezer vergelijke de oude met dezi

nieuwe uitgave, b. v. onder de woorden Diiivcl, Katie, Gaaii, Schulten eni

6" Waar het past om naderen uitleg te vinden en vergelijkend

studien te maken, wordt er telkens van 't een woord naar het ander ver

zonden.

7" Eene ^i^r-wijze geschikte lijst van al de fransche woorden die ii

't Idioticon door vlaamsche vertalingen vervangen zijn geworden, komt o)

het einde. Om plaats te winnen en geen nutteloos werk te doen, geven w
niet al de verschillige gedaanten onzer westvlaamsche woorden op, maar we

dat woord waaronder de lezer toch al die verschillige vormen in 't Idiotico,

kan vinden.

8" \^ooraan drukken wij eene verzamelende AbcXifX. van al de bijzon

derste taalverschijnsels, die De Bo hier en daar in zijn werk aangeteekent

heeft en bekend gemaakt.

Joseph Samyn.

Scplenibcr iHgi.
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INLEIDING

De West-Vlamingen — De Westvlaamsche Taal —
Het Westvlaamsch Idioticon.

I. De West-Vlamingen, omtrent een millioen in getalle, wonen langs de
zee, bewesten de Oost-Vlamingen aan de eene zljde, benoorden de Franschen en de
Walen aan de andere.

De scheidslinie tusschen de West- en de Oost-Vlamingen loopt van de zee bij

Sluis langs Lapscheure, S. Jooris, Ruisselede, Caneghem, Aarseelc, Marckeghem,
Wacken, tot aan Vive S. Baafs op de Leie; van daar klimt zij langs dezen stroom

opwaarts voort door Harelbeke, Kortijk en Meenen, tot aan Wervick (i).

De scheidslinie tusschen de West-Vlamingen en de Franschen met de Walen,

loopt van de zee bij Grevclinge langs de A tot bij S. Omaars; van daar langs

Renescheure, Boeseghem, Nieuw Berquin, Steenwerck, Ploegsteert, Waasten aan de

Leie, en van daar met dezen stroom voort tot aan Wervick (i).

Het land van de West-Vlamingen, sedert de veroveringen van koning
Lodewijk XIV in twee'n gespleten, is tegenwoordig deels de Belgische Provincie

van West-Vlaanderen tot aan de Leie, deels Frankrijks d^partement du N'ord tot

aan de A. Vroeger was het een, en 't hiet Vlaamsch Vlaanderen, Flandre Flamin-
gante, Flandria TetUonica (2), ten onderscheid van Waalsch Vlaanderen, Flandre
Gallicantc, Gallo-Flmidria (3); welke beide maar een Graafschap uitmieken, het

wijdvermaard Graafschap van Vlaanderen, dat eeuwen lang aan 't hoofd van Europa
stond, door zijnen rijkdom, zijn gezag, zijne schoone kunsten en letteren alles

overtreffende.

Van de elfste eeuw herwaarts strekte dit Graafschap zich niet verder uit dan
van de Otto-gracht of Oude Schelde (4), die het Graafschap afpaalde van Rijks-

(1) Zie de Landkaart hiernevens, waar die linic door kruisjes is aangeduid.

(2) Vlaamsch Vlaanderen bestond uit het Vrije van Brugge en negeu Kasselrijen, to weten die van Gent,
die van Audenaarde, die van Kortrijk, die van Iper, die van Belle, die van Cassel, die van Burburg, die van
S. Winocx-Berghe en die van Veurne. In die streUen, die vroeger de Kasselrijen van Gent en van Audenaarde
waren, spreekt men tegenwoordig Oostvlaamsch.

(^1 Waalsch Vlaanderen had maar drie Kasselrijen: die van Rijsel, die van Douay en die van Orchies.

(<)) J. David, Vaderl. Hist. IV, bl. 32 sqq.



Vlaanderen, tot aan de A die te Grevelinge in de zee valt; maar hooger op, in de

negenste eeuw, liep het langs de zee zuidwaarts voort tot aan de Canche en de

stad Bapaume tegen de zuidelijke grenzen van het Atrechtsche (i).

Zoo men ziet op de Landkaart hiernevens, de tegenvvoordige scheidslinie

tusschen de West- en de Oost-Vlamingen, ligt nog al ver van de Otto-gracht af.

Ik meen dat zij oulings de Otto-gracht zelve was; trouwens de taal van die

Oost-Vlamingen die thans bewesten die Gracht wonen, even als van deze die

zicli tusschen Schelde en Leie bevinden, is geen zuiver oostvlaamsch : men hoort

er de naslepende e, de eentonigheid van tongval, en somwijlen ii en nit in plaats

van ij en ui, -drie elementen die aan 't westvlaamsch eigen zijn, en daarom, naar

mijn inzien, eene vermengeling van de twee volkeren bewijzen.

Doch het is vooral aan den kant van Frankrijk dat het Westvlaamsch veel

grond verloren heeft. Tegenvvoordig afgepaald aan de A en de Leie, beheerschte

het eertijds al de uitgestrekte landen die over die rivieren liggen, van Rijsel tot

Boulonje, als blijkt uit de oude benaming van Artois flaiiiingant, en uit de

vlaamsche eigennamen van dorpen en gemeenten die daar overal in menigte nog

overzijn, zooals Nordkerke, Polincove, Leulinghem, Moringhem, Waterdal enz. in

Artesie; Audinghem, Bertinghem, Tramezeele, Waringhezeele, Maninghem, Boulem-

berg enz. langs de zeekust van Picardie tot over Boulonje.

Overlang , is het vlaamsch daar, verdrongen door het fransch, almendal

verdwenen. Hoe nogtans en waneer dit geschied is blijft in 't duister. De Comite

flainand de France, die voor de Westvlaamsche taal en historie zooveel reeds

gedaan heeft en nog gedurig doet, heeft zijne aandacht op die questie gevestigd,

en het is te hopen dat er haast helder dag in komen zal. (2)

Eene andere questie van geen minder belang maar wellicht moeielijker op te

lossen, ware van te weten waarom de spraak van de West-Vlamingen zoo merkelijk

verschilt van die der Oost-Vlamingen. Heeft dit verschil bestaan van eersten af, of

is het van lateren dage? En in dit geval heeft de politick daar invloed op gehad,

nademaal het Westvlaamsche land altijd cen leen is geweest van Frankrijk, en het

Oostvlaamsche van het Duitsche Keizerrijk?

II. De taal van de West-Vlamingen is een oud neerduitsch dialect dat in de

middeleeuwen, waneer het Graafschap van Vlaanderen in zijnen luister stond, tot

grondslag en regel diende aan de algemeene neerduitsche schrijftaal (3), als blijkt

uit de overgeblevenc schriften van dien tijd, waar o. a. do spelling geheel de weer-

spiegel is van de hedendaagsche westvlaamsche spraak.

Dit oud dialect heeft met het verval van het Graafschap zijnen invloed verlo-

ren, zoodanig ja dat onze noordelijke geburen de hulde opgaven die zij hem tot

dan toe bewezen hadden, en zich allengskens eene bezondere spelling, spraakkunst

en woordenschat mieken, die, met behulp van politieke en godsdienstige gebeurte-

nissen, welhaast de taal in twee dialecten, het vlaamsch en het hollandsch, ver-

deelden.

(i) J. David, Vaderl. Hist., iv, bl. S.

(2) Zie Vaderlandsch ilusium, \, bl. 413.

(3) D' Snellaert Belg. Museum, VIII, bl. 159.



Ondertusschen is het sprekende AVestvlaamsch altijd Westvlaamsch gebleven,

en heeft het tot heden toe de eigenaardigheid der oude voorvaderlijke taal weiger-

lijk behouden.

Die eigenaardigheid bestaat vooreerst in de uitspraak, dat is, in de klankcn

en den tongval.

Men verkent den West-Vlaming bij 't eerste woord dat van zijne lippen

vloeit. De westvlaamsche klanken zijn Ucht, delikaat, lijzig en helder, gelijk in 't

fransch; geheel verschillig van de oostvlaamsche die breed, zwaar en manhaftiger

vallen, gelijk in 't hoogduitsch. Dlt is voornamentlijk merkbaar in a, an, ei, ff en

ui, zoo men nader zien kan in 't Idioticon.

Wegens den tongval of de stembuiging in de rede, deze is niet, gelijk de

klanken, overal een en dezelfde; hij verschilt volgens de streken. Bijkans eentonig

en zonder voois in 't Brugsche Vrije en in de Kasselrije van Kortrijk, wordt
hij zangerig en gezwind in Veurne-Ambacht en in 't Poperingschc, nog gejwinder

maar een weinig verkept, verder op in Fransch Vlaanderen (i).

Verders, de eigenaardigheid van het Westvlaamsch ligt nog in zekere ver-

buigingen, vormen en uitgangen, doch vooral in eenen overvloed van woorden en
uitdrukkingen die elders niet gekend zijn of andere beteekenissen hebben. Dit alles

heb ik, zoo veel mogelijk, in dit Idioticon verzameld, en er al den uitleg van
gegeven dien ik wist.

In de schrijvende taal nogtans hebben de West-Vlamingen, om tot de
eenheid, die onze naburcn gebroken hadden, weder te geraken, sedert lang de
eigenaardigheid van hunne spelling en spraakkunst, hoe oud en logisch ook,

geslachtofferd; ja zelfs de woorden en de wendingen, die hun vreemd zijn, aange-

nomen, en het volk, dat ze niet en kende, aangeleerd met ze op tijd en stond

behendig in de rede te schuiven.

lets waar zij nooit van afgezien hebben is het recht van ook hunne eigene

woorden en Avendingen, die den ioetssteen van eene gezonde taalkunde niet vrceze/i,

te baat te nemen.

En dit recht is hun oubetwistbaar. Want — behalve dat het geldig bestaat

bij alle volkercn en gemeen is aan alle dialecten, behalve dat het de taal verrijkt

wonder ze te verdeelen, en dat de goede schrijvers, die er gebruik van maken,
overal verdienden lof bij de heden halen — gaat het vast dat de eigenaardigheid

van de taal, zoo wij hooger zeiden, en gevolgentlijk haar nationaal karakter en
liare lyrische poezij, ten grootsten deele in die woorden en wendingen gelegen is;

en dat men die eigenaardigheid bewaren moet, wilt men den wortel, waaraan de
taal in 't herte van 't volk staat en groeit, en bij gevolg de taal zelve bewaren.

Er zijn woorden en wendingen die men maar in de school en in de boeken

(i) Eene kenraerkende bezonderheid, die deze drie tongvallen duidelijk uiteenscheidt, is van den eenen
kant dat men in 't eerste gewest, even als in Oost-Vlaanderen, Brabant en Holland, het voorvoegsel <^e bij de
deelwoorden heeft, zeggende gemakt, gcschrfven enz., terwijl men in de twee andere ge vervangt door ? zec"ende
emaki, eschrcven enz., en van den anderen kant dat men in Fransch-Vlaanderen de letterverbinding scJi uit-
spreekt gelijk in 't hoogduitsch of gelijk de fransche ch, hetgeen in de andere gewesten niet bestaat. De schei-
ding tusschen deze dris tongvallen (de mindere laat ik varen) staat op de kaart hiernevens afgeteckeud met
streepjes-linien, waarvan de eene loopt van Westende langs Vladsloo naar Iper, en de andere meer of min de
tegenwoordige politieke scheiding toeuadert tusschen Frankrijk en Belgie.



leert : dat is conquest, aangewonnen rijkdom. Het zijn er andere die men

leert rond den heerd : dat is vaderlijk erfgoed waar men in geboren is en

opgegroeid, dierbaar en bekoorlijk boven al ander, omdat men er geheel zijnen

landaard in ziet, omdat het krielende vol is van personeele herinneringen. Om hier

een enkel voorbeeld van te geven : akelig of naar, die men dikwijls in de schrijf-

taal vindt, zijn schoone woorden, maar zij en hebben bij den West-Vlaming op

verre na de weerde niet van zijn eigen eenlijk of vereend, die er de synoniemen

van zijn; akelig en naar spreken hem maar aan den geest; eenly'k en vereend doen

ook indruk op zijn hert; de twee eerste verstaat hij, de twee laatste verstaat en

gevoelt hij tevens : er kleeft iets van die huivering aan die eens in zijn bloed zin-

derde bij een ongeluk dat hij gebeuren zag, bij een bosch of veld waar hij 's nachts

in verdoolde, enz.

Eischen dan van een volk dat het zijne eigene woorden en wendingen ver-

zake, vooral waneer er velen zijn lijk in 't westvlaamsch, om ze door geleende te

vervangen, dat is hem de jeugd en de vreugd, den geest en het leven uit de taal

ontstelen, dat is hem zijne eigene taal schier zoo vreemd maken als eene die het

aanleert van een ander volk.

Men heeft meermaals gezeid dat de vlaamsche taal twee groote vijanden

heeft, eenen die ze vemielen, en eenen die ze verbasteren wilt, te weten : den

invloed van het fransch waar wij door dagelijksche betrekking, door stoffelijke

belangen, door mode of noodzakelijkheid van 't fransch te kunnen, ook al om andere

redens, onvermijdelijk naar overhellen; — en den invloed van het hoogduitsch, die

allengskens den aard van het Neerlandsch zoo verandert dat men het reeds in

Fransch-Vlaanderen schier niet meer verstaat (i).

Maar het Westvlaamsch in 't bijzonder heeft nog eenen derden vijand die

gevaarlijker is dan de twee andere : het is de kwade taal van sommigen die

gedurig herhalen dat het westvlaamsch dialect eene platte taal is, en louter provin-

cialisme. Trouwens die betichtingen, hoe ongegrond ook, bedriegen de onwetenden,

nemen hun de achting en de genegenheid weg die zij voor hun dialect moeten

hebben, en aldus vergemakkelijken zij de andere vijanden hunnen intocht; want, de

ondervinding leert het, een West-Vlaming begint den franschen of den duitschen

trant te volgen, naarmate hij de achting voor zijne eigene taal verliest. Ook hebben

dezen die krachtdadig den West-Vlaming tegen den vreemden invloed willen

bevrijden, zich altoos bevlijtigd om in zijn hert de liefde en de achting van zijn

dialect te bewaren en te versterken, met het wijslijk op te helderen en eene ruime

plaats voor zijne beste woorden en wendingen in de schrijvende taal te bepleiten (2).

(i) <> I.es Flamands de France, qui lisent et comprennent tr4s bien les auteurs beiges et hoUaudais des

XVII" et XVIII' si&les, ont la plus grande peine a comprendre les livres mojernes edites en Belgiquc. Cela

provient de ce que la langue flamande est restee stalionnaire dans notre Flandre, tandis que en Belgique, depuis

environ un demi-siccle, elle a fait un pas vers le hollandais, qui liii-meine s'est quelquefois rapproche de I'alle-

mand. » Ed. De Coussemaker, Aiinale^ du Comi/e Flamand de France, tome III.

(2) Vaelande (anagramma van Van Daele, een geleerd taalkundige van Iper) schreef in zijn Tyd-verdryf
van 1806 : « Hoog-geschatle Westvlaemsche Geleerde Bruggelingen, Oostendenaers, Korlrykers, Veurenaers, Duyn-
kerkers, Bergenaers, Meenena-rs, Poperingenaers, Rousselaerenaers, Tlioroutnaers, immers Letter-minnaers van alle

Dorpen en Vlekken in den Westvlaemschen y en on • (niet ey en aii) - kreyts gelegen, konit onse Tael ter hulp,

brengt vruchten by van uwen beoefenden geest, om nevens dit Werk te voegen ter opheldering van ons aller-

beste Neder-duyts. Syn \vy dan onder soo ongelukkige Ster gebooren, dat wy maer konnen onkundige naervolgers der
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Dat die betichtingen echter geenen grond houden, blijkt. En vcor eerst is 't

volstrekt mis, het We&tvlaamsch eene platte slepende taal te heeten. Indien men
zei : er zijn schrijvers in Wcst-Vlaanderen, gclijk elders, die eenen platten slependen

schrijftrant hebben, dat zou er door kunnen; maar dit is dan aan de schrijvers, en

niet aan de taal te wijten, tenware men insgelijks beweren vvilde dat het hollandsch

b. V. eene stroeve of opgeblazene taal is, omdat hollandsche schrijvers zulk eene

taal voeren. Vocr 't overige de eerw. heer Guido Gezelle en anderen hebben door

hunne schriften genoegzaam bewezen dat men in 't westvlaamsch ten minste zoo

keurig en edel, zoo krachtig en kernachtig als in al andere welkdanige talen

spreken kan.

De West-Vlaming echter heeft eenen ingeboren afkeer van al wat winderig,

gemaakt, gewrongen en waanwijs staat; hij wUt eene taal eenvoudig gelijk zijn

hert, gemakkelijk en natuurlijk. Maar, zoo Horatius zegt, men neemt ook al den

schijn voor het wezen, dectpinmr specie recti; men zoekt eenvoudig te spreken en

men valt te leeg; men schrikt hoogdravend in de wolken te zweven, en men sleep-

wiekt langs den grond :
.

Serpit Immi tutus mmium t-imtdusque procellos.

De kunst is dan van die twee uitersten te vermijden, en eenen middentrant

te volgen, niet te hoog en niet te leeg, maar eenvoudig en edel, natuurlijk en

keurig, vloeiend en krachtig.

Ondertusschen dient hier herinnerd dat de schrijftrant, naar gelang der

omstandigheden, eenige trappen dalen of klimmen kan zonder zijne vveerdigheid te

verliezen. Een voorbeeld. Vele woorden hebben eenen wisselvorm : men zegt bloem

en blom, borze en beurs, gezegd en gezeid, haar en Jieur, kleen en klem, klippel en

klzippel, knokel en kneukel, konnen en kunnen, paard en peerd, slotel en sleutel,

smelten en smitten, zon en ztmne enz. Hoewel deze vormen, taalkundig gesproken,

alien goed zijn, de eene nogtans is hooger van toon dan de andere : het blijft den

goeden smaak van den schrijver bevolen deze te kiezen die zich naar het onderwerp

waarover, en naar de lieden tot wie hij spreekt, betamelijkst voegen.

Wat die andere aantijging betreft, dat de westvlaamsche woorden Provincialisme

zijn, dat is geen duitsch; het is een fransche terme en een fransch ding. In Frankrijk,

waar Parijs alles te zeggen heeft, heet men prCvincialisme alles wat in die hoofdstad

geenen bijval vindt; maar noch in Holland noch in Belgie is er eene stad of eene

provincie, die zich, gelijk Parijs, het recht aanmatigt van aleen de geheele taal te

beheerschen. Het ware dan eene groote verkeerdheid die Iransche mode hier in te

brengen, in eenen tijd bezonderlijk dat de Franschen zelve er moede van worden,

schryvers van andere streken syn, ofte hunne lafhertige slaeven? Neen; -wy besitten hoedanigheden sterk genoeg,
OM1 het hoofd op te steken, ende, onse siel-krachten werkstellig maekende, om de geletterde weireld aen te toonen,
dat wy ook Meesters syn, ende sender schaemte op eene lye met onse naebueten mogen ter feest verschynen,
anders niet opgepronkt dan met ons eigen natuerelyk tooyssel, iret onsen West-vlaenischen trant, klank, en
woorden : soo niet, wy sullen den naem wegdraegen van SERvr^r PECUS, ende geen beteren weerdig syn. »

(Tydverdryf, n" 22.)



eindelijk begrijpende dat er geen erger provincialisme bestaat dan ditgene zelf dat

al de andere provincialismen uitsluit om aleen meester te spelen.

De Neerlandsch e taal is en blijft dan de taal, niet van een gedeelte van

't Neerlandsche volk, maar van al de Neerlandsche streken te zamen, zoo zuidelijke

als noordelijke, zoodanig dat al de woorden, die van goed gehalte zijn, al waren

zij maar gesprok en in de eene of de andere provincie, nogtans deel maken van

den algemeenen taalschat, en door niemand mogen verwezen worden.

« Het behoorde voor ons, Nederlanders, eene wet te zyn, zegt D'' Snellaert,

dat elk gewest, elke gemeente van ans land, het zyne bybragt tot beschaving en

verryking der moedertael. AUe vryheid heeft hare perken; doch waer die perken

moeten staen weet men niet, en 't gezond verstand alleen kan daeromtrent beslissen.

Het ware eene doodende dwingelandy indien aen enkele gevvesten (b. v.- aan Holland

of aan Brabant) het regt wierde toegekend, alleen datgene wat hun eigen is voor

bruikbaer in geschrift of in deftige kringen te doen aennemin. » (Belg. Museum,

VIII, bl. 156.)

« De dialecten, zegt Q. Janssen van S"= Anna-ter-Muiden, de dialecten zijn

de levende stemmen der taal, die tot harmonie zamenwerken. Wie eene dier stemmen

veracht, wie niet een toegenegen oor verleent aan alle, hij breekt een' schakel uit

de keten, die de volken van eene spraak verbinden moet. Gelijk de leden des

ligchaams elkander niet ontberen kunnen, gelijk de hand het oog en het oog de

hand noodig heeft, en oog en hand weer te zamen de hulp der voeten behoeven,

zoo zijn de dialecten de deelen van het groote taalligchaam, onderling ten naauwste

verknocht, te zamen het geheel uitmakende, en waarvan niet een kan worden

gemist, zonder dat 't gansche ligchaara schade wordt toegebragt.

« Onder de dialecten van de Nederlandsche taal, bekleedt het West-Vlaamsche

een' belangrijke plaats

« Het verdient een' eereplaats in Neerlands taalverbond ; het draagt kostbare

steenen aan tot verheflfing van het grootsche taalgebouw, waaraan al de dialecten

van Nederland te zaara hun' bouwstof moeten leveren. Zuid en Noord zijn een op

het taalgebied. Ook de belangrijkheid van West-Vlaanderens taaleigen moet ons

leeren dat wij, mannen van Zuid- en Noord-Nederland, alien elkanders schuldenaars

zijn. Want leden zijn wij van hetzelfde ligchaam, kinderen van den zelfden stam,

dienaars van de zelfde moedertaal. » (Taalcongres van Brugge 1863.)

III. Maar indien onze goede en dialectische woorden en wendingen burgerrecht

in de schrijftaal verdienen, waarom dan en staan zij in de Woordenboeken niet?

Omdat ze de woordenboekschrijvers er niet in gesteld hebben; en dit is eene

groote leemte (i). Want, buiten dat een woordenboek de kortste en gemakkelij kste

Tiiiddel is om den zin van de woorden te leeren kennen, is het nog bij den grooten

hoop, die den tijd of den lust niet heeft om taalkundige studien en opzoekingen

te doen, de gezaghebbende rechter die beslist of een woord in de schrijftaal dient

of niet. Het ware dan te wenschen dat men in de nieuwe Woordenboeken al de

(l) Zie de nota van V.^ELANDE op Belenden, bl. 89-qo van dit Idioticon.



beste gewestelijke termen en uitdrukkingen inlaschte, met de melding^ erbij van

hunnen thuis, latende het gebruik ervan aan de bescheidenheid van de schrijvers

over. Zoo deed de oude Kiliaen die met zijnen Etyniologictcrii aan de algemeene

taal eenen dienst bewezen heeft dien men nooit genoegzaam waardeercn zal.

Over acht jaar begon te Leiden de uitgave van het Woordenboek der

Nederlandsche Taal, dat wonderwerk van wetenschap en taalgeleerdheid. Zooveel men
uit de verschenen afleveringen oordeelen kan, schijnt het richtsnoer van de Redactie

wegens de gewestelijke spraak te wezen van al de woorden die hier of daar

in zwang zijn, op te nemen mits zij ofwel in de oude taal bekend staan (i), ofwel

naar den aard van de taal gevormd zijn (2). Indien dit richtsnoer gevolgd wordt

ten einde uit, zal — ik en faal — geen dialect te klagen hebben en geheel de

Neerlandsche Taal er veel bij winnen.

Natuurlijk om het werk aan dezen kant zijn beslag te geven, is 't noodig

dat elk geweste zich met de lexicographie van zijn dialect bezig houde. Want —
gelijk een groot taalkundige uit Holland over eenigen tijd aan mijnen collega den

eerw. heer D. G. Meersserhan zeide — wat wilt men dat de Redactie van het

Wdb. der Nederl. Taal de kleinooden van iedere gewestelijke spraak in haren

woordenschat sluite, als men haar die niet kennen laat? Wat wilt men in 't bezonder

dat de Taalkunde de kostelijke materialen van het west-vlaamsch bewerke, als de

West-Vlamingen zelve die niet aanbrengen?

Naar het voorbeeld dan van de Maatschappij Met tijd en vlijt (te Leuven),

die de uitgave van een Algemeen Vlaamsch Idioticon bezorgde, hebben wij ook de

hand aan 't werk gesleg-en, ons bepalende bij het West-vlaamsch dialect aleen. Wij
hebben de verscheidene woordenlijsten {3) verzameld die eenige taalminnaars gemaakt
hadden, er den inhoud van gerangschikt, zorgvuldig gecontroleerd, nauwkeurig uit-

eengedaan en met voorbeelden opgehelderd meestal genomen uit den mond van
't volk en uit de werken onzer hedendaagsche en voormalige schrijvers.

De vrucht van dezen arbeid is het Westvlaamsch Idioticon, 't welk wij aan

de Redactie van het Woordenboek der Nederlandsche taal, en aan alle liefhebbers

van 't Westvlaamsch dialect des te liever opdragen en met zooveel te meerder

betrouwen aanbevelen, dat wij reeds van de eene (4) zoowel als van de andere (5)

(1) Zie Wdb. der Nederl. Taal, voc. afsmijten, in den zin van afslaan ; g.'ian in den zin van rifzen

56; enz.

(2) Zii Wdb. der Nederl. Taal, voc. AFSPEUREN.

(3) De rijkste lijst — de mijne en tell hier niet — is die van den eerw. heer G. Gezelle; daarna komcn
die van den eervf. heer P. De Smet, pastor van St-Pieters te Iper; die van wijlen den heer Dezuttere, onder-
wijzer te Stalhille ; die van den eerw. heer J.-B. De Corte, gewezen schoolopziener van 't bisdom; die van den
heer K. Verscheldi, bouwkunfiige te Brugge; die van den heer J. Weale, oudheidskundige te Brugge; die van
den eerw. heer K. Rogiers, professor in 't biss. collegie te Meenen; die van den eerw. heer J. Schipman
geestelijken schoolopziener; die van den eerw. heer H. A. De Badls, onderp. te Heule; die van den eerw.
heer A. Vanquaethem; die van den eerw. heer A. De Came, prof, in 't Seminarie te Rousselaere; die van de
eerw. heeren P. Baes, R. Carette, en A. De Geetere, prof, in 't biss. coll. te Brugge; die van de heeren
A. Van Hee, L. De Badts en Aug. Desiere, theologanten ; die van den eerw. heer Luyssen, professor in 't biss.
coll. van Veurne ; die van den eerw. heer C. VanhuUebusch, pastor te Swevezeele; die van den eerw. heer
F. Verstraete, pastor te S. Kruis; die van den eerw. heer K. De "Waele, ondetpastor te Ledeghem; die van
den eerw. heer A. Schcrpereel; en andere meer.

(4) Hoogleeraar M. De Vries schreef ons o. a. « Uw Idioticon is voor de kennis onzer Nederlandsche
taal van zeer groot gewicht, voor die van het Middelnederlandsch ten eenenmale onniisbaar. %

(5) De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, de Maatschappij De Taal is gansch het
volk te Gent, D' A. de Jager in de Ti/dspiegel en in de Toekomst, 1873, l"'- '68, D' van Helten in de Toe~
konist. Van Dale (van Sluis) ibid., het Gentsche weekblad De Eendracht, Johan Winkler (van Leeuwarden) in.

een brief van 8 Maart 1873, enz.



grooten dank en veel aanmoedigingen ontvangen hebben. Zekerlijk is alles wat in

't Idioticon staat niet even dienstig ea goed; daar is veel kaf onder 'C graan; daar

zijn vele onedele en kwade termen en spreekmanieren die tegen den goeden smaak

of den aard van de tale gaan, tnaar die toch — in een werk als dit — niet

mochten achtergelaten worden, al ware 't maar omdat zij somwijlen op het speur

brengen van woorden die verloren zijn, of de verklaring van andere, die nog in

zwang gaan, voltooien. Het werk is ook verre van volledig te zijn. Duizende

woorden, en van de beste, liggen op den akker van de volkstaal nog op te

zanten. Maar wij hopen wel dat anderen ons zullen volgen, en het begonnen werk,

tot luister van ons oud westvlaamsch dialect en tot opbouw van onze algemeene

Nederlandsche Moedertaal, verbeteren en voleinden.

Brugge, 26 Jamuiri 1S73. 1- De Bo.
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adj.



TAALVERSCHIJNSELS.

A. Uitspraak der heldere a en der o- klankte

a; — de korte a venvisselt met de lange a, met de

0, met de e (zie e); — « in plaats der nasle-

pende e; — am plaats van 't lidw. e\ — ontkennen-

de a (zie awikd).

—AANJE, —ANJE, fransche uitgang ague.

—ACHTIG, uitgang bij naamw. gevoegd, b.v.

ierkachtig.

—AE, \erbeelding der o- klankte a.

—AGIE, fransche uitgang age.

—ALIE, —aalje, —aalde, enz., wisselvormen.

ALS, in plaats van dan na de comparatieven
(zie ook OF).

—ANCIE, —ANTIE, zie —atie.

—ARIS, uitgang van naamw. (zie rudaris).

ARMEIE. El in plaats van de gesloten sder
Franschen. Zie ei.

ASSIMILATIE, b. \\ potlepel = polkpel (zie

ook DAT en lat).

—ATIE, —ACIE. uitgang van substant.

AU, AUW, OUW. Uitspraak van dien twee-

klank; — wanneer ieder vorm geschreven wordt.

AU, in plaats van er{zie dauwaarts.)

B, verwisselt met m, b. v. bedeen = medeeri.

BA— , voor^'oegsel zonder klemtoon.

BE— , voorvoegsel dat soms versmelt met de

volgende lettergeep; (zie ook ge en bachtes.)

BL, in plaats van be-l (zie belumpstreke.)

BOEKBIXDEN. Werkwoorden gemaakt uit

een naamw. en een werkw. ; — in welke tijden zij

gebruikt worden; — hoe zij vervoegen; — hoe men
van die werkw. naamwoorden vormt, b. v. van
hroodbakken: de broodbak.

BORGTDAGE. Oude uitgang tacht in de
naamw.

BOVEj in plaats van boven in samenstellingen.

(Zie ook X.)

BRE— , BRA—, BER—, voorvoegsels zonder
klemtoon.

BRIEVELKEX. Verkleinvorm elken (zie ook
DE.MIXUTIEF.)

C, bij de oude schrijvers. CIEZE, CIEZIE. Uitgang e of ic in 't zelfde

woord. (Zie aid. andere voorb.).

D, Ncrwisselt met /; — wordt niet uitgesproken

als zij de sluitletter is van 't eerste deel van samen-
gest. w., b. v. peerdslal, uitspraak peerstal; — valt

.schier altijd wegte Kortrijkop 't einde der woor-
den.

DAT. Eigenaardig gebruik van dat voegwoord.

DE, lidwoord staande voor 't aanwijzende
deze, die; — gebruikt in plaats van 't aanwijzende
deze, die, h. v. z'a/i den pare. — Lidwoord {de of 7)

als eerste letter van sommige naamw. b. v. elen,

teteii {koeitcten).

—DE, —TE, achter\'oegsel van hoedanig-
heidsw., b. v. kegclde voor hegelvormig.

DEELWOORD. Het tegenwoordig deelw.

staande vin'^r een adjectief, b. v. lekende nal; —
somwijlen gebruikt als bijw., voorz. en voegw.; —
sommige in den genitief gebruikt.

DEMINUTIEF. Verkleinvormen —kc{ii, —jc.

—ige, —ic, —scke, —tje, —elketi (z. brievelken).

DEUR (door), onafscheidbaar in sommige
deelw. met bijzondere beteekenis; b.v. deurbrand.

DEURE (door), afscheidbaar in de werkw., b.

v. deurediingen.

DOEN. Ik doc, ik en doe enz., om te bevestigen

of te ontkennen.

DONDERBARE voor donderbaard. — Vgl. ooi-

vaard voor ooii'aar.

DRIE. Meerv. diie'n. Zie aid. andere voorbeel-
den.

DUIGEN. Hoe de stamklank ymet de scherp-

lange ee, en hoe de stamklank /// en ie met de
scherplange oo ver\\'isselen in den imperfect, b. \\

blijven, 'loij blecven.

DURF-AL. Naamw. gemaakt van den stam
eens werkw. met een ander woord, b. \-. moeial,

kom-af.



E. 1° De zachtlange e verwisselt met de scherp-

korte /, met de korte e en met eu. — 2° De scherp-

lange ee vervangt ei. — 3" Hoe de zware e geschre-

ven wordt. — 4° De geklemtoonde korte e verwis-

selt met de korte a en met de scherpkorte /.
—

5° De doft'e e op 't einde van naamw., b. v. grepe.

— b" Hoe Maerlant's spelling was.

E, EN, onbepalend lidw. (Zie 00k a.)

EEN, lidw. en telwoord: — gebruikt in den
zin van malkander.

EENS. Als onbepaald voornaamw., in plaats

van zich, in plaats van ons, my (z. 00k zich), —
als possessief bij een substant., — substantieflijk

gebezigd, b. v. het eenze.

-EGE,—IGE,—IGGE, —INGE, —EIE, uit-

gang — met den zin van 't achter\'oegsel -ster in

vrouwnamen, b. v. dicvege. (Zie 00k —ette.)

EI, wordt vervangen door ee (zie 00k e en

GREIEn); — beantwoordt aan de geslotene / der

Franschen (zie 00k armeie); — wordt in Wcstvl.

anders dan in Oostvl. uitgesproken.

EIN, werkw. dat liebben beteekent; — hoe ver-

voegd.

EIN, samentrekking van cgen, b. v. rein =-= regen

(z. 00k VLEl).

EN, voegw. in plaats van te met den infiniticf.

EN, loochenende bijwoord.

EN, voornaamw. in den zin van hij, hem.

—EN. Die uitgang van adj. die de stoffe aan-
duiden wordtdoor / vervangen, b. v. goiiden.goudi.

—ENDIG, achtervoegsel van adj. in den zin

van achtig, b. v. blainvendig.

ENT—, voorvoegsel van onbepaalde bijw.

enz., b. V. eutiuaiieer.

—ER, uitgang van substant. met eene passie\e

beteekenis, b. \. kouter{tje = gesprek.

—ESSE, uitgang \'an subst. in plaats van is.

ET—. Zie ENT.

—ETE. Zie ette.

—ETTE, uitgang van \Touwelijke naamw., (zie

00k —ege).

EU, vroeger door ?/^verbeeld (zie e); — ver-

wisselt met id, zie herpeus.

F. /" in plaats van ?; — wordt soms weg-

gelaten.

FLADAKKEN.Werkw. gemaakt met hulp van

eenen inlasch in den grondvorm : /J-.\D-akkeii.

FLIKFLOOIEN. Werkw. samengesteld uit

twee werkw.

FRIJTEN. Ui verloopt in ij.

G
G, \'erwisselt met k, met b, f, r.

GASTOK, voor gaanstok. Zie aid. andere

voorb.

GE, is voon'oegsel van werkw. b. v. gcdoen,

doen ; — versmelt soms in de volgende sjlbe,

b. V. gehandig, ghandig ; — soms weggelaten

of door e ^•ervangen in de verleden deelw.

;

— drukt verzameling uit in telw.; — oudtijds

gebruikt in den zm van ze.

GEEN, in den zin van 7iiet.

GETAL. Zie Mcerooud.

GIJDER, GIJLDER, enz., voor gijlieden.

H
H Niet uitgesproken ; — oudtijds in 't schrij-

ven soms acntergelaten of kwalijk gebezigd.

—HEID. Die uitgang van subst. wordt soms
vervangen door /, b. v. gierigheid, gieiigi.

HERPEUS. ^7 verwisselt met eu.

HET. In plaats van er, daar, b. v. he/ staaii

veel boomen (zie ook zijx. liulpwerkw.); — met
sommige werkw., b. v. ik geef het op.

I. De heldere / wordt uitgesproken als r in

Cyrus; — oulings in de schrijvende taal veel

gebezigd: — i als uitgang, zie ook en\ — zij

versrhilt van ie; — de onvolkomene / klinkt

als de korte fransche e.

IE. Wanneer gebruikt als 't geklemtoond is

;

•— wanneer als 't niet geklemtoond is {iif); —
/<: uitgang van verkleenwoorden (zie deminutief)
en van sommige vrouwclijke naamw. (zieciEZE).

—lEN, samentrekking van —ijden, vgl. ocn

voor ouden.

—IG, achtervoegsel uitgesproken als —eg; —
soms in een subst. geschoven, b. v. lammigheid

;— bij den uitgang —baar of —:aam gevoegd.

—IGE, —IGGE. Zie —ege.

—IGE. Zie DEMINUTIEF.

—IGEN. Werkw. met 2 \ormen, b. v. be-

koslen en bekosligen.

IJ. Uitspraak, (zie ook /); — id verwisselt met
ij (zie FRIJTEN).

IMPERFECT, of onvolm. verleden tijd. Is

tweederlei, b. v. ik hoordc, ik hoordcge \ ik Jie'/>-

lege, ik hielp.

IN, voorvoegs. van adj. in den zin van zeer,

zie infraai, inbiaaf, enz.

IND, INT, ING, INK. Hoe die lettergrecp

uitgesproken wordt.



INFINITIEF, gebruikt lijk de latijnsche

infiiiitus historicus; — wordt herhaald om kracht

uit te drukken ;
— soms gebezigd in plaals

van 't verleden deelw., b. v. ik heb niet durven
spreken; — als naamw. gebezigd, b. v. met den

eerste opzieii(e ;
— zonder te gebezigd achter om,

(zie om); — in plaats van den i" pers. enkelv. van
den tegenw. tijd.

— ING(E. Gebruik en beteekenis van dit ach-

tervoegsel.

INKTE. A'valtweg.

INZWELGEN. Bedrijvende werkw. in eene
onzijdige beteekenis, b. v. eene kzende mis.

J.
Hoe uitgesproken ; —/achter ;/, s, f.

JA, gevolgd van een voornaaniw. in antwoiird

op eene vraag (zie neen).

K, verwisselt met // — valt weg (zie inkte).

KA. In 't begin van sommige woorden, b. v.

kabooten. bootcn ; k-av-cetc. kcetc.

KAR— KER— KRA— , KRE— , KRU, voor-

voegsels.

KEERNEN. Ook kemi. 7aq aid. andere voorb.

van werkw. die 2 vormen hebben.

JUNNEN. Werkw. in den passieven vorm met
een regiem, b. \'. ik ben myne borze gestolen.

JUNSTE. Uitgang —stc in de naamw.

K
KLANKVERKORTING. i) In de werkw.;

2) in samengestelde en afgeieide w.
; 3) in de ver-

kleinwoorden.

KRUTTEL, met ingelaschte — r, 't zelfde als

kuttel. TAa aid. andere \'oorb.

L. Voor / wordt e als (? en a als uitgesproken

;

— / verwisselt met r, met n ;
— verspringt van

plaats met ; (zie metathesis); — is bet overge-

waaide fr. lidw. le, la, in sommige woorden, b. v.

lavoor, fr. I'ivoire; — wordt soms niet uitge-

sproken.

LETTERVERPLAATSING. Zie metathesis.

M
- M, verwisselt met b, met n, met ng\ — verwis-

selt op 't einde met lo.

MARKT. Bijzondere zin van dat woord in

samenstellingen.

N, welluidendheidshalve in] 't begin van vele

woorden gebezigd; — valt weg in samenge.stelde

woorden wier eerste deel op eene stomme s\lbe

cindigt ; — wordt soms te midden in 't woord
gcschoven.

ND. Uitgesproken als xr;.

NEEN, gevolgd van een x'oornaamw. in ant-

woord op eene vrage (zie ja).

0. De lange in Fr. Vlaanderen ; — de zacht-

lange o verloopt in cii, verwisselt met a de korte o\

— de scherplange 00 wordt soms als an of oe

uitgesproken ; — de korte verwisselt met de
korte u (zie ook a) :

— heeft soms den franschen
o?^-klank.

OE, in 't spreken ven'angen door den fr.

OK-klank of door de korte 0.

OEN, samentrekking voor ouden, zie ou en
sproe en vrgl. —ien voor —ijden.

OF, in plaats van dan, na comparatieven
(zie als).

OM(ME. Wannecr om, wannccr omme in

samenstellingen. Vgl. deur, neek.

—LIK (—LIJK). Hoe die uitgang uitgesproken
wordt ;

— uitgang met bijzonderen zin (zie bed-
delijk).

—LING. Gebruik en beteekenis van dat ach-
ten'oegsel in naamw. en bijwoorden.

—LOOS. Bijzondere beteekenis van dat ach-
tervoegsel, b. v. goeloos.

MEERVOUD. Zie .r en drie.

MENSCH. in den zin van 1° men, 2° iemand.

METATHESIS.

N
NEER. Wanneer nei'r, wanneer nerc in samen-

stellingen. Vgl. DEUR.

NG, verloopt in tn (zie ook schingen); —
wordt uitgesproken als tv of j. (zie ook ND.)

NU. Uitspraak en verkeerde spelling, zie NUI.

o
OM, in plaats van om Ic, voor een infinitief.

OMP. Zie OND.

ON, verwisselt met ui; zie donkelen.

OND, ONT, ONG, ONK, ONS. In die

lettergrepen wordt de uitgesproken lijk de
fransche o«-klank. Zie ook omp.

ONSASSAMIG. Het voorvoegsel on heeft

daar geene beteekenis, zie aid. andere voorb.

OOIVAARD. Beraerk die bijgevoegde d.

(Vgl. donderbare.)

OU. Dat is de fr. o«-kIank. Zie daar wanneer
hij gebezigd wordt. Zie ook o, oe, ouw.
OUW, uitgesproken ow.

ON'ER, in plaats van 't voorvoegsel ver.



P, verwisselt met b; — wordt soms bijgevoegd.

R, dikwijls in 't spreken onderdrukt; — soms
ingelascht, zie kruttel.

RA, RE, RI, RO, RU, tooulooze sylben in

't begin \an sommige woorden.b. v.radokkerek.

—RIK, achtervoegsel van substantieven, zie

aid- vele voorb.

R
PEERD. Bijzonder zin in samengestelde naamw.

RS, RZ. De r v(x«r s ofz wordt weggelaten, b. v.

iorsf, bost. Zie ook VA.utZEX.

RTS. Ofwel de r ofwel de / \'alt weg.

RUDARIS. Uitgang aris met andere voorbeel-
den.

S, als steunletter gebezigd in 't begin der woor-
den, b. v. doom, sloom : — uitgang van "t meerv.
der naamw. (zie ook DRiEk — Uitgang van bij-

woorden b. v. altijds voor allijd.

SAMEXTREKKING. Eiu voor egcn, — ien

voor ijdcn, — oen voor oiiden (zie aid. i.

SCH. Uitspraak.

—SCHEPE, uitgang in plaats \-an —schap.

—SEM, uitgang van naam\r.; b. v. ziksein ;
—

verloopt in —sic. b. v. ziksie.

SPRIXGEN. Werkw. met twee vonnen waar-
van de eene causatief is van de andere (zie aid.

ander voorb. i.

—STE, uitgang van naamw., zie juxSte.

—ST(EX, uitgang van bijw., b. v. altyd, allyds,

altijdst, allijdsteti] (zie s.)

T, aan 't einde van een woord bijgevoegd; —
dikwijls niet uitgesproken.

TE, in bijzondere uitdrukkingen gebruikt.

—TE, uitgang van adjectiefs (z. —v>t\ en van
substantiefs (zie w^vschte).

U. De lange u wordt in 't spreken gebezigd
overal waar de schrijvende taal den tweeklank «/

stelt; — eu of ie in plaats der lange it; — de korte

// verwisselt met eene onvolkomene / of e of met
de korte o ( zie ook o i of met eu.

—TIERIG, achter\-o^el in plaats \-an— tier.

—TACHT, oude uitgang van naamw., zie

BORGTDAGE.

u
I UI. Uitspraak:— verwisselt mety (zie FRrTTEx i

:

I
— verwisselt met on, zie doxkelek.

I

—UW( E, verwisslt met —iic, —uje, b. v. kni-

\
tven, knien, knijen.

V. Zie F.

VA. —-4 voor aag. Zie aid. andere voorb.

VER—, voor\'oegsel dat soms Iter beteekent ; —
wrversmelt soms met de volgende lettergreep,

b. V. vcrraadsch, vradsch.

VERKLEINWOORD. Zie demijtutief.

W, verwisselt met m (zie mi : — komt achter /in
eenige adj., b. v. geel, geehv; — valt soms weg: —
verloopt soms tot/of v.

WASCHTE, gevormd van den stam van 't

werkw. met den uitgang

—

le. (Zie aid. andere voorb.)

WERKWOORDEN : met stamklank ij, of ie of
ui, die in den imperfect in eene scherplange ee of
00 veranderen (zie dligex): — met eenen inlasch
in den gro:idvorm (zie fladakkexI; _ uit twee
werkwoorden samengesteld (zie fukflooiexi

;— bedrijvende werk\v. in eene onzijdige betee-
kenis (zie ixzwelgex i; — werkw. m eenen pas-

VOOL, voor volen (veulen). Zie aid. ander dus-
danige naamw.

VOOR. Wanneer 7'oor, wanneer vooren in

samensteliingen. — Vrgl. dei-r, xeer, o.m.

VOORNAAMW. Eigenaardig gebruik, zie aid.

w
sieven vorm met een regiem (zie juxnexk _
werkw. die twee vormen hebben waan-an de ccnc
causatief is van den anderen (zie sprixgex) : —
werkwoorden ge\onnd met den naam van een
lichaamsdeel i zie zottebollex 1:— werkw. samen-
gesteld uit eon naamw. en een werkw. (zie boek-
BIXDEX): werkw. met twee vormen, b. v. bekosten,

bekosligen (zie -igex): vencerren , venverrien (zie

CIEZE), r<keii, rekenen (zie KEERXEX).

—WIJSDE, achtervo^sel van adj. en bijwoor-
den.

Z, verwisselt met s of sch ; — soms nutte-
loos in "t begin \-an een woord gesteld.

—ZAMIG, achler\'oegsel in plaats van —zaam;
vgl. —tien'g voor —tier.

ZELF. Zie aid. uitleg over mij'n zdven, uiv
zehen, zijn zelven (zie ook ZICH).

ZIJX, hulpwjrkw.

ZOTTEBOLLEX. Werkw. gevormd met den
naam van een lichaamsdeel.
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AAK AAL

— O'ct/ie A rt/i tr/fc' B keitnt'/ij nict ceiic A voor ecnc u

wctcn. li Hy en verstont niet wat hy seyde, te meer dat uic-t

een A voorcen B en wisfe. s (M. Lambrecht.)

A, onbepaald lidwoord voor alle geslacliten eu tjevaUeii,

anders ook E, en in de scluijftaal EEN. A man. A mocder.

A Ivind. A keer of twee. A zot van a vent.

— Begint het subst. met eenen klinker of met ccnc /;,

dan wordt het a/i . An ezel. An houd.

— Kil. noteert op n : <; articulus olim usitatus... cujus

loco inolevit ecu. » — Zie EEN

.

A, V. Naam van eene rivier in Fr.-Vl. De A was vroeger

de westerlijke grens van 't Graafschap van Vlaanderen.

• Waert dat de zee ofte riviere vander A doorbralie of over-

liepe by dage ofte by nachte. •> (Cost. v. Brouc-burch
.

)

AAFSCH (vl. .VEFSCH, zie .\e), adj. en adv. Verkeerd,

avcreclitscli, keeraafsch. De aafsche kant, de aafsche zijde

van iets. lem.ind eenen slag geven met het aafsche (met den

r\ig) van de hand, fr. aia k rcirrs de la main. Zijne

kousen aafsch (met de binnenzijde naar buiten) aantrekken.

— Listig, verraderlijk, fr. trattre,perfide, soiirnois, Aafsch

mensch (die nict te betrouwen en is, valschaard). Een aafsch

voorkomen hebben, fr. avoir I'air soiiriwk. Eene aafsche

outwoord (slinksche, onbetamelijke, onvricndelijke ant-

woord). lemand eene aafsche kaaksmeet geven (verrader-

lijken slag, trouwloos tocgebracht).

Het was een boozen vondt; het waren aafsche treckeu.

(L. Vossius.)
— Afl. Aafschheid.

— Men zegt ook Avig

.

— AAFSCH, z. Kar-, Ker-.

AAI (vl. -VEI, zie ;\e), m., meest vklw. Aaitjc, naiske{n,

aaih-{'i, akc(ii, aaisi:c(n en aatje. Streeling met de hand of

met de wang op de wang van een ander. Een aaitje geven.

Het kind en wilde hem geen aaiske geven omdieswille van

zijnen baard. Kind, geef moeder een ake.

— Ook vklw. A'aaije, nnakkefn, nakcfn, cikcdi en

neibc{ii^

AAIBAAI (vl. .\EiBAEi, zie .ve), m. Zie iiaaihaai.

AAIE (vl. .\EIE, zie .\e), v. Adem, fr. haleine. Buiten

aaic zijn, fr. ctre essoiiffle. Tenden (ten eiude) aaie zijn. Ik

en heb geene aaie meer.

— Meest in Fr.-Vl.

AAIEM, AAIMB (vl. aeieme, zie .VEj, m. In Fransch-

VI. gebruilct voor Adem, asem, fr. haleine. Hij heeft

geenen aaime meer. Eenen fellen aaime hebben. Den laat-

sten aaime geven.

— Vgl. Raden = raaien, luiden = luien, cnz.

AAIEN, o. w. Zie ha.men.

AAIER, m. zonder mv. Hetzelfde als 1. aci; Ir. aii\

d. i. lucht, in "t alg. ; doch in 't gebruik Lncht die bezwan-

gerd is met zonnestoljes, emanatien of uitwasemingen. In

eene beslotene plaats, b. v. in eene kamer, ziet men den

aaier spelen in de stralen van de zon. Sprek. van eene ka-

mer waar b. v. een lijlc in gelegen heeft, en de lucht meer

of niin bcdorven is, zegt men ; stel de venslers open, en laat

den aaier uitgaan.

* AAKAARDE (vl. aekaerde), bijw. Zie akekre.

AAKPUID, -PUIT (wvl. -puuu, of -puut, zie ri),

m. Naam van den gioenen puit, (x. grenouilU vertc, 1. rana

ciriileiita. Dc aalvpuitcn zittcu meest in 't water, en kwak-
ken vcel.

— lb 't eerste deel rt«^' hicr zooveel als 1. aqua, goth.

ahwa, water ; of is 't verkort uit Jhvaak, van k-waien, htca^-

kiii, fr. coaacr! Men noemt dezen puit ook Rekpuit, Wak-
jniit ca Waterpuit.

— >fiet te verwarren met Haagpuit, (r, raiitette, 1. kvla.

AAL, m., mv. alcn, vklw. aaitje. Zoo heet in Fransch-

VI. 't geen de andere West-Vlamingen eene Auwe, de

Oost-Vlamingen en de Hollanders eene Aar noemen, fr.

cpi. Een koornhalm met eenen dikken aal. Dunne, !ooze

aal. De alen oprapen die na den oogst op den akker nog

liggen.

— AAL, z. — AU\V(E.

AAL, ALE, V. Naam van ecu onkruid dat gemeenlijk

Aschale heet, in de boeken Nachtschade, 1. solanum

nii^ritni L.

AAL, ALE, V. Soort van nagelzwecr die aan den top

van den vinger begint en roud den nagel voortzet, fr.

toitrniolc. De ale hebben. Als men de ale krijgt aan eenen

vinger, krijgt men die gemeenlijk ook aan dc andere. De ale

<loct den nagel uitvallen. De ale en is zoo gcvaarlijk niet als

de vijt.

— Dczc nagelzweer wordt ook Planic genoemd, en —
nota bene — men heet dc aalbezicn ook Plamen. — Vgl.

Braambuile.

AAL, ALE, v. Mestgier. De ale wordt uit den aalput

iipgepompt cm op den akker gegoten te worden. Ale

voeren. Ale slaan (met den aallepel over het land spreiden).

Raapkoeken in de ale rocren.

— Drck, als hij alavorilt, ~i'il gcrcen [oi gei'ocril) zi/u

^

andere gezeid : Die van niet tot iet Icumt, kent zich zelven

niet.

— De all- verschilt van het messingzop (mestsap). De ale

is het vloeibaar mest, de drek en de zeik die uit den stal

wegvloeit of gedreven wordt langs eene grip in eenen

gemetsten put; het inessingzop is het vocht dat uit het

strooisel zijpelt, welk strooisel, tot leger gediend hebbende

voor liet vee, en met mesthaken uit den stal getrokken

zijndc, samengehoopt ligt in eenen kuil dit niet gemetseld

is. Het messingzop wordt dikwijls overgebradit in den

aali>ut.

— A Ai.nAK, m. Zie ,V-V1.kakteel.

— AALL)U'i'.s, m., mv. -iliitscn. Eene dot of wrong stroo

die in eene kuip ale ligt cm, onder het vervoeren, de uit-

swanseling te beletten.

— aalkarteel, o., mv. -kartcclcn. Groot houten vat

dat bij den landbouwer gebniikt wordt om de ale of het

vloeibaar mest te vervoeren naar den akker. Een aalkarteel

dat rond is gelijk eene ton, heet ook Aalstulc; maar is het

liovendeol ])lat, ilan heet het Aalbak. Een aalkarteel inhou-

dende zes tonnen. Tntcc pecrden trokken het .aalkarteel

over den .akker.

— ;V.\i,KEi.l)EK, m. (jcwelfde put in de .aarde gemetseld,

waarin men de ale bewaart die uit de a.alputten ,getrokken

wordt. Een aalkelder temiddeu de .akkers.

— ,Vj\LKfii', V. Eene kuijj waarin men ale voert op eenen

kordewagen, of draagt met aalstokken.

— .\-Vl.i,Ei'EL, m. Groote lepcl van hout of ijzer om ale

over den akker te slaan, fr. louche.

— .tVAlM.VNEN, m. Beermaueu, ecu gesteert insekt dat in
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de ale Iccit, fr. tjV t'r qtieiie i/r rat. hirve iVt-tophilf ou

itaistali'. Ale waar veel aalmaneas in zitteii, is harejeiigd

Uwijt, en wnnll bij ile boeren iniuder gezoclit. — Zie

M\NF.X.

— am.Pi)M1'(e, w Pomp om do ale uit den aalput in het

karteel over te pompon.

— AAi.l'i"'!', (wvl. ook AELPIT), m. Gemetste put waarin

licl vloeibaar mest uit de stallen samenloopt. Als de aalput

vul is en dat men hem op den akker niet kan uitvoeren,

dan ijdelt men hem uit in den aalkelder. « Vande water-meu-

len-brugghe totten acl-putU. < (Cost. v. Belle.)

— AAI.KEITEL, m. Aalrocrder, lange .stok met een

dwarshout aan 'I uiteinde, dienende om de ale om te roeren

in den aalput. — zie keutel.

— AAr.scHijTE (wvl. .\ELSCHiTE, zie ij), V. Bij landb. en

veeartsen. Dc aalschi/te hebben, nordt gezeid van eene koe

wier drek dun is lijk ale.

— .V.VI51 Hij rsTEK, fr. bite bovine atteintc de diarrhce

chronique.

— A.VUSCHOTEL, AAr.SCHEUTEL, AAI.SCHUTTEL, m.

Hctzelfde als Aallepel.

— wxsvav., m. Bij landb. Elk van de twee dikke draag-

stokkcD waarmede twee mannen eene kuip aal of bold in

den akker dragcn.

— A.\T,STUK (wvl. ook AELSTIK, zie .\s. en sxfK) . Zie

AALK.VRTEEL.

— .iVALVLlEGjE, o. Soort van zwart vliegsken, zeven of

acht millimeters lang, dat men veel in en bij cV> pisbakken

vindt, 1. teiihonyza fiisca, Muquart.
— .v.\L\OERDER, ALEvoERDER, m. Deze die met eene

kuip op eenen kordewagen ale voert. De aalvoerders doen

grooten arbeid.

— AAL, — ALE, z. Koei —

.

AALBEZE, ALEBEZE, v., mv. -bezen. Hetzelfde

als Aalbe/ie, aalbes, fr. groseille noire, vnicht van den

ribes nigrnin. De aalbezen worden ook Plamen, Zwarte

paters, en Zwarte jenevers genaamd.

— .AALBEESHVT, m. Aalbeziestraik. Eenon ;ialbeeshut

verplanten. — Zie m r.

AALDING.bij Kil. aei.dixg, aeldixger, h.\eli.\g,

HAEl.r)iN(_;H, //««(//•., ha;res (d. i. hoor, erfgenaam, fr. Ju'ri-

tier), m. Is cen woord dat men overal in de Costumen van

Vlaenderen » en ook elders vindt. 't Volk gebruikt nog

Haling— zie aldaar. « Deel-lieden vermoghen, ten versoecke

van de aeldinghen, den blijver ofte blijvighe bij eede te vra-

ghen of sy van inhave, ghelde, renten, inschulden, anders

niet en weten ten profijte vanden ghemeenen sterflniyse,

ilan ten boecke gestelt is. » (Cost. v. Brouck-burgh.) « Soo
wie in een sterf-huys eeuighe vande aeldiiigliers van sijn

techt ende deel van versterfvenisse uyt-coopt, met de .inder

aeldinghers noch ghemeene ende onverdeelt sijnde, de

mede-aeldingers vande selve versterfvenisse verniogen het

voorseyde ghemeene vercochte deel hebben ende .anveerden

by naerhede, > d. i. bij voorkeur. (Cost. v. 0<-stende.)

• Wanneer man ofte wijf sterft, indien den overleden gheen

hoir ofte aeldinck en heeft hem bestaende, de wedware ofte

weiluwc sal behouden al het goet \ anden overleden. » (Cost,

v, Rousselaere.) < Wanneer den liouder ofl houderigge

(fr. /<• siirviztint de deux eonjoints) in "t sterf-huys blijft,

en vermach niemant vande aeldingen, binnen den vcrnoni-

den tijt (40 dagen na 7 overli/den) eenige handelinge oft

ilininistratie tc nemen vande goedinghca vanden selven

sterf-huyse, op pene van by Schepenen danof ghecorrigiert

te worden, ende ghehouden te sijn als hoir, ende in <lie

qnaliteyt verobligiert ende toegesproken voor alle cnmmeren

ende lasten van dien. 5 (Id.) < Alle hoirs ende aeldinghen

daar blijver ofte blij\nghe is, voor eenich interd sijn ghefon-

deert te hebben inspectie vanden staet ende inventaris in

goet ende quaat vande goedlnghen den sterf-huj'se compe-

terende, om hemlieden te beraden of sy hoirs sijn willen

ofte niet. > (Cost. v. Bergen S. Winocx.)

— AVegens het verschil tusschen aalding en hoor, het

eerste (aalding) is het oude vlaamsche woord en beteekende

Een erfgenaam volgens de zeden en gebrulken onzer hei-

densche voorouders ; het ander (hoor), van lateren dag en

vreemden oorsprong, was Een erfgenaam volgens nleuw

ingevoerde rechten en wetten. Aaldingh\ie( het volkswoord,

Hoor was de rechtstemi.

AALKOORDE, v. Lange touw waaraan van afstand

tot afstand verscheiden haakjes of angels met lokaas hangen

om paling te vangen. Het een uiteinde van de aalkoorde is

met eene stekke voorzien die men aan den kant van de

ri\ner vestigt ; aan 't ander uiteinde is er een steen waarmede

men de koorde in 't water werpt en zinken doot. Bij Kra-

mers A.alsreep. Paling vangen met de a.alkoorde, — Vgl.

Vlootha.ak.

AALM (vl. .\ELME, zie ae), o. zonder mv., Gerccdsch.ip.

Zie ALit.

— AALM, z. — ALM.
AALMOES (vl. aelmoese, zie.\E), v., mv. aalmoesen

(en niet aahnoezen), fr. aunione.

— Men zegtook AJmoese en Almosse. Vgl. ag^.ielmasse,

deensch almisse, zw. almosa.

— Afl. Aalmoesenier (en niet aalmoesenier).

AALPIJP (wvl. -PUPE, zie PIJP), v., fr. emporte-pieef.

Zie HAALPIJP.

AALWAARDE, AALWAARDIG, AAL-
WAARDSCH, ALEWAARDIG, ALE-
WAARDSCH, ALLEWAARDE. ALLEWAAR-
DIG, ALLEWAARDSCH, adj. Onbesuisd, onbezon-

ncn, uitgelaten, brooddronken, dertel. Een aalw.aardlge

kerel. Een aahvaardsche jongen . Allew.iardig zijn in zijne

manier van spreken, van handelen, van gaan. < Erasmus

zochte daer deure te bedwijnghen zijn ah-u'aerdighe clap en

snootheyt. » (J. Vande Velde.) <. Om beschaemt te maken
dien alewaerdighen zot van Vranckerj'cke, te weten, Cal-

vyn. » (Id.) « Sy z\ti soo aekoaerdigh ende broodt-droncken,

dat sy dickwyls de winckels toe-schieten, ende nemen met

ghewelt dat hun aenstaet. - (P. Devynck.) . Veel jonghe

aliii'aerdighe zotten alle gelyck gecleet ende bleetende zeer

hide ende leelick tzamen ghelyck schapen. >(X. Despars.)

Een land cryght onrustich lot

Duer cennen ael'uaereghen brood dronckeghen zot.

j

(Ed. De Dene.)

Duyvefs-broodt wordt uit het slyck ghenomen

Tot 't edel brassen van 't aU-ivacrdigh volck.

(L. Vossius.)

I

Weet dat men kent dlt grauw aen .al hun quae manieren,

Aen al hun boose daet, aen hun ahcaerdigh swieren.

(P. Devynck.)
t>ch ! wat schadigh ziele-Ieet

I

Teelt sulck een rt(-fc'«<vi//f-/( kleedt . (Id.)

I — De klemtoon is op de eerste gieep . Nooit zegt men
' in de gesprokene taal aahoeerdig noch aahiverdseh met do
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bletende r, ofsclioon eenige van de oiizcn het zoo schrcven :

<' Sommighe batementen eiide aekiwrdigki; speleii diedcr

gheschieden op de marct.
»
(M. Lambrecht.)

— Zic Wdb. ik-r Xederlandsche faal, Tnc. AAI.^V.VARDIG.

AALWAARDIGAARD, ALLEWAARDI-
GAARD, m. I->n aalw.iarde kcrel

AALWAARDIGHEID, AALWAARDSCH-
HEID, ALLEWAARDIGHEID, ALLE
WAARDSCHHEID, v. Onbezonncnlicid, dartelheid.

« V>\ir/-,K':i.i-Ji:;-/i,ilt-i: waeren daer soo gheraeen endc lieper.

soo buytci) spoor, dat dit Eylandt noch scheen te wesen
de woonplaetse van de goddinne der wellustigheydl. »

'P. DcvyncU.) < Lichamelicke ledigheit ende andere m-l-

wacrtfir/h-vt. (C. Van Dordrecht.)

AAM, 111. Zie AMEL.

AAM, samcntr. van Adem.
— Den adin iiitoaan (bij 't voile dcii naam iiutgaaii).

steivcn, den laatsten adem geven.

AAMBILK, ni. Aanbeeld, ft. cnclume.

AAMLOOS, 111. Zie ammeloos.

AAMSCHIER, o. Zie haam.schier.

AAN (> 1. AE.\, ivvl. ANJ, voorz. en bijw. De Hollanders
gebruiUen aau in veel gcvallen waar wij bij, in, op, te^en,

of -.'an, stellen, b. v. Hij woont aan (bij) de poort. Hij is

studenl aan (in) de aca lemie.' Deel hebben aan (in) lets.

Behagen hebben aan (in; icmand. Rijk aan (in) deugden.
Een gulden aan (in) ccnten hebben. Zich arm koopen aan
(in) schilderijen. Zich ziek eten aan (in) lets. Zich dronken
drinken aan (in) jene\er. lets aan (in) stukken breken, slaan.

lets aan (in) rienijn snij hn. Een beschuit aan (in) kniimcls
'

wrijven. Hij wjont aan (op) dezen kant van de rivier. Zijn

huis staat aan (tegen) den zeedijk. Sterven aan (van) ccne
tering. Ziek liggen aan (van) den typhus. Overvloed aan
(van) geld. Gebrek aan (van) verstand. Enz.
— Aan wordt gevoegd bij de benaming van iets dat als

kenbron wordt opgegeven (Woordenb. der Ned. Taal, op
nan b). Ik zag het aan zijne oogen dat hij gekieschen had.
Hij wierd vervolgd en gevouden aan het bloed dat uit zijne

wonde op den giond gedruppeld was.

— De zegsw. aan den lials, aan 7 levcn helpen, hrengen
<:^( Ivmen, waarvoor de Hollanders nu zeggen om den hals,
om 7 /ctvk, (zie Woordenb. der Nederlandsche Taal, bij

OM, bl. 159-162, en liet Middelnederlandsch Woordenboek
van D' De Vries, bij aan, bl. 55.) worden nog dagelijks en
overal bij ons gebniikt zoo wel van zaken als van dieren en
menschen. Er is in dien veldtocht veel volk aan den hals
gekomen. Die dniistige werkman brengt al zijn gereedschap
aan den hals. Die woelige jongen brengt het al aan den hals
dat hfl krijgt. Er komt veel aan den hals door verwaar-
loozing. <: En dat ik zijn land aan den hils niet en zal

brengen, noch laten vervuylen. » (C. Duvillers.)

— Wij zeggen ook nog van 't Icven. lemand van 't Icven
brengen, helpen. — Eens hoorde ik lets aan den nekke
doen, d. i. venvocsten, vernielen.

— AAN, z. Pak —

.

AANBEHOOR (wvl. .\nbehoor), o. zonder mv.
Toebelioor, aanbehoorende dingen, al wat deel maakt van
lets. Een huis verkoopen met .al zijn aanbehoor. Al het aan-

behoor van eene brouwerij.

— Toestand, omstandigheid, fr.e'iat, position, cireon-

stanee. Zijn vader was dood, on hem in zulk een aaabi-hnnr

van droefgeestige zaken .aansprekon, scheen onvoorzichtig

.

Wat zou-je doen in zulk een aanbehoor?
— In de volkstaal luidt het amhoor, anhoor, even als \

booren, toehooren, bangscl, enz. uitspreken voor beltooi.

toebeJiooren, beliangsel, enz. Zie linoREN.

— In het hd. bestaat dit woord ook anbchor.

AANBIDDEN (wvl. .^xis-), aanbeid, aanbedcn, b. w.
ft. adorer. De klemtoon is bij ons altijd op het ww. en
nooit op het voorvoegscl aan; en het deehvoorJ \i aan-
beden en niet nangebcdcn. Hij heeft God aanbedcn.

Tote Westcappel dat hi quam,
Daer hi aeiibeden vernam

ilercuriuse over enen God.
(JI. Stoke.)

AANBILD, m. IJzcren blok waarop men smeedt,

ft. enelnme, eng. anvil, deen. ambolt, hd. ambosz.

— ilen schrijft gemeenlijk Aanbeeld, o. In Vlaanderen

is het overal m.; doch overal niet gclijk uitgesproken : hier

klinkt hot anebild, d.i.ar dnebill^, daar dnebilkt, d.aar anc-

hiii/c elders aniibil, elders aanibilk, en in 't land van Aalst

dambijl.

— Kil. hccft Acnbilckt en Aenbeld. « Alsoo dracght den

aenbeldt de Ireffende sUigen der hamereu. » (J. David, s. j.)

<. Uwcn houd slaept tnsschen de goduerige slaegen omtrent

uwen aenheldt. (F. vanden Werve).

AANBRANDEN (wvl. axb-), branddc aan, ben aan-

i^ebrand, o. w. P>ij moortelgieters. AVordt gezeid van't zand"

dat, bij gebrek van genoegzamc omroering, necrzinkt in den

grond van den moortel. Het is niet goed den moortel te

latcn aanbrandeu. Let op dat uw moortel niet aan en

brande.

— Met hebben. Rood worden van sch.aamte of van

giamschap. Kijk, hij brandt .aan (hij wordt gi'am, ft. il s'cn-

flamme). Indien gij niet plichtig wa.art, ge en zoudt zoo

niet aanbranden. lemand doen aaubranden. Hij brandde

aan van schaamte. Hij brandt aan tot bachten zijn oorcn.

(Men zegt ook : Mijii liemde brandt aan inyn lij'f van

seliaanite.)

AANBRENGEN, -BRINGEN (wvl. anbrii.\ge.\,

zie IXd), biaclit, broelit en brong aan, aangebracht, -ge

brocJit en -gebrongcn, b. w. Zie de woordenb. — Zie

hrengen.

AANDE(wvl. ook ande), v. Hetzelfde als het holl.

Eend (vogel), ft. eanard. _« Ghelijck do aicndcn metten

beck altijdts in 't vuylste sw.adderen. » (J. David, s. j.)

— Het is gelijk het op eene aande regent, of Het loopt er

af/i/'k de regen van eene aande. Wordt gezeid van iemaml

die ongevoelig is aan berisping, vermaning, schimp, enz.

zoowel in eenen goeden als in eenen slechten zin.

— Bij deringgiavcrs. Bron- of k\\'elmader liggeude ondcr

eene deringmoer. Als de dering reeds zoo ver uitgedolvcn is

dat de overblijvende Iii.ig niet zwa.ar genoeg meer is om de

aarde neer te diukken, scheurt die laag dikwijls open, en

dan borrelt er een overvloed van water nit do aande oji.

Hetzelfde uitwerksel heeft men als men de aande met eene

spa opensteekt.

— De deringgravers geven deu nanm van Aande nog aan

den Dertiendon man van de .Stoeling, doch in dozen zin

schrijft men misschien bcter Haaude. Zie haande.
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— AANDE, — ANDE z. Donkel-, Dop-, Knor-,

l.inl<-, Snii. 1-, Smicrl-, Wateiandeken.

AANDEKIEKEN vl. aendf.-, ande-), o. « Nic-

mandl en verniach te iaghen, vanghen ofte zoucken, eenighe

a.-«<i',-/!7,-/r«.t,gansen ofte dierghelijcke.
»
(Cost. v. Vcurne.)

AANDEREIT (wvl. aendereit, andereit), o. zon-

(lei mv. Z\\ emmcnd waterkruid dat aan groen mos gelijkt,

ill dc woovdcnb. Eendegrocn, kroos, waterlinze geheetcii,

bij Kil. sfruyte, fr. lentille d'eau, cannilcc. Stille waters

zijii dikwijls gelieel bedekt met andereit. De aanden hou-

de)i veil \aii aandereit. Zie REIT.

AANDESLETS, m., AANDESLETSE, v. (wvl.

AEXDE-, .\NDE-). De trede of het spoor dat de aanden

achterlaten in het gras . Die weide ligt doorkniist van aan-

desletsen. Des morgcns in den dauw ziet men best den

aandeslets.

AANDHEN (wvl. aendhixxe, axdhixne). w ^Vijf-

jes-aande, fr. caiu\

— Vgl. Turkhen.

AANDOEN (wvl. ANT)-), deal nan (wvl. onk dei an],

ann^rifiiiui (fvl. am'daaii, zie ge), b. w. Een klccdingstuk

aan het Ujf doen, lietzij met het aan te trekken of oni te

slaan, hetzij met het op te zetten of voor te doen. Zijne

lecrzen aandoen. Doe uwcn hoed aan. Eene schort aandoen.

Ecu schootsvel aasdoen. Doe het kind eene serveet .aan.

Gy Iceft dan nog, ofschoon men al,

Triomfend om \\w val,

De kroonc acii dci.

En u gestorven : v.ale ! zei

!

(G. Gez.)

— lemaiid den duivcl aandoen, hem plagen, kwellen,

lastig vallen, fr. 7'exer, tracasser, tourmenfer. Zij doen

dagelijks Inmnen kameraad den duivel aan.

AANDUIVELEN (wvl. axdu\tsujn, zie ui), dtii-

velde aan, aangediii'veld, o. w. ~Aanschormen. Hij kwam
aangeduiveld.

AANDVOGEL, AANDSVOGEL (wtI. .\exdtcu-

GET,, an'I)SVEL"c;f.i., zie o), ni. A.ande, eendvogel, fr. ci-

nard. Een gebraden .aandsvogel op tafel. <: Een coppel

aentvoghels golt £ 0-4-6. » (Z. v. Male.) « Appelen voor

pceren, eyeren voor buetere, kieckenen voor aent-joghelen,

twee hennen voor eenen gans. » (X. Despars.) « De vos die

eene bende aendvogels ijiet zwemmen in den vyver van een

kasteel. » (***) « Hanen, hennen, kiekenen, oippoenen,

haentvoghelen, gansen, paeuwen. => (I. de Damhoudere.)

AANEENBAKKEN (wvl. axtje.xb-), hahte,hoek of

biek aaneen, ben acincengebakken, o. w. Door het bakken

v.Tst samenkleveu. Die twee brooden waren aaneengebak-

ken als men ze uit den oven trok. Rijst bakt aaneen niet.

— Wordt 00k van andere diagen gezeid. Natte kleede-

ren bakken aaneen als het vriest.

AANEENBENDEEREN (wvl. axeexb-), hcn-

decrde aaneen, aaneengebendeerd, b. w. Behendig en

spaarzaam twee of meer sttikken leder of Ideederstof

samenpasscn en aaneennaaien. De arme schoemaker ben-

fUirde kleene stnkken leder aaneen om er schoenen van

1 niakcn voor zijne kinderen. De mocder bendeerde die

tukkfii lijnwaad aaneen.

AANEENBRON(D)SELEN (wvl. a.xeexh-i,

bivn{d)<elde aaneen, aaneengebran{d)xe/d, b. w. Aaneen-

llanscn. Een kleed aaneenbron.selen, fr. saveler vn habil.

— Men zcgt onk .Vaneeiibrinselen.

AANEENFOEFELEN (wvl. axeenfoufelex, zie

<n:),foefelde aaneen, aaneengefoefeM, b. w. Aaneenflan-

sen, ha;istig en onzindelijk aaneenvoegcn. De timmerman

foefclde die planken aaneen. De naaister loefclde in eene

luir ilat klcodjc aaiiccn.

AANEENKOEKEN (wvl. .\neexkoukex, zie or),

koekte aaneen, ben anncettgekoekt, o. \v. Aaneenplakken,

samenkleven in klompen of schijven, sprekende b. v. van

koolzaad dat bcdorven en verrot is, van afgevallen boom-

bladeren die nat zijn, enz.

AANEENLEISELEN (wvl. axeex-), leisclde: aan-

een, aaneengeleiseld, b. w. Met een leisol of met leisels aan

ellcander verbindeu. Peerden aaneenleisclen . — Zie

LEISELEX.

AANEENNOKKEN (wvl. .vxeex-), noktc aaneen,

aaneengennkt, b. w. jVaneenknopen, met eenen knoop

samenbinden. De einden v.an eene gebrokene koorde weer

aaneennokken.

AANEENPERFIJLEN (wvl. .vneenperfilex, zie

j)> peyfijlde aaneen, aaneengeperfijld, b. w. Met de perfijl-

stcke twee neggen of zoonicn aan malkandcr naaien. —
Zie PERFijr.EN.

AANEENROEREN (wvl. axxex-). roerde aaneen,

aaneenrreroerd, b. w. Slecht en flanw aaneenwerken.

W^ordt meest gezeid van een gebouw dat bestaat deels uit

oude en deels uit nieuwe muren. De blankebouwer heeft

da.ar een huisjc aaneengeroerd ! Die woning is zoovccl niet

WL'erd, zij is maar .aaneengeroerd.

AANEENSCHACHTEN uwl. axeex-), b. w. Zie

iH'SCHACHTEX.

AANEENSCHAVEELEN(wvl.AXEEX-),jr/Mfty-/</?
aaneen, aancengeseha-eee/d, b. w. Met of zonder kunst een

geheel maken uit verscheidene jtukken. Die kleederkas is

schoon a.aneenge3chavedd (de stxikken ervan zijn door den

schrijnwerker wel geklikt en vergaard). Dat kleed is slecht

aaneengeschaveeld (de deelen ervan zijn kwalijk sanienge-

voegd en genaaid). Schavcel die stukken wat aaneen.

AANEENWRIBBELEN (wvl. axeex-), Tcr/WMfe

aaneen, aaneengewribbeld, b. w. Dc uiteinden van twee

draden, enz. aaneenvcrbinden met ze tusschen de viugers

tG wrijven. De w:^vir wribb;lt den gebroken inslagdraad

weder aaneen.

AANFOEFELEN (wvl. anfoufelen, zie ou, foe-

felde aan, aangefoefeld, b. w. Onfatsoenlijk aankleeden

Zij foefelt aardig hare kinderen aan. Hoe zijt gij vand.aag

aangefoefeld !

AANGAAN (wvl. axG-), ging ea gong aan, aange-

gaan (fvl. anigaen, zie ge) b. w. Vijandig op iemand af-

gaan, aanranden, fr. attaquer . Di hond ging hem aan. De

stniikroover wilde ons aanga;m.

— lemanil scheldwoordeu, verwijtsels, enz. toewcrpen

.

Hockan dat wijf iemand aangaan! Hij gingmij .aan, mee-

nende dat het ik was die hem misdaaa had. Als hij dronke
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i= gaat liij iedereen aan. Hoe wilt gij dat ik met hem ovei-

• iikoine, hij gaat altijd aan.

— In 'tlierte raken, een gevoel van iniert, van niis-

iioes^en, van veronlwecrdiging baren, Het gaat den vader

a;in, als hij van zijn kind versmaad wordt. Dat ongehik

ging hem zoodanig aan dat hij ziek wierd.

AANGAANS (wvl. axg-), voorz. Hetzelfde als Aan-

gaaiule, ni>|)eriS. fr. concernant. Aangaans hetgecn ik u

gistercn zei.

— Vgl. Doorgaans, voorgaans ; zie DEELWOORD.

AANGEDAAN (wvl. axg-), verl. deelw. Aangekleed,

fi . habillc. Proper aangedaan zijn. Slordig, belachelijk aan-

L;odaan.

'AANGENAMEN (wvl. ang-), aangenaamd,-, hceft

nan^cimmnJ. ". w. Aangenaani zijn, greien, behagen,

'n-vallen. Men viridt het woord bij Vaelande : « Ik draeg u

• hier nae volgende geschiedenis van 't Scherf-vat op...

1 ..let het u aemrfiiaiinen, ende oordeel door dit staeltje van

lie iiytgestrektheyd myner achtinge, voor uwen onverge-

Ivkelyken pei^oon. »

AANGETREK (wvl. .\ngetrek), o. zonder niv. Al-

dak, toegevoegd deel aan den gevel van een gebouw. Een

hiiis met een aangetrek. Een aangetrek dienende voor

keiiken, voor waschhuis, voor houtloods, voor verkenshok.

AANHALEN (wvl. .\nh-), haalde aan, aaiigt-haald,

h. w. Bij tiramerl.. enz. Met den beitel, de schaaf of de

zaag twee stukken hout in verband brengen en aaneen-

voegen . Twee verstekken aanhalen (dicht maken). Haal dat

stuk aan (minder het af en geef hem een fatsoen, totdat het

met een ander overeenkome en samenpasse).

AANHANGEN (wvl. \sn-), o. w. De venstergordijn-

Jes zijn gew asschen en gestreken, niaar zij hangen nog niet

aan. Deze stove (k.achel) trekt niet, zelfs als de Maker aan-

hangt

.

AANHEBBEN (wvl. axeix, zie ein), b. w. Aan

zich hebben, met zich voeren. medebrengen, vorderen . De

hoveniering heeft veel zorg en onderhoud aan. Zoo een

boek maken heeft veel opzoeking en studie aan. Kleene

kinderen hebben veel werlf en .zorg aan. Ik heb werk aan

(fr. jc dcmande dcs soins) gelijk iemand van tiichentig jaar.

AANHOOREN (wvl. .\nh-), aanlioorde, aanhoord,

b. \v. I.xiistcren naar. Men heeft mij niet aanhoord.

— Bij dit WW. is het voorz. altijd onafscheidbaar bij de

Vlamingen ; integendeel is het thans gemeenlijk scheidb.-\.ar

bij de Hollanders.

AANHOUDSEL. AANHOUDSELWERK (wvl.

.\N-), o. Sooit van k.antwerk. Het Valencijn wordt thans

nieer gezocht dan het Aanhoudselwerk. Eene kant van

aanhoudseUverk onderaan eene albe. Het aanhoudsel wordt

gekenmerkt door zijne tralien die met .kleene gaatjes of

oogjcs aaneengewTocht zijn, en ook door zijn platwerk dat

met eenen dikken bhnkenden draad omzoomd ligt.

-AANJE, — ANJE. De fransche uitgang ague komt

somwijlen over in onze t.aal, waar hij uitgesproken wordt

hier met de lange a en elders met de korte, hier met de

fransche / en elders met de vlaamsche :

Bietanje — Bretaanje.

Kastanje — Kastaanje.

Sp.inje — Spaanje.

Ronianje — Romaanje.

AANKAMPAAN, v. Zie AXEK.\>rPA>JE.

AANKLAD (wvl. anklad), o. zonder mrv. Afdak aan

eenen gevel of muur gevestigd, en op standlijken of op

weegen steunende, fr. nppentis. Een aanklad raaken aan

een huis, aan eene .schimr. Dat aanklad en is niet groot

genoeg om er den wagen in 't drooge te zetten.

AANKLAPPEN (wvl. .\xkl-), klapU aan, aange-

tlapt, b. w. Met woorden iemand tot iets aandrijveUi Va.

zal het hem wel aanklappen. Ik was niet van zin iets te

koopen, maar hij heeft het mij zoo weten aan te Happen

dat ik gekocht heb

.

— o. w, Voortgaan met Happen, neerstig praten. Klapt

maar aan.

AANKOCHELEN, AANKOGCHELEN (wvl.

.\XK-). b. w. f'lnfaLsoenlijk, slordig aiiiikleeden. Zie eens

hoe zij aangekocheld is. Die moeder heeft eene aardige

manier van hare kinderen aan te kochelen. Dat kleed, dat

schoudemianteltje, diekooveis aardig aangekocheld.

AANKOMEN, iwain aan, aangeioinen (wvl. AS-

KOSIME.v, kam an, angekommen, zie KOMEN), o. w. Aan-

steken, beginnen te beder\'en, fr, coninicjicer a se gatcr, a

se corronipre. Die boter komt aan. Dat vleesch is een wei-

nig aangekomen. Die citroenen staa.i op het aankomen.

— Beginnen, sprekende van iets dat ergens op volgt.

Het schadevier onlstond in den schouwburg als het laatste

bedrijf van het treurspel aankwam. Xii komt het tweede

punt van raijne redevoering aan. < Hier cnt den bouc van

der nesen, ende hier coint aiie den bouc van den mont ende

van datter binnen es. » (J. Yperman.)— Beginnen, sprekende van iets dat regelmatig weder-

keert en eenigen tijd duurt. De winter komt aan. De avond

komt aan. Xeem de kina in, weinigen tijd voor dat de

koortsen gewoonlijk aankomen.

— Bij vinkeniers. Beginnen te slaan of te zingen, sprek.

v,in vinkcn. Des winters sluit men de vinken in 'tdonker

opdat ze niet zouden aankomen ; later hangt men ze buiten

opdat zij, door 't hooren van andere vinken, zouden aanko-

men. Mijne sink komt tevroegaan.

— lets zicn (hooren, geivelen) aankomen, zien (Irooren,

gevoelen) dat iets staat te gebeuren. Ik zag het aankomen

dat hij in den gracht guigvallen. Hij gevoelde 't aankomen

dat hij ging ziek worden. Ik hoorde 't aankomen dat de

twist in scheldwoorden zou vergaan. Dat en verwondert mij

niet : ik heb het zien aankomen. Hebt gij 't niet voelen

aankomen ?

AANKOMER (wvl. axkomjier), m. Degecn die aan-

komt. De eerste aankomers hebben de eei-ste plaatsen.

— Degeen die in 't bezit of in 't gebniik komt van een

huis, land, enz. Hij heeft alles overgelaten aan den nieu-

wen aankomer. De aankomer moet de prijzie betalen.

— Jongeling. De lotelingen zijn gemeenlijk aankomeis

die het ambachl dat zij leeren, moeten verlaten om soldaat

te worden. De menschen van die streek zijn onwetende en

boos ; maar 't zal haast beteren : de aankomers zijn onder-

wezen. Hij is een aankomer die veel belooft.

— Jonge gehuwden, jonge echtgenooten. Het zijn m-aar

aankomers, zij weten nog niet wat huishouden is. Die jonge

aankomers lukken wel in hunne nering. Die jonge .aanko-

mers hebben eenen schoonen winkel opgericht.

— In .al deze beteekenissen is het woord veel gebezigd.
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AANKOTEREN (wvl. ank-), k-oU-rdc aaii, aaiigeko-

/,/•(/, h. w. Opwckkeu, ophitscn, fr. exciter. Ge moet hcni

"cdurifj aaiikoteren, of aiiders is hij lui. lemaiid aankoleren

nin met ij\cr icts te veiTichten. — Ook AANKOTi'EREN.

AANKWEEK (wvl. an-), m. zonder mv. Aankwec-

- king, het aankweeken. De aankweek van de bloemen. Aan-

-kweek van beesten.

— Hctgeen aangekweekt woidt, jouge plauten of dicicn

die men aankweekt.

Ik heb niet min van neniwcci voile slallen,

Hier lammckes, daer jonge bokskcs brallen.

(Vaelandc.)

AANLADEN (wvl. anl.), z. Aanksten.

AANLASTEN (\v\l. anl-), lastte aatt, aaiigelast,

(I. \v. W'ordt gezeid van vloeistoffen wier grovere deelen

zicli vastzctlen op de kanten van liet vat, en bezonderlijk

van wijn die in flcsschen bezinkt. Ongeklaarde wijn last

gewcldig aan. Die wijn zai niet aanlasten. Die jmt last aan.

De bak van eene tabakpijp last aan.

— Men zcgt ook Aanladeu, aanlaan. {.i/g. VI- IJiot.)

AANLASTING (wvl. ani.-), v. Bezinksel dat vast-

klccft aan dc kanten van een vat. De flescli is uifgedron-

kcn, sjjoel cide aaulastinge van nit.

— De daad van aan te lasten. De aanlastinge van den

wijn is gcmccnlijk ecn teeken dat liij niet wel is geklaard

gewccst.

AANLAVEN (wvl. anl-), laafde aan, aani^elaafd,

1). w . A! lavend aanmaken of vullen. Het woidt gezeid bij

dc biouwcrs en wijnstekers, voor Eene ton, die bijkans vol

is, zachtjes gchcel volgieten tot dat het bier of de wijn aan

het bonigat kome, fr. rcmboiigcr. Eene ton aanlaven met

den vulketel . Het bier, door de gisting verminderd, meet

aangeliiafd worden, anders verliest het kracht en seve.

AANLEG (wvl. anleg), m. zonder mv. Hoeveelheid

schoovcn die men op den derschvloer ter dersching aan-

legt, fr. airee. Ik heb eenen eersten aanleg afgedorschen,

nu ga ik eenen tweeden beginnen. Eenen aanleg van twin-

tig schooven.

— Manicr van met beleid zijiie zakcn te icliikken, wijze

spaarzaamheid. Aanleg hcbben. Dat huisgezin gaat ten

onderen, louter omdat het geenen aanleg en lieeft. Daar is

geen aanleg in dat Intis. De aanleg is de helft van 't hnis-

liouden, zci de vent, en hij lei zijn wijfaan 't vier(khich-

tige volksspreiik, steiinende op een woordenspel over aan-

legge,,).

AANLEGGEN (wvl. anl-, hi n„, angehid), h. w.

Geld aanleggeii, op kroois nitgeven, o]) intrest zetten. Hij

heeft 2000 frank aangeleid bij den bankier. Xaar mate hij

geld wint legt hij het aan. — Algemeen gebruikt.

AANLEIDEN, leidde aan, aangeleid {ws\. ANI.Els'.N,

leedde of leedege an, angeleed, met scherpl. ee, zie LF.IIIEN),

b. w. Aanbindeii. Eenen wijngaard aanleiden. Eenen boom
langs den mnnr aanleiden. Den homniel aanleiden (de

schoten of ranken van den homniel met biezen aan dc pert-

sen vastbinden). Den homniel aanleiden met dc Iccrc

(namentlijk als dc ranken reeds hoog gegioeid zijn, klimt

men op eene ladder oin die ranken aan te binden).

AANMETSEN (wvl. anm-), metsteaan, aangemetst,

b. w. Aanmetsclen. De aangemetste drummers.

— l~)uk Aannialscii

.

AANMOEDEN (wvl. anm-), moedde aan, aange

inoed [M. aneniaed, zie c;E), 1>. w. Aanmoedigen. < Oni

andcr acn te nioeden. » (P. Croon.) — Zie -IGEN.

AANNAKEN (wvl. ann-), naakte aan, aangenaak\.

(wvl. nakte an, angenait, zie KLANKVERKORT.), b. w.

Aanraken, aanroeren. Naak niij niet aan. — Zie NAKEN.

AANNEEM (wvl. anneem), m. zonder mv. Het aan-

nenicn, liet toenemen in 't lecrcn van eene taal, van eene

knnst, van ecu ainbacht. Die knaap is goed van aanneem.

Hij is van klccncn aanneem. De aanneem zit er niet in.

AANNEMEN (wvl. .vxn-), nam aan, licb aangeno

men, o. w. Vuiligheid aannemen, vuil worden. De eene

stoffe neemt meer aan als de andere. "Witte sayette ne;nit

weinig aan.

AANOEKEREN (wvl. anch-kerex, zie ou), oekerd<

aan, heb en ben aangeoekeid, o. w. Vermeerderen dooi

voorttceliug, uit der mate vermenig^uldigen, fr. se mufti-

plier, van dieren en onkruid. Wat zullen de muizen gaai--

aanoekeren in dien schelf . Rukt het pecnigars uit, of hcl

oekert zoo aan dat er de vruchtcn van kwellen

.

— Verachtenderwijze ook van nienschen.Hcl oekert daai

aan in dat gehuchte. Het arnic volk oekert aan in dien wijk

van de stad.

— Ook van andere dingen die spocdig vermeerderen ci-

aangroeien. Slechte gedachten oekercn aan, als ze niet sef

fens verdreven worden. Dc misnoegdheid van het volk

oekerde gedurig aan. Het zedebederf oekert bijzonderlijk

aan door de slechte boeken. De medicijn was onmachtig

tegen dc koorts die maar altijd voort aanoekerdc. — Zii.

OEKEREN.

AANPAKKEN (wvl. anp-) pakte aan, heb aan^e

p,ikf (f\l, anipakt. zie OE), o. w. Bij jagers, gez. van een

jaclithond die de lucht krijgt van een haas, enz. en hem op

•t speur vervolgt. De hond viel \au 't speur, maar een wei

nig ^erder pakte hij weder aan.

AANPEKKELEN (wvk anp-), pel;kelde aan, he!

aaiigeprkke/d, o. w. Met rasse schreden aansUappeu. Hij zaI

danig nioeten aanpekkelen oni met den valavond thuis te

zijn. '. Ik stond daer ... teen ik van verre ieniand hoordt

konicn aeiigepekkeld, en acn de raninielinge van zijne step-

pen, het inocste eene beeste zijn. > ('*). — Zie rEKivEL

UEENEN.

AANPERFIJLEN (wvl. anpekfilen, zie ij), pe:

Ujidr nan. anm^rpeipfld, b. w. Met de perfijlsteek .lan

naaicn. — Zie I'EKFIJI.EN.

AANPLEIEN (wvl. \svi.-), pleide aan, heb oi bei:

aaiigep/eid, o. w. Al pleiende aanst,ippen, met moeitc ei\

arbeid voortgaan. Het nioge regenen en waaien en dc

stralen mogen vuil en glibberig zijn, dc brievedragcrs tc

lande nioeten maar aanpleien. Plei maar aan dqor dc slijk-

slraal. < Ghcberghtcn die soo moyelick, soo steyle, ende

soo vol steenen waren, dat wij ghenoots.neckt wicrden tc

voct aen te pkyen, snaps ghenoegh hebbende om onse

pcerden voorts te Urijghen. > (P. Devynck.) « Ecn \\cgh die

niet anders ghcbacnt en was als met steenen en rolscn,

dacrmen den mcesten-dccl tc \octc nioestc aen-pleyen.

(Id.)
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Want gediieriyh ai;ii te pleyen I

Wordt van ydci-een vermydt. (Id.)

— Zie PLEIEN.

AANSCHACHTEN (wvl. a?(scu-), b. w. Zit oi'-

SCHACHTEN.

AANSCHADROUWEN (wvl. axschadkowen, zie

AU), o. w. Aanhollen, schadrouwende aansnellen. Wie

komt er daar aangeschadrouwd ? De peerden schadiomvden

aan. — Zie sch,M)ROUWEX.

AANSCHAVEN (wvl. \v.^Q\\-), schaafde aan, aivi-

gcsc/iaafi/, b. \v. Bij timm. Twee stukken hout aan clkander

voegeii ^n met de sdiaaf aanhalen en dicht maken. Eene

schoeringe aanschaven.

*AANSCHIJD, o. Zie h.\-AMSCHIJU.

AANSCHORMEN (wvl. an-), schormdc aan, heb of

ben aai!i,vsc/wrmif, o. w. Driftig en onlsteld aansnClIen

.

Ondeiwcgc /.ag zij daar een leelijken vent staan, en /ij

kwam a! ?clini\velen aangescliormd. — Zie SCHORMEN'.

AANSLAAN (wvl. ansl-), sheg oi slecg aan, aangc-

s/rgrn (M. iincslcgm, zie GE), b. w. Bij hommelkweekers.

Aanaarden met de honwc. Den hommel aanslaan.fr, Icrra-

ger le houbton.

— Bij steenbakkers. Bijvoegen, sprek. van jias gevornide

brikcn die de hager als bijvoegsel stelt bij de andere. Als er

eenige briken over zijn, te weinig om eene nieiiwe haag te

maken, men slaat ze aan. Ook absolmit, b. v. ge kunt daar

geen andere hage mee maken, ge moet aanslaan.

— o. w. Bij landb. gcz. van vnichtendic al te vroegvijpen,

of betcr, die gecl en dor worden eer zij hunncn vollen

wasdom liekomen hebben. Langdiirige rcgcn even als

langdurigc droogte docn de akker\-TOchten aanslaan. Die

tarwe is aangeslegen. Datkoolzaad slaat aan. Ik vrccs dat

dc oogst zal aanslaan. De eene vrudit slaat eerdcr aan als

de andere.

—Aangeslegen zijn, dicp ontroerd, hevig aangedaan zijn,

fr. clrefortc7nent apcte, profondcment emu. Als liij hoorde

dat liij hct gicote lot gcwonncn liad, was hij er zoo van

aangeslegen <lat hij geen woord meer spreken kon.Hijvroeg

haar ten lunM-lijk : zij stond er van aangeslegen.

AANSLEPEN (wvl. .w&l..-), sleepte aan, heb aange-

sJeept (wvl. shple an, angeslipt, zie keaNKVEKKORT.),

o. w. Langdurig zijn, lang duren, aansluweren, fr. trainer

en longimir. Eene ziekte die aanslcept. Het zou nog lang

kunncn aanslcpcn eer hij zijne sclndd bctaalt, eer hij gcheel

genezen is, eer hij zijne belofte kwijt, enz. letslaten aansle-

pen. De betaliiig eener schidd laten aanslepen. Die 't al laat

aanslepen, \crliest de kans.

AANSLUWEREN (wvl. ansi.-), shivrnle aan, heb

aangeshr.rerd, o. w. Helzclfde als het holl. Aanslcuren,

aanslepen, fr. if trainer en longueur. Die zaak zal nog

lang aansluweren. Eene aansluwerende ziekte. Het hceft

een jaar aangesluwerd eer hij zijne schuldeu betaakle. Een

proces laten aansluweren,

— Ook Aansluiercn . Zie sluweren .

AANSPELLEN (wvl. ansp-), spehleaau,aa,>gespehl,

b. w. Met spellen of speldcn vasthechten, aanspelden. —
Zie Sl'ELI.EN.

AANSPERKEN (wvl. an-), sperktc aan, aangespertt,

b. w. Wordt gez. van den oven die men heet maakt door

— AAX

de glociende asch (van doornon, \an koolzaadstroo, van

rijshout, doch bez. van lemen die men erin gebrand heeft)

met eenen kloet geilurig en geweldig te rokelen, zoodat de

oven als in gloed staat van de vliegende \'mirsperkcn. Als

de brandstof niet meer vlamt, dan sperkt men den oven aan.

— Fig. Aanvuren, opwekken. c Pogingen om ii, studc

rende jongheid van Vlaenderen, tot gelykdanige, ja tieffen-

der krachtinspanning aen te sperken en te bewegen. t (G.

Gezelle
.

)

AANSPOETEREN (wvl. .vnspouteren, zie ou),

spoeterde aan. heb of ben aangespoeterd, o. w. Met grooten

spoed aanloopeu. De stoomwagen zal geweldig moeten

aauspoeteren, om in tijds toe te komen. iSIen kwam van

alle kanten aangespoeterd.

— Zie SPOKTEREN.

AANSPRAAK(w\l. ansprake), v. Wordt gez., even

; Is gezehehap, van een dier of spraakloos kindeken, dat ons

konsuis dc plaats vervangt van een sprckenden mensch, als

men alcen is. Een vogeltje in de kanier, een hondeken in

luus, een kindje in de wiege is eene aansprake. Ik heb

geern een vogeltje in niijne stndiekamcr; het is lijk een

aansprake.

AANSTAAN w\l. axst-), stand aan,heb aangistn.m.

o. w. Peter ol meter zijn bij den doop van een kind, ^\'ic

gaat er aanslaan? Het is niijn broeder die aangestian heeft

AANSTAANS (wvl. anst-), bijw. met de stemrnst op fl

de ccrste greep. Aaustonds, seffens, tcrstond. Hij gaat

aanstaans vertrekken. Ge moet hem aanstaans eene ant-

woorde schrijven . Ik zal 't aanstaans doen.

— Zie onder deei.wooru.

AANSTEEKSELS (wvl. .vx.steksei,s, zie ki.ank-

verk.). o. mv. Bij speldewerksters. Als men in eene kant

een plat werk maken wilt, brengtmen debouten, waarmede

men de malien verveerdigt, te zamen naar de plaats waar

het plat moet bcgonnen worden, en dat gedaan zijnde zegt

men dat men aan de « aamteekselsi is, alsofmen zeide dat

men het plat aansteekt of begint. .
Wanccr hct plat in de

kant voltooid is, en dat men de bewerking der malien her-

necmt. zegt men dat men aan de « a/steeksels » is.

AANSTEKEN (wvl. anst-), slak aan, aongesteken '^

(fvl. ani'ste/ccn, zie ck), b. w. Toeschuiven, aanstooten, fr.
J

avancer, pousser. Ge moet hout aansteken, of dc hecrd zal 4

uitgaan.

— Ook absoluut. Die vuur maakt met stroo, moet gcdurig

aansteken, ol hetlaaituit.

— Bij timmerl. Twee stukken hout met den steekbcilel

aan elkandor voegen en dicht maken.

— Aandoen, aantickken, aanschieten, sprck. van een

kleedingstuk. Zijne broek, zijnen frak aansteken. Zijne

schoenen , zijne leerzen aansteken

.

— o. w. Jlet de handen of de schouder driugen tegcn
,

eenen wagen of zoo iets om hem in gang te Ivrijgen. Dc

w^agen stond versteld in de slijkstraat; maar eenige stcrke

kejels kwamen bij; de voerman zweepte het peerd en zij

staken aan, zoodanig dat de wagen er uit gcrocht.

— Takak aansteken, de afgcplukte labakbladercn op

eene wisse of snoer spilsen om ze te droogcn te hangen. Is

de tabak al aangesteken ?

AANSTROPPEN (wvl. .v.nstr-), stropte aan, aan-

c;estropt, b. w. Een bekleedsel aantrekken rond iets. Hij
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-
; I iiijne kousen aan. Ecnc lirock aanstroppen. Mou-

wcii aanstroppen. Ecn henid aanstroppen. Eenenkicl.cenen

rok aanstroppen. Aanstroppen is 't opposiet van Afstrop-

ixn.

AANTJE (vl. AEXTJE, zie ae), o. Iletzelfde alsXaan-

tjc, dwer^boom, fr. nrbre en hti'sso/i, arbie nain, De
aaiiljes zijn kortstammige fruitboomen wier Uikken dus

iiit\c.iarts opgeleid worden dat zij cen trachter of vogelnest

verbeclden.

— Wcgcns het weglaten der n vooraan een woord, zie

AVciland \Vb. op x. Ovcrigens vindt men Aan voor Kaan,

du-crg, bij oude schrijvers : zie Jliddclnederl. Wdb. van

D' De Vries, op aen.

AANTOORTELEN (wvl. .vST-), toortcldc aan, aan-

gctoortilil. b. \v. Toetakclen, vreemd of belachelijk aan-

Ideeden, fr. affiibler, accoutrcr. Zie eens hoe zij aangetoor-

teld is. Waarom toortelt gij u altijd zoo leelijk, zoo slordi^'

aan : Kindercn, die beginnen zich aleen te kleeden , konicii

dikwijls aangetoorteld uit!— Zie toortei.en.
'

AANTREk AANTROK(wvl. antr-), m., zomkr

mv. Wordt gezeid van iemand die, om zijn vrieudelijk en

gulhertig onthaal, door veel personen bezocht wordt. ^'ecl

aantrck, grooten aantrek hebben (veel bezoek heblwn).

W'cinig aantrek, klecnen aantrek hebben. Geenen aantrck

hebben (van niemand bezocht worden). Die menschen

wonen daar op hun eigcn, en zij hebben geenen aantrek.

Die veel aantrek hecft, lieeft veel tafeh-rienden. Aanlrck

maken (door gulherligheid maken dat men veel bezocht

wordt). Hij en niaakt geenen aantrek. Met al zijnen aantrek,

verzuinit hij zijnezaken.

AANTREKKEN (wvl. antr-), tiok en trak aan,

aan^'ttiolrlTn. b. \v Aanlokken, fr. alU'cher, attircr. Die

winkelier weet het volk aan te tiekken.

— Bij brouwtrs. Ecn vat aantrekkin, cene ton bier

Iwginncn, fr. cntamer. Om al de vaten van die brouwte op

te vTillen, heeft men twee tonnen gesturt en eene derde

aaogetrokken.

— y.ick iemand aantrckken,-'vtm3iiA^ vriendschap zoe-

ken, hem veel genegenheid toonen. Hij trekt zich niemand

nan. Trekt gij u mindercn aan als gij zijt, ge wordt er van

luimd; en trekt gij meerderen aan, ge moet schoerkcn

oni ze op hun peerd te helpen. (\naamsche spreuk.)

AANTROK. m., zie .Vi.NTKEK.

AANTROKKEN (wvl. a.\ TR-), trak aan, aangetrok-

ken, b. w. Hetzelfde als Aantrekken. Zie trorkex .

AANTRONDELEN (wvl. axtr-), trondelJe ann.

anm^etiondeld, o. w. Aanslenderen, traagzaam aankomen.

Ill liwani daar ook aarigetrondeld.— Zie TRONDEI.EX.

AANTROTTEN (wvl. AXT-), tiotte aan, heh of ben

, trot, o. w. Aandravcn. Daar komen zij aangctrot. Ge
iieerstig moeten aantrotten om niet te laat te kpmcn.

/ie trottex.

AANVIJZEN (wvl. .\xvi/,EX, zie ij), vces aan, aan-

:<ii, b. w. Aaiischrocvcn, met eeue vijs of schrocf aan-

ili.uiipn. Dc assebrocken aanvijzen.

AANWIJS (wvl. .\NWljs, zie l.l), o., mv. aanwiju-ii.

' paal met dwarsplankjes die, langs de baan, aan den

! ikn weg toonen : anders ook Handwijs en AVegwij-

j-hecten, ft.poteait indicatatr.

AANWIKKELEN iwvl. Axw-). -.rikke/de aan. aan-

!;ciL'ikkeld, b. w. Bewegen, aansporen, /-achtjes ophitsen,

fr. engager, exeiter. Iemand aanwikkelen om iets le under-

ncnien.

— .\.\xwiKXELrxG, V. Waarom hcbt gij dat gcda;mr

Door aanwikkelinge van andcren.

AANWRIBBELEN (wvl. axw-), -uribbelde aan.

aangceribbeld, b. w. Door wribbeling aanhechtcn. Eencii

gebroken dnuid weder aanwribbelen. De keten aanwriblx;-

len (elken draad van een keten op 't getouw aan den droni

wribbelen. eer men het stiik begint te weven).

AANZAGEN (wvl. .\.X7.-), zaagde aan, aangezaagd.

b. w. Bij tinim. Twee^tukken houtaan elkander voegei>en

met de zaag aanhalen. Twee verstekken aanzagen.

AANZEGGEN (wvl. .vxz-), zei aan, aangezeid, b. w.

Schelden, smaadwoorden toewerpen, fr. injurier. Iemand

aanzcggen. Ilv wierd daar aangezeid.

AANZETTELIJK (wvl. anzettelik, zie -lik), adj.

Bcsnicttelijk. fr. eontagicnx. Eene aanzettelijke ziekte.

AANZETTEN (wvl. AXZ-), zette aan, /leb aangezet,

o. w. Beginnen gaan, rijden, loopen. Hij zette aan (begaf

zich op reis) van 's morgens vroeg. Met eenen wagen aan-

zetten. Sa, koetsier, zet aan. Het konvooi zette juist aan al;^

ik toekwam.

AANZITTEN (wvl. jVXZ-), zat aan, hcb aangezcten,

o. w. Wordt gez. in de broekagien van Merckem van

iemand die in eene hut, daartoe verveerdigd op den Blank-

aard, zit te waken en te loeren om wilde aanden te schic-

tfen. Hij is gaan aanzitten. Hij lieeft geheel den nacht

a.angezeten . AVij en moeten dezen namiddag niet aanzitten,

want de viind is niet gunstig voor de jacht.

AANZITTER (wvl. axz-), m. Iemand die aanzit, die

in eene hut op den Merckemschen Blankaard zit te waken

om wilde aanden te schieten. Haar man is een aanzittcr.

Die aanzitter is een rappe schieter. De aanzilters winncn

geld volgens hunne behendigheid.

AANZOOMEN ("wvl. axz-), zoonide aan, aange-

zoomd((v\. anizoonid, zie GE), b. w. Zoomende aanvoegen.

Den veirrst aanzoomen (de nokpannen met moorlel langs de

zoomen vast op het dak aanstrijken). De lijken aanzoomen

(de zoomlouwen van een zeil aannaaien, fr. coudrc Us ralin-

^ues snr les eote's d^une voile).

AAP (vl. .VEP, zie ae), m., fr. singe.

^— Den aap luizen, lui zijn, prullewerk verrichten.

— In deti 'Aap gelogeerd zi/n, voor den aap gehouden

worden, een voorwerji zijn van schimp.

— Heiblok, fr. mouton, hie. Den aap optrekken, lateu

vallen.

— Borrel, druppel genever. Geef mij nog 'nen aap.

— Eetlust, honger. Grooten aap hebben. — Slechts te

Brugge gcbruikt; eene verkorting van apetijt?

AAR, ARE, V. Derschvlocr, fr. aire d'linegrange, Kil.

aeie, ere, nere. area. pavimentum.
— Zegsw. Iemand in zijnc aar dersehen, hem Onder-

kniipen in zijn huwelijk ofanderszins, fr. battredu b/edans

la grange d'un autre, mettre la faiteille dans la moisson

d'autrui. Hij is in zijn aar gedoi-schcn geweest van zijnen

broeder.

— Wij zeggen ook en meest Ere, Ncre. Zie aid.

S
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AAR, ARE, A-. Beek, kleene walerloop die in ecne rivier

of eene vaart afvloeit. De aren van de Leie. Eeue are af-

speien. — Zic onder ADERfE.

AARBEID (vl. aerbeid), m. Zie arbeid.

AARD (vl. aerd, nooit eerd), m., mv. aarden. Een

plein, omheind of niet, waar men steenkolen, orduinen

drempels en verkenstroggen, pannen, tiggels, enz. lost en

liggen laat ter verkooping. Eenen aard liebben of houden

.

Naar den aard gaan om een voer steenkolen. Eenen

wagen tiggels aflossen in den aard. Een aard met (of van)

kolen. Een aard met Brabandsch goed (d. i. pannen, tig-

gels, enz.). Aard houden, zegt men even als Winkel houden.

De borgemeester gaat ook aard houden. Langs de Schelde

en de Leie ziet men veel aarden, en deze worden ook Riva-

gien (fr. rivage), Landingen en Loskaaien genaamd. In

eenige statien van den AVestvlaanderschen ijzeren weg zijn

er aarden, die aan de Societeit toebehooren. « Item eenen

aerd tAdighem dien men van den meyere lioudt. > (Gends

charterboekje.)

— Bij vlaschrooters. De pand naast de rivier, waar men
het ruwe vlasch van de aangekomen wagens aflost, om hct

dan in de hekkens te steken en te rooten.

— Bij vogelvangers . KJeen perk waar men het titse-

brood en den sta.alvogel plaatst om de andere vogclen uit te

loldien. Nevens dit perk is (jene gruppe gegraven waarin de

slagnet tocgeplooid ligt ; zoohaast als er vogelen op den aard

ncdervallen, trekt men aan de springsnaak die zoo even de

nette over die vogelen slaat en ze gevangen maakt.

— AARD, z. Kolen-, K00I-, Koorn-, Steenkool-.

— AARD, z. Bel-. Dibb-, FoU-, Kaak-, Plomp-,

Scliaai-, Scliaj-, Welf-.

AARDAPPEL (wvl.

'

eerdappel, erdappel, eer.\i'-

I'Ei, en Ei^Ri'Ei,), fr. pottimc de tcrre. « Want sy ontbeerde

cerfappclcn ende alle andere moeslcruyden. «
(J. J. An-

theunis.)

— Hij kan mecr ah ccrdappeh hradn, zegt men schert-

sende van iemand die in vele dingen bedreven Is, of die lets

met veerdigheid verricht.

— aardappeldoel, m. Bij landb. Groote kelder wiens

rond gewelfboveu den grond uitsteekt, en dient om de eerd-

appels te bewaren tegen den wintervorst. Men noemt hem
ook Eerdappelkelder, doch dit woord is van niimcr

beteekenis. Zie DOEL.

— AARDAPPELENUITDOENTIXD (wvl. EERDAPPELENtnTT-

doentijd, zie ij en ui), m. Tijd dat men de eerdappels uit-

doet, de maand September. Het gebeurde in den eerdappel-

uitdoentijd.

— A.\RUAPPEr,FRUT, -PRUT, m. Aardappelmoes, gc-

stampte aardappels, . kadul, stampestoof. Aarda])pelfnit

niaken, eten.

— .\.\RDAPPELGROEZE, V. Het loof, de Stengels en de

bladeren van de aardappeljilant, fr. fane. Arme lieden

niaken vier met gedroogde aardappelgroezen. Groene, jeug-

dige eerdappelgroeze.

— AARD.VPPELKEEST, v. Kiem of uitspruitsel van eenen

eerdappel, fr. germe, pousse de pomtne de terre. Zic

KEESTE.

— .V.\RnAPPELKERWEIE, -KR.\WEIE, V. Bij landb., Het
uitdoen van de eerdappels op den aldier door eene menigte

wcrklieden. Maandag aanstaande is hct ccrdaj)pclker\veie

bij dien boer. Naar de eerdappelkerwcie gaan.

— De tijd op welken men de eerdappels bij kerweien

uitdoet. Hij is gestorven in de eerdappelkerwcie.

— Fooie of feestmaal waarop de eerdappellc»rweic ein-

digt. Hij was drcnke op tie eerdappelkerwcie. — Zie

KR.\WEIE.

— .v^VRD.VPPELLAND, o. Land dat goed is voor de aard-

appelteelt. Dat is eerste soort van aardappelland.

— Ook Land waar aardappels geplant staan. Dc land-

bouwcr is tegenwoordig niet thuis : hij is op zijn aardappel-

land.

— AARDAPPELMATE, bijw. Met opgchooptc maat, top-

pende vol. Eene pint aardappelmate boonen. (Men weet,

dat zij, die aardappels verkoopen bij de mande of de kuip,

altijd de maat ophoopen boven de kim;)

— Aj\.rD;VPPelpl.\ag, v. Aardappclziektc, fr. maladie

des pommes dc terre. .

— iV.\RDAPPELPRUT, o. zic AARD.XPPELt'RUT.

— A;VRDAPPEi.ZETTE, V. Eene zette bestaande uit vier

stijpers om aardappels te planten. Zie ZETTE.

AARDBARM (wvl. eerdb.vrme, erdherme), m. Een
barm of heuvcl van aarde. — Zie B.VKM.

AARDE (wvl. eerde, erde, en in samenstelling ook

wcl EER en ERRE, b. V. eerappel, errebic, enz.), fr. terre.

Dat het God beliefde, zei Jan, dat vader geneest, de eerde

zou te koud zijn waarover dat hij gaat. . d. i. ik zou allcs

tloen om hem het leven gcmakkelijk enaangenaamtem.^ken.

(K. Callebert.)

— Oi'tv eerde liggen, gestorven maar nog niet begravcn

zijn. Hij ligt over eerde. Drie dagen over eerde liggen. Waar
dat een lijk over eerde ligt, blijven de vcnstcrs gcsloten, en

dikwijls hangt er een lanteerntje buiten aan 't huis, rechts de

deur als de doode een man is, slinks als 't eene vrouw is.

—AARDE, z.Delf-,KJijt-, Knikker-, Koorn-, Kwelm-,

Schaaf-. S luiui-, .Spie-, Tetting-, Wit-, Zeeuw-, Zwijns-.

— AARDEN. /. Bei-, Xa-, Op-.

— AARDIG, /. Open-.

AARDGEBINTE (wvl. icerdgebiinte, zie ind), o.

Een kapgebint dat rust, niet op de niuren, maar op dikke

stijlen of standschooren die nevens den muur op den grond

staan . Het eerdgebinte vindt men meest in oucle schuren

wier wccgen of muren te krank zijn om het dak te dragen.

AARDIGHEID (vrv\. ook aerdigi, zie ae en heid) .

— I/el is geen aardighcid, tweezins gebruikt ; 1° het is

geene kunst, het is gcmakkelijk te verstaan of te doen, b. v.

Hij heeft eene zeldzamc gunst verkregen, maar 't en is ook

geen aardigheid, als men zulk eene hooge protectie heeft

gelijk hij ; 2" hct is niet geestig, niet aangenaara, b. v.

Geheelc uachten bij de zicken waken, dat en is geene aar-

digheid.

AARDOOR (wvl. eerdoore), v. Bij deringgravers.

Naam van dc standplaats en ook van den werkman tusschen

de Deringoore en den Klecnen Zetel, in eene Stoeling. De
eerdoore staat op den boord van de eerde die aan den dering

paalt. — Zie OORE.

AARDPEER (wvl. EERDl'ERE, EREPERE, EPPERE), v.

Eig. fr. lopiitaiiibour, wordt in sommige gewesten gebruikt

voor Aardappel, fr. pomme de terra.
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AARDPEERFRUT, -PRUT (wvl. eekdi'EKK-

VRUT, KKEI'EKI'I'Kin), 111. Hetzclfdc als .V\RDAPPELKRUT.

AARDSCHEE fwvl. eerdschee), v., mv. aard-

scliee'ti. Bij deiiiifigiavers. Eene laag aarde en zand met

zeeschel|)en doormeiigd, en liggende binneii in eene dering-

moei , fr. filon. Do cerdschee is hetzolfile nict als eene kreek.

Eene cerdschee uitdclvcn.

AARDSCHOOT(\vvl. eerdschote, icekdscheute),

V. Woitclkiem, uitspiuitend priemken dat liet begin is van

eencii wortel, fr. rmlicn/f. De eerdschote is 't opposiet van

do hcmolschote. Dc certlscliotc en de hcmclschotc van eeno

boon

.

AARDSMAN (vl. .xerdsman, zio ae), ni. leiuaiul die

aard luiudt, die ccnen aavd heeft. Dc aardsniannen die langs

de .Sclieldc cif dc I.eic wcunen, worden 00k Rivagiers

gcnaanid.

AARDSMOOR (wvl. eekd.smoor, eers:moou), 111.

Een damp die, gemeenlijk "s avonds, uit den gi'ond opstijgt

in Veurne-Ambacht. Wij en gaan dozen avond geen paling

vangen, er is geen eerdsmoor. « De eerdsmoor en is niet to

vergelijken met de luclitsmoor. Luclitsmoor is overal even

dikke (fr. dense], de eerdsmoor niet. De eerdsmoor komt

deurgaans uit in lange striepen of baukdi; hij teekent

schoone de plaatse uit van opgevulde grachten of opge-

hoogde lanen. De eerdsmoor en schijnt den grond niet te

genaken, maar hij zweeft daar boven dc eerde lijk een

groote groote vciigel met groote grootc \!crken. Als de

eerdsmoor ten diksten is, daar zijn nog allijd plekkcn waar

dat or geen smoor en is. > (v. H.)

AARDVLINDER, EERDSVLINDER (uitspr.

eisrliiiider), m. Ecne,))lant die zeer gemeen is, ook Wilde

vlinder, IV. podagra/re,

AARDZWALUW (wvl. EER!JZ\VAr..ME,EliRZWALME),

v. Ken vogel ; anilers ook .Schaar, fr, niai'tinet noir, Z\e

n Ai,iiEKi.s.M.\, ierd-sweal. Lexicon frisicum 831.

AARLING (vl. AERLING, zie AEJ, m., mv. aatlingen,

lletzelfde als Schuddebondel, d. i. een korte dikke bnn<k-l

van uitgeschud stroo.

— Meest gebruikt bij de ()ost-Vl.

AARM. Hetzolfdc als Arm, 111,, fr. bras, en Arm, adj.

fr. pattrrc. Met dc aarmen op dc borst. Aarmc nieiischen.

— Zie .VRM, ARMOEDE, euz.

AARS (wvl. EER.s, uitspr. ees, zwarc ee; zie Rs), m.,

niv. eerzen. Hetzelfde als het hoU. Aars.

— Ten halven eerze, o( Half ten eerze, te halven wegc,

ten halve, half van 't einde, half gedaan. Hij liet zijn werk

,
ten halven eerze, om een ander te beginnen. Hij liet de

lirouwte half ten eerze staan, en ging hencn. Ik meende dat

gij reeds gedaan hadt, en go zijt nog ten halven eerze. Ik

stnnd h.alf ten eerze (mijn werk was half gedaan) als hij

niij halen kvvani.

Hacr rocckxkcii lieslijckt tot lialf den eerse.

(A. Biins.)

— Eers over teers (uitspr. ecs over tees, zie TEERs), hoi

'i\'i bol. Ze roUebolden eers over teer.s. Eers over teers

' iininclclaaien (omtuimclen). « Dat de clacken schiverden en

^I'.ie^dcn a!S over tais gleck en hellecapelle » ^WjiX' een

-.'///iden. (Kortrijksch hs. 1736.)

— A'eiis en eer.^, Ill Top en eers. Hetzelfde als kop en

steeit (kop aan steert), fr. tetc-heclie. De hondejougen lagen

nous en eers in den korf te slapen. Graanschooven liggen

neus en eers {0/ top en eers), als de auwen van de eene

liggen bij de bouten van de andere en vice-versa. Spelden

liggen neus en eers (oAtop en eers) waueer de punt van dc

eene ligt aan den kop van de andere, en vice-versa. Van

daar neiizen en eerzen, een kinderspel waarbij iemand twee

of nicer spelden in zijne hand gesloten houdt, terwijl een

ander raadtof zij alien met de koppen bijeen, ofwel als zij

top en eers liggen.

— //et IS fop en eers, fig. Het komt overeen uit, 't een

betaalt het ander, 't is buil tegen blutse. In hot verleggen

van dien gracht, heeft mijn gebuur van zijn land verloren,

maar voor mij was het top en eers (d. i. ik Icreeg van den

eenen kant zoo veel weer als ik van den anderen verloor).

— AARS. z. Zijp-.

— AARSDE (wvl. -EERSDE), z. Zijp — , Zwijns —

.

AARSEINDE (wvl. eersende, uitspr. ees-ende, zie

Rs), o. Het onderdeel van eenen boomstam, in tegenover-

stelling met het Topeinde. Een afgezaagd aarseinde van

twee a vier voct lang. Het eerseinde gaat gemeenlijk samen

met het aarsgat of wortelblok.

AARSELEN (wvl. e£;rselen, uitspr. esselen, zie rs),

aarselde, heb geaarseld, o. w. met de schuifelende s. Het-

zelfde als het holl. Aai'zelon, achteruitgaan, fr. alter a

recnlon<:, reenter. In dezen zin wordthet dagelijks gebezigd.

Het peerd eerselde en viel in den gracht. Hij eerselde om
den slag te vermijden. De schooljongens liepen al eerselende

om zich te verlustigen. Een peerd vorstrougt als het uit

zijne strengen eerselt.

— Fig. Terugtreden, niet gestand doen. Een eerhjk m.in,

die zijn woord gegeven heeft, eerselt niet. Hij bood mij

100 fr. voor dat kleed, maar ziende dat ik het hem ging

laten, eerselde hij

.

AARSELINGE, AARSELINGS (wvl. eer.se-

i.iN'r.i:, eer.sei.inc.s, uitspr. ecssetings, zie Rsj, bijw. Ach-

teruit, achterwaarts. De koe komt cerselings uit haar sliet.

Tot vijfm.iel heeft gheleerdt de sonue kromme schreden

Om lierssetyngit het huus zijns vryesters in te tredeii.

(Declerck.)

AARSGAT ( wvl. eeksgat, uitspr. Cesgat, zie Rs), o.

Het acntersto, fr. tederrtere. Op zijn eersgat vallen.

— De w'ortelblok of het onderste deel van het bul eons

gevelden booms. Een eersgat met de wortels. Een eersgat

waar de wortels van afgehomven zijn. Het eersgat van

ccnen boom afzagen. Eersgaten klieven voor brandhout.

— Bij zeevisschers. Eene diepte beoosten den Kelder en

bezuiden het Stcendiep, waar men visch vangt. In dc zee-

kaart van G. Hulst van Keulen heet het Oostgat.

AARSGATBLOK (wvl. eers-, uitspr. ees-, zie RS),

m. Zwarc blok gcmaakt van het onderste deel van een

boomstam . Eon aarsgatblok dienende voor kapblok 0111 or

't vleesch in stukkon op tc houwen.

AARSHAK, AARSZAK (wvl. eers-, uitspr. ees, zie

RS), m. Hukketeers, een die overal zijncn tijd verzit. Een

cei-szak van een vent,

AARSHAKKEN, AARSZAKKEN (wvl. eers-,

zwarc 1-L-; uitspr. <vy, zie K.>,), aarstiat,-fe <.>( aarszaite, lieb

geaarstwlit oi geaarszatt, o. w. Zich als een aarszak gedra-
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gen, zijnen tijd verzitteii. Ga om uwen broeder niet, gij zniult

in zijn huis blijven eershakken

.

In dezen zin zegt men ook Hukken

.

AARSZAK, m. Zie aarshak.

AARSZAKKEN. o. w. Zie aarSHAKICEN.

AARTSKAPOEN. m. Aartsschelm, fr. rnquiii fi<-fl\'.

En de aertskapocn

Doet Bokeen sclioon sermocii

( im tot gedukl hem op te wekken.

(J. B. Decorte.)

AARTSOEN, o. Zie artsokn.

AARVUL. m. vooi- Aarmvul, Aiinvul. Zie armvul.

AARZAAK, AARZAK, m. Zie h.\arzaak.

Dit \v. spreekt altijd aarzaak, aarzai; mein, eh liecft

nicts te docii met het vooigaande aarshaJt, cershak.

— AARZELEN, zie Uit-.

— AAS, zie Keun-, KKiver-, Pijken-, Sink-.

AASTER, m. In sommige plaatsen voor Aaksler.

akster, Ir. pif.

— Noch aaster nock maasfer, zie \LVASTF.R.

AAT, V. Wilde haver. Zie ate.

AAT, ATE, v.? (m. in Middelnederl. Wdb. van D' De

Vries) zonder mv. Eten, kost, spijs, fr. mangtr. Kil. achtte

't reeds verouderd, maar het leeft nog bij ons. Dric frank

betaald voor ate en drank. « Onder dese domcsticken wor-

den gherekent cock de kinderen des huysghesins, om dat

sy zijnde in nctc ende dranck van hunne ouders, oock

doende him profyt. » (^^. Settingboec.)

De gioente die het vee afgraast in bilken en weidcn,

fr. patm-c. De ate van die weide is goed, is slecht, niets

weerd, is ma-ir gemeen, enz. De ate is goed, maar 't beloop

is te klcen (het gras is goed, maar de weide is te Ideen).

Kleen oi groot van ate zi/n, weinig of vcel kunnen

eten. Die mensch is niet groot van ate. Hij heeft altijd

maar kleen van ate geweest. < Beyd' van eenen dranck en

ate, > d. -i. bcide drinken en eten evenveel. (L. Vossius.)

Ongelijk van ate zijn (nu cens veel, dan weinig eten).

— Op zijn ate zijn, eetbaar, van fruit dat zijnen vereisch-

tcn graad van rijpdom ofmurwte heeft om geeten te worden.

Die appel is op zijne ate. Die peer is nog op haar ate niet.

Zoet of zuur van ate zijn, d. i. om geeten te worden.

Zulk cTas is niet veel gegeerd van de koeien, omdat het wat

zuur van ate is. Die eerdappels zijn goed van ate, slecht van

ate (d. i. zij smaken goed, slecht).

Dat eten, die spy's is van niijnc ate, van mijnen tand,

van mijnen smaak, ik eet zc geern. Dat is van niijne ate

niet Zij weet wcl wat er van uwe ate is

.

— Afl. Atig.

— AAT, z. Brood-.

AATJE, o. Zie AAT.

ABABLOMME, v. Insommige plaatsen voor Auw-

blauwbloeni.

ABAUDUS, ABAUTES (wvl. ahowdes, abowtus,

zie AU), bijw., klenit. op ban, de klinker van de laatste

greep is eene stomme u of e. AVordt gebniikt, even als

Ichaboifwlijk, schriikcli/'k, enz. om aan te duiden dat lets

met veel geweld geschiedt of verricht wordt. Het is abaudes

o/het gaat abautus (zegt men b. v. als het hevig stormt of
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dundert). « Se meulVeU nbaiidns de vcnlte me kespcn, clac-

kaers of seucke gescluid. s (Kortrijksch hs. 1 736.) — Zie

ABOLDUS.

ABBEI, m., fr. abbe. — Zie onder ARMEIE.

AB-BERD. c. AB-bord.

Leer u\\ A Ji lient ocrst, en ]iap met lepcls smullen.

(Vaclaiidc.)

— ABEEL, /. Sncemv-.

ABEELENBLADJE3.0. mv. Xaam van cenc bloem

die men Icwcokl m do liovon, 1. agatliea riiicraria.

ABERGILIE, en ook ABERGIZE, v., klemt. op

gi. Eig. hetzclfde als sp. obresiUa, obrezica, obrczita (vklw.

van obra), d. i. een kleen werk, h. petite besogne ; dochin

't gebiuik Een verdrielig werk, beslommering. Verhnizen

is eene geheele abergilie. Ik ga blie zijn, als ik met die aber-

gilie gedaan heb. Ik laat zulke abergizen aan een ander over.

— Een gemaaktofgewrocht voorwerp van kleene weerde.

De abergilien van eenen ijzerkramer. Ik heb van uwe aber-

giliiin niet noodig (zegt men b. v. aan eenen rondventcr die

zijne waren aanbiedt).

— Xiet te verwarren met Akkebilie.

ABLA, ABLAUW, m., klemt. op de eerste gieep.

Zie .\U\M!I.AUW.

ABOLDUS, klemt. op bo!, de klinker van de laatste

greep is eene stomme ;/ of c. Duizeling, fr. e'toiirJissement.

ten ge\'olge meast van eenen slag op het hoofd. Slecht-.

gebruikt met het voorz. in. In aboldvis liggen, zijn. Icniaiul

in aboldus slaan.

— Oo]n gez. van iemand die over is van vreugde, fr. /<^

ilejoie. Hij viel nit het lot (trok zich vrij van de soldat. :

en hij was geheel in aboldus.

— Dit w. hoorl men in verschillige streken. Langs dc

Leie gebniikt men het bijw. abatitiis (zie ARAUDUs) in

eenen anderen zin.

ABOUT, o., klemt. op bout. Hetzelfde als fr. about dat

in de oude rechtsgeleerdheid zooveel zeide als Paal, uit-

einde, greus, fr. borne, ///«/?<'., <i Stellende elck parcheeloftc

partye by goeden verclaerse, met specificatie van aboutten

ende ghctallen van boomen. » (Cost. v. Veurne.) « Met goet

verclaers van canten ende habauten, waer 't zelve goedt

ghcstaen ende gheleghen es. » (Id.) « Twee prijsers ofle

meer, de welcke ghe-eedt sijnde, sullen de goedinghen, ten

sterf-huyse bevonden, prijsen naer haer weerde, stellendc

de selve prysie by gescluifte, met pertinente grootte, lijstcn.

canten ende aboutten van d'erfachtigheden die aldaer noc-

ten verdeelt sijn. » (Cost. v. Poperinghe.)

— Fig. Met kanten en abouten, wordt nog dagelijks

gebruikt voor Met al de omstandigheden, met al de bezon-

derhcdeu. lets vertellen met kanten en abouten. Ik ga u

dat uiteendoen met al zijn kanten en abouten.

ABRICO, zie abriko.

ABRICOCK, zie abriko.

ABRIKO. APRIKO, m.,mv . abrikoon, vkl. abri-

kootje. Ilelzelfdeals Abrikoos, de vruchtvan den abrikoze-

boom, fr. abrieot. Een rijpe abriko. Abrikoon eten.

< Persicken, Abricoei: ende diergelyck fruyt. ; (P.Devynck.)

—
J. Cats zegt Abrikok :

AVaer yemant vint de koop een vrougen abrieoek.

Of datter yemant pluckt den eersten artisock.

— Samenst. Abrilvoboom, Abrikosteen, enz.
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ABSAARD, m. zie hapsaaru.

ABSCHAUER, m. Een zeevisch. Zie haps.\ard .

ABSOLUIT I wvl. ABSOLUUT, zie vi), bijw. Volstrekt,

fi. auiolumcnt. Ge mcugt dat absoluit niet meer doen. Ge
moot liem absoluit gaan bezoeken. Dat is absoluit waar,

absoluit valsch. Het cenig dat den mensch absoluit ende

geheel noodzakclyk is, is God dienen. » (C. Hazart.)

ABUIKEN (wtI. abukex, zie ui), v. rav. Hinder-

laay, IV. cmbi'u/ies, emhuscade. Dit woord, dat men bij onze

vorigc schrijvers dikwijls onlmoet, is tlians buiten gebniik.

Ik stel het hier omdat het in 't Mill. Woordenboek verge-

ten is. . ScluiilenJe in abiiicJten achter ecnighen bergh oft

bosch. (J. David, s.
J.)—

• Ook cmbuike. • Ligghende daer in embuke, > (N. De-

spars.)

ABU IS (wvl. ABUUS, zie Vi), o., mv. obuiz,m. Jlis,

niissiai;, IV. iiie'pn'sf, erreiir. Een .ibuis hebben (cene mis

hebbeii, fr. sf tromprr). Ik lieb daar een leelijk abuis

gehad. De ajiotheker deed een abuis, nemende het eene

recept voor het andere. « Een uperken is een half pinte, soo

dat den leser gheen abuys en maelve. ) (Jac. de Smet.)

— Abuis zi)n, bij de Hollanders ahnis hebben, mis zijn,

fr. s'l'tre trompc, etrc dans Vcrrcur. Ik was abuis. Gij

dcnkt dat ik dieu brief geschreven heb : gij zijt abuis.

— Hit is abuis, het is mis, fr. c'est tine crreiir, ce n'est

pas ainsi. Men zegt dat deze vcrtaling van de werken van

Tacitus de beste is die er bestaat : het is abuis, ik ken er

eene betere. < Dat men zegt dat het eerste lit van den vinger

nioct afgezet worden, is abnys, want het anilers ondervoii-

den word. » (G. Simons.)

ACCES, o., klemt. op ces ; meest in 't mv. accessen.

\'allonde ziekte. Zie CES, 2' art.

— /ACCESSEN, 7. Moer-, Schieemers-.

ACCOORD, o. Zie .vkkoord.

ACHF.N, o. w. Ach! roepen. Zie onder .vien.

ACHTDAGEiN)WERK, o. Zoo noemt men een

uui « crk dai niaar cens le week moet opgewonden worden.

ACHTELING. m. Een kleene pander die het achtstc

deel bo\ at van eenc-n Matepander. Een .iclitelingsken aard-

aii|)els (d. i. iets meer dan twee kilos in gewicht).

— Bij C. Vrancx is het eene graanmaat, waarschijnlijk

ll'de als ons Achtendeel. « Pieter quam met eenen «<-//-

!,k coorens. > < Gillis hadde ghesaeyt zeven Achte-

.
'.'>« lijnsaedts. »

ACHTEN, achttc (wvl. ook achtege, zie iMi>ERFEcr),

. ht (bvl. gacht, fvl. acht, zie GE), b. w. Zie de woordenb.

— o. w. Op iets acliten, er op letten, er acht op geven.

liv uoet niet wat hij geantwoord lieeft : Ik heb er niet op

l;' ilIu. <; Zijn oom gaf hem eene goede vermaninghe, daer

li\ niet veel op en achte. •> (C. Vrancx.)

Ick bidd', en ac/it op geen gekijf

Van dees of die, van man of wijf.

(J. (;.a..i

- ACHTEN. z. Mis-.

ACHTENDEEL, o. Graanmaat, het achtstc dccl van

M zak (dat is van omtrenl eenen hectoUter en half),

IS ook Frankart en Verkaard geheeten. Er zijn acht

. Iiiondeelen in eenen zak, en tien in eene mudde. Twee
acluondeelen maken een spint, en zes achtendeelcn eenen

diiespinder.

ACHTENGETIJ, -GETIE, o. Het getie (zie getie)

ofeetmaaldat men ueemt omlrent acht ure des morgens,

ontbijt, fr. dejeuner.

ACHTER, I" Voorz. van plaats, Langs, overheen. De
landl)ou\ver, dien gij zoekt, is entwaar achter zijn land (in

zijnen akker). Er staan veel boomen achter dien weg, fr. le

long de cctte route. .Stapel die steenen achter den muur
(tegen den numr, langs den muur). De leerc laggostreken

achter de hage. Het bloed stroomde achter den vloer. Achter

den muur Idimmen, fr. grimper le longdu mur. Hij doolt

achter het land, fr. // errc dans le pays.

— Achter strate, achter lande. Achter strate loopen,

fr. courir les rues. Hij is altijd achter wegen en slratcn.

' AVeenendc ende ciysschende achter strate van honghere. >

(N. Despars.) AVandelendc tsnavens achter strate met

alle zijne hovelingen. » (Id.) « Sy gaan achter straten

een ieghelyck eenen spieghel presenterende om sich te

spieghelen. » (B. Surius.) « Hij reedt achter lande up eenen

eenhoorene met twee wilte bracxkens neffens hem. >

(N. Despars.) * De priesters achter lande gaende, dragen in

d'een haudt een kruys. / (B. Surius.)

Joseph ghynck hunt nietter mande
Houtjen raepen achter lande.

(Ed. De Dene.)

— Achter de -wereldgaan, op aarde leven . Ten tijde dat

mijn grootvader achter de wereld ging. Daags na zijne

dood, wiis hij in zijn gelaat nog juist zoo gelijE hij achter de
wereld ging.

— Achter eeii, zie .\chtereen".

— Achter rote, achter reke, in eene rij, fr. a la file. De
koeien gingen achter reke in stJ. Kinders, ge moet nl

achter rote staan, om dat spel te spelen.

— Achter rugge, achterbaks. Achter rugge van ienianil

Idappen. « Die u achter riigghe ghelastcrt hebben.

(A. Poirters.) c Hae zy met hem den vinger en de tonge

hem achter //^^fev uit-staecken. » (Id.) Ende daer op

spraken achterrugge:^ a (Privilegie van den lande van

Putten en Strijeo, 1428.)

— 2° Voorz. van tijd, Xa, fr. apres. Twee eeuwen ach-

ter dedood van Christus. Dat gebeurde drie dagen achter

Paschen. Zij gaan trouwen achter Sinksen. Een druppel

ch-inken achter eten (na de raaaltijd). Dagelijks achter het

noenmaal slaapt hij een poosje. Achter vaudage is de vasten

uit. Achter nog eenen dag moet hij vertreUken. Achter

twee dagen ziekte stierf hij. Achter den winter komt de

zomer, achter den nacht komt de dag. Achter het kool-

zaad, plant mei eertlappels. Achter de vespers is het baar-

loop. Achter Keizer Karel hcerschte Filip II. « Zij v.aste

den eenen dach achter den andercn. » (C. Vrancx.) —
D' De Vries mist als hij zegt dat achter, als voorzetsel van

tijd, geheel buiten gebniik is.

— 3" Voorz. van streving naar iets. Xaar, achterna,

IV. vers.

— Achter iets doen, naar iets slreven, iets bejagen. Het
is reeds lang dat hij achter cku anibt, achter dien post doet.

Hij doet achter een huis in stad (hij zoekt eene woning in

stad te krijgen).

— Achter icniandoC ietsgaan, gangen doen om iemand

of iets te bekomcn. Achter eene dochter gaan (haar trachten

ten huwelijk te bekomen). Achter koeien of peerden gaan

(hier en daar gaan om koeien of peerden te koopen, enz.)
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Acliter werkvolk gaan (weiklieden opzoeken). Achter

tabakplanten gaan. Achter klaverzaad gaan, enz. Zij ging

naar de merkt achter visch.

—Achter ieniandoMets ki/ken^ met de oogea volgen. De
apostels keken achter Jesus die ten hemel klom. Hij keek

achter mij zoover liij mij zien kon. Hij. kijkt nievers achter

(hij gceft nergens op acht). Die schaapherder kijkt nietge-

noeg achter zijne kudde (draagt er te weinig zorg voor).

— Achter iemand of icts kminen, iemand kiiunen vol-

gen, Ivunnen evenaren, iets Icunneu beloopen. Niemand
kan acliter dien schilder. Ik kan achter u niet in 't schoon-

schrijven. Hij is zoo oiid dat hij achter de wereld niet nicer

kan (dat hij niet nieer kan rondgaan). Stdert dat die land-

bouwer ziju been gebroken heeft, kan hij achter zijne

akkers niet meer.

— Achter iemand of lets moeteit, er moeten achtergaan,

moeten volgen. Onze vaderen zijn gestorveii, wij moeten er

achter. Die kennissen vergaren wilt, moet er achter.

— Achter iemand of iets zi/n, opzoeken, tracliten te

vinden. De politie is achter den dief. Hij heeft lange achter

het geheim geweest, maar 't niet gevonden.

— Achter iemand of lets durven, durven volgen, durven

nagaan. Hij zag den dief loopen, maar hij dorst er niet

achter.

— Achter iemand oi iets schieten, metboogofroer schie-

ten naar. Hij school achter den haze. De gaaiscliieter

schoot achter eene kalle.

-Achter iemand, of iets gri/J>en, naar iemand, naar

iets grijpen. Ik gieep achter den drenkeling, maar hij ont-

snapte mij.

— Achter iemand of iets loopen, achterna loopen, fr.

cflnrir apres. Het kind loopt achter zijne moeder. De hontl

licp achter d?n haas. Hij loopt nievers achter (liij bckom-

mcrt zich nergens niede).

— Acliter iemand roepen, ticren, sehreeiiwen, achterna

roepcn. lie hoorde iemand achter mij roepen, en keerde mij

oni. Hij riep achter mij om hulp. Het zieke kind riep ach-

ter eten(om etente liebben). Devogel in de muit schreeuwde

achter zaad. Hij riep achter mij dat ik een dief was, en veel

andere scheldwoorden meer.

— Ziclt acliter iemand steken, spoedig begiunen loopen

om iemand vast te grijpen of in te lialen. Hij zag den dief

loopen en hij stale er zich achter.

— Achter iets stei-ivn, met iets dat puntig is naar entwat

stelicn om het te krijgen. Achter paling stckken. Fig., Gretig

en dnftig naar iets grijpen, enz. Hij stckt achter het geld

.

Die gazette is wel geschveven ; elk stekt er achter. Achter

de lekkere beetjes stekken.

— Achter iemand of iets vragcn, vragen naar. Er is daai'

iemand die achter u vraagt. Achter nieuws vragen. Achter

entwat vragen dat men niet weten moet. De dienstbode van

den gebuur is daar en hij vraagt achter de gazette.

— Achter iemand of iets wachten, wachten naar. Ik lieb

reeds twee uren gewacht achter hem. Ik wacht hier achter

den postwagen om mede te fijden. Ik wacht achter den

zomcr om die rcize te doen. Hij stond daar te wachten

achter iemand.

— Achter iemand of iets zitten, neerstigc pogingen doen

om te laijgen. De veldwachter zit achter den dief. De bond

zit .achter de katten. De stekvogel zit achter de musschen

.

Achter een geheim zitten. Hij zit altijd achter nieuws. Ach-

ter de woorden en spreuken zitten die 't volk gebruikt en
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bij de schrijvers niet gekend zijn. Achter het geld zitten/

Achter oudertoeken zitten.

— Achter iemand of iets zoeken. zoeken naar. Hij zoekt

achter u sedert een uur. Hij zoekt achter zijne geldbeurs.

Achter den zin en den oorsprong van een woord zoeken

.

Achter eene woning zoeken. De bond zoekt achter de

«, hagemniten, schoolduiken, fr.

e. Hij heeft weer al achter hi-

— Achter hage I

faire I'ecole buissom

geloopen.

— Het volk raaakt verschil tusschen achter en haclil:

dit laaLste diiidt nooit hiiveging naar, het eerste wel. iJii-

bachten eenhiiis gaanh&i. enkelijkhet fr. alter derrierc li

maison; maar achter een huis gaan bet. ook Ir. alter <i ii

recherche d'nne ^naison, De bond loopt bachfcn /ijn

meester, en achter de hazen. '

— 4" Achter dat, voegw. Mits dat, fr. poiirvn que. Achter

dat gij uw beste doet, 't is al wel. De geneesheer mag al

vragen wat hij wilt, achter dat mijn broedtr maar geneest.

De fruiten zuUen lukken, achter dat het maar goed weder

is. Achter dat gij komt, het is gelijk w-aneer.

ACHTERBLOK, m., mv. -blokken. Bij wagenmakci^,

enz. De achterblok van een wagen is een st\ik hout, \iii-

kantte beschaald, hggende in zijne lengte boven den achteras

en dragende op elk uiteinde eene romme die den bak van

den wagen op het achtergeslachte vestigt.

ACHTERBOOM, m. Deachterboom van eene ton is

de bodeiu tegenover den Tapboom. De bierton wordt met

den achterboom tegen den muur geschoven.

ACHTERDEEL, o. Nadeel, schade, verlies, fr.

prejudice, detriment, dommage, perte. Zijne laster-

taal heeft mij veel achterdeel gedaan in mijnen handel.

< Drie VEEL en drie weinig doen veel achterdeel : zich

veel acliten en weinig weerd zijn, veel verteren en weinig

winnen, veel spreken en weinig weten. » (***) « Ecu

quaede dood is een onverbeterlijck achterdeel voor de

hcele eeuwigheyt. » (F. de Smidt.) « Ten betaemt gheen-

sins dat-iiien sy selven met yemands achterdeel &a\ prijsen.

»

(B. Gheysen.) « Sonder daer af eenige scade oft achterdi-cl

te hebben. » (Th. van Herenthals.) « Dair si enen anderen

achterdeel in doen mochten. > (H. Herp.) « Lyden d'opse-

tcne vande prochien daer door geen achterdeel? a (VI. Sct-

tingboeck.) « Het een voor 't ander vercoopeu tot achterdeel

des coopers. > (J. Steeghius.)

— In 't bezonder. Nadeel of hinder in de vordering van

een werk, in de streving naar een doelwit, beletsel, veracli-

tering, achteruitgang. Zulk eene hulp is mij meer achterdeel

dan voordeel. Die klerk doet mij meer achterdeel dan voor-

deel, want hij schrijft alles zoo onnauwkeurig af dat ik nicer

tijd verlies in zijne fauten te verbeteren dan of ik van eer-

stcn af de stukken zelve zou geschreven hebben. Ik wil van

die inedicijne niet meer, ze doet mij niets dan achterdeel

(zij verhindert, zij vertraagt mijne genezing). Leerjongens

f)p een ambacht winnen geen geld in 't begin, want de

meester en heeft er gemeonlijk niet anders dan achterdeel

van. Dat heeft mij veel achterdeel veroorzaakt in mijn

werk.

— Op zi/n achterdeel zi/n, verachterd zijn, fr. etre en

retard. De brievedrager, het convooi, de postwagen, enz.

zijn op hun achterdeel, als zij op den gestelden tijd niet

aankomen. Hij Uep haastig voorbij, want hij was op zijn
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aclUcrdccl, en mccmIc te laat te konicii. -Met ilal onxoorzicii

voorval, ben il< vandaag op mijn achterdeel in mijn werk.

— Dit \v. is van alledaagscli gebraik, zonder ooit « lict

onwclvrieglijk bijdenkbeekl op te wekken > waar liel

It'll,'!-,/,!///, lie/- XrJr/-/. V'aal mede bekomnifid i';.

ACHTERDENKEN ACHTERDINKEN (wvl.

-Dli.vKKN, /,ie ind). o. Xadenken, bedaclilzaanihcid, hct

denken aan de iioodzakelijke of mogelijkc gevolgen van iets

dat men zegt of doet, fr. reflexio/i. Met acliterdenken tc

wcrke gaan. Dat je met meer achterdenken spraakl, ge

zoudt zoo diltwijls een ander niet kwetsen. Xievers geen

achterdenken O]) heliben (d. i. Onbezonuen zijn in zijn

eigene woorden en daden ; — of ook Onopnierkzaani zijn

op de veiborgene streving en beteekenis van de wooideu en

daden van anderen). Dat je ievcrs achterdeulcen op hadt, ge

zoudt wel verstaan hebben wat hij daarmee zeggen wilde,

en/,

.

— /oi/i/i/- nchti'/-dc//kc/i, onbedachtzaani, fr. .srt/;v

refli-x/o//, sii/isy poisf/-. Vertehoon mij, ik lieb het zonder

achterdenken gedaan. Hij heeft zonder achterdenken het

gehcini uilgebracht. Men zegt somwijlen zonder achterden-

ken een woord dat men beter gezwegen hadde . « Gij ryd

soo somler achterdinken naer de Helle. » (F. Vandeu

Wcrve.i

— Kwaad vcrmocden, fr. so/ipfo//, Imll. achtc/ulocht dat

bij (ins onbekend is. Ik lag met achterdenken dat hij de be-

driegcrwas. Kwaad achterdenken van o/op iemand hebben.

« Yets waer van sy achterdenckcn hadden. » {Pauwel Hein-

(lerycx.) « Wacht u van alle hchtveerdigh aMcrdc//fkr/i. >

(F. de .Smidt.) « Hoe commet dat de rehgieusen soo dick-

wils hunne ovcrsten veranderen, t'gone dat een groot

achterdyncke/i schijnt te gheven dat sy niet en weten wat

sy doen. » (B. Gheysen.) « De onnoozele jouffrouwe die

ghecn nchteide/ickc/i en hadde van het quaet dat haer ghc-

I meynt was. > (R. Versteganus.)

En komt hy niet te gast die gy ter tafel noodt

Uw nihtf/-df/iikcii zegt : den joncker is te groot.

(L. De Meyer.)

— Ook, even nls fr. soiipfon, Enkel vermoeden dat niet

ongnnstig is. Ik hg met een groot achterdenken dat hij mnr-

gen zal komen. Ik weet niet wie mij dezen schoonen bock

gezonden heelt, maar ilc heb achterdenlien dat het mijn

vriend A. is. « Doen ghincl< hy wederom nae de herberglie

om zijn borse te soeckcn, maer hy en vantse niet ; doen

creegh liy een achterdencken, segghende het is recht dat

ick dit lyde, om dat ick ons heve Vrauwe niet en lieb bc-

I
taelt. > (C. Vrancx.) «Haer siende soo weenende, heeft hy

i

quaet (onaangenaa/n) achterdencl<en gehadt datter wat

swaers schuylde. » (L. de Huvettere.)

— Dit woord beleekent ook Bekommering, vrees, fr.

p/-eort/i[/nt/ot/, inq///i't/(di\ cra/nte, /> Leven zonder achtcr-

drnkon, fr. 7'/7'/-f sans soiicf, sans prc'occiipatiov . Ik lag

nut achterdenken dat hij mijne belangen z6u verznimd heb-

l"ii. Sonder vreese ofte n'fA/("/-;/«;<-^<'H van tc vergaen. ^

1 1 . lie Smidt.) i. Doen hy gheen achtcrdcnckc/i van

lit meer en hadde, soo stierf hij. » (J. Van Henmen.)

n en hebt geen betrouwen ofte achterdenken dat God

loonen oft straflfcn naer uwe werken. » (P. Croon.)

Ai-J/ti/denken, anxt en dndi,

S()iiit\'ds 't ecuwig ongelnk. (Id.)

ACHTERDINGELEN (wvl. -dhngelen, zie INU),

d//t:;cldc aehle/; acl/tei-gedinge/d, b. en o. w. Op een spot-

tendcn toon iemands woorden herhalcn ; anders Achterta-

len, fr. /ejanne/-. Telkens zij sprak, dingelde hij al achter

wat ze zei. De kinders plagen dikwijls mallcander met

achter te dingelen. Die onbeschoftc jongen dingelt altijd

achter, waneer zijne moedcr hem bcrispt.

— Men zegt ook Achterdingselen, .\chtcrtingelen, en

Achtertingselen.

— Het WW. Dingen bet. oul. sprcken. Zie Weil op UING.

ACHTERDINGEN (wvl. -dungen, zie iNi>), dong

uchlir, a,hte/gedo)igen, h . en o. w. Achterdingelen, ach-

lertalen, fr. /vja /////•/. Hij dingt altijd achter.

ACHTERDINGSELEN. Zie .\chteriji\(.i;i.en.

ACHTERDINKEN. Zie .vchterdEiNKEN.

ACHTERDOEN, deed achter, achtergedaan, b. w.

Nadoen, fr. contz-efaire, inn'ter. Doe alles achter wat gij

mij ziet doen . De apen doen al achter wat zij zien. Ik kan

dat niet achterdoen.

ACHTERDRACHT.m. Xagcboorte, fr. arriere-faix.

— Bijhoorige of bijkomende dingen, fr. sri/'tes, acccssoi-

res. Doe uw kind op school, hij zal het minerval betalen.

Ik zou het geern doen, maar de achterdracht loopt te hoog

(d. i. de boeken, de kleedij, enz.). Die revolutic is wel

gelukt, maar ik vrees voor den achterdracht.

ACHTEREEN. ACHTEREENS, en in sommige

plaatsen ASTEREEN(S, bijw. Achter malkander, de

een na den audere. Zij kwamen binnen al achtcrccn,

fr. to/is ii la file. In dezen smaUen wegel moeten wij ach-

tercen gaan. De plaag is op de kudde : de schapen steken

achtereens de moord. « Dat drincken met wyne smorgens

ende savons, iij daghe lane aster een, met lettel etens. »

(J. Yperman, y!»(7,?^/>«.)

— Onmiddelijk, seffens, aanstonds, fr. to/it de suite,

/////Hediate//ie/d. Hij wierd achtereen gevvaar dat hij ccnen

deugniet voorhanden had . Ik zal astereen gaan komen. Do
mis was achtereens gedaan (d. i. duurde zeer korten tijd).

« Ghelyck wy achter een sullen segghen. . (P. Mallants.)

* Hy heeft de nietsenaers buylen den refter gestelt, ende

achter ce/i is de voute gheborsten ende met eenen grooten

slack en ghedruisch ter neder ghevallen. » (Id.) « Die de

sleke omtfinck in zulcker wijs dat hy achter een doot neder

tereerde zonck. a (N. Despars.)

ACHTERGAAL ACHTERGALE, m. Nachle-

gaal, fr. rossig/iol.

ACHTERGAT, o. Achterbaan (zie gat in den zin

van av;^'-, fr. ro//te), in tcgenoverstellmg met Voorbaan.

Even als men zegt: In de voorbaan zijn, fr. avoirfini avant

le temps (zie de woordenb.), zoo zeggen wij ook In 't ach-

tergat zijn of zitten, d. i. ten achteren zijn, fr. ctrc en a/-

riez-e. Met zijn werk in 't achtergat zijn (het niet voltrok-

ken hebbtn op zijnen tijd). Is er een opstel le maken in

school, die leerling is altijd in 't achtergat (hij heeft nooit

gedaan op tijd gelijk de anderen). « Hy m^g wel ecns aen-

slajipon ook : hy is altyd in 't achtergat. Hy zal nog le

late komen in 't lactst oordccl. 'k Heet ik hem HejTitje

Pekbroek. » (C. Duvillers.) Hij zit leclijk in 't achtergat

(b. \. van iemand die met zijne rekeningen ten achteren is).

ACHTERGELENT, o. In 't algemeen, het achterste
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gedcelte van iets. Het aditergcleiit van ecu peerd, fr. /a

'\ronpe. Het voorgelent en het aclitergelent van eenen

jilueg, fr. le train de dcvant, et le train dc d^rriere. Het

.cLhtergelent van een leger, fr. l'(irrierc-g:.rdL-. Het achter-

gclcnt"van ecu hnis f'-. /\'rrierc-corps. — Zic (IKLEST.

ACHTERGELOOP, o. ACHTERLOOP, m. zon-

tlcr mv. Wordt gezeid van df moeite en de gangen die

men doet voor eene zaak. Die zaak heeft veel aclitergeloop,

^rooten achtcrloop. Er is veel aclitergeloop aan.

ACHTERGESLACHTE;o. Bij landb. Het achtcr-

gedeelte van eenen wagen, bestaande uit twee groote

wielen met den as en den rongelilok, fr. train d,- dcrricre.

Het achterste deel van eenen wieliiloeg, bevaitende

.len plocgbalk met stecrt, kouter, zoolhoofd, schar en

1 iester.

— Ool; Acbtcvfl'i.c;.

ACHTERGOED, o. zonder mv. Zoolieeten, bij eene

waschle, de weefsels van minder belang, die na het witgoed

ucwasschen worden, als neusdoeken, schorten, cnz. Het

achtcrgoed en meet niet bleeken. Wij moeten nog het

achtcrgoed wasschen.

ACHTERHAAM. ACHTERHAME v., mv. -Im-

mcn . Bij vicrvoetige diercn onderscheidt men Voorhamen

in Achterhamen : de voorhaam is de wade van den voor-

])00t; de achtcrhaam, ook schijthaam geheetcn, is. het uit-

=tekcnde gcwricht of knie van den achterpoot. — Zie HA.\M.

ACHTERHALEN, achtcrhaalde (wvl. ook achtcr-

liaaldei^e, zie IMPERFECT), achterhaald, b. w. Ontdekken,

lot de kcnnis komen van icts, fr. part'cnir a savoir, a

connailri: Ik kan dal geheim niet achterhalen. Hij zal 't hij

wel achterhalen wie dat gezeid heeft. Tracht een keer te

achterhalen hoe gioot zijne fortuin wel is.

— Het IVoordL-nb. der Nedi'rl. Taal, bl. 668, aanziet

deze beteekcnis als ongewoon; bij ons is zij zeer gemeeii.

ACHTERKAME. v. Z. achterha.wi.

ACHTERHAND, V. in de uitdnikking De achter-

hand hebben. \oor Tc kort schieten, het onderspit delven,

fr. ctre inft'riinr. le a'der a un autre. Die leerling heeft

eerst de voorhand gehad in zijne school, maar nu heeft hij

de achterhand (de andere scholieren overtreflen hem).

ACHTERHANDIG, adj. DieAichtig. Achterhandig

zijn. Een .aclitcrliandigmensch.

ACHTERHANKE, v. Bij slachters. Achterschinkcl,

achterste been van een kalf. — Zie hanke.

ACHTERHEK; n. Zie .\CHTERMK.

ACHTERHESPE, v. Bil van een zwijn, Ix.jambon,

eiiisse de pore. De voorhespen en de achterhespen van eeu

vt-rken. Als men Hespe aleeu zcgt, verslaal men de Achter-

hcspe.

ACKTERJAAR, o. Hetzelfdc als het hull. Najaar,

herfst, fr. aulomne. Tn 't achterjaar beploegt de landbou\\ er

zijne okkevs. Iten regenachtig achterjaar.

ACHTERKANT, m. on v., ACHTERWERK, o.

'

Bij speldcwcvksters. De ncgge van eene kant tcgenovet de

enkeioogen, fr. la liserc d'une dentel/e en opposition aree

le cote aux picots.

ACH

— In de woordciib. lieclt aetderwerk dc bclcekenis van

'tgeen wij c'e eiil-eljeifen heeten, fr. les pieots.

ACHTERKIJKEN (wvl. achterkiken, zie ij), o.,

zonder mv. De daad van het kijken achter iets.

— Hi/ fieeft het achterkijken van de barge (barzj'e), hij

komt te Innt, hij mv<\ dc kans.

ACHTERKNULLEN, knnlde -achter, aehterge-

knuld, b. en o. w. Wompelende achterzeggen of achterzin-

gen. Dat heet geen medezingen, 't is achterkmiUen, 't geen

gij doet. — Zie knt't.i.f.v.

ACHTERKUNNEN, Iton of kost achter, achterge-

kost en -•(eknnnen, b. en o. w. Kunnen volgen. Het kind

kost zijne moeder niet achter. Hij was zoo vermoeid dat hij

niet meer achterkon. Hij zal wel achterkunnen.

Fig. In rijkddm, kennis, macht', enz. evenarcn. Hij

is een vernuftig werkman : 't en kan hem niemand achter.

ACHTERLATiTE, v., iviv. -latten. De achterlat van

eenen stoel is de riggel die onder aan de zaal vastgenagpld

ligt op <lc achtcrstiipors.

ACHTERLEEVEREN, /(«(•/•* m/z/tT heb achter-

ireleererd, b. en o. w. Achterlijven, achterdingen, ieman K

woorden spottende herhalen. Die stoute jongen lee\cr

alti'd acht. r, als ih- mccslcr hem iets zegt. — Zie i.eevekI'N.

ACHTERLEKER, m. lemand die uit traagheid,

onder de laatsten is om iets te doen, fr. frainard, trainri

Hij is altijd van de achterlekers om zijnen Paschen tc Ik i

den. Er zijn maar cenige achterlekers meer ov( r. Een Ic^- i

op gan:; lici-ft allijil meer of min achterlekers.

ACHTERLIJK (wvl. -uic, zie -i.ik), .adj. NadeeliL;.

Die langdurige droogte is achterlijk \-onr de akker\rui-hleii.

Achterlijk wodcr voor den landbouw.

ACHTERLIJVEN (wvl. -la F.N. zk ij), lee/acht,

,

(wvl. scherpl. ee. zie liriGEN), aehtergeletrn, h. en o. w .

Spottende de wcordcn herhalen van iemand die iets zcut

orrcliicdi. aihl'TVev-ren.

ACHTERLOOP. ni. zonder mv. Zie ArHTERCEl-orn'.

ACHTERLOOPER. m. lemand die, zond. r huur-

ling le zijn. nogtans bij de hand blijft om 'I een en 't ander

te loopcn verrichten. Ik heb eenen achterlooper die daar

voor zorgen zal . Een achterlooper verdient ook Avel zijtien

loon, rii heb geene achterloopers noodig. Een achterloo]>er

verzelde den vreemden koopman om hem de hofstcden aan

te Innnri w ;'.;'.r liocicn tc verkoopen waren.

ACHTERMADE, v. Nagras, etgroen, fr. regain.

Het w. bestaal nog bij ons, nevens amat, eemat,

nainal en leaiic.-!!.

ACHTERMOLEN (wvl. .vchterimeulex), m. en v.

Bii nnddrrs. Dc 1<ant van hot .sleenbeddc na.ast den wind-

weeg.

ACHTERMUMMELEN, nnimmelde achter. ach-

fer-'enuimmeld, b. docli nicest o. w. Aclitermompclen,

aclitcrdinjselcn, icmands woorden .al monipelende herhalen

(gemeenlijk uit niisnoegdheid en verachting). Als de vader

iets "ebiedt, de jongen niunimelt altijd achter.

Kcnigen zeggen Achterwemelen, maar dit schijnt eene

verbasleriiig,
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ACHTERNA (wvl. achtf.kxaak), bijw. Nadorhaiid,

later, fr. par rtprcs, plus tivd. Hij heeft het mij achtern.i

verteld hoe hij ilaar gevaren had. Gij zult het achtcrna wel

hooren. Dat is maar achteina gcbeurd. Hij is achtcrna no<;

iDgekomcn, als gij reeds eenc ure weg waart. Het zal hem

achtcrna wel Iced zijn.

— Mot der tijd, ten langen laatste, op het einde, fr. A'""-

lement, <i la longnc. Hij zal' achtcrna nog zot komen. "Xa

lang smceken en vragen, heeft hij het achtcrna gekregen,

maar 't hccfl veel mocite gckost. Hij drinkt en hij zuipt dat

hij achlcrna nog zal de moord steken van durst. Na alios

vermeestcrd tc hebben is de kranke vrouw achterna nng

gestorvcn. Ik geloof dat hij achterna nog genezen zal. Met

lang genoeg tc zoeken, heeft hij het achterna gevonden.

— Zclfst. naamw. onz., gem. in den verkleencndcn vorm

acliternaat),; achlfniaartj,; d. i. 1° lets dat men achterna

eet of drinkt om de maallijd te sluiten. Appels en druiven

voorccn achternaatjc. 2° De gevolgen, de nasleep van iets;

gem. in "t mv. en in een ongunstigen zin. Het is al.wel van

kermis te houden, ware 't niet van de achtcrnaatjes (d. i. van

de rekeningen die crop te betalen volgen). De plechligc

uitvaart is gedaan : nil gaan de achtemaatjes komen (d. i.

de betaling der onkostcn). De achtemaatjes van den oor-

log, enz. — Het w., in beide beteekcnissen, is van dage-

lijksch ireliniik.

ACHTERNACHT, m. Nanacht, de twccdc helft van

den nacht. Ik waak bij den zieke in den voornacht, en hij

in den achterii.icht.

ACHTERNOEN, m. Xamiddag. Morgen achter-

noene. Gistcrcn aclitcrnoen. Ten drie'n van den achternoen.

Ik hcb dat afge^^crkt in eenen achternoene.

— T' ac/if,-i-noeiu\ den aanstaanden namiddag, fr. tvt

Mprcs-iiiidi. Dozen niorgcn kan ik niet, maar ik zal het

t' acht:rnoone dotn. Zic 'I'K.

— Kramers adu dit wonrd vcioudcrd!

ACHTERNOEN BOER, ni., vkKv. bocrije, -bocr-

ke(n. l)naclil/Mam laiullmnvver die altijd op ziju achterdecl

is. die zaait en plant als andcrc boeren reeds gedaau hebben.

— In 't alg. Een zorgcloos mensch die zljne zaken achtcr

tijd \erricht.

ACHTERNOENGETIE, o. Het getie (zie getie) of

eelmaal tlat men ncemt omtrent vier ure namiddag, ves-

pcrei, fr. j;oi'itiT.

ACHTERNOENKAPELLE, v. Zoo hcet te Bragge

ilr /ondagschool die 's naniiddags plaats heeft voor de

kindercn boven de ccrste Communie. De achternocnkapclle

begint ten twce'n en eindigt ten viereu. In de achterr.och-

ka])cllc leert men behalvc den ratechismus, ook Iczen,

bchrijvon, cijfcren. — Zic kapei.ij:.

ACHTERPEKKEL ACHTERPIKKEL, m., zic

ACHTKK.Srlll'hU.

ACHTERREEZE, v. Zie keh/k.

ACHTERREK o. Bij nuilders. Het halfdeel van eenc

molenwiek, dat naast den buitenzoom is, en <imtrent geheel

het hekkcn be\at. Het ander halfdcel heet \'oovrek.

— Misschien bcter Achtcrhck en Voorhck ; doch het

finlicle woord hek is bij ons niet gebniikt ; wij zeggen altijd

een lickkoi, mv. /icl-h'iis.

ACHTERSALETTE, v. De salctte of kamcr in \

aclUerstc dccl van 't huis, tegeuover de voorsalcttc. De ach-

tcrsalctte in niijn luiis is vcel koelor dan dc voorsalcttc

Eene achtersalette met drie kasijnen op den hof.

ACHTERSCHEE, v., mv. achtcrschce'n, scherpl. <rc.

Schee van eene vergaring, tegenover de voorschee. De

voorschee en de achterschee van eenen kordwagen zijn twee

stukken hout die de tramen aan malkander verbinden en

den schoot van den kordwagen insluiten. — Zie SCHEE.

ACHTERSLAG o. Zie achtekgesl.\chte.

ACHTERSTEKEN. stak achtcr, achtergcslckeit,

b. w. \'oorschicten, voorbijstrevcn, iemand die voren was

inhalen en achterlaten. Die in den peerdenloop al de ande-

rcn achtersteekt, behaall den prijs. Die leerling was eertijds

onder de laatstcn, maar nu steckt hij ze bijkans alien

achtcr. « Kleyne booten, seer licht ende snel, soo datt'er niet

een schip en is, twelck die sonde kounen achter-stcken.. »

(P. De Vynck.)

ACHTERSTEL, m. Hetzelfde als Achterstal, achter-

stand, fr. arrc'ragi's. De achterstellcn betalen. « Onbesette

rentcnmet de verloopcn van diere, ende oock d'achter-

stcllcn van alle besettc renten, zoo losselick als ten lyfve,

zijn te houden voor meuble ende deelsaem goedt. (Dcel-

boeck van den I.andc vanden Vrj-en.)

ACHTERSTELLEND, adj. Achterstallig, fr. nr-

rii'rc. Het kapitaal met de achterstellende krooizen betalen.

Achterstellende jaarboeten. De som eischen van dc achter-

stellende kerkdiensten (van de gcdane kerkdiensten die nog

niet betaald zijn).

ACHTERSTIJPER (wvl. -stiper, zie ij), m., mv.

stijpcrs. De achterstijpers van eenen stoel, anders ook

Achterpikkels genaamd, zijn dc twee achterste stijlcn die

van onder op den grond rusteu gelijk de voorstijpers, en

van boven, met schec'n vergaderd, den rug of leuning

uitmaken.

ACHTERSTUK o. Zie .\CHTERTIJZE.

ACHTERTALEN, taaldc achter, achtergetaald, b.

en o. w. Hetzelfde als Achterdingelen, fr. rejanner. Hij

kon niet lijden dat die jongen altijd achtertaalde.

— Kil. Taelcn, loqui\ diccrc. Eng. to tell.

ACHTERTIJZE (wvl. -tize. zie Ij), v., mv. aclilcr-

tifzcn. Het achterste deel van eene leers, anders ook Achter-

stuk genaamd. — ZicTljzE.

ACHTERTINGELEN. Zie achtekimngelicx.

ACHTERTINGSELEN.Zie A(-hterd:ngeu-:.\.

ACHTERTINKELEN (wvl. -tiini.-ei.en, zie i.nd),

tinkcldc achlcr. achtcrgctinkcld. b. en o. w. Hetzelfde als

i Achterdingelen, aclucrtalen. _

ACHTERTINSELEN, b. en u. w. Achterdingeu,

achtertalen, fr. rcjaiuier.

ACHTERUITDEINZELEN (wvl. aoiteruut-,

zie TJl), dcinzeldc ncliicruit, hcb ol bcii achterui'l^cdcin-

zcld, o. w.,freq. van Achteniitdeinzen, aarzeleu, fr. reenter.

\
Het peerd dein-zelde achteniit.

I

ACHTERUITDREEFELEN (wvl. achtertjut-,

i
zie ri), drccfddc luhteruit, achterii/tgvdreifcld, b. w.

' Achteruitdrijven. Hij wilde tot het spreckgestoelte naderen,

maar werd van de menigte achtcruitgedreefeld. Eene rij sol-

daten dreefeldc het nicuwsgicrig volk aditeruit om door-

' gang aan den stoet te gevcu.
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ACHTERUITWAGEN (wvl. achteruut-, zie ri),

'^aagdc achtiiuit, achUruitgewaagd, b. \v. Bij middel van

eenen hsndboom optillen en achteruitdrijven. — Zie

WAGEN.

ACHTERVERDIEP, o. Waneer een luiis in zijne

lengte verdeeld is door eenen scheidsmuur, het voorste

deel, langs waar gemeenlijk de groote ingangdeur en de

bezonderste plaatsen zijn, heet het Voorenste verdiep, en

het ander deel heet het Achten-erdiep. Het waschhuis en

de vautekamer zijn gemeenlijk in 't achten-erdiep. — Zie

VERDIEP.

ACHTERWAARSTERIGGE, v., zie achter-

WAREGE.

ACHTERWAARTS (wvl. achterw'EERd, -WEERDS,

met zware ee\ bijw. Achteruit. Wij gebniiken ooliden

vergrootenden trap achterwaarder , achterweerder . Schuif

uwen stoel nog wat achterweerder.

— Ahterweerts wonen, 1° Noordewaarts, naar de zee-

kust, ten opzichte van Zuid-Vlaanderen . Die menschen

wonen achterwaarts (d. i. in NoordAT.). Een boer van

achter\vaarts. 2° Uitwaarts van de kerk, verder af van het

dorp, ten opzichte van de plaatsenaars (d. i. dorpbewoners).

Hij woont achterwaarts, wel eene ure van hier (d. i. van de

kerk).

— Achlefd'eert 'sjaars, in 't achterjaar, omstrecks Octo-

ber. Achterwcert 's jaars komt er veel regen. Achterweert

's jaars worden gemeenlijk veel menschen ziek.

— Afl. Achtcrwaartsch . Een achterweertsche boer feen

boer uit Noord-Vl.). De achterweertschen en de plaatse-

naars (deze die ver van de kerk wonen, en deze die er bij

wnnenV — Vgl. Voonvanrfs.

ACHTERWAREGE, ACHTERWARIGGE, v.

Baker, wardc, kraanivcrwaaritcr. Kil. Achter-waerster.

— Ook Achlcrwaarstcrigge. <> Den brandt quam inde

coetse, deiir dat haer achtcrwacrsterigghc de keerse had

qii.alick bewncrt. - fC. Vrancx.) — Zie -EGE.

ACHTERWAREN, achtcnuaarde, achterwaard, b.

w. Ecne liraannnniw bezorgen, verwaren.

— Zii misscn die dit woord verouderd noemen.

ACHTERWARIGGE, v. Zie achterwarege.

ACHTERWEERDfS, bijw. Zie achterwaarts.

ACHTERWEMELEN. Zie onder ACHTERMfMJlE-

i.rv.

ACHTERWERK, l Bij spellewerksters, zie achter-

KAN'T

.

ACHTERZANTEN, zantte acliter, heh nchteigc-

zniU, o. M'. De knornaren oprapen die na de eerste zanting

nog blijven liggen op den akker. Waneer de oogst opge-

bonden is, de werWieden van den landbouwer zanten ; en

bachten die werklieden, komen arme \T0uwen en kinderen

die achterzanten. Hij mag achterzanten. Hrj zantfe achter.

— Afl. Achterzanter, -zantster, Achterzanting. — Zie

ZANTKN.

ACHTERZEGGEN , wiachter, achtergezeid, b. en o.w.

lemands woordcn hcrhalen naarmate hij die uitspreekt. Al

achterzeggende Iccrt het kind den Onze Voder van buiten.

De papegaai zegt a! achter wat hij hoort.

ACHTERZOMER, m. Heteindevan den zomer, het

begin van den herfst, nazomer. In den achterzomer worden

veel pcerden ziek van te grooten arbeid op den akker.

- ACH

ACHTETEN.en ACHTETETEN, o., zondermv.

Uchtendmaal, bntbijt omstreeks acht ure. Achter het acht-

eten ging hij weder aan 't wcrk. Jlen droeg hem zijn acht-

eten op den akker daai hij wrocht. Het achteten van de

boeren bestaat uit boterharamen met katfie of pap. — Zie

tetex.

ACHTHOEKTE (wvl. achthoukte, zie ou), adj.

Jlet acht hoeken. Eene achthoekte tafel. — Zie -i)E.

-ACHTIG. Het "Wdb. der Nederl. Taal, schrijvende

over dezen uitgang (I, 750-755), zegt onder andere dat-

-achtig dient om bijvoeg. naamw. te vormen, « die op per-

sonen betrekking hebben, en de neiging tot, ofde hebbelijk-

heid van het venichten eener werking te kennen geven...

In welke gevallen -achtigsaa den stam gevoegd wordt van

het WW. dat de werking te ketmen geeft, als babbelacktig,

praatachtig, woelachtig, enz. »— Hfer is bij te voegen dat

het volk dezen uitgang -achtig met dezelfde beteekenis ook

voegt aan zelfstand. naamw., b. v. beestachtig, die geern

beesten ziet en er veel van houdt ;
fruttachtig, die geern

fruit eet; kerkachtig, die veel naar de kerk gaat en geern

de goddelijke diensten bijwoont ; kinderachtig, die veel van

kinders houdt, die ze genegen is ; Hollandarhtig, voor

Holland genegen; XaJ/o/eo/ioc/ttig, die voor keizer Napoleon

is; enz. Doch deze soort van adjectiefs wordt aleenlijk

predicatief gebruikt en is meestal vergezeld van eene ont-

kenning, zegt zeer wel J. H. Van Dale die deze questie

breedvoerig en volledig behandelt in de Toekomst i868,

bl. 315-316.

— ACHTIG. z. Bed-.

ACHTJAARSCHOTE, SCHEUTE, v. Een hak-

bcisch wiens hout reeds acht jaar oud is. Is het toe.;elaten

aan den jjachter eene achtj aarschote af te houwen ? — Zie

sriinTE.

ACHTKANTTE, adj- Achtkantig, achtzijdig. Een

achtkantle pilaar.

— Zelfst . naamw. m. Naam gemeen aan twee soorten

van populieren wier jonge schoten gemeenlijk acht kanten

of neggen hebben, t. w.fiopuliis moiiilifera Michx., h.peu-

plier de Vhglnie, peuplier Suisse ; en popnhis Canadensis

Michx., fr. pciiplier du Canada. Men vindt veel achtkant-

ten overal te lande, langs wegen en velden. Eenen achtkant-

ten zawn. — Zie -DE.

ACHTKEREL, m. Hetzelfde als Xachtkerel. nacht-

tabbaard.< M'es nu blicksteirs preus met' lammie, ast mk en

tackuit tackin gekerfitelt batteleulhe getoomt es, en me sin

festeine batien, en sphnter splauter nieuw hagkeirelkc

eupgeprickelt es. » (Kortrijksch hs. 1736.)

— Y^\. Achtergaa!— nachtegaal, enz.

ACHTMIS (wvl. -messe), v. De Mis die ten .icht ure

gelezen wordt. Ga naar de achtmis, ik zal naar de hoogmis

gaan.

ACHTSCHACHTER, m. Bij wcvers. Een weeflvani

met .icht schachten . ilen gebruikt eenen achtschachter om

met den poef te we\en.

^- ACHTTIEN. z. Bree-.

ACHTTIENMAANDER (vl. -maender, zie ae),

m.' Een peerd van achtlien maanden.

ACHTTUITTE (wvl. achttuuite, zie ui), adj.

Achthoekig, fr. a huit coins, conns ou angles. Eeue
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ailittiiilte vcnstcrruil. Een adittuittc dooskeii. — Zie run',

en -HE.

ACHTUURBLOEM (wvl. .vchteurblomme, zie u

•n ' lE), V. Eeiic liofbloem die in de wetenschap Tigiiiiia

p^r. ,'iiiir licet.

ADER, 00k NADER E, m., fr. vciiie. De ikkIois in

Ik I liLliaam. Eenen ader kwetsen.

— Beek of kleene watcrloop die in eenc rivicr of eene

\.Liii afvloeil. De aderen van de Leie doorkronkelen de

\cMcn. De aderen worden toegeleid (d. i. afgespeid) in lijd

\.iii ilroogte, omwaler te houden in dcgracliten tussclien de

bilkcn, tot laving van 't vee.

— Ailer van dc zee, zeearm, fr. bras de mer, doch bijz.

de zeeengte tusschen Vrankrijk en Engeland, fr. h canal dc

la Manchc. Men vaart van Kales over den ader van de zee

naar Engeland

.

— De samentrekking aih; arc is niet in gebruilc (uitg.

in spanadr en zeehtiaar). Men zegt wel hier of daar

are voor Beek, waterloop ; maar dit is een ander woord

;

want I" het is vr., tervvijl adere bij ons m. is; en 2° waar

het gebruikt wordt, bestaat het nevens adere, fr. veine, en

wordt er altijd van ondersclieiden. « Aar, v., is de naam van

een aantal rivieren in Duitschland en Zwitserland, en van

een Nederlandscli riviertje in Rijnland. »
(
XVoordenb. der

Nedert. Taal).

— ADER, -ARE, z. Aseni-, Bind-, Kwelm-, Longer-,

Lucht-, Span-, Zeelw-, Zeerw-.

ADRESSIEREN, adressierde, lieh o^bengeadressierd,

o. \v. W'ol groeien, wel gelukken. Die tarwe adrcssiert

goed.

ADRET, adj., kleml. oj) drel. Klibber, vliig, llink,

wakker, fr. alertc, ngile. Een adret kind. Die man is nog

aJret voor zijne jaren. Adret zijn in 't werken, in 't gaan.

— Vgl. fr. adroit.

— All. Adrettiglieid.

ADVIJS (wvl. AVlis), o. Bericht; raad.

— .XDVijziG (wvl. AVI7.IG), adj., Idenit. op vi/. Vermiftig,

oolijk, slim. Een advijzig mensch. Het is maar advijzig te

zijn in de wereld.

— ADVljziG;\j\RD (wvl. AVIZIGAERD), m. Oolijkaard,

slimmoiik.

— ADVOKAAT, z. Bosch-, Busch-.

AE is de verlcnging niet van de heldere a, maar de

verbcclding van de o-ldankle a (zie .\), die zoo veel verschilt

van de heldere a, als ic en oe verschillen van /en n.

Aangezien nu de Vlamingen, vooral de Oost-Vlamingen,

Brabanders en Limburgers in 't algemeen de o-klankte a,

en niet de heldere a sprekcn, moctcn zij 00k, in hun dialect,

ae en nieti/a schrijven ; zie daarover breeder bij E. De Wcst-

Vlamingen, deze t. w. die de heldere a spreken (zie onder

A), moeten ze verlaugen door a; maar de andere "West-Vl.,

wier a noch o-klankte noch helder is, maar zoo wat het

midden houdt tusschen bcidc, wat moeten zij schrijven,

aaoiac:'

AELDINCK, m. Zie .\aujing.

AELDINGHER, m. Zie .v\lding.

AELWEERDIGH, adj. Zie onder aai.\v..varde.

•AENBELD, zie .^AlNI)ILD.

*AENBILCKT, zie AANBILD.

*AENCAMPAEN, zie .\NEiou>ANE.

*AENTVOGHEL, zie aandvoget..

*AERDSOEN, zie artsoen.

' AESSEM, bij Kil., zie asem.

*AEYSEMENT, zie *aisemi:nt.

AF (wvl. of), voorz, dat wij dagclijks gebniiken even

als vail, I. ab. Hij is of den toren gevallen. Hij liep ip en

of {op en a/) den trap. Hij rolde of den bank. Het moet

eerst al of de tafel, eer wij kaarten. Hij nam het deksel of

den pot. lemand den hoed of zijn hoofd slaan. Hctconvooi

is of de schenen geloopen, fr. le convoi a dcraille. Eenen

z;.k graan of den zolder halen. Zijn voet schoot of de plank,

en hij kwetste zijn been. Hij scheidt moeielijk of zijn geld

(hij is traagin 't betalen). Ge raoet of mijn land gaan.

Eens daer viel der een Had af 'nen boom.

(K. De Gheldere.)

In de takken die wij breken

Af den boom der Poezy. (Id.)

— Van nieina en of Iter, of Van nieuw en of liin (zie

HIN), d. i. wedcrom van het begin af. Ik heb uw verhaal niet

wel \crstaan ; zeg het van nieuw en of her. Van nieuw

en of hin beginnen.

— Zeer gewoon is of, of, achter hier, daar, er, waar,

ievers. niei'ers, waar de Hollanders nu van bezigen. Hier

of zeide hij niets. Daar of weet ik iets. Hij Idaagt er of.

Waarof konrt dat 'i levers ol droomen. Nievers of weten.

' Den rooden buyckloop waer a/"vele menschen stierven. »

(Pauwel Heinderycx.J « Hij stelde de coopers daer af ter-

stont in besit. > (Id.) <t Hier en is niemant af versekert. >

(J. Van Heumen.) t Si weten wel hier af te spreken. »

(Th. van Hereutals.) « .Soe ghebuerdet dat Eva daer af
ghinc eten, ende gaf Adam daer 00c af teten > (Id.) « Zijne

nichte daer hy, van vrau Marie zijne zustere weghe, die

00m of was. • (N. Despare.) « Daer sy den Heere seer af
bedancte. » (C. Vranex.)

— Van (den) cersten af, van 't eerste oogenblik, fr. des

/'abord.iijan trachtte het hem gewend te maken vanecrsten

rt/.Het ging van eersien of en 't bleef gaan. » (K. Callebeit.)

Om dat den goeden Heer' zoo vecl de laetste gaf

Als hun, die hadden daer gevrocht van eersien af.

(G. De Dous.)

— Af en toe (wvl. of en toe], bijw, Weg en weder,

gedurig aan, zoo dikwijls als het lust of nuttig of noodig is.

Meest gebruikt met gaan en komen. Die zieke vrouw is

aleen ; maar de geburen gaan of en toe (om haar op te

passen, enz.) Als ge tmijncnt zijt, ge moet doen gelijk

tuwent; hebt gij iets noodig, ga gij maar of en toe (d. i. ga

naar de spinde zoo dikwijls als 't u belieft iets te nutten).

De keukenmeid gaat of en toe naar den boterpot, tot dat hij

uit is. 't En is geen aardigheid dat mijiie pomp lens is :

iedereen komt er af en toe. — Ook, doch zelden, met andere

WW., in den zin van dik-pyh, gedurig, b, v. Af en toe eenen

zieke bezoeken. Hij drinkt of en toe, zoolang hij geld iii

't zak heett. Een milddadig mensch die af en toe aan de

armcu gceft. Dat gebeurt af en toe. — In Zeeuwsch-Vl. af
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en tot bet. nu en dan. (De Toekomst 1868, n"; — [ n

Limb, zegt men avcntoe voor « Nu en dan, van tijJ tot tijd,

somtijds : aventoe luit die manier van docn. » (AI;;. VI.

Idiot.)

— AF, z. Kom-, Kop-, Steek-.

AFAKKEREN (wvl. OF.\KK-), akkerde a/,,ifgeakkerd,

b. w. Afploegen, met den ploeg afsnijden. De wortels van

eenen boom afakkeren.

— Ten einde ploegen. Hij zal moeite hebben oni dat stuk

land vandage af te akkeren.

— Door ploegen afmatten. Het peerd was afgeakkerd

tegen dat de zaaitijd eindigde.

AFBAAIEN (»vl. ofb-), baaide af, afgehaaid, b. w.

Afbetten, albcssen. Het bloed van eene wonde atbaaien.

' Dat moet men afbaeyen met wcy van boter-melk. »

(G. Simons.)

AFBAKENEN (wvl. OFI!-), bakende af, afgebakend,

b. \v. Met staken of palen afteekeoen. Den drift voor de

schapen afbakenen. Het verkochte deel van een land af-

bakenen. — Zie bakexes.

AFBEDEN (wvl. ofbee.v), bad af afgcbeden, b. w.

Afbidden. Door bidden afwenden. Een ongeluk afbeen.

AVij moeten trachten dat af te been.

AFBELOENEN (wvl. OFB-), beloende af afgebeloeiid,

b. vv. De negge van eenen muur of van een stuk hout af-

schrooden, fir. delarder. Eenen balk afbeloenen. — Zie

BELOENEX. Het Wdb. der Nederl. Taal heeft Afbiljoenen.

AFBERDELEN (wvl. ofberrelek), beidelde af
afgeberdeld, b. w. Met planken of berdels afsluiten. Een
plein afberdelen.

AFBESSEN (wvl. ofb-), beste af, afgebcst, b. w.

Hetzclfde als Afbetten, met eenen natten doefc cone wonde
zuiveren, fr. oter en bassinant, detaeher en humectant. Het

bloed afbessen van eene wonde.

AFBIEDEN (wvl. ofb-), bood af {\v\l. scherpl. 00, zie

duigf.x), afgeboden, h. w. Afdingen. Hij vroeg twin;ig

frank, ik bood twee frank af, en hij Het het mij (voor

1 8 trank). In dien winkel valt er niets af te bitn omdat men
er nooit overvraagt. — o. w. Hij biedt af dat het eene

schaiide is. Hij kan niets koopen zonder aftebien.

AFBLANDEN (wvl. OFBL-), blandde af afgebland,

b. w. Bij onze schrijvers, voor Aftweefelen, afsmeeken,

afvleien. «Sy hadden last ons een schenck af te i.'««</<•« van

twee kleeren. s (P. De\Tnck.) « En ghelooft gheeu afgodisten

die tghelt afblandcn. » (Ed. De Dene.)

— Kil. Blanden, smeeken, blandiri.

AFBLAUWEN (wvl. ofblouex, zie .\l), blawude

af, afgeblauwd, b. w. De tolrechten ontwijken in den

sluikhandel. Daar zijn groote rechten op die waar, maar ik

zal ze den Staat wel afblauwen.

Sy {de 'impostjagers) sloegen my net in de boet,

Omdat ik voormaels had een reys

Hun afgheblauwt de Stads-asseys.

(P. Devynck.)

AFBOORDEN (wvl. ofb-), boordde af afgebooid,

b. w. Bij kleemiakers. Afzetten, den zoom met eeuig

sieraad beleggen. Een kleed ufboorden met trense, met

gouden galon, enz.

AFBOOTEN (wvl. ova-), bootte af afgeboot, b.

ilet den boothamer afkloppen. De hippens van 't \

'

afbooten.

— Afranselen.Zij hebben hem daar eensduchtigafgebiuu.

AFBRAMEN (w\-l. ofbr-), braamde af afgebraaniJ,

b. w. De braam of baard van gegoten metial met de vijl of

anderszins afnemen, fr. ebarbrr. Eene koperen kraan

afbramen.

— Ook enkelijk Bramcn.

AFBRAND
1
wvl. off-), m., zonder niv. Het afbranden.

Den afbrand van een huis niet kunnen beletten. De wind

verdapperde den afbrand van den koornschelf.

— Het afgebrande deel van icLs, afbraadsel. Ik deed dcr-

tig groote waskeorsen rond de lijkbaar stellen, maar ik hel>

er maar den afbrand van belaald. Tien frank lietalen voor

den afbrand van het was, over afbrand van was.

AFBREKEN (wvl. ofbr-), brak en brok af afgebro-

ken, b. w. Ontwennen, eene gewoonte afleggen. Het •

gemaklcelijker eene kwade gewoonte opnemen, dan ze af I

ken. Ge moet u dat vloeken afbreken. Ik heb mij :

doenswijze afgebroken. Ik zal het hem wel afbreken. ij

moet hem dat afbreken.

— Men zegt ook Afbrengen.

AFBRENGEN, AFBRINGEN (wvl. OFBRllSGi

zie IM)), brachf o( broelil af afgebracht oi afgebro.

b. w. Afbreken, ontwennen. Hij heeft vecl moeite om /:

het drinken af te brengen. Ik zal hem dat wel afbrengen.

Men mach met lichten dingen

Die (juade gewoente niet weder afbringen.

(N. Doctr.J

AFBUISCHEN (wvl. ofbuschex, zie VI), buisci

af afgcbuischt, o. w. Zoo buischen dat iets afvallc-

afscheide. De glazen afbuischen (met op de tafel te slaa;;

lemand den hoed afbuischen van hethoofd. Met een gescli

de poort van de stad afbuischen.

AFDAGGEN (wvl. 0FD-), dagde af, afgedagd, b. '

Bij metsers. Met de dagge eene reei maken in den effen^ -

streken moortel die tusschen de voegen vande steenen zii

Eenen muur afdaggen.

AFDANGELEN (wvl. ofd-), dangeUe af afgedur-

geld, b. w. Helzclfde als Afdingelen, afdingen, fr. rabatt:

.

du prix en niareliandaiit. — Zie U.\XGF.I.EX.

AFDERSCHEN euAFDARSCHEN (wvl. OFDER-

SCHEX, uilspr. -dessehen, zie RS), dorscli of afgcdorsehen,

b. w. Afscheiden met te derschen. De noten afderschen van

eenen boom. Het graan afdeischen van eene laag schooven.

— Ten einde derschen. Ik heb heden reeds drie lagen

tarwe afgedorschen. — Zie DERSCHEN.

AFDINNEN (wvl. ofd-), dinde af, afgedind, b. w.

Bij timmerl. Hetzelfde als Afdunnen, fr. amina'r, rendre

plus minee. Eene plank afdiunen.

AFDJAKKEN (wvl. OFDJ-), djakte af, afgedjakt, b.

w. Afslaan met de zweep. Noten van den boom .ifdjakken.

— lemand raw afzetten van zijn ambt of van zijn meester-

schap. De minister heeft dien anibtenaar afge<ljakt. Eenen

koning afdjalvken van zijnen tioon. De kiezers djakten

een deel van den raad af.
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— Zich afdjakkcn (wvl. cens n/,iJ,iH-cH, zie F.F.NS),

zicli adnatteii van hier en daar te loopcii. Hij djakt zicli af

tclkens hct kiczing is. Ik beu afgedjakt. — Zie djakken.

AFDOEN (wvl. om-),dCi'(l a/, afg,-danii, b. w. Aftiog-

gclen door list of vleierij of knijzing bekonien. Hij weet

zijne moeder zoo veel geld af te doen als 'I hem lust. Ik licb

hem dien zeldzamen boek afgedaan.

— Het iemand afdoen, hem overtreftbn, hem te bovcn

gaan. In 't schoon schrijven, in 't van buiten leeren, in

't zingen, in 'tloopen, is cr niemand die 'them zou afdoen.

Tot nu toe heeft hij altijd den prijs behaald in den peerden-

loop; niaar ik ga 't hem trochten dit iiiaal af te doen.

— /.ijiic hand afdoen Tan, ophouden van te onderstcii-

nen, te lielpen, te verdedigen, fr. letircr son appni, sa

protection. Dedc ik mijne hand van hem af, hij ware de

arniste mensch van de wereld. Tracht nu zclve uwe kruiden

le zocken.ik doe mijn hand van ri af.Ik heb veel geld besteed

6m die onderncming te doen lukken, maar van nu voort doe

ik or mijne hand af. « Ende daerom heb ickcr myn hant

afo-edacn, ende ic laetse gewerden, na dat henlieden lusten

sal, want icx mi niet raeer aentrecken en wil, noch voor de

mine houden, hebben dalter af cornea sal.' (Th. van

Herenthals.)

AFDOENER (wvl. <>1'-doender), ni. Icmand die

afdoot.

— Bij hommelplokkers. Deze die, als de liommel rijp is,

de rankcn twee of drie voet van den grond afsuijdt, de

pertse velt en dan de ranken, die er rondgeslingerd zijn,

afslooft en afsteekt iii de nabijheid van de plokkers, d. i.

van dezen die er de hommelknoppen moeten van afplukken,

AFDOKKEREN (wvl. ofd-), dokkerde af, ben a/gv-

doH-erd, o. w. Dokkerende afdalen. Hij dokkerde de trap-

pen af. De wagen kwam langs de helling van ilen steenweg

afgedokkcrd. — Zie dokkeren.

AFDONDEREN (wvl. ofdu.vderex), dond.rde -if.

hen afgedonderd, o. w. Met een donderend gcdruisch af-

dalen. Zij kwamen afgedonderd.

AFDOPPEN (wvl. OFD-), doptc af, afgedopt, b. w.

Al doppende afvagen. Met eene spons het water afdoppcn

van de tafel, fr. tponger itne tahU\

— Een gcschnt afdoppen, losbrandeii met er de lont

aan te steken. — Bij uitbreiding van 't gedacht ZL-gt men
ook een roer of schietgeweer afdoppen, voor Afvuren, af-

schieten. — Zie doppen.

AFDOPPER. m. Die de lout aan 't kanon legtom het

los te branden, fr. bonte-feu.

AFDRAAIEN [wsVova^-^draaide undroeiaf afge-

draaid, b. w. Bij pottebakkers. Het eerdewerk, genoeg-

zaam gedroogd zijnde, eenen tweeden en laatsten keer o]i

de scliijf zclten, om het zijnen voUeu en bestendigcn vorm

te geven, en dan te laten bakdroog wordcn, fr. fairc I'aelie-

vage. liebt gij die stukkon reeds afgedraaid ?

AFDRAGEN (w\l. ofd-), o. Veiantw^oordelijkhcid,

fr. responsabilite. Ik heb daar geen afdragcn van. (ieen af-

dragen hebben van iemands handelwijze.

AFDRETSEN (wvl. ofd-), dretste af afgedrcfst,

, b. \v. Afdravon, afloopen. De kernel in de woestijn kan eene

geheele reis afdretsen zonder ooit teeten of te drinken.

AFDREUPSEL, o. Zie .vfuripsel.

AFDROGEN .(wvl. ofdroogen). droogdc af afge-

droogd, b. w. Aftroggelen. Icmand zijn geld afdrogen. Hij

heeft hct haar afgcilroog<l.

AFDRUPSEL, AFDREUPSEL (wvl. ofdr-), o.

mv. Afdrupscb. Hetgeen afdropt van iets. Het afdrupsel

van een dak. De afdreupsels van de keers.

AFDWEEFELEN (wvl. OFDW-) dweefeldc af afge-

d-awfld. (fvl. ofhhmfeld, zie ge), b. w. Hetzelfde als Af-

twcefclen. Zie aid.

— Afl. Afdweefeling.

AFEEGDEN (wvl. ofeegdex), cegddc af afgeeegd,

b. w. Bij landb. Hetzelfde als holl. Afeggen. Het onkraid

afeegdcn.

AFFEL, m. Navel, fr. nombril.

— Ook Naffel. Jac. do Smet schrijft Avel en Navel.

AFFELSCHROO, v. zie navelschroode.

AFFETING, OFFETING. OFFATTING, m.,

klemt. op de cerstc gieep. Eene soort van groenen winter-

appel die bewaart tot in Meie en nog langer. De affetingcn

zijn langachtig, onder iets breeder dan boven.

AFFIGGELEN (wvl. off-), figgelde af, afgefiggeltl,

b. \v. Figgelende afsnijden. Het einde van eenen stok affig-

gelen. Een stuk aftiggelen van een brood. — Zie FtGGELEX.

AFFLIKKEN, (wvl. OFV.\Jfikteaf afgeflikt,h. w.

Haastig afwcrken, flansen. — Zie flikken,

AFFLIMPEN (wvl. OFFL-),ff/mpfe af, afgfflimpt,

b. w. Flimpcnde afweren. Eenen gaai van de gaaipertsc

afflimpen.

AFFLINKEN (wvl. offi,-), flinkte en flonk af,

nfgejlinkt en afgejlonken, b. w. Zijdelings afslaan. Eenen
talc affiinken met een balcl^es (in eenen zwaaislag afhoiiwen

\an onder naar boven). De Avandelaar flonk met zijnen stok

de zaadbotteu af v.an de distels. — Zie FLINKEN.

AFFROTTEN (wvl. offr-), frottc af afgrfrot,

b. \v. Afnemen met ta frotten, hard te wrijven. Het droog

slijk affrotten van de leerzen. — Zie frotten.

AFGAAIEN (wvl. ofg-), gaaide af, afgegaaid, b. w.
Dwaas afkijken, met de nicuwsgierigheid van een dwaas
mensch alles bezien. Het is leelijk, als men in een huis

treedt, van daar alles af te gaaien. Hij stond het al af te

gaaien wat wij deden. — Zie G^VAIEN.

AFGAAN (wvl. OFG-), gingen gong af, afgegaan b.

w. \'crlaten, verzaken, verloocheuen, fr. abandonner,

renier. God afgaan. Het geloofafgaan. « Ick loochene ende

ick yrti' af Acn boosen vyant ende allesiuen dienst. » (Th.

van Herentals.) « (iods lieve Heylighen loochenen, af-gaen

ende vei-smaeden. » (Cost, van Veurne.)

Laet ons lum (de diiivelsj getraiiwheyil sweircn !

Hebben het met eed gedacn,

God soo veel als afgegaen.
(Vaelande.)

— Zi/'nen wil, zich zclven afgaan, zich zelven verloo-

chenen, fr. renoneer a soi-meme. Die Christus wilt navol-

gen, moet zich zelven afgaan.

— /.ijn gednelit afgaan, laten varen, er nict aan houden.

Eens dat hij een gedacht heeft, hij gaat het nicvcrs voor af.
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Het is moeilijk hem zijn gedacht te doen afgaan. Als hij

mijne redens gehoord had, guig hij zijn gedacht af. Ili toon-

de hem klaar dat hij ongelijk had, en nogtans hij wUde

"t niet afgaan. Hij zag dal hij buiteu de waarheid was, en

hij wilde 't niet afgaan. Ik zou dat voorniemand atgaan.

— Zijn mcesierschap afgaan (wvl. eens meesterschap

ofgaen, zie EEN.s), afstand doen van zijn gezag, het laten

varen, fr. renoncer a son aiitoiitc, s'en di'sishr. Zoo lang

liij leeft, zal hij zijn meestei-schap niet afgaan. De vadei liet

zijnen zoon met vrouw en kinders bij zich wonen, maar

zonder zijn meesterschap af te gaan (d. i. hij bleef meester

in zijn huis).

o. w. met zi/'n. Zijn Ideur of zijne verwe verliezen.

Die stof gaat af (d. i. verhest haar kleur hetzij door het licht

van den dag, hetzij door wrijving of wassching). Leun tcgen

den muur niet : hij gaat af en zou uw kleed bevlelcken. Olie-

ver\ve en gaat niet af.

Afgaan van dienst, zijn ambt nederleggen, zijn ont-

slaff nemen, aftreden, fr. donner sa demission. De biuge-

meester denkt te naasten jare van dienst af te gaan. Hij is

afgegaan van dienst omdat hij te oud wierd.

Afgaan van goed, venninderen van fortuin, in verval

ueraken. Sedert de dood van den vader, is dat huisgezin

veel afgegaan van goed. v Sy was ajghegaen van goede,

ende en hadde gheenen middele om haer twee houbaer

dochters wel wt te itcllen. » (C. Vrancx.) «Den proprietaris

indien hy bevindt dat sijnen pachter afgaet van goede of

vcrarmt. » (Cost, vanden Lande van Waes.)

Bevalli" en handig verricht vvorden door iemand, hem

slaan. Het spel g.-iat hem af. Het mallen gaat dien ouden-

vent niet af. Hij speelt de rol van Keizer en het gaat hem

(wel) af. Dat work gaat hem af. — Vgl. Atkomen.

AFGEKERMIST (wvl. OFGEKERiiEST), adj. Af en

moede van te kermissen en te banketteeren. Hij was afge-

kermist. — Zie kermis.se\.

AFGERRIEN (wvl. OFG-), gcrride af, afgegerrid,

b. w. Afloeren. Hij gerrit alles at wat ik doe.

AFGESCHEID (wvl. ofgescheed), o. Afscheidsel,

afsdieiding, fr. separation. Een afgescheed van planken

tusschen t^ee lochtingen. Die haag, die gracht dient tot

afoescheed. Een afgescheed niaken.

— Afscheid, verwijdering. De vader liet zijnen zoon als

zendeling vertrekken ; nogtans in het afgescheed vielen er

tranen uit zijne oogen. ,Vls de dood komt, moet men een afge-

scheed maken met al wat men hier lief had op de wereld.

Eer dat wij afgescheed maken (afscheid nemen van elkander)

wil ik u iets zeggen dat gewichtig is. Een glaasje drinken

voor 't afgescheed, om een afgescheed te m.iken.

AFGESPOORD, AFGESPORD (wvl. OFGESP-),

deelw. van Afsporen. Een afgesporde haan, een haan die

niet meer sporen kan, een oude haan. In plaats van een

malsch kieken bracht men op de tafel eeneu afgesporden

haan.

AFGETTEN (wvl. ofg-), gette af, afgeget, h. w.

Afspieden, afloeren, aandachtig beletten. Gaat hij in huis,

hij get daar alles af. Blijf hier staan om .-if te getten als er

niemand en komt. — Zie gettex.

AFGEVLAADHEID (wvl. ofgevl.\dheiu en ofge-

^x.VDI, zie klankv ekkort. en heid), v. De staat van

afgevlaad te zijn (zie ;VFVL.\den). De afgevlaadheid van

mijnen voet veroorzaakt mij veel pijn.

AFH

AFGIJZEN (wvl. ofgizex, zie ij), gysdc af(\\\\. ook

giisiiege of, zie IMPERFECT), afgegysd, b. w. Afloeren,

bespieden, spionneeren. Ik wil geenen dienstbode die alles

afgijst wat er in mijn huis gebeurt.

AFGOD, ra. Een goddeloos mensch, fr. un impie. Die

afgod en gelooft aan hemel noch aan helle. Laat ze maar

schimpen, die afgoden, op alles wat heilig is : hunne beurt

zal komen. Was dat een afgod in zijn leven ! Voltaire was

een afgod. Zij is getrouwd met den grootsten afgod van de

streek. \Toeken en zweren lijk een afgod.

— De eerste sylbe van dit w. spreekt af bij "t volk, en

niet of.

AFGROEIEN (wvl. ofg-), groeide of ben afgegroeid,

o. w, Afnemen, verliezen van wasdom en krachten, fr. de-

croitre. De mensch groeit af gelijk hij .aangegroeid is (d. i.

allengskens). De liefde groeit af, zoohaast zij niet meer aan-

groeit.

AFGRUIELIJK, zie .xfgruw-elijk.

AFGRUWELIJK (wvl. OFG-), adj. Schrikkelijk, af-

grijselijk. Eene algruwelijke dood, raoord, ongeluk, enz.

— Ook .Vfgi-uielijk (wvl. OFGRUEUK, zie ui en lik).

AFHALEN (wvl. ofh-), tiaalde af[\v\\. ook Jiaeldege

of, zie 1 mperfect), afgeJiaald (fvl. ofhaald, zie Ge), b. w.

Met wTijving afnemen. Den roest afhalen (af«Tijven) van het

ijzer. De vuiligheid afhalen (afschuren) van den vloer.

Bij timmerl. Met de schaaf of auder alaam afminderen.

Eene pUnk afhalen (d. i. verdunnen of versmallen). Ge

moet die ribbe nog eenen duim afhalen.

Iemand aflialen, hem komen afnemen wat hij bezit.

Die weduwe gaat gedurig om hidp bij haren zoon ; zij

haalt hem waarlijk af. In lijd van oorlog worden de boeren

deerlijk afgehaald door de soldaten. c 't Is al fraternite om

iemand af te Italen. » (***) s Zyne medeburgers raogen

afhalen en uitstroopen, en daer vooren niet kunnen gestraft

worden, dat gaat alle menschen te verre. » (Uit een wvl.

weekblad.)

— De krachten afnemen, fr. extemicr. Die langdurige

koortsen halen mij geheel af.

Iemand den iop (het hoofd) afhalen, zijne koppig-

heid breken. De ouders moeten hunne kinderen den kop

afhalen. Ik zal hem wel het hoofd afhalen.

AFHASPEN (wvl. ofh-), haspte af (wvl. ook hasp-

tege of zie I.vtPERFECT), afgehaspt (fvl. ofhaspt, zie GE),

b. w. Op eenen hasp winden, hoU. Afhaspelen. Gesponnen

garen afhaspen. Eene afgehaspte Idos. — Zie ILVSPEN.

AFHAVEREN (wvl. ofh-), haverde af afgehaverd,

b. w. Afrossen, afreeden, aipriegelen, fr. rosser, ctrilUr.

Iemand afhaveren.

Afl. Afhavering (rossing). Iemand eene afhavering

geven. Eene afhavering krijgen. — Zie H-WERE.w

AFHEULEN (wvl. ofh-), heiilde af,afgelieiild, b. w.

Bij landb. Met het heulhonwtje afhaken. Let op dat gij niet

te veel ra;>pplantjcs afheult, want zij sLian van nu al te dun.

Zie HEULEX.

AFHOEKEN (wvl. ofhockex, zie or), hoekte af.

afgehoekt b. w. Afsluiten in eenen hoek. Bij spelende

kinderen gebniikt, als zij hand aan hand geketend eenen

auderen opjagen in eenen hoek om hem te vangen.

— Ook Afhoekeren, of bloot weg Hoekeren.
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AFHOEKEREN, zie akhoeken.

AFHORKEN (wvl. ofh-), horkte a/, afgehorkt, b. w.

Atluistereii. HIj horkte alles af zonder iets te zeggen. Zij

stond bachten de deur af te horken wat men zeide. — Ook
Afhurken.

AFHURKEN, zie afhorken.

AFJAGEN (wvl. 0¥i-), Jaagde en/oeg- a/, afgejaagd

en afgi-jogni, b. w. Doen wegstroomen, doen afvloeien. Het

water aljagen van de meerschen (het water, dat de meerschen

bedekt, langs de grachten en beken doen wegstroomen).

Een springsas a^agen (het water, dat in eene afloopsluis

opgehouden wordt, laten afstroomen om het zand uit de

haven weg te spoelen). De panne afjagen (zeggen de zoiit-

zieders voor Den ouden pekel, de moer uit de paune laten

afloopeu langs eene kraan).

AFJONSTIG, AFJUNSTIG (wvl. ofj-), adj. Af-

gimstig. Aljonslig zijn. Ken aljunstig mensch.

— Atl. Afjonstigaard, afjunstigaard

.

AFJ U NSTIG. zie afjonstig.

AFKABIJSTEREN (wvl. ofkaeiisterex, zie ij),

kabijSterde af, heb en bi'n afgeltabysterd, o. w. Kabijste-

rende neerdalen. Afkabijsteren van den zolder, van den

berg, enz. De schadrouwende peerden kwamen van den

opdracht afgekabijsterd. — Zie kabij.sterex.

AFKADIJSTEREN (wvl. ofkauusterex, zie tj),

b. w. zie afkeisteren.

AFKADODDEREN,zie.\FK-\DOTTEREX.

AFKADOTTEREN Cwvl. ofk-), kadotterde af, ben

afgekadoiterd, o. w. Door kadottering, d. i. harde dave-

ring, af of neervallen. Die losse vensterraara is met den

wind afgckadotterd, en al de ruiten zijn gebroken. Laat al

dat slijk maar aan de wielen : als het droog is, 't zal wcl

afkadotteren.

— Ook Afkadodderen, Afkaduttercn, Afkadudderen

;

zie KADOl'TEREN.

— Niet te ver\varren met Afradokkcren.

AFKADUDDEREN, zie afk.\I)ottere.\.

AFKADUTTEREN, zie afkadotteren.

AFKANTEN (wvl. ofk-), kantte af afgekant, b. w.

In biljard- en marbelspelen. Snijden, lichtjes op kaut treffen,

fr. prciidii- nil,- billefin, prendre Ufin d'une bille. In den

zelfden zin zegt men ook : Met een afkantertje spelen.

AFKARREN ['XsV oyy.-), karde af afgekard, b. w.

Afvocren. Eene huogtc afkarren (er de aarde van wcg-

voeren om die hoogte te slechten).

AFKEIEN (wvl. OFK-), keide af afgckcid, b. w. Af-

smijten met keien. Eene kattc afkeien van den boom.
— Zich afkeien, afgekeid zi/n, zich afmatten, afgemat

zijn \an eene straat met keien te beleggen.

AFKEISTEREN (wvl. ofk-), kehterdc af afge-

keiiterd, b. w. Mel slaan en smijtcn docnafdalen. Ifij wieid

van den zolder afgekeisterd. Appcls of nolcn afkciblercii

van den boom.

— Ook Afkijslercii, Afkadijslcren.

AFKERVEN. (wvl. ofk-;, korf af, ben afgekorven,

b. w. Op dc vouwen doorgaan, in reten vaneenschciden door

het gedurig open- en toeplooien, fr. se couper. I let overleir

van de schoe'n kerft af (er komen reten in de plooien). De (

nig van eencn boek kerft af, met hem veel en lang open en

toe te doen. Eene mouw die om den arm spant, kerft af in

het plooien van den clleboog, fr. I'habit se coupe siir la

manche.

AFKETSEN (wvl. ofk-), kttste af afgeketst, b. w.

Ailoopen, fr. parcourir. Hij ketst geheel de prochie af om
stemmen te winnen voor de kiezing. Hij heeft heel de streek

afgeketst om de koopwaren aan te bevelen van dat handels-

huis.

— Afslaan. Appels, noten afketsen van den boom. —
Zie IvETsen.

AFKEUVELINGE (wvl. ofk-), v. Bij timm., enz.

Het drie-, vier-, vijf-, of zeskantte uiteinde van een dak, fr.

croupe d'nn toil. Het dak van eene kerk heeft gemeenlijk

eene aflceuveling boven het heiligdom. De afkeuveling rust

op oorboomen. Een dak met eene aflceuvelinge.

— Vgl. Keuveleinde.

AFKIJSTEREN. Zie afkeistere.v.

AFKLAAIEN (wvl. OFKi.-), klaaide af, afgeklaaid,

o. w. Omkeerende afvallen. Let op dat de lampte niet af-

Idaaie van den kaafbank. Van eene stellagie afklaaien en

doodvallen. — Zie kl.vaien.

AFKLAKKEN (wvl. ofk-), klakfe af ben afgcklakt,

o. w. AfUnaiJiJc-n, met eeu knaj^pend geluid afbreken. De
tak, waar hij op stond, klakte af, en hij viel er mee ten

gronde.

AFKLAPPEN (wvl. ofkl-), klapte af afgeklapr,

b. w. Afpraten. Zoo weten te Idappen (spreken), dat men
ieniand van zijn voornemen, van zijne begeerte of van zijn

recht doet afzien, fr. dissnader. Hij wilde zijnen breeder

een proces aandoen : ikheb het hem afgeldapt. Hij is van

zin dat huis te koopen : tr.icht het hem af te klappen. Zij

wilden dat ik bleve, maar ik klapte 't nog af. Afklappen is

't opposiet van Aanklappen.

— Icmand afklappen, hem afmatten door veel gejiraat

;

— zoo gegrond en wel spreken dat men hem tot zwijgen

brengt, aflalen. 't En zal hem niemand afklappen (geen

spreker zal het houden tegen hem).

AFKLAREN (wvl. ofkl-), klaarde af afgeklaard.

b. w. Ten einde Idaar maken, iets dat moet gedaan worden

geheel voltrekken. Een werk afklaren. Als ik afgeklaard

had 't geen waarmede ik belast was. « Men wilde ons niet

aei veerden sonder een veertigh-daghen-t%-dt te houden; dat

af-gheklaert hebbende, gaf men ons de vrjdieydt, te kom-
men... (P. Dcvynck.) — Zie Wdb. der Nederl. Taal

.

AFKLETSEN (wvl. OFKL-;, kletstc af afgekletst,

b. w. Atllanscn, haastig en onachtzaani iets afwerken.

« Een werk waermede sy thien daglien behoorden besig te

syn, hebben sy op ses afgekletst, en soo de menschen be-

drogcn. > (F. Vanden Wervc.)

AFKLEUTEREN, zie akklvtieren.

AFKLIPPELEN (wvl. OFKL-). W^yi^-Wi-ffA «/V.W-//>

peld, \i. w. Met klippels afslaan. Noten aflilippelen.

. Vcrckens en swijncn die met den nniyl lancks deaerde

de ecckelen under den boom snuftelen en opcten, sonder

eens een ooghe op te slaen naer den ghenen die op den

boom sit, en besichis doorsijnen aerbeytde vnichten rt/tc

ktippelen. » (A. Poirtcrs.)

— Ook Af Iduppelcn.
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AFKLUPPELEN, ac akkui'PElen.

AFKLUTTEREN (wvl. oi'KL-), klutlcrde a/, a/gc-

kluttcrJ, b. en o. w. Afscheideii met te klutteren . De wind

Icluttcrt de rijpc iioteti af van den boom. Dc moddcr die

aan liet Icleed gedroogd is, kluttevt af in het gaan.

—
• ( )nk Aflileuteren.

AFKNASPEN (wvl. ofkn-), knasplc af, afgcknaspt,

b. w. Zie AKKNOSPERE.V.

— Ook Aflvtiaspeien.

AFKNASPEREN, zie afkxaspex.

AFKNEUZELEN (oFK-), b. w. Zie afknuizelln.

AFKNIJZEM (wvl. ofknizen, zie ij), kitees af,

(wvl. scherpe cc, zie duigen), aJgckiKsen, b. w. Bekomcii

door veel en vcnlrietig vragen. De knaap knees zijne zustcr

hare geldbcurs af. Die moeder kiat zicli alles afknijzen van

hare kinders. — Zie KNrjZEN.

AFKNOPEN (wvl. ofkn-), knoopte af, afgeknoopt

(wvl. kiihpti- of, ofgeknbpt, zie KLANRVTiRKORT.), b. w.

Afbinden. Eenen ader afknopen, fr. licr line veine. Eenc
wortc of ander uitwas afknopen, h. fairs lomber line ver-

nie oil line autre excroissance au moyen d'ltne ligature.

Een dier afknopen (door afbinding lubben, fr. chdtrcr par
ligature).

— All. Aflcnopinge.

AFKNOSPEN, zie afk.no.speken.

AFKNOSPEREN (wvl. ofkn-), knosperdc af, afge-

knosperii, h. w. lets afknagen dat het niischt onder den

land. Een beentje afkr.osperen.

— Ook Afknaspcn, aflviiospen, zie ifNOSPEX.

AFKNUIZELEN (wvl. ofknuzeeen, zie ri), kniii-

wlde af afgekmiizeld, b. w. Liisfig en nawwkcurig afwci-

dcn. Het schaap, de koe knuizelde dat gi'as af.

— Ook Afkneuzelcn (zie Ef). Vgl. Knnisin bij Kil.,

d. i. kbiiven.

AFKOMEN (wvl. ofkommen, kam of, heb ofgekom-

iiien), o. w. Betamen, welvoegelijk en bevallig staan. Het

komt u niot af zulke woorden te zeggen. Sclieid cr van uit

van te willcn scherlsen. vricndje, dat komt u niet af.

— Mctc//« en hebben . Den prijs, die men eerst eischte

voor cene kou))waar, verleegen . Hij vroeg eerst twintig

frank, maar hij is er vijf afgekomen (vraagt maarvijftien fr.

meer). AVilt gij niet afkomen, zoo ' wi! ik niet koopen. Van
honderd frank is liij afgekomen tot vijf en zeventig. Ik kom
geen oordjc meer af.

AFKOOKPAN (wvl. cu^kokpa.nxe, zie ki,am<vek-

KORT.), v. Eene pan waarin men lets aflcookt.

— Bij goudsm. Kopcren pan waarin men goud ot zilver

met vitriool kookt op het vuur, om het te reinigen, om er

het vuil van af te koken.

AFKORTBN (wvl. ofk-), kortte af, afgekort, b. en

o. w. Bij de visschers van Blankenberghe. Omdat er geene

haven is, blijven de aangelande schuiten in zee liggen op

eenige schrcden van het strand ; en omdat de zee met den

vloed o]>k1imt langs het strand, en met de ebbe weder weg-

zinkt, is het aan delavers opgeleid van de schuiten allengs-

kens nader het strand te brengen, of ze allengskens ervan te

verwijderen, naarmate de zee opkomt of valt. Nader het

strand brengen, heet Ippercn; van het strand verwijderen,

heet Afkorten. De lavers mogen niet vergeten af te korten.

AFKOTTEREN (wvl. OI'K-), kottcrde af afgckot-

terd, b. w. Doen afschciden of afdalen met te kotleren.

Eene kat van den boom afkotteren

.

AFKRABEULEN (wvl. ofkr-), krabculde af afgc-
knibcii/d, \i. w. Aftobben, afniartclen, afbeulen. — Zie

KKABKILEX.

AFKRAKEN (wvl. OFKR-), kraakte af afgekraakt,

(wvl. krakte af afgekrakt, zie KLANK\T.RKORT
.
), b. en

o. w. Krakende afbreken. Eenen tak aflrraken. De tak

luaiJite af, is afgekraakt van 't gewicht der appels. De boom
kraakte ten halve af van den storm.

AFKRAUWELEN (wvl. ofkrowelen, zie au),

krainoelde af, afgekrmnecld, b. w. Aflcrabbcn. Met de

nagels het vel afkraiiwelen. De reuve ^an eene wonde af-

krauwelen . — Ook Afkrauwen

.

AFKRAUWEN, zie afkrauwei^n.

AFKROTTEN (wvl. ofkr-), krottc af, afgekrot, b.

w. De krotte of slijk eu dergelijke vuilnis afvagen, fr. dc-

erotter.'Ecn kleed, eenen schoeafkrotten met een mes of

met eenen harden borstel . — Zie krotten .

AFKWIJTEN fwvl. OFK\\^TEN, zie ij), kweet af
(wvl. scherpe ee, zie duigen), afgekweten, b. w. Afbeta-

len, fr. aeqitiiter [le tout on niie partie). Zijne schuld

gcheel of gedecltelijk aflcwiiten. Almoesen gevenkwijt onze

schuldcn afbij God. Hocvecl heeft hij reeds afgekweten?

Neem die 20 frank; "t kwijt alsans af (d. i. de schuld

kort af).

— Kwijtschelden, fr. tenir qttitte. Hij liccft den wil

genoeg van mij te betalen, maar hij kan niet ; ik ga 't hem
al afkwijten.

AFKWISPELEN (wvl. ofkw-), k-.eispelde af afge-

k'ifispe/d, b. Av. Met eenen pluimborstel, enz. kwispelende

afstoffcn. Hetstof van de meubels afkwispclen.

AFLAAIEN (wvl. OFL-), laaide af ben afgclaaid,

o. w. Laaiende afbranden. Die koornschelf is afgelaaid.

(Tcheel het huis laaide af, er was geen blusschen aan.

— Mijn lierle laait af zegt men b . v. van 't zuur in dc

maag, enz.

AFLAMBOOIEN (wvl. ofl-), lambooidc af, afgc-

laiiibooid, b. w. Lanibooieude afslaaii. Al het graan van

die tarwescliooven is afgelambooid. — Zie eambooien.

AFLEEDEN (wvl. oflee'.n), leedde af, afgeleed,

b. w. Het zelfde als holl. Afleiden. Eenen ouderling van

de trappen afleeden. AVater afleeden, fr. detonrner lecoiirs

de I'eait. Enz.

— Fig. Bedriegen, om den tuin leiden, fr. Iromper, Hij

heeft u afgeleed. Hij wicrd daar schoon (d. i. leelijk) afge-,

Iced. — ZieI.EEDEN.

AFLEGGEN (wvl. oFt.-), leUde af, afgeleid, b. w.

Doen, voltrekken. Eenen weg a/leggen, eene reis afjeggen.

Men moet snel aangaan, om dien weg in eene uur af te

leggen

.

— lemand den weg apleggen, ergens langs de baan blij-

ven staan om iemand af te wachten en aan te randen . De
moordenaars leiden hem den weg af. Hij heeft mij den weg
afgeleid. — In dezen zin zegt men ook Afliggcn. De moor-

denaars lagen hem den weg af. Zij hebben heni den weg

afgelegen. Hij lag mij den weg af, maar ik hel) het hem
duur doen bekoopen

.
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In plaiUs van ieimiml den wcg njlfg_i;cii , /cyt men imU

cnUel WOK icmand aflcggcn, b. v., zij leiclcn licni af, ilaiir

aan ilcn diaai van cic straat.

— /.hit icLs n/!ix!;<-n, cenc ^cwoontc allc},'j;u]i, fr. «•

fh-'fiiii-i- d'linf habitude, tic moot u dat \-Iocl<cn aflej^t;™.

Ik kan niij tlic slcchte gcwoontc nict aflcj,'j;cn. (it incicl u

ilat aHo};}jen van altijd zoo te liegen.

— o. \v. met hcbben. Verniagercn, zijn vlecsdi vi?rlic/.tTi,

vcivallen. Die mcnsch Icjjt zecrc af: hij nincl lul Iktiic-

nicM, of hij zal nict laiip; nicer Icvcn. Hij hccft seilert crni-

yon tijil vcel afj^cleitl.

AFLEKKEN (wvl. 01. 1,-), /,//, af, afgcl.-kt, I., « .

Iletzclfdoal-, '1 I10II. .[Ilihhii. !)<• vin<;cis aflelil;on. De l<at

Iclvt licl palccl af.

^
_ Sl„an of ;///; ,j,.v/y/' ,vn afyrlektr bot.-rhai,:, K'vcitl

van ii-mand die zijncn niocd vcHorcn hccft, die ev ncersladi-

li^ nil /id, 1). v. na dat liij al /ijn !;cld in '1 spcl vcvl^nn

hccfl, nl dat hij in zijnc lioop en verwachtinp alhecl bedio-

gen is.

AFLEUGENEN (wvl. oki.-), l,'„:^,-ndcaf afye/rn-

irciid, 1). w. xMloochencn.

AFLEUREN {wvl. .ofl-), hurdeaf, afgcleurd. V. ».

Altio>;j;clcn, aftioonen, door halclijken list en vlciciij lukn-

nicn. Icniand /.ijn geld afleurcn.

AFLEURZEN (?), zic .mi.kv/.kn.

AFLEUZEN (wvl. oyi,-), leiisd.- nf, afgetand. b. «.

Atlciucn. o]i cenc liatelijke manicr aftioonen. Zij wclcn lirni

zijn ^cld af le Icu/cn. Hij hccfl /ijn ziislcrkcn liaar lekkcr-

nijlje algclcusd.

— Misschicn \oor .Mln/cn (.illcisscn), of voor Allcurzcn

(allorscn : Kil. Inrdsrn, lo,-„n, loncn, Ira/in;-), of voor

Allui/.cn, zic i.n/.KN.

AFLEZEN (wvl. uKl,-), las af, a/gehzen. h. w. Bij

niolscrs. Efiiiii nuiiu- a/h'zcn, er de stecnen ccn voor ecn

v.in afncmen en aldu.sden mmirsloopen.

— Uoor bczweringgebcden wcgnemen. Eenen ])ercl atlc-

zen ^:l'l dcoogfp. \)c rupsen aflezen van defruitboonini.

AFLIANEPOOTEN, ni. mv. Z\e d.vvianepootkn.

AFLIEGEN (wvl. ma,-), hogaf{yi\\. scherpe 00, zie

orici \', n/giog.ir, b. w. .XHonehcncn, fr. 111,1: ("ic mod
lut iiid allic5;cn, ik hcli hct jjezicn (dal gij lict licdrcvoi

hcl.t .

AFMGGEN, /ic ..lulci AM.KCdE.x.

AFLIMPEN (w\l. ..11.-), //mp/f af. afg,/i,npt. h. w.
I Inlvlilcn, stcelsj^'cwijs ontncnicn, fr. 1 /liprr. Hij lini|ilc liiin

/ijiii- LTondcn zakhorlogie af. — Zie umim-.\.

AFLOEZEN (wvl. iii.|,-), hisdc af, afg,-/,>,sd. U. «.

lld/,-ir<lr.ils .Mluischon. '

AF'^OOCHENEN (wvl. ..fi,.), loxch-iidc af, afi;,--

looili.nd, b. w. Dnlkcnncn. fi. nh-r. Ue bcschnldifjdc

looch' iideallesaf.

— I lok Allcii'^'cncn.

A!''LOODEN fwvl. ..11,-), /,„„/,/, ,,/, afg,-lo„d. i>. w.

Dcii rr, htcn stand van ccn nuuir, en/, nid hct -^chictlo. id

ondir/..ekcn, fr. flomhi-r. Men looddc dcii torcn af en

bevonil dal hij zcs duini overhelde.

AFLOOPEN \\\\\. ui I-), /„/) ,,/, ajgcloopen, ... w.

Lens wordeii. Hct sl.it van die pomp is niet dichl : zij loopt

altijd af l)c iionip is af^cloopen, ge moct zc wccr opj;idcn.

— Zijnc gcdachlen ofgcvoclens uitdrukkcn zondcrhapc-

rcn of verpoozen, zeere sprel-en met ccn vlocd van woordcji.

Spreek van haren vijand nict : ge zoudtzo hofircn alloopcn !

Is dat cenc babbek-tte, zij loopt af gelijk ccn babijntjc.

AFLOZEN (?;, zic .vKi.EUZiiN.

AFLUISCHEN (wvl. oi'MrscHR.v.zic v.\),lui.uht,-af.

afgrluiscJil, 1). w. Met gcwcld afslaan, afloezen. Dc okkcr-

iiotcn alluischcn met cenc ]>crtsc. — Zic 1 ri--. ill n.

AFLUIZEN (?), zie .M-Li:r/.KN.

AFMAAKSEL (wvl. ol•^r-), o. Paal-, luin- of wccg-

wcrk waarmcilc icLs afgcniaakt, d. i. oiiiheiiicl is. Ecn af-

maakscl roiid ecn perk, rond cenc weidc. Ken afmaakscl

o|..nbrckcn.

AFMALEN (wvl. ci \1-), aiaahk of afgrma/ni, b. w.

I'ilputtcn van krachten, allengs vernielcn, fr. miner. Dc

koorts maalt hem af « nebroken en afgemaleii \aii drocf-

hbid en gebrek. .(K.d. H.)

— Men vindl ..ok hd .kvlw . ajgemaald :

Dit landt is nu in rust, dc scliattingc is bctaclt,

Schoon dat dc Brngschc stadt noch schijnt als afgcinaell

I^oor al dc laslcn die m'haer mcl gewcldt op leydc.

(B.schvyv. van dc Vrcngddn-ck.)

AFMANEN {\\s\.W^\-),maa„de af afginaand. b. v .

Door bezweringsgebedcn vcrwijdercn. .Men j^cloolt dal hij

hct ongedierte van de fruitbooincn kaii aniiancn. — Zic

M.VNEN.

AFMEUZELEN (wvl. OfM-), men-.elde af afgemeu.

zeid, b. w. I'raagzaam afpcuzclcn. Ken bcentje afmcuzden.

— Zie MKUZEI.IiX.

AFMIJTEREN (wvl. 0f.\itTi-.Ki .\, /ic IJ), mijlerdr

af ben afgeini/terd,o. w. Afmolmcn, tot niolm oxery.ian

cii afvallcn. De rand van die tafel is gch'cel afgcniijlei.l.

Afgemijterde korken.!—^ Zie xhjterex.

AFMINDEREN (wvl. .iF\l-), miiidcrde af, afgemiii-

derd, b. w. Ids vennindcren in diktc. brccilte of gclal, enz.

Eene vischnet afmindercn (cr dc brecdtc van verklccncn).

Ecn stuk hout afmindercn met de schaaf, den boitel of de

zaag. Eencn hoop graan afmindercn.

AFMINKEN(wvl. ofwi-), minkteaf. afgeiiiinki, b. w.

Alkortcn, afbctalen, van cenc schuld. Zijne schiddcn al-

minken (inkorten). Hocvcel hecft hij reeds afgcminkt.'

AFMUIZEN (wvl. OFMU/.EN, zic ri), iiiiii.ule af
(wvl. ook minisdege of, zie iMfEKEEi-f), afgemiiisd (M.

nfeiiiiiiisd, zie on), b. W-. Bespiedcn, beloeren, onbcmerkt

alluisteren. De geburen hadden dat afgcmuisd. Zij muist

alles af wat cr in de huizen geschicdt. In ccn gc/clschap

alles afmuizcn zonder sprcken.

AFNEUZELEN, zie.\FNEt;zE.N.

AFNEUZEN (wvl. oen-), neiisde af afge/ieiisd. b.«.

Nicuwsgierig alles bczicn. Hct is leclijk van alles af tc

iicuzcn als men ergens binncngaat. Hij stolid daar alles af

tc neuzen.

— l_)ok Afncnzelcn.

AFNOESCHEN (wvLocn-). iioc.v/tleafafgeiioese/il.

j

b. w. Bij kleermakcrs, timmerlien, enz. Schuins afsnijdcn,

1
afzagcn, enz, fr. eoiiper de biais, fairc nil biscaii. Den kain
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^ <n een stuk laken alrnx-scheii. De negge van eenen steeii

.ifiioescheu. Noesch dal stuk houl wat af.

— Eenen oniweg, cenen uitloopenden hock of kriil ccner

^traat vennijdcn, met te gaan langs eenen l)inneuweg;anclers

gczeid ^Vfsuijden. Langs tie groote baan is 't eene lire ver:

maar men kan veel afnoesclieu met de batte te volgen : dan
is H niaar eene h;Jve iiur.

AFOEGSTEN (wvl. ofougsten, zje ou), ocffstc nf,

ifi;eoegst, b. w. Afzanten, de achtergelatcne kooniaren van

I'M akkcr oprapen. Een koornveld afoegstcn.

AFPAGGELEN (wvk OI'P-), paggcldc af, ben afgc-

l^iiggc/ti, o. w. Lastig en onbehendig afkomcn. Do klndeis

paggelden den trap af. Zij kwain den berg afgcjiaggeld. -

7,ie PAGGELEN.

AFPAKKEN (wvl. oi-l'-), pakte af, afgi-pakt, b. w.

\rnemeu met of zouder geweld. Zijnen hoed af])akkcii oni

!• niand te gioeten. Deschotels afpalcken vau de tafel. Den
l>.iard afpalvken (d. i. afseheren, barbierster?n).

AFPRGELEN (wvl. OFP-), pegdA- af, afgcpegdd,

1'. w. Jiiist en doehnatig verdeelen, afmeten. Ge moet het

wfl afpegelen. dat iedereen zijn deel hebbe. lets afpegelen

• in efl'en nit te konien. Den tijd afpegelen oni iets te

iirrichtcn.

AFPEISTEREN (wvl. ofp-), peisterde af, afge-

pa'sti-rd, b. \v. Afwcidon, afgrazen. De schapen peisteren

lipt gras af laiigs de liaan. Een afgepeisterd veld. — Zie

rKlSTERFN.

AFPEKKELEN (wvl. oFP-), pekkelde af, hen afge-

•i H'f/d, o. w. Met lilcone en rasse schreden alkomen. Het
kind kwam den heiivel afgejiekkeld.

— \'gl. Ppkkclbeenen.

AFPEKKEN (wvl. OFP-). peite af, afgepekt. b. w.

Afpikken, met den bek afbijten of afslaan. De musschen

pckken de dniiven af. De kickens pekken de uilkonieiide

Iviemen van de crweteii af.

- Bij landb.. zie afpikkkn.

— Zie PEKKEN.

AFPELEN (wvl. OFF-). /.,,/./, ,,/. ujf;, /„,/./, b. w. In

v.pI gewesten gebnnkt voor -Vfpellen; zie aid.

AFPELLEN (wvl. ofh-), peldt- af afgcpcM, b. w.

\'an de pelle ontdoen of ontblooten. Eenen boom, tak of

-tok afpellen. Ajuias, noteUernen, pruimen, perziken, abii-

kozen, oranjen .afpellen. Eiers afpellen.

— Men zegt ook Afpelen.

— Afpelh'n, afpeirn verschilt van afschcllen (afschil-

III ; dit laatste bet. Mel een nies afschaven, afschroodeq,

' icidanig dat men niet aleen de pelle afneemt, maar nog eene

lunne laag van de viucht die aan de pelle blijft kleven.

Kaiiwo aardappelen schelt men af; gekookte ))elt men af.

Appels, )>eren, rajieii worden afgescheld, niet afgei)eld. —
Mepelle is maar het vel, lirt enkel omkleedsel, de Sihelle\>,

iets meer. Zie aid.

AFPEUREN (wvl. ofp-), penrdc af, afgtpeitrd,

li. w. Penrcndc afnemcn. De gekookte aardappels afpcnren

lev lict water van uitgieten). De saus afpeuren (er het vet

\aii afscheppen of afgietcn). Den room van de melk afjjeuren

(\lielen). Het gesteven vet afpeuren van het vleeschsap. Het

-i liuim afpeuren van kokend vlecsch, enz. (afweron met het

-rhuimspaan).

— Ik pels dat men moet Afpuren sihrijven. De u vooi

eene r spreekt lonzcnt altijd cii,h. v. cur (uui), nicur (imun 1.

zeur (zuur), enz. Zie u, en ook peuken.

AFPIKKEN (wvl. ovv-), p,kle af, afg.p/kl, b. w. Hij

landb. Met de pikke afhouwen, fr. sapei, couper avcc In

sapc. In V'laanderen worden de tarwe, de logge, de haver

en dergelijke graangewassen afgepikt, fr. snpcs, maar gras

en klaver worden afgemaaid, ft. faiu/ics. Is de oogst reeds

afgejiikt.-' Ik pikte in eenen dag al die haver af.

— Men zegt in eenige gewesten AfpckliCii.

— .\fl. jVTpikkcr, Afpikking, Afpiksel. — Zie pikken.

AFPIKKING (wvl. ofpikki.nge), v. Het afpildvcn.

— In 't bez. Fooie of vreugdefeest bij de boeren na het

afpikkcn van den oogst. •Er zijn boeren die geene afpikking

houileii, maar hun werkvolk eenig drinkgcld gcven. Wat
liecft men daar in de afpikkinge gezottebold gistcien a\ ond

!

De afpikking bestaat in een boerenfecstmaal gcmeeulijk

gevolgd van dansen en zingen.

AFPILKEN, zie AKPULKEN.

AFPINSEN (wvl. OFPIINSEN), pinsti: af, afgcpinst,

b. w. Pinsende afknijpen. Met een nijptangsken den top

van e( ne spelde afpinsen. De uitstekeude punten van inge-

slagene nagels afpinsen. — Zie pinse.n.

AFPLETSEN (wvl. OYV-),phtste afafgtpUtst, b. en

o. w. Door eenen pletsenden regen of stortend vocht afne-

men of afgenomen worden. l)e regen pletst de vuiligheid

van de steenen af. De vuiligheid pletst van de steenen af

door den regen. — Zie pt.etsf.n.

AFPLOEVEN (wvl. okpi.ouve.v, zie ou), ploefde af,

nfgeplocfd, b. w. Hetzelfde als Afploegen. In hoeveel tijd

kunt gij dat lanil afplnevon ? Afgeplncfde ossen. — Zie

PLOEX'EN.

AFPLOOSCHEN (wvl. ofpi.-), phoschU af nfg,-

ftlonscht, b.w. Het beklcedscl van iets bij deelen afplukken.

Ue groene bolsters van de noten afplooschen. De schnlpen

van eenen visch afplooschen. De buitenste bladeren van de

roodc beetrapen afplooschen.

— Tcinand zijn geld afplooschen, in verscheidene stonden

aftroggelen, bij deelen vcikrijgen door knijzing, list ol

vleieiij. — Zie Pt.fwi.scHEN.

AFPLOSSEN (wvl. uvv-), ploste af, afgeplost, b. w.

Hetzelfde als .Xfpluisleren, afpluizen, in pluisjes aftrekken.

Den zoom van een versleten kleed afplossen.

— \'an de pluisjes ontdoen. Een ontpliiinul kieken af-

plossen. Een beentje afplossen. — Zie pi.osse.n.

AFPLUIMEN (wvl. ofplumex, zie vi), pluimde af
(wvl. ook pluiimdege of, zie TMPERFEfr), afgepliiimd (fvl.

ofephnimd, zie oe), h. w. lemand van zyn phiimen

berooven, afstelen, afstroopen. lemand zijn geld afi>luimcn.

< De .\rabiaenen //» I'wc// hun al (;/'dat sy hebben kounen

schrapen en rapen. (P, Devynck.)

AFPLUISTEREN (wvl. ofpi.llstekk.n. zie ui),

pliiisterde af afgeplnislcrd, b. w. Afpluizen. De vlokjcs

van ecu handdoek afiiluistercn. Ecu beentje af|)luistercn.

De rove van eene wonde afpluisU ten.

AFPLUNTEREN (wvl. hfpi,-), pinnteide af afge-

plnnterd, b. w. Hetzelfde als Afplunderen. afplonderen.

— Zie PLUNTEKEN.
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AFPOPELEN (wvl. -itl--), popeU,' of, nfgepopcUi,

b. « . Met een vleiend yemompel afliedelen, iets verkrijgen

met aanhoiidend en vleiend smeeken. Hij he<'fl mij al niijn

<;elil Mlyepopeld. — Zie POPELEX

.

AFPREUVELEN (wvl. ovvk-). preinvlJ,' af, afge-

pivir.iU, b. \i-. Afranselen, afrosscn, slagcn geven, in de

AVonidonb. Afpiicuelen. — Zie prf.tvel^X.

AFPULKEN (wvl. nvp-), piilklg a/, afgepiilkt, b. w.

Alpeiiteren met ilen vinger of met een mesje, enz., bij kleeiie

<;|iikjes losmaken en afscheiden. De roof afpulken va.i eene

wonde. De verwstof afpulken Van eene schilderij. enz.

— Fig. lemands loon, ja;uw«Ule, voorrcchtcn, en/.,

afpulken (allengskens besnoeien, venninderen, ^x.-rogner).

— Men zegt ook Afpilken. — Zie I'lrjcEN".

AFPUREN. /icAKPEUREX.

AFRABBELEN (wvl. OFS-), rabbcUh- nj, hch en btii

aft^t-rabbchi^ o. w. ifet rappe beweging van haiiden en

voeten afdalen. De fruitdief rabbelde den boom af, als hij

den hiiismeester zag konien. Van de tia])pcn afiabbelen,

fr. degringoler.

— Ook Afrebbelen en Afrobbelen; zie kabiselen.

AFRADOKKEREN (wvl. ofr-), raJokkerde af,

bill aj'^vnii/okkinf, o. w. Radokkerende, d. i. hard schok-

Ucnde, afvallen of netrdalen. Hij kwam van detrappen

afgciadokkerd.

— Door de radokkering afvallen. Rijd op den zomerweg

en niet op de kalsijde, dat een dcel van de Lading niet

afradokkere. — Zie radokkerex.

AFRAKELEN (wvl. ofr-), inke/A- af, afgeiakeM,

b. w. Af barken, met de rakel alkrabben. Riik het onkniid

uit met de wortels, want .als gij 't maar af en rakelt, het

schiet seflens weer uit. De grond ligt bedekt met drooge

bkideren : rakel ze wat af.

— Ook Afiaken. — Zie rakelex.

AFRAKEN, zie .\frakelex.

AFRAMIJSTEREN (wvl. ofr^mutsteren, zie ij),

ramyshiiic af, afg,iaiiiijsterd, b. w. Met ramijstering

doen neerdalen. lemaud den trap afr.amijsleren. De storm

ramijsterdede dakpannen af.

— o. w. met zyii. Met ramijstering neSrdalen. In den

storm ramijsterdcn de schalien en de dakpannen af. — Zie

kamijstf.rex.

AFREBBELEN (wvl. ofk-), o. w. Zie afr.\bbki.ex.

AFREEDEN (wvl. hfref.'x, zie reehex), tLnUk af.

afg,-iYici, h. M. Do verveerdiging van iots voltrekken,

npknappcn.

— Bij scliocnmakci-s, de (lolevij on do lijk^ols voltooien

I II afwcrken; anders nok Opdocn en Afsteken.

— /cinaiui afrtiiii'ii, alrosscn, hem braaf slagen geven;

' 1; Hard berispen, fr. sriiioiicer.

AFREPEN (w%l. OFR-), nrpi,- af afgenvpt, b. w.
1

1 liippens van de vl.isherek afsclieiden, met ze door de

n.len van de repel te halen. De liippens afrepen. D.at vlas

iiwuir half afgerccpt.

— In 't algemeen. De bladeren, de bloemen, of de zaad-

ikti vanandere gcwasscn afscheiden van den stengol, met

liissohcn de samengedruktc vingcrs of iets dergolijks to

iiikkeu; afrispeu.

AFREUTELEN, zie aeroti i i

AFREUZELEN, (wvl. OFR-), ,,„..,„. ,„.<,,., „.,.,.

iciizf/ii, o. w. Hetzclldeals Afreuzen.

AFREUZEN, (wvl. ofr-), rmsJf af, ben a/gerfusit.

o. w. Keuzende afvallen, van kleene stukjes oi brijzels, van

zaad of graan, enz. De k.alk van tlen mmir renst af. Het

haar|)oeder reust af op de scliouders. De brijzelljc.s di.-

alreuzen van witte klompsuiker. Als het koolzaad .il te rijp

is, moet men liet voorzichtig afsnijden opdat het zaad niet

afreuze. De molm van den wormstekigen balk reusde af op

de tafel. Het gr.aan, dat in den r>egst afreust op den .akker,

worth van de vogelen opgepikt. Het rijpc /.aad van weeg-

bree, van rootse, van spletgnis. enz. renst af en zaait zich

zelveu.

— Men zegt ook Afreiizelen. Kil. heeft Afrijsen, en Weil.

Afrijselen. > Hy bid dat syn kinderen den vinger in de keirsse

wilden hoiulen, tor dat' er eenige dnippelcn vet souden

afloopen ; maer niemant en konde den brand soo lang uyt-

staen, tot dat' cr ook maer eencn drupj)cl sonde zyn afgi-

lYsrii. {]•'. \anden Wervc.) — Zie itEUZEX.

AFRIBBELEN (wvl. OFR-), ribbelde af, afgeribbild

,

b. w. Ribbelende afscheiden, iets afsnijden met eenen vlie-

genden trek van 't mes, enz. .Met het hakmes ribbelde hij ;J

het oneffene af van de pertse. Met het schraapmes ribbeli

de keukenmeid het buitensle af van de xi'ortels. Eenen

haring den kop afribbelen. De koe, die op den ijzeren weg

liep, werd door de wielen van 't stoomtuig de pootcn afge-

ribbeld. — Zie ribbelen.

AFRIDDEREN (wvl. ofr-), ndd,id,' af bni afg.--

ridderd, o. w. Afglijden. Er ridderde een dakpan af en viel

op zijn hoofd. Die snialle wegel is te glad : men k.in er niet

op gaan zonder af te ridderen. — Zie ridderex.

AFRIJFELEN (wvl. ofrifelex, zie ij), rijfeldeaf,

afgt'ri/feld, b. w. Met een rijfelijzer alvijlen, fr. oter en

riflant, avec un rifloir. Den boord, de' hobbeligheden van

eene metalen plaat afrijfelen. — Zie RIJFELEN.

'AFRIJSELEN, bij Weil., zie onder .\FREUZEX.

AFRIJSEN. bij Kil., zie onder .•U='RF.UZEN.

AFRISPEN (wvl. OFR-), rispU af, a/gerispt, b. w.

Hard;Uiiiippen ; de bladeren, debloemen of devrucliten van

eengewas in eenen trek afschuiven van den Stengel met hem
t«s.schen de vingers of iets dergelijks door te halcn . Men
rispt de hi])pens af van 't vlas m de tanden van de rejie.

Het graan of hot z.aad van eene auwe afrispenjnssohon de

vingcrs. Hij heeft ilen nagel van zijnen dnim gescheurd, met

te willen eene koornauwe afrispen. Als de wind eene lioni-

melpertse onisl.aat, worden soms veel scheenanken afge

rispt van de andere i>ertsen waar langs zij neer\alt.

— o. w. Door risping afvallen. De liippens rispoii af, aU

men de herds door do rej^el trekl.

AFROBBELEN (wvl. ofr-), iobb,ld,a/,lifh en h<ii

iifgerobb,-ld, o. w. Zie .VFRABBEI.EN.

AFROEFELEN (wvl. ofroufele.n, zie ou), nu-

feldv aj\ afgt-io,feld, b. w. Bij timmerl. Met den rocfel of

voorlooperafschaven. De hobbelighalen en het niwste van

eene plank afroefeleii om zo ilan glad te schaveii met do

kortschaaf ol' den strijkblok. Roefol dien balk ecrst wat al.

— Mel eene spade het gras en de migle van den giond
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alschuven. Koei.-l al il.il nnkiuiil nil il,- wiijels wat nl'.

\'j\. Afruifcien.

— Mel een haknic> ile zijdotakken cMi scheuten, of ocik

(le schoi-s afschalmen. Roefel al ik- la1ikeli[it;eii van ilo/.o

pertse wat af. — Zie roeI'EI.kx .

AFROEPEN (wvl. ofroupex, zie or), //</ a/, a/-

i;vrnrp,vi (wvl. of-;t-i-ppcii, zie RoepEN), b. w. Openbaar

afkomligcn dat icts afgeschaft is, fr. dnrirr. Kene geklmunt

afroepen. De fraiische stuivcrs werden dan afgeroepen. Vele

menschen zijn leii ondeien gegaan door het afroepen van dc

assignaten. i 'I Is een fransche kroonc, en de krooncn zyn

afs^i-rocpcii. Ja dat is een dingen van dat gekl ! Alles wordt

nir' nfsyfivt'prit : goudcn gekl. zilvcren inunte, willems,

napoleons, cngclsche souvereynen, fransche kluyten, (loslen-

rvksche blanken, hollaiidsche dobbelkens en luyksclise jjla-

ketlcn. (C. Duvillers.) Op den i September ilaarop

viilgende wicrd liel bedelcn door den Senaat afyerocpen. »

(K.d.H.) .

Hior is 't werken afgcropcii :

fagen, stelen ende stropen,

Al dat ruzc of moeite kost

Dacr\an zvn \vv hier vcrlost.

(G. Gez.)

— Iliigant ah of hi/ dc plaketten moest afroepen, zegl

men van iemand die zeere gaat, die haastig" aanstajjt.

AFRONKEN (wvl. OFR-), roiMe a/, afgeronkt, b. w.

Mil geweld .ilgodien dat het gonst. De jongens ronktcn met

sloerien en knippels dc noten af van don boom. — Zie

RCIXKE.V.

AFRONSEN (wvl. oer-), roiisle nf, a/g,io>ist,h. \\.

Afrosscii, afransclen, sl.agen gevcn.
,

AFROOIEN(\vvl. OFR-), rooide nf, afgerooid, b. w.

Afworpen, afsniijlen, afgo^iien. Al wat op do tafel lag,

ro.>idc hij af. Ajipels afrooien van den boom. — Zie rdoie.v.

AFROTELEN (wvl. okr-), rolMe af, nfgfiol.-ld;

i«ik -VfreuUlon en Afnittclcn, b. w. Met eeue ratclende

sduidding, stooling, en/, docn afvallen. Mot cone |iertsc

notcn of jxiron afrolelcn van don lioom. Do wind rutlolt <lc

bdombladcron af.

— Mccst o. VI. Rateloncle afvallon, van zelfs ofilo.'ir

>c:hudding, enz. Dc d.akpannen rutteldcn af.

AFRUIFELEN(wvl. (U-rueele.n', zie uil, ;////l-/</<-

"/' nfgeriiifclJ, 1). w. Met den ruifel afsleken en wegnii-

men. Stoenbrokken en droogc blaren en afgcsclialmd gias

afniifelcn van den grond. De begroeide oppervlaktc van dc

wogen afniifelcn. Vgl. Afroefelen. — Zie RflEELE.'*.

AFRUIZELEN (wvl. ofruzelex, zie t:i), itiizcidc

"/> afgeiiiit^^'ld, b. w. Met ruizels of .lardkluitcn .afgooicn.

Xotcn afruizelcn. — Zie Rt;izEi.EX.

AFRUIZEN (wvl. ofruzen, zie t;i), roos af, afge-

ro-.rn, b. w. Afgooien, met geweld afwerpen bij middel van

een steen of een andcr voorwerp. De jongens rozen cikels af

met steenen en klippels. — Zie RfiZEX.

AFRUTTELEN, b. en o. w. Zie .vfrotelen.

AFSAVELEN (wvl. oF.s-), sav,ldc af, afgesavclJ,

b. w. -Vfsalx-lcn, mn den sabel afhouwen. Zie S.WT.I.EX.

AFSCHALMEN (wvl. OF.scH-), schnlmdc af, afgc-

uhalind, b. w. Dc oneflono on uitstekeude dcelen van iets

strijkonde wegncmen met een snijdend werktuig. Men
schalmt de zijdetakken af van kreupelhont met een haknie~.

.Men schalmt de niwheid van eene plank af met ccnen beilr-l

of met eenen rocfelaar. Men schalmt het onkruid af van d<-[i

gron<l me^ eene spade.

— y.ijnen viitger afsihahnrn, zijnen vinger afhouwen

met denzelfden zwaai van 'I hakmes waarmede men bczig

is een;n t.ak to schalmen. — Zie scH.v'T.MEX.

AFSCHALPEN (wvl. of.sch-), schalpie af afs^c-

iihiilpt, b. w. Schalpende afhalen, afhouwen. Hetonkniid
afschalpcn dat de wegels bedeht. — Zie .SCHAI.PEX.

AFSCHEEDEN (wvl. of.schee'.x), schceddc af ,

gi-sc/itrd, b. \v. Hetzclfdc .lis Afscheiden, ir.scparer. « l>i

my aen God zonder nfscluvn vercenicTit heeft. » (C.Vraiic.\).

— o. w. Zicli afscheiden van, fr. sc detacher, sc scparer.

Dat plakwerk scheedtafvan den muur. Hij scheedt moeie-

lijk van zijn geld af (hij is geenszins mild). Dat is een slecht

gezel : gemoet er van afscheeden (hem laten varen). Ik wil

er niet van afschee'n. Van eene hofstede afscheeden (dezeb e

verlaten). V'an de dronkenschap of van eenen anderen drift

afscheeden. \'an een werk afschee'n (hetzelve staken). I i ij

liebt vandage genoeg gestudeerd ; schecd er nu van af en

ga wandelen.

— Afl. Afscheed, Afscheeding(e, Afscheedsol, Vfgeschcril

.

— Zie .scheedex.

AFSCHEREN (vwl. of.sch-;, scheerdc nUchoor -i

schaer af, afgeschecrd oX afgcschoren, b. w. Bij lAndli.

Afsnijden, afm.aaien, afpikkcn. Den oogst afschercn. Is Av
tarwe reeds afgeschoren? Zoohaast de gi'aanvruchten afgi'-

schorcn zijn. braakt men den stoppel om er cenc anderr

vnicht in te zaaien. < Als ghy het graen uws lands m.icyen

zidt, soo en znlde den aerdbodem ten grondc niet af-scli, ,-

rcn. > (F. A'anden Werve.) -; Zie soherex.

AFSCHIEREN (wvl. ov^CH-),sehier,i,- af hen afge-

scliierd. o. w. In .scliicren of splinters afgospleton wordcMi.

Dc eene kant van dien boom is gchool afgoschiord v.m d.n

bliksom. — ZicscHiEREX.

AFSCHIETER (wvl. ofscii-), m. I'.ij hommclbnerm.

Dc af>chicter in dc keet is de opening langs waar ile

gcdroogde liommcl uit don .ist afgeschotcn of afgestekcn

wordl in de koclkamer.

AFSCHOEPEREN (wvl. iiFSCHotTi>EREx, zie or).

scliK.perde a/\ tfgese/ioeperd, b. w. Afzcngen. De borstcl-

van ecu zwijn afschocperen met eenen w.alm.

— o. w. Zijn wenkbrauwen schoeperden af v.m de vlani.

Zijn liaar is afgeschoepcrd. — Zie .schoeperex.

AFSCHREPEN (wvl. of.sch-), sc/ihvpte af, afge-

se/ireept (wvl. se/irep/e of ofgcschrept, zie KL.\NKVEk-

KoKi'.), b. w. Hctzelfde als holl. Afsclirappen. De vool !

(d. i. dc schoe'n) afschrepon eer men in huis trcedt. Ali;'

schreeptc worlds (k.arotten).

AFSCHROODEN (w-vl. ofschroo'n), sehrooJde .i:\

<i/'i;\s<ltrood, b. w. Bcsnocien, de randen afsnijden, fr. lo-

ner. Ken sink geld afschrooden (afminderen).

— Fig. lemauds ja.arwedde, iemands vrijhciil. iomand-

maclu afschrooden (verminderen, inkorten).

— All. Afschroodscl, o., fr. rogmiic.

AFSCHULFEREN (wvl. OF.SCH-), sehnlferde a/.

afgesehulfcrd, b. w. Hetzelfde als Afschilferen, afschelfon n.

de schilfers afncmen. Den visch afschulfcren.

I
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— o. w. In schilfors afvalloii. Do immr srhulforl af. —
ZieSCHI'l.Ki'.RKN.

AFSCHULFERING(nvv1. oFsrm-i.i-F.RiNi;F,), v. I>

(Inail van alschillercn.

— CoUectief. Vcizameling van afgevallen schilfers. Vaaj;

al (lie afschulfcringe wcg van den vloer. — Zic -inc.

AFSCHURPELING (wvl. oksch-), m. en o, niv.

-Iiiixrii, \\d\\. -liiii;ji\ /iiii;sk,-(ii. APgezaagd kanlstuk van

hot Iml ccn^ buonis, arulers Korst en Schaal gcnoemd,

U-.tlossi'. — Zie -MNc.

AFSCHURPEN (wvl. ofsch-), .ulinrpte af. o/nr-

schurpt, b. \v. Met ilc schurpzaag afzagcn. Den Uant van

ecn stiilc afscliurpen. — Zie schitrpen.

AFSCHUTTEN (wvl. ofsch-), Sfhittte rt/(vvvl. ook

srhi(tt,«-f o/\ /.ie IMl'F.RFECT), afgcschiit (fvl. npschul, zie

c;f.), b. \v. Hetzelfde als Afschudden, doen afvallen met te

schudden. Appelcnafschutten.— Zie SCHUTTE.N (sclnulik-n).

"AFSIEN, zie Af/.iex, zo of, afgezoon.

AFSLAAN (wvl. OFS-), j/tv^ en i/tv^ «/", nfgcslegfii.

b. w. Omlininicron, met schiitsels afmaken, fr. cloisoiim-r.

Een perk afslaan met planken. Jlen slaat de plaats af waar

men bouwen wU.
— /JcJi nfslnnii, zijnc klecdcren n/slnnii, hetstof, <lat op

de klcedcren ligt, atslaan met de hand of met ecn neusdoek.

Sla u af, gij zijt gcheel bemuld (beslc.ven). — Van .stof dal

in de klecderen zit, zegt men I'itslaan (met eenc locdc nf

riemzwecp}.

AFSLECHTEN (wvl. ofsl-i, sUchtte af, a/oys/ccli/,

b. w. r.ij Miclsers. Di- paniicn nfsUchten, een panncdak

opUnappen met den mooitel, die de voegen van de pannen

vult, effen le slrijken bij middel van eene nalle breuzc die

men ei n\er liaalt.

— Bij landl). R-iicn aklvr afslechten, met de eegde

(eggc) ellcn woiken. Is dat land al afgeslecht ?

AFSLEUVEN (wvl. ofsl-), sk-jifde nf, afg,-sh;ifJ,

b. w. Hetzcllde als Afslonvcn. — Ook Afslenveren

.

AFSLEUVEREN, zie AFsr,F.u\T!X en AFstxwVES-.

AFSLOOVEN (wvl. OFSL-), sloofJ<; af, afgesho/ii,

b. w . Den slappen en lossen omslag of bckleedsel van icts

afschuiven. De kouscn afslooven van hetbeen. I let katoc-

ncn nvciireksel van eencn zijden paiaplui afslooven. Als de

suikerboonen lijp zijn, rukt men de pertsen uit waaraan zij

gioeiden, en men slooft ilc rankenaf (van die peitsen).

— o. w. De kousen slooven af (als zij van het been ncei-

waarts schuiven en zinken). De bobijn, de spoel siooft af

(zcggen spinsters en wevers, wanneer het er op gewomlen

lien afschiet of afwijkt).

— IM afslooven mel, hetzelfde als het aptovcn met,

I L;ens aan ontsnappen met minder schade dan men vcr-

ichtte, fr. (« I'tre quilte pour. Hij vreesde vcmordeeld tc

I'rdontot loo frank boot; maar hij hecft het nog afge-

i'lnfil tnt'i tion.

AFSLOOVEREN (wvl. oFbL-), sloo-rerdc af, afge-

•'-,Ti;1, h. en o. w. i'req. van Afslooven.

AFSMETTEN (wvl. OFSM-), smetle nf, .'.fgesmel,

li. w. .Met de smctkoorflo aiteekencu. Een bul afsmetteu <>m

liet in planken le zagen (d. i. met een fijn koordeken, waar

zwart of rood kleur op zit, de liniSn afteekenen waar de

zaag snijden moct). — Zie .sxtETTEN.

AFSMIJTEN (wvl. of.smiten, zie ij), smeet nf,

(wvl. scherpe ee. zie DrioEN), afgesmelen, b. w. Afslaan,

met eenen slag afscheiden. De jongers sniijten noten af van

den boom met steencn en klu])pels. Met zijnen stok smeet

hij (sloeg hij) den hond eenen pool af. De bliksem snicel

eenen tak van den boom af, de kavc van een luiis af. Hot

peerd sloeg .achteniit en smeet den boever ecn been af.

— Vgl. Kaaksmctc (kaakslag), en Smijlen in tien zin van

slaan : die schoolmeester smijt zijne leerlingen.

AFSNAKKEN (wvl. nviix-), siiaite af, afgesiinlf. b.

w. Snaklvcndo afncmcn, afsnaiiwen. lemand het woord

afsnakken (hem in zijne rede met b.arschheid ondcrbrckcn,

hem met ecn sn.anw het woord afnemen).

AFSNAPPEN (wvl. ofsx-), siiapie af ofgcsiwpt,

b. \v. Haaalig afnemen. Hij snapte zijnen hoed af om
mijnheer te groeten. De ziedende melk ging overloopen,

hadde ik zc niet afgcsnapt (van 't vmir niet wcggenomen).

AFSNEKKEREN (wvl. ofsn-), smkkerde af, afge-

snekkerd ; ook Afsnikkeren, o. \v. Met een mcs lets bij

stukjes afsnijden. Den rand van eene tafel afsnekkeren.

Snekker de knobbels afvan dezen stok. — Zie sxekkerfx.

AFSNELLEN, siieldc af, afgesneld, b. w. Met aan-

dachtige oogen af Uijken, begluren. Hij zat alles af te Snellen,

— Zie SNELLEN.

AFSNIKKEREN, zie afsnekkeren.

AFSNIPPEN (wvl. OFSN-), snipte af, nfgesiiipt. b.

w. Afsiiip])cron, bij kleene stukjes afsnijden met ccne

schaar, beertcl of trckmes, enz. Snip niet te veel af van dat

Icdcr. Het uiteinde \an eene houten rcil schuins .afsnippen.

AFSNOKKEN (wvl. .ifs.n-), snokte af afgesnokl

:

ook Afsnukkcn, b. w. Met ccncn snok (d. i. een trek korlaf

gelijk een schok) afrukkcn. De hond in zijne kwaadhciil

heeft zijne keten afgesnokt. De gordiju begon te brandcn

;

niaar men smikte ze af, en trai)pelde het vnur dood. Een
taksken afsirakkcn. — Zie snokken.

AFSNUISTEREN (wvl. ofsx-), sniiisterdc af, afge-

sniiisterd, b. w. UoorsnulTelen. De hond snuisterde alles af

om de muis te vinden.

— Doorzoeken, fi'. fiireter. De soldaten snuisterden

gcheel het huis af om te weten als er de vervnigdc niet in

verborgen zat. — Zie sxulsteren.

AFSNUKKEN, b. w. Zie afsxokkex.

AFSPAANDEREN.b. en o. w. Hetzelfde als Afsplin-

toreu. D.U hunt 1.-. van den boom afgespaanderd door den

bliksem.

AF3PEIEN (wvl. OFSP-), speide af, afgespeid, b. w.

Mel eene spui of sluis het water afsluiten en tegenhouden.

Inditn men die rivier niet afspeide, er zou dikwijls geen

water genoeg in zijn om de schepen te varen.

— Ook Afspuicn. Van Spei of Spui, eene sluis, een sas.

AFSPELEN (wvl. ofsp-), speelde af afgt-speeld, b.

w. Aftloeii, fr. oter, van kleedcren. Zijne klecderen afs|)elen.

Zijnert frak afspelen om le sneller te loopon. Zijne kousen

.ifspeleu.
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AFSPIEDEN (wvl. OFSP-), spieiH,' a/, (wv). onk

ipicdege of. /i(^ imperfect), ofgespicd (fvl. ofespiee!, zie

gf), li. w . I!.^|lip|^l^. iifspioencn.

AFSPIOENEN (wvl. OFSl--), if>wcmh- af. cij:vil<i-

,H,hl, li. u. A.l . ...i, liospiodoii. Hij spicoml.' 't ;il al wat

rt i^et-laan on ^r/rid wiirtl.

AFSPUIEN./i.- AFSI'KIKN.

AFSTAAND (wvl. ofst-), .i.lj. Zk- vt.k.\fstaani>i-.

AFSTAKIJT3EN, 1>. w. Arel ct-n slaUijl aWuilen.

Eeneii hnl, ecu iilriii afslakijlscn.

AFSTAPPEII (wvl. OFST-), staph- af, afgestapt, I),

w. Al stapiK-iiile lietreden tot het einde toe. Eenen weg

afstappen. Ik hcb (lien weg afgestapt in twee uren. Ik heb

(lie twee wcycn afgestapt, en de een is weinig langer als de

under. Een sluk land afstappen om tc weton hoe lang het is

(t. w. in getal van stappen).

AFSTEEK, ni.,AFSTEEKSEL, ». (w\l. ..fstik,

(iF.'iTEKSKI., /ie Kl.A.NKNFKKiiKT.) lets dat, hij entwat

andeis gevoegd, ev mede niet overeen konit en een miszit te

wege brengt. Xienwerwetschc vcnslers zijn een afsteek in

eenc "Olhische kcik. Een gioot, een Icelijk afsteekscl.

— Afstivkstis, m\. Hij kantwerkslevs, zie ondcr AAN-

S-IF.EKSF.T.S.

AFSTEKEN (wvl. civr-), sta/,- af, h,l> afgcsU-kvii,

o. \v. Hij voennan^. \'an '1 midden van dc baan afwijken

nni cencn andeien wagen doorgang te laten, holl. ITitlialen.

De voeiman sleekt af naar de rechtcr hand. Ken ijdel

wagen stcekt afvoor eenen andeien diegeladen is. Zij kwa-

nu-n elJjaar te gcmoet geicdcn, en dc een nocli de andev en

wilde afsteken.

— Kathtelen, spick, van peeiden, fr. poiiliiuT. Die

meriie meet haast afsteken.

— Spi^k. van eene staande horlogie, hetzelfde als Ontshii-

ten, zie aid.

— b. w. Bij schocmakers, zie .vprf.eden.

— Bij landb. Verkoopen, van koeien. Eene koe afsteken,

omdat men gecn voedsel genocg en heeft om ze te onder-

luniden. Zoohaast die twee beesten vet genoeg zijn, stcek

ik ze af.

AFSTEKKEN (wvl. hfst-), stektcaf, afgah-kt, b. w.

Met eene spade of dcrgelijk werktuig stootende afsteken.

Ilij stekte met de spade al de distels af. Hij stektc met

zijne makke eene ger.sfak af. De uitspniilsels afstekken van

cencn boom.
— Met pcr.eii speelmaibcl lets afschictcn. Den marbel,

die op dicii siren lag, heb ik afgestekt. leniand afstekken

(iemands mailicl trelVcn in zulke condilii-n dal hij niet

nicer mag niedcspclen tot dat de nienwe ]i.atiij begiut). —
Zie.STEKKKN.

AFSTOVEN (wvl. ofst-), aiooflc af afg.stonf./.

b. \v. met het onbepaalde //</ of dal voor legiem. Er af

komen, een drcigend gevaar ontsnappen, fr. en Hrc qidtte

pour. Voor den reehtbank besehnldigd, liep hij gevaar ver-

oordeeld te wordcn tot het gevang; maar hij heeft het afge-

stoold met eene boct van vijftig frank. Hij heeft in den strijd

eenen arm vcrlorcn, en is nog blijde van het zoo gemakkelijk

afgestoofd te liebben.

AFSTRIJDEN (wvl. okstrifn, zie -ien), sirmi af

(wvl. .<^tree of scherpe «•), afgestredfii (wvl. af^vsfnvn),

o. W-. Afkijven, fr. rontesier. Zij en komen nooit overeen;

;Js de een entwat vertelt, de ander strijdt het af. Gij meet het

met alslrijden. 't is gij die 't gedaan hebl.

AFSTRIPPEN (wvl. ofst-), s/r/p/,' af afgr^tript,

>. w. Afrepelen, tnsschen de vingers of zoo iels doortreU-

iceii om er de kantcn van af te schiiiven. De beenhouwcr

slript de darmen af (d.' i. het vet dal er aankleeft) om er

snaren van te maken. Het graan afstrippen van eene koren-

aar. Dc bloempjes afstrippen van eenen slengel.

AFSTROELEN (wvl. ofst-), stroeldc af, heb oi ben

afs^i-stioeld. o. w. Stroelende afvloeien. De regen stroelde

van den berg af — Zie stroet.ex.

AFSTROPPEN (wvI.ofstr-), stropte af afgestropt,

b. \v. Afstroopen, afslooven, het bekleedsel van iets afechui-

ven of aftrekken. Eenen paling, eenen haas het vcl afslrop-

pen. De boonranken van de pertse afstroppen. lemand zijne

kleedcren afstroppen. Hij stropte zijne koiisen af. Zijn

hemd, zijnen kiel, zijne broek, zijne halve mouwen afstrop-

pen. — Vgl. AANSTROPI'EN.

AFSTUIKEN (wvl. ofstuken, zie n). stook af

(wA-1. scherpe oo, zie IHIIGES), afgestokeii (fvl. ofstohn.

zie c.E), b. w. Afstooten. Zij stooken hem van de tiapiien

af. De w.agen liep tegen den muur en stook er een stuk al.

\'oorzichlig, dal ge dat glas niet afstnikt (van dc tafcl). Zii h

het vel afstniken van den elleboog. De os heeft zijne hoorns

afgcstoken.

— AVordt tig. niel gebezigd. Dus zegt men nooit b. v

.

de revolutie heeft den koning van zijnen Iroon afgcstoken,

enz. — Zie STUIKEN.

AFSYEN, zie Afzifn, zo af, afgezoon.

AFTAKELEN (wvl. oft-), takelde af, nfgetakeld.

b. w. Afrossen, afranselen, fr. rosser. lemand aflakelen.

— Afl. Aftakeling(e. lemand eene aftakelinge geven.

Eene aftakelinge krijgen.

AFTALEN (wvl. oft-), taaUe af afgetaald, b. w

.

Af klappen, zoo vcel en zoo gegrond spreken dal men ecu

ander tot zwijgen dwingt. Kil. Af-laelen, seriiioiic s/.v

eloqiiciiiia .uiperare, vincere dkendo. 't En zal hem nii -

niand aftden (tot zwijgen brengen). « Hy heeft eenen \er-

waenden philosophc, die niemandt maghligh en was aj !>

ta/en, slom gcmaekt ende bekeert. ->

(J . David, s. j.).

— Vgl. Achtertalen.

AFTASTEN (wvl. OFT-), ta.<:tte af, afgrtast. b. \\.

Al laslende gchecl onderzoeken. Eenen dief aftaslcn of hij

het ge.slolen voorwerp nievers in zijn kleeren vcrborgtn

hondl. 'last mij maar af, gij zult het bij mij nicl vinden. Ik

last al mijne /akken af, en vind nievers mijnen slentel.

* AFTEEKENEN (wvl. ofi-), leekeiidc nf afgil,,-

keiid, b. w. lets uitdoen dat aaiigeteekend was. Ik heb nu

die sclurid belaald ; verged niet van ze af tc leekciien. Het i-

bij misverstan<l dat mijn naam op die lijsle staat : ge mo'i

hem afteekenen.

AFTELLEN (wvl. oft-), A/,/.- af afg,-/e/d, b. w.

Afdioogcn, afrossen, slagen geven.

— Destei-nen aflellen, de briken tellen n.a.irinate men ,

afneemt van deu stcenoven om ze te bestellen aan di,.
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die ze Jioml kooiieii. Als cr iemand naar ilcn slcenovcii

konit om brikcn, hcl is Jan <l'e moct aftellcn.

— E>iun livgnftcllcn, afstappen.

AFTEN, V. iiiv. S|>rouw in ilcn moiul van slervemle

nien-chcn, anders Ranie en Vcssche, fr. aplttlus.

AFTERDEN (wvl. okt-), lord oK tard af, afgctorden,

I), w. Aftredcn, nederstap|)en. Als hij den laatstcn (rap

aflord, sloeg zijn voet on).

— Afscheiden met eenen tred. Eenc nccrlig^ende blocni

afterden van liaren steel. Een insect den kop aftenlcn.

— Men /e^l nok en meest Afterten. — ZieTEKDEN.

AFTERTEN (wvl. OFl-), tort en tart a/, afj^rtort,)!,

b. W. Zie AITERDEN.

AFTINGELEN, li. «. Al'popelcn. alknij/tii. Ilij

hccll /ijri zuslerken dal ,-if';ctingekl.

AFTISSEN (wvl. on-), tiste a/, afgetht, b. w. D.H.r

snieckcn cii \leicn aftroggelcn. Het kind liet zicli zijnc

apjwls, euz. aftissen. De oudsten tissen dikwijls de minderen

hiui lekkernijen of hun speelgoed af.

— Men hoort ook Aftisten.

AFTISTEN, zie AFiissEX.

AFTJOLEN (wvl. oftj-), tjooUe af, afgttjootJ, b. w

.

Al dolende afreizen. Hij heeft gehfcl het land afgetjoold.

Zijn leven aftjolen in ballingschap.

— Zich aftjolen (wvl. ccns oftjolen, zie EENs). afgetjoold

:.i/ti, zich afvennoeien met ora te dolen. Xa zich afgetjoold

te hebben langs den weg der boosheid, bekeerde hij zich

tot God. — Zie tjolen.

AFTRAPPELEN (wrl. oftr-\ b. w. Afstappen. Ik

heb dien weg afgetiappeld in twee uren (d. i. die rei^

afgeleid).

— Een liezaaid land aftrapiwlen (het in geheel zijnc uit-

gcstrektheid v.Tst toetreden met de voeten, in plaats van het

toe le rollpnV Ts dc vlaschaard reeds afgetrappeld ?

AFTREKKEN («\1. oftr-), trok en trai af, afge-

trokten. b. w. Een huis, een gebouw afb-ekken (afl)reken,

sloopen). Een oud huis afbekken om or ecu nieuw te zelten.

» S\-n huvsen verbrandende en aftreekeiide. > (X. Vanhove.)

Hij heeft gedwongen geweest het kloosterken af te tree-

ken, en een meerder te timmeren. ^ (Id.)

— Bij kopergieters. zie bitterex.

— o. w. Ergens op aftrekken (er naar toe gaaii). En wij

trokken er te zamen op af. (***)

AFTREKKER(wvl. oftr-), m., mv. (7/"//-<-W<vi. Alle

gereedschap dienende om iets af te trekken zooals leerzcn.

korken, enz. fr. tire-botte, tire-bouehon, enz.

AFTROK (wvl. OFT-), m. Aftrek, verkoo|), fr. Je'liit.

Die waren hebben veel, weinig aftrok. Er is gccn altrok in

die wa.nr. Die winkel heeft grooten aftrok.

AFTROKKEN (wvl. OFT-), trai af afgetroH-en, 1>.

w. Hel/clf.lc :ik ,\ftrekken. — Zie trokken.

' AFTRONK. m. Zie .\vetronk.

AFTROTTEN (wvl. otT-), trotte af. afgclrot, b. w.

Aldravcii. Ik lieh dien weg afgetrot in eenc unr.

— /.iih aflrotlen (wvl. eeiu oftrotten, zie EENS), zich

afdraven. Het peerd is afgetrot. —- Zie trotten.

AFTRUIKELEN (wvl. oftrukelen, zie n), tnii-

kelde af, ben afgetruikeld, u. w. Sti-uikelendc afvallcn . 1 1 ij

truikelde de trap|icn af. — Zie TRVlKEUiX.

AFTRULLEN (wvl. oi-tr-), trulde af, afgetruld,

b. w. Hetzelfde als .Vftniggelen, aftroggelen. Iemand zijn

geld aftrullen. Hij had eenen schoonen vogel, maar zijn

breeder heeft hem di^n afgetruld.

AFTUINEN (wvl. OFirSEX. zie in), tttiiideaf, afge-

tiiind, b. W-. Met paalwerk of staketsek afsluitcn. Eenc

weide aftuinen met i>ertsen en staken om de kocien te

beletten er uit te komen, Een afgetuiud plein om er in te

spelen, enz. « Dese plaelse is afghetuynt met een ijgcr-

baeltje. » (P. Devjnck.) < Berghen de welcke dit vclt af-

tuvnen. > (Id.) Plaetsen af- ghetiiynt met lijnwaet. . (Id.)

AFTWEEFELEN (wvl. oftw-), t-uvefelde af, afge-

t'.ceefeld. b. w. Met listigc en vleiende woorden verkrijgoii.

Iemand zijn geld aftweefelcn. Hij heeft mij twintig frank

.ifgetweefeld. Ik tweefelde hem dien ouden boek af. Hij zou

zich alles laten aftweefelcn.

— Afl. Aftweefelaar, Aftweefcling.

— Men zegtook Afdweefelen. — Zie tweefelen.

AFVAGEN (wvl.oFV-). zaagih-eavoegafafgc-eaagd.

b. w. Hetzelfde als het holl. Afvegen. Met eenen bezeni.

borstel, spons of doek het stof en de vuiligheid afvagen. Dc

tranen afvagen.

Al 't stof en "t slyk afvagen

Dat langs de straten Ugt.

(J B. Decorte.)

— I'aag Hum moiid af, zegt men berispenderAvijze aan

iemand die onbetamelijk gesproken heeft.

— Afl". Afvaagsel, Afvaging. — Zie vagex.

AFVALLING (wvl. OFV-), m. en o., mv. af-eallingen.

Een appel of ander fruit van den boom afgevallen. Een af-

valling oprai>cn. De afvallingcn vergaderen. — Zie -I.IXG.

AFVALLING (w\l. ofvatxixge), v. Het afvallen.

— CoUectief zonder mv., Afval, .-il wat afgesneden, ;ifgc-

schrood. afgeschild, algeschaafd ofanderszins atgeschcidcn

wordt, van iets dat men bcwerkt of veerdig maakt. Afval-

liuge van hout (b. v. kappelingcu. scha\elingen, enz.) D'

afvallinge van een geslacht dier wordt deels a: n anne lieden.

dcels aan de honden gegeven. — Zie -IXG.

AFVANGEN (wvl. OFV-), vong en ving af. afgei'an-

gen, b.w. Bij vogelkweekcrs. Een jongen vogel verwijderen

v.-m zijn moenje. Als de jonge vogeltjes beginnen ideen tc

eten. worden zij afgev.-»ngen. Ik vang mijn vogel ijos af. den

zeventiendcn dag riadat zij uitgekipt zijn.

AFVEINZEN, o. w. Zie afn-euxzen.

AFVEUNZEN (wvl. ofv-), veniisde af, ben afg-

-eeiinsd, o. w. Door het vuur allengskens aflcren zonder d

vlammen. Er was reeds een einde van dc zolderplank afge-

veunsd als men het vuur ontwaarde.

— Men zegt ook Afvunzen, Afveinzen en Afveuzen. -

Zie VF.ux/.EN.

AFVEUREN (wvl. ofv-). -eeurde af .afge-eciird. h. w.

Afsnijden, gem. met eenig geweld. Een stuk brooil afveurcn.

Eenen tak afveurcn. De Iwenhouwcr veurde een stuk vlccsch

af van d- b'l. -- Zie VEUKEX.

AFVEUZEN (wvl. ofv-), veusde af, afgeifind, o. v

Zie -VFVTEUNZEX.
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AFVEZELEN (wvl.oi.V-), i'c:ehkaf. ben afi^cnrzcld,

u. w. met zwarc c. Uitrafelen, fr. s'ffli/rr. Afjjevezekle

(Ira.lLMi.

— [ti pluisjcs losgaan. . De bhulzyden nfi^t-ivzcM en

/wall van niel nattcn dninie le worden onigekeerd, zyn

t.-yn nialkandcr •jcplakt. »(V. Huys.) — Zie VE/.EI.EN.

AFVIJZEN (wvl. OFVI/.EN, zie ij), -n-s af (wvl.

^elierpc «-, zie DVIken), afgcvczoi, b. w. Afschrocven, af-

makcn met de vijzcn of schroeven los tc ilraaien. De moer
afvijzcn. Een shilc vao den wagen afvijzen.

AFVLADEN (wvl. oevlaan of oevlaev, zie ae),

vhimldc nf, iifi;<-flnifen of afgevladn en nfgiilaad (wvl .

vlisddc of, o/g,i'/i)d, zie KLANKVERKORT.) b. w. Af\ilkn,

fr. irorclicr. Het vel van een peerd afvkiden.

— Fig. Afstrooi)en, afplunderen. « Desc lielcii iaeglien

de pclgrinis sidck eencn schrick door de ledcn, dal sy Imii

al afvlacii <\.\\ hun inde kop komt. >> (P. Devynck.)
— o. w. Lvsgaan en afvallen, .spiek. van den Iniid. JCr

zijn zicktcn die liet vel doen afvladeii. Mel vol van zijne

verbrande liaiid vliadtaf. — ZieVL.vUEN.

AFVLEEjCHEN (wvl. OVW.-), vU;-schlc nf, afgc-

v/fcscht, h . \v. I5ij huidevcUers. Het vleesch en 't vet af-

sclia\cn dal. I.ij licl villen, aan de Imidcn is ovcrgcbleven,
fr. ir/iiinicr. .Men vlccscht dc luiideu af, ecr men zc laanl en
bucnl.

— All. Afvlccscliing(e.

AFVLIETEN (wvl. oevi.-), v/not af, nfgnlolci,,
b. «•. Afroometi, fr. airmcr. Den room van de nielk af-

vlielcn. — Zie vi.iE'lEX.

AFVORTEN (wvl. OEV-), vorlle af, hen o/gc-ort,
CI. w. AlVotlen. Met uitcindc van dien balk is algcvort. Een
lid datafvort.

— .Men zegl ...ik Af^onigen (wvl. 0/vorlcgvn, as lo).

Zie vijKiic.v en Vc.iRi lOEN'.

AFVO^TJGEM, zie afvorten.

AFVUNZEN (wvl. OEV-), vniisd<af, ben afg.'.-iinsd,

II. «. Zie AlVEl'NZEX.

. AFWANNEN (wvl. OFW:), wande af, afg.-vand,
\i. w. Bij \\ ijnverlalers. Eene zekere lioeveelheid wijn (oni -

irenl 20 liters) met den hcvcl aftrekken van een stiik, om
dit le gemakkclijker te kunnen brecdcn. Een stuk wordt
afgcwand cer men er hot klaarsel in mcngt, en dan, als er

't klaarsel in is, wordt hetgecn men afgcwaiid had, wctler in

het sink gcgolcn.—Missehicn van -uan, adj., ijdcl, fr. T7</c. Jan Yperman
bezigt -icaiirn voor Afnemeii. vcrmindercn, sprek. van de
nuuni, fr. dtmn'lir, dnlincr. <: Wederdie manees wassende
oftc dc inrm-ndi:.. Alse die mane es wvissende, eist niecrder

vrecse ghewonl te siene int hooft, want soe die mane meer-

der cs soe die hersseue niecr perse, cnde alse die mane
winit ndi es soe ligghen die hersenen soe nauwe dat men
wel s.Hule slekcn eencn vinghcr onderdat been. .,

AFWERKEN, b. w. Alkwijttn met le wcrkcii. Kcnc
sehnid afwerken (ze betalen, uiet met geld, maar me> te

werken voor den schnldeischer zondcr dagloon). Die pro-

prietaris, die een landbouwer is, wil dat zijiie pachtcrs hun-

nen paclit bij hem afwerken.

AFWRIBBELEN, b. w. Wribbclendc afselici.l. :

De zaadjes afw'ribbelen van een wccgbrec-auwtje. llij Ih

zoovecl gcwribbeld met die wecfketen aan te wribbelcn •

hij het vel \aH zijn vingcrs afgewribbcld heeft.

AFWROBBELEN (wvl. oewr-), -wrobl/eld,- nf,

gr-iTobhcld. {M. ofhvrobbcld, ast GE), b. w. Al wiclil

lendc afwiijven. Dc vuiligheid van het lijnwaad in dc I

afwrolibelen. De waschvronw heeft het vel \an heuren ,n

afgc«robbcld. — Zie WRdUBEI-EN.

AFZAKKEN (wvl. oi./.-), zaktc af, h-n a/^vzattt, o. » .

Afvallen, eene])artijverlatcn, icmand niet biijven aankkM 1

De klinkende vriendcn zakken af, als men arm wordt. Se.l

eenigen tijd zijn er velen afgczakt van zijnen aanhang.

AFZANEN (wvl. oiv.-), zaandc- of, afgezaand, b. ^^

Afroomcn, dc zaan afwcren, fr. dn-nur, De melk afzani 1
1

.

.Vfgezaaude melk.

AFZANGELEN (wvl. uv/.-), zangcldc af, a/gi-oan-

gild, b. w. Afzengen, fr. Jlambcr. Dc overblijvendr

pluimpjes vaii eencn kajioen afzangclen.

— Fig. Over den hckel halen; — afrosscn, afpriegelen.

Wij gaan hem cenen kcer af/angclen. Kij heeft daar .il,

zangcld gcwecst.

AFZANG j;N, zie AlZANTKN.

AFZANTEN (wvl. or/.-). Matte r;/(wvl. 00k zan!.

r>/^, zie iMi'EK|-ECi), afgizant ; 00k Af/.angcn, b. w. Ai

oegslcn, sprek. van een gcschorcn koornvcld waar men I

aehtcrgelatcne auwcn van opraapt. Er is nog een dcel \.ui

dien stoppol af le zanten. Zoohaast dat tarwestiik afgc/.aiil

is, znlt gij het omrijdcn. — Zie z.vnten".

AFZEGGEN (wvl. av/.-), zei{de af, afgczeid (\^'

ofizeid, zie dl'.), b. w. met een pcrsoon voorrcgim

/rma/id n/ziggri , Mm iemand zcggen dat hij af is, dal In

niel mecr komcn mod, dal men met hem nict mecr g i a

handclcn. Hij heeft zijnen barbier afgozeid, omdal hij m;

zelve zich seheren gaat. ; dy hcbt een soo g(-)ede pract\ k-
,

c;i .vol ledocn gchad, ja stio vcel \verk.\ dat gy somniij-

goede kalantcn hebt moeten af srggen. (F. Van ^li

Werve.l

AFZEND m., zomlcr mv. Afzcnding, het afzciul.

Afzend van geld naar arme onders. Hij is belast met den

af/.cnd van de gevraagde boeken. De gazcttiers hadiU n

eertijds 'nicer moeite dan mi met den afzend van liunnc

dagblaren. ^ Dnyzend guldens voor ieder uylgczonden

decreet, zondcr den dmk en den afzend te rekenen. ', (Hs.

i;9o.)

AFZETTEN (wvl. de/.-), u-ttcif, afgezet, b. en o. w.

Bij landb., Dc bovcnkorst van den grond op de dikle van

Iwcc a drie vingcrs afliakken met de houwe (fr. /loiie), zoo-

danig dat ieder afgehakte zode of scliil omgekcerd in haai

cerstc plaatse nedervalle. Eeiien stoppel afzetten. Eene

afgczette klavcrij. Moede zijn van af te zetten. Hij drootle

de tarwc in met af te zetten.

— Eenen rij'eer, eenen graeht afzetten, cr het water \an

aftrekken of uitslaan. Eencn \ijver afzetten om deii viseh

te van^en.

— I/et water afzetten, aftappen, \an eencn waterziieh-

tige, fr. faire ta ponction a nn hvdropique,

— Iemand uit het baantje slieren, hem het gat afslieran

Zie GAT, De jongens trachtcn malliander af te zetten.

I
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AFZIEN (Hvl. oi/,.), o,7c«/, n/l'.ucii, 1). w. l.ijcUn.

uiUtaaT), fr. cniiitrcr^ stipporUr^ sonffnr. Dc slavcii zicii

vccl af. Dc ainic mcnschcn zicn veel af in den winter. Hij

liccfl veel afgczien gedurcnde zijnc ziekte. Veel afzien van

lie luiofdpijn, van de hilte, van eene sniertclijke wonde. Hij

Kil die pijn, die hittc, dit ^oote kmide niet kiuinen af/.ien.

Vcrdraaf; ^eduldig uw tcj;en«oordi<; lot : i;ij hebt voortijds

nil}; nicer afgezicn als nu. Ik zal *t nooit kiinnen uiLsprckcn

wat ik daar afgezien hcb. ITe genceslieer zou sterker middel

gclmiikcn, niaar hij vreest dat de zicke het niet zou kunnen

afzien. Dat kind ziet veel af van zijn wreeden vader. Hij

liccft veel afgczien om te ster\e.n.

— Afwachten, wachten van ecn besluit tc nenien tot dat

men ziet hoe de zaak draait. Mijn gebuur heeft al graan

gekocht, niaar 'k ga 't ik nog wat afzien. Ik ga 't afzien

(zegt men in eenigc kaartspelen waar men, recht hebbende

van corst tc spreken. maar spreken wil ;Js men ziet wat dc

andorcn doen).

AFZIEN (wvl. OFZ-), zo af, afgezaon, b. w. Het

bovenstc van eenig vocht afscheppen met een schuimspaan

of zoo iets, afpeuren. Den room afzien van de melk. Het

schuim afzien van cenen kokendcn ketel. Het gesteven

vet dat men afziet van het water waarin zwijnevleesch

gekookl is, hect men afgezoon smoiit of '••lotsmoiit.

Hebt gij den room afgezoon ? Terwijl zij het vet afzo van

dcnkctcl.

\\'ie sijn si, <he dacr tvette afsycn?

(Maerlant.)

— D' Dc Vries Mnt. Wdb. hcefl afsicn, afsycn, in

dczcn zin, maar de verleden tijd is bij hem seech en het

deel\v.,^<-j(;y<v/. Tonzent is het zo,gczoon, waarschijnhjk uit

eene ver\vnrTing met zu'n (zieden), d. i. koken.

AGEIN. AGEINS bijw., klcmt. op de i' greep. Xog

cens, wcdorom, fr. dv nouveau, eng. again. Hij gaat agein

zick Morden. Hij hceft het agein gedaan. Ik moet hem

niorgen agcins eenen brief schrijven. Aangezien er velen zijn

die mijn verhaal niet gehoord hebben. ik zal het agein

vcrtcllcn. De dief is nog maar twee weken uit het gevang,

en hij heeft agcins gestolen.

— In eenige gewcsten zcgt men Negein(s. Overal

gebniikt.

AGELTE HAGELTE, v.. klemt. op ha. Gagel,

inyrica giih- \,.

AGET, ook LAGET. o., klcmt. o^ get. Hetzelfde als

Git in dc woordenb., b.jais. Zoo zwartals aget.

— Kil. hceft dit w. in zijn Appcndhc.

-AGIE. Dc fransche substantivale uitgang age staat met

den klemtdon achtcr vcle vlaamsche woorden, maar de

M liriivcrs zijn het niet eens om hem te verbeeldcn : dc eene

'\n aadje, andere azie, andere age, andere agie, wclk

:o wij verkiezen. De uitspraak van dien uitgang klinkt

bij dc West-VI., pliimaaize; doch in Fransch-\'l.

it zij mecr naar het fr. age, korhveg alsof men schrcve

. asz/'e. h. v. pliimaizj'e. Z. Hr\'ER-\.\GtE.

AGGERWEREN, zie ARGUEEREN.
AGIJS (wvl. .\G1IS, zie I]), m., klemt. op ;>//(. Zoo

t in 't Poperingsche wat te Brugge den naam van An-

-> at voert. Agijs spclen. De Waleu zcggen : joner a

niseodi la guise.

AGO, klcmt. op a, wordt maar gebniikl met het voorz.

/«, fi/i ago), en bet. juisl hetzelfde als fr. « quia.

— //; ago slaan, in ago leggen, den mond stopjwn, fr.

inettrc A quia, eonfondre. Die antwoord lei hem in ago,

sloeg hem in ago. Met dat woord aleen sloeg ik hem in ago.

— In ago vallen, in ago liggen, in ago zijn, niet meer

weten wat antwoorden, geen eentje meer te tellen hebben,

fr. etre a quia. Bij die gepeperde antwooide viel hij in ago.

Je moet maar stout spreken, hij ligt seffens in ago.

— Even als oul. ook het fr. etre a quia, wordt in ago

zijn, in ago liggen nog gezeid van iemand die ten einde

zijn krachten of ten einde zijne fortuin is. In ago zijn van

vermoeidheid . Die zieke mensch ligt in ago. Die niet weet

van wat hout pijlen niaken is in ago. Die kwistekole ligt nu

ook in ago.

AI, AJE AAIE. Roepwoord van droefheid, van wec-

klacht. Ai, doc dat niet. Aie, aie! het doet zoo zeer!

— Aje mije! voor ai my! wee my! Ge gaat u kwetsen,

uw been breken, en 't gait toen aje-mije zijn. Ge zult aje-

mije roepen als het te laat is.

Aje mije ! wie gaet er nu ons appels plukken .'

Wie gaet er nu ons noten slaen ?

(Oud volkslietl.)

AIEN, aide, Iieb geaid, o. w. Ai zeggen, zijn smertge-

voel uitdrukken met ai ai te roepen. Ge moest hem eens

hooren aien en oeien

!

— Onze schrijvers zeggen Achen {aeh ! roepen')

:

Dan door suchten, dan door acchen,

Dan door swaerighevd en pvn.
(P. Croon.)

't Midden van hun suchten, aechen,

Dede-se altemael nog lacchen.

(V.iclande.)

AISEMENT, o. Ecn oud woord dat men meermaals

\-indt bij onze woegere schrijvers in den zin van Gemak,

gerief, fr. aisame, eommodite. > Elck niach sijn erfve binnen

der stede behuysen ten henielwaert op, 't sijneu besten

aiscmente. :> (Cost. v. Aelst, IX, 4.) > Ecn bailliu die dinghet

met den laten, ende leghet zine vierschare te zinen aysc-

mente, up de plecken daer men hem rente ghelt. ^ (Brieven

van Aertrike 1468, in de Archiv. te Brugge.)

— Ook Vertrek, fr. lien d'aisance, latrines. « Ghefon-

deert, geniaect ende ghevauteert ecn nieu aisemj-nt. 3

(Relicning vanden Vrjen, 1438.) <: Om de groote ayse-

mente te rummene ende te screpene. > (lb. passim.) c Elck

vermach in ende op sijn eygen gront te timmeren ende

metsen sulcx alst hem gelieft ... behoudens dat sulck werck

gemaeckt sy sender schimp (Tcor den gebuur), ... wercken

diemen oirbooren mach, als huysen, galerijen, logien, ayse-

menlen ende andere dierghelijcke. (Cost. v. Brugghe,

xxir, 3.)

— In dczen zin van Vertrek, is 't w. nog gebruikt in

Veurne-Ambacht -w.iar 't men azement uitspreekt.

— Kil. in zijn ^Ippendi.x : Aeysement, commoditas,

faeilitas ,' latrina,

AJE, 'icAi.

AJIEREN (uitsp. aihieren, klemt. op ier), ajierde

(wvl. ook ajierdege. zie imperfect), geafierd, b. w. overal

gebruikt, cu in veel beteekenisscn die alien meer of niin

iritlvomcn op 1. regere, fr. manier, dinger.
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—• 1° Een voorwerp liehandelen, hanteeven, gebniiken,

er veerdig mede omgaan. Een alaam wel of kwalijk ajieren,

fr. tnanicr un outil bien 071 mal. De delvers ajieren de

spade, de wevers de scliietspoel, de naaisters de naalde, de

schilders Iiet penseel, enz. Hij leert de drukpers ajieren.

— 2° lets bevoelen, betasten om er de qualileit, de

deugdelijkheid van te onderzoeken, b. v.

— Eene stofc ajieren, bevoelen ofze goed is, fr. inanier

unc c'toffe.

— Vlas ajieren, door de hand laten gaan, bevoelen of

het zacht is, enz.

— Bene koe ajieren, met de hand overtasten. Hij zou

geene koe koopen, zonder ze eerst Ic ajieren.

— 3° lets bewerken met de hand of anderezins om het

goed en veerdig te maken, b. v.

— De huiden ajieren, met de handen wrijveu en dnik-

ken, om ze lenig te maken, fr. manicr les peaitx.

— De stove ajieren, de kacliel wel doen branden, met er

getijdelijk de asch uit te koteren en nieuwe brandstof in te

doen. Ge kunt gij mijne stove niet ajieren, zei de kcuken-

meid, laat mij dat doen.

— Het land ajieren, het beplocgen, mesten, zuiveren,

in een woord alles doen wat het noodig heeft om vrucht-

baar te zijn. Die boer ajicrt zijn land niet genoeg. Hoe
beter een aliket geajierd wordt, hoe meer hij voortbrengt.

— Eene vriickt ajieren, er al de zorge aan besteden die

zij vereischt oni wel te lukken. Die labak groeit welig,

maar 00k wordt hij wel geajierd. Die groenselier ajiert wel

zijue mocslauidcn.

— Boter ajieren, dezelve goed kneden, bewerken en op-

schikken om ze te verkoopen.

— Moortel ajieren, hem zorgvuldig omroeren en door-

werken dat hij goed zij voor te raetselen.

— Bene hofstede, een molen ajieren, bcstieren en tSn

voordeele gebruiken. Hij ajiert die hofstede, die molen

slecht, hij ajiert ze wel, fr. il I'exploite btcn-, mal.

— Een peerd ajieren, hetzelve wel besturen, oefenen,

berijden, tr. dresser, manicr un che-eal. — Ook Wel
onderhouden, zorgen dat het droog en zuiver gestald

zij, op tijd en stond zijn voedsel hebhe, behoorlijk geros-

kamd worde, enz. De peerden worden daar wel geajierd.

Een peerd wel ajieren is de helft van 't voedsel.

— E*:n kind, eenen jongen ajieren, in tucht en ordc

houden, tot orde en goede zeden opleiden, r. discipliner,

cultiver Vesprit et Ic cceiir. Die ouders weten hunne kindc-

ren wel te ajieren. In die school ajiert men de kinderen zoo

't behoort. Die jongeling is een eigenzinnige en lastige kerel,

maar in 't leger zal men hem wel ajieren. De geest van

't kleen volk is moeielijk te ajieren.

— Dit ajieren, in 't Poperingsche gojicren, schijnt het-

zclfde als agieren (fr. agir, 1. agere), d.i. handelen, iverken;

ook ;« rechte vervolgen, in welken laatsten zin men het

meemraals vindt in de Cost, van Vlaenderen, b. v. « Die
bedrogen is... vcrmach i'agieren, ten fijne... (Cost, van

Audenaerde.) « Dat een yeghelijck procureur agiere ende
defendere zyne zaecken. » (Cost, van Vem'ne.) — Nogtans

bij C. van Dordrecht lees ik dat de kinders hunne ouders

moeten ayhieren en ccglien. (Kil. Heghen, heghenen,

instruere, ornare, colere; — edueare, scr^'are, atstodire;

— defendere, fovere.) Zie hier geheel de bladzijde waar C.

van Dordrecht het woord gebruikt

:

AJO

« iCu volchter naer, te leerene hoe dat dese eere die wij

vader ende moedere schuldich zyn alder eerst gheleghen c s

int herte, te wetene : dat wij hemlieden himt gheheelder

herten moeten hef hebben Ten tweetsten : inden

mondt, dat wij hemlieden nemmermeer harde woorden en

zidlen gheven Ten derden : in de ghewerken, ghelyck

ghewilleghe onderdanicheyt Item in te onderhoudene

van spijse, dranck, cleeders, etc. want dat de natuere cock de

beesten leert, ghelijck de Aerne, Hovaers ende dierghelijcke

ander beesten, huerlieder ouders nu huter tijdt wesende als

ionghe plochten te aesene : In te ayghiercne ende te eegliene,

als Valerius in zijn vyfste bouck verhaelt van een dochtere,

de welcke huer moedere nu verweseu wesende inden karcker

van hongher te ster\'ene, met huer borsten onderhouden

heeft. . . Neemt een exempele in loseph . . . niet aUeene zynen

vadere lacob . . . maer oock zyn breeders... voorsien heeft

overvloedelicke van alle tghuendt hemlieden van noode

was. Item een ander exempele in Tobias, deweleke metten

aerbeydt van zynen handen, zynen ouden ende blenden

vadere onderhouden heeft. Neemt den iongen Tobiam voor

een exempele, de welcke gheweest es den stock van zyn

ouders outheyt, tlicht van huerlieder ooghen . . . Item Chris-

tus an dat cruce hanghende ende zyn moedere ansiende...

heeft huer voorzien van eenen anderen dienare... »

— All. Ajiering, Ajiersel.

AJOEN, gem. ANJOEN, m., klemt. op yocH, en _;

uitgespr. als zj; zonder mv. als collecticf, maar met een mv.

als men de knollen bedoelt. Hetzelfde als Ajuin, fr. oignon,

eng. onion, 1. ?/«/«. Ajoen zaaien. Eenen anjoen doorsnijden.

De anjoen is dit jaar wel gelukt. Drie anjoens of anjoenen.

« Stcld dc rcste van den an/uyn in wat n.nschen wyn te

weeken. » (G. Simons.) i Eklcrs was 't een bed ajoen, »

(Vaelande.)

{En dc vrek 'vas) op dien heden

Bcsig aen 't anjoen gerecht,

Dat was, besig met te vaegen

Aen een sneedje roggen brood

Een anjoen, die reeds dry dagen

Diendc, en bleef nog even groot.

(Vaelande.)

— Ucklecd zijn li/k een raiiwe anjoen, vecl Ideederen aan-

hebben, warm gekleed zijn.

— Anjoen li/k marhere of marbele, allcrbeste anjoen.

Deze spreuk is vooral gebezigd bij de anjoenverkoopers die

daarmede de goede hoedanigheid van hunne anjoens aan-

prijzen.

— Anjoen in de mane zaaien, iets willen doen dat onmn-

gelijk is. Ook : Verstrooid zijn, met gedachten bezig zijn

die ter zaak niet behooren. Als gij aan dien mensch spreckt,

hij verstaat u niet : hij is altijd bezig met anjoen in de mane

te zaaien.

— AN'JOENWCHTIG, adj. Naar ajoen gelijkend of riekeml

of smakend. Eene ajoenachtige reuk.

— Die veel van ajoen lioudt, geern ajoen cet. Snijd geen .

ajoentjes in de salade, ik ben niet ajoenachtig. — Zie ,
-ACHTIG. ^
— .\NjoENB.\.\KDEN, m. mv. De worteltjes onder aan den

knol van ajuin. Zie n.v.vRO.

— .\NJOENPEL(le, A.nJOEXI'EEL, v. Ajuinschil, fr. pelure,

tiiniqite d'oignon. Men mag geen anjoenpelen verbranden.

Het en korat op geene anjoenpelle (men moet zoo nauw niet
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zien, er steekl niel in ecu Idcciitjej.Men mag opgeeu anjoen-

pele zicii.

— ANJOENSPIJS (wvl. -SPIZE, zie 1.1), V. Water- of bnuil-

lonsoep met ajuin, fr. potage mix oig)ions. Zie SPIJS.

— AJOEN, -ANJOEN, (-AJUIN), zie Zaad-, Zee-.

AKAARDE, zie ondcr AlCERRE.

AKELAARDE, bijw., zie akerrk.

— AKELEI, z. Pluim-, Stniik-.

AKEN,.,., vUlw. Zie.VM.

AKER, m. Een Icoperen vat met een ijzeren hengscl

zondcr dekscl, h. seau dc cuivrc. Een groote, een kleene

akev. Dc akeis schuren en doen blinken . Eene koe melken

in eencn aker. Een aker water. De aker wordt nooit op liet

viuir gezet. Water putten met eenen aker.

— Aker verschilt i" van den Lauwftr of Marmijte die

ook wel van koper zijn, maar met een deliscl sluiteu en op

het vuuv gesteld worden, fr. marmitc, chaiidron; 2° \an

den Eemer (emnier) of Seule die van hout zijn met lioepels

omslegen, fr. seau de bois.

— Het giet hij akcrs of met nkers, zegt men als het stort-

rcgent, fr. il pleut a verse.

AKERNOOT, AKERNEUTE, v. Hctzelfde alsOk-

kernont, 1. jiiglans. Eene groote akerncutc, akerneuten

kralien en eten.

— Men zcgt in andere streken Aldcernolc.

— Aecker bij Kil. is eene Eekel, fr. gland de chcnc.

AKERRE, bijw., klemt op ker. Wordt gezeid van

eene dcur, \-enster. lioifer,. kas, valdeur, enz. die met eene

gluip openslaan. Hij liet de deur alvtrre staan. De valdeur

stond akerre. De schapraai stond akerre en de kat sloop er

in. Eene deur akerre zetten^ stellen. Zet de koffer akerre

cm ze te verluchtcn. Die deur lean maar akerre (kan maar

half) open. « Si vonden die dore akerre staende. » (Wale-

wein.)

— Dit akerre, dat D' De Vries in Mnl. Wdb. opgeeft, is

van dagelijksch gebrailc ; docli men hoort ook bij streken

Akaarde {a-kaardc), Ankaarde en Akelaarde, met den

klemtoon op de eerste greep. Ook zegt men met eene kerre,

zie KERRE.

AKETISSE, AKETISSIE en AKERTISSIE, v.,

klemt op tis. Hagedis, fr. le'zard. Ge moet niet verva.ard

zijn van eene aketisse. < Daer waeren op haer hooft in heur

haeyroock zittendeveel aketissien.* (C. Vrancx.)

— Kil. Aketisse, lacerta. Zie haketisse.

AKEDROLLE, AKKEDROLLE, AKETROL-
LE, v., ook AKROL, m., klemt Op dro/, trot, krol.

Soort \'an bruinhaardc of zwartgrauwe aardrat, dilc van kop

en kort van steerte, fr. campagnol, viutot a eoiirte qiteite,

1. ai~i'icola. De .iketrollen zijn mcerder dan de muizen en

minder dan de ratten.

— Het woord schijnt verbasterd van 1. arvieo/a.

AKERTISSIE, zie aketisse.

AKKAARD, m., klemt. op ak. Bij zeevisschers. Eene

geule waar men vischt, bezuiden 't Scheurleg, strekkende

van 't Westen naar 't Oosten, van Oostcnde tot Wenduinc.

In den Akkaard vissclien.De geule van den Akkaard is twee

uren lang. De hinderbank en de zeebank van den Akkaard.

— AKKAARDBANK, m. De zeebank van den Akkaard, d.i.

de bank naast den Noordkant.

AKKE, v. Hetzelfde als Aak dat in de Woordenb. ver-

klaard wordt door Een groot lastschip met platten bodem

nm in de rivicrcn te varen, fr. aqne.

— Men hoort hot w. te Brugge.

AKKEBILIEN, AKKERBILIEN, HAKKEBI-
LIEN, ZAKKEBILIEN, v. mv., klemt. op bi. Wordt

ma.ir gebruilU m: zijne akkebilien nemen, pakkefi, ver-

garen, d. i. zijne matten oprollen, zijne haspen en spillen

vergaren, zijne biezen paklcen, pak en zak maken, fi. pren-

dre ion sacet ses guillcs. Xeem maar uwe akkerbilien en

ga uwen gang. Hij vergaarde zeerc al zijne .akkebilien en

vertrok van daar.

AKKEDROLLE, zie AKRDRfii.i.E.

AKKERBAND, AKKERBANT, m. Een kruid,

nionlia minor Gmel., fr. montie naine.

AKKEREN, akkerde (wvl. ook akkerdege, zie imper-

fect), geakkerd (fvl. akkerd, zie ge), b. en o. w. Ploegen.

Het land akkeren.

— Kramers houdt dit woord voor weinig of niet ge-

bruikt. In Vlaanderen hoort men het dagelijks, even als

zijne samengestelde Inakkeren, Uitakkeren, enz.

— o. w. met /lebien. Op den akker liggen. Wordt gezeid

van afgepikte of uitgetrokken vruchten die men eenen dag

drie of vier plat op de aarde laat liggen , eer men ze opbindt

en inoegst. Ge moogt die tarwe nog niet in schoovcn op-

binden : ge moet ze nog eenige dagen laten akkeren, want er

is te veel gioen onkruid in, dat eerst moet droogen. Het

doet deugd aan het koorn van eenige dagen te akkeren als

het droog weder is. Die larvve is niet genoeg geakkerd.

AVanneer het vlas gesleten ligt en dat er eene vlaag regen

op valt, zegt men ; Dat vlas zal wel akkeren. Vgl. we£ren.

— AKKEREN. z. jAf-,, In-, Rond-, Uit-.

AKKERMENTE, AKKERMUNTE, v. Eene

geurige plant, 1. meniha arvensis L. Men vindt alhier veel

aklcermente.

AKKERNAALDE (vl. -n.velde, zie ae), v. Een

iusekt, fr. demoiselle, agrion vierge.

AKKERNOTE, v. Zie aicernoot.

AKKETROLLE, v. Zie AKEDROLLE.

AKKEWEEREN, akke-.twrde , heb gcakke-weerd

,

o. w. Zie .vkijueekex, en hakeweren.

AKKOORD, ACCOORD, o., fr. aecord.

— t' Akkourd, alg. gebruikt voor fr. d'accord. t' Ak-

koord zijn, fr. ctrc d'accord; t' akkoord schijnen, fr. pa-

raitre d'accord; t' akkoord brengen, stellen, zetten, fr.

mettre d'accord; t' akkoord komen, t' akkoord vallen,

t'akkoord warden, fr. tomber d'accord. Met iemand t' ac-

coord zijn omiets te verrichten. Zij schijnen wel t' accoord,

mwx zij en zijn 't niet. lemaud t' accoord stellen met eenen

andere. De snaren van een speeltuig t' accoord zetten. Na
veel dities en datjes wierden ze t' accoord.

AKROL, m. Zie akedrolle.

AKS, m. (en niet v.) Groote bijl, anders gezeid eene

Happe, fr. cognee. Men gebniikt den aks om hout te klie-

veii, boomen te vellen, enz.

— De Woordcub. hebbeii Aakse, aku; v.

AKSKAKS, ASMEKAKS, ASKAKS, en ook

SCHAKS, i5ijw. Hetzelfde als Alskaks, konsuis, in den
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schijn, fr. Pti nppnrcncc^ 1. quasi Tt'ro. Hij kwam aljskaks 1

mij bezoeken (fr. sous pre'texte de^ en apparence pour me
visiter'). Hij 5tond daar aksmekaks ieraand af te wachten,

maar inderdaad oni te zien wat wij daar verrichtten.

AKSTER, AAKSTER, m. en v. Hetzelfde als holl.

Ekster. fr. pie.

— Fig. Van eene aister gebroed zij'n, hitsig en korzel

zijn, gelijk een haantje dat uitgepikt is in eenen aksternest

waar de jongers, gelijk het somtijds gebeiirt, henneneiers in

geleid hebben. Dat ventje is van eene aksler gebroed.

— Scheldnaam, zooveel als Tooveraar. Ha ! gij leelijke

.akstere. Tegen iemand akster zeggen ; zie onder .vkster-

I >OGE.

— Kuttnen k/appen lyk Peela^rts aksfere. Kene spreuk

te Dbimude en omstreeks gebezigd, voor Wei ter tale zijn,

behendig kunnen spreken . (De heer Peelaert, zegt men,

van de kozijntjes (voetjicht) gekwollen. riep dikwijlsuit :

wat ver\loekte pijn is dat ! Eene akster, die hij had tem

gekweekt, leerde dat achterzeggen. Op zekeren keer, rond-

zwierende in de gebuurte, wierd zij nevens een aantal mus-

schen in 't net gevangen van eenen burger. De burger koint

toegeschoten, en wringt de musschen, de eene achter de

andere, den kop af. De akster staat daar drukkelijk op te

kijken, en zegt eindelijk : wat ver\loekte pijn is dat! De
burger, die er geene kennis aan had, nieende dat het de

duivcl in persoon was, en liet ze vliegen.)

— AKSTER. /. Schaap-, Steen-.

AKSTERMAAKSEL, AAKSTERMAAKSEL,
o. zonder mv. Al hetgeen de aksters gebt\iiken om te

maken, A. i. om hunnen nest te bouwen, doch bezonderlijk

de kleene takjes.

— Van kleen rijshout zegt men schertsende : Het is al

maar wat akstemiaaksel.

AKSTEROOGE, v. Eksteroog, likdoom, fr. cor au
pied.

— - Eer dat de geloofezendelingen, uit Engeland en

elders, op gevaer van hun leven, alhier de kennisse van

Chrislus en van 't Christen geloove ingebragt hadden, was
er weinig wetenschap of keimisse onder 't volk, ja bykan

geene.

En 't gene dat zeker minst van al gekend was, 't was den

oorsprong van zieklen en kwellingen.

Xiets, hoegenaemd niets daenan wetende, schreeven zy

de ziekten en al himnen aenhang toe aen den kwaden

asem, de kwade oogen, of de pylen en schichten van zekere

kwade geesten, die onzigtbaer op de menschen loerden.

In Homeers tj'd, stierf er iemand subitelyk, men zei

:

hy is van Apollo geschotcn; was 't eene ^TOuwe, men
schreef het Diana toe.

Wij weten dat ons hchaem, sedert den droeven val van

Adam, zijne gezondheid en zijne sterfloosheid verbeurd en

verloren heeft, en dat de ziekten, door toelalinge Gods, uit

het bedor\en lyf des menschen rjzen, tot straffe van 't kwaed,

verwekkinge van de begeerte naer een beter leven, en tot

boet- en barrieregeld om daer gemakkelyker te geraken.

!Maer onze voorouders en wisten dat niet

!

En de zulke onder ons die niet wel genoeg onderwezen

en zyn, die te veel hoofdonderwjzinge, te weinig hertelvke

leeringe of katechismus geleerd hebben, en weten dat ook

niet, en alzoo gebeurt het dat er nu nog zulke dwaesgeloo-

vigheid bestaet en blvft bestaen onder 't volk.

By voorbeeld, zcker wel gckcnd nngeraak, dat men k.^ri

vermyden met alle overdaed te zwichten en op eens rechter

zje te slapen, liewel, de lieden zeggen dat dat een onzigt-

baer luchtpeerd of nachtpeerd is, nachtmerrie of nacht-

mare in 't oud viaemsch, dat op eens ligt.

Daer en is niet van

!

Andere, die de lendezwere hebben, zeggen : 'k ben ge-

schoten van de tooveresse; "k habbe 't ' schot 5.

Xog andere gclooven dat die ge^Teesde geesten, die in de

gedaente van menschen rondgaen, dat het -i kindehcn s in

hunne ooge met de beenen orahooge staet en dat ze daeraen

te verkennen zyn ; en, wacht u wel van die ooge, zul-je

!

't is de ku'ode ooge! Al waer dat ze op kykt, 't gaet dood

!

Moeders ! zwicht voor uwe kinders

!

Ell zoo hebbe ik een oud wyveke geweten, \w\ de netste

niet, noch van de god^Tuchtigste, 't is waer, en ze zeiden

dat het by eene vrouwe gekomen was en op heur kindje

gelachen hadde, en dat het kindje nooit geen gezonde ure

meer geliad en had, pm de wille van de hvade oooe!

Zoo leeren de dwazeriks en zij dolen, want . .

.

Maer, eer ik vooiizegge, zoo moet ik u nog daerby ver-

tcllen dat zekere menschen peizen dat de molten blend zyn

De menschen zvti al blender!

Want ze gelooven dat, en ze peizen dat de pootjes of

handjes van die kleene kerkhofefhenders een onfaelbaep

middel zyn om de kwade oogen van tooveraers of

tooverheksen te verblenden, dat ze niet stralen en kunnen,

noch iemand de kozyntjes t' huis zenden, met op z)^ne

voeten te kyken, ol het sciatica.^ met hem al elderwaerts te

bezien.

AVat doen de tooveraers toen, en de tooverheksen ?

Hewel zj- hebben de wonderlyke magt, ze^en die won-

derlyke philosophen van achterwaerd 's jaers, de magt van

hun eigen te verbergen onder een wulvenvel, en 't worden
"weerwuh'en, of wel, nog beter, ze gaen en ze veranderen in

kraeyen en aisUvs en raze/i.

Als ge ievers een akster of een Tiraeye kunt in heur

levcnde oogen kyken en daer u\v^ eigen bceld, in 't kleene,

ziet eenen pereboom maken, met 't hoofd omleege en de

beenen in de lucht, zyt zeker dat g\- nen tCK^verare ofeene

tooverhekse by den kop hebt.

Zoo, de aksters en de kraeyen, volgens 't oud en dwaes

geloove, zitten en loeren, te weten die kwae geesten onder

de gedaente van aksters en kraeyen, om de menschen

kwaed te doen

!

Ja, en als er, by onze voorouders, die zeker ook al geen

felle schoemakers en w aren, iemand dat bezojjder zeer aen

z\ne teenen kreeg, dat misschien maer aen al te vele van

myne frae3'e lezers, beter als aen my, bekend is, ja, pront

:

't kwam van de « kwade akster-ooge ! »

En .-Jzoo is 't dat

Die ooge die niet en ziet

En menig man verdriet

aen hetuen name van « akster-ooge » gekomen b.

Zoodanig waer is 't, dat « akster.' » zeggen tegen iemand,

of, zoo zy dan zeiden : iemand akster schetden^ zoovele

gold en te zeggen was als tooverare! en zvvaer geboet

wierd. Zelfs te Brugge heb ik nog gehoord, achter wegen en

stralen, dat de jongens voor een vei^\"ytsel, naer malkandcrs

riepen, 't gene misschien raenig allengskes verdroten lezer
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oflezeressetegenmy z.ilzeggeu(maer, k slIkiuli ua!)le
[

weten ;

Hn! ?T hvlykcn nksterc ! > (G. G.)

AKSTERTAAL, -TALE. v.

Den akster in sync at^kr-tml

Rncpt my met schinip : (lag Nachtegae!.

(Vacknde.)

AKSIJS (wvl. AKSiis, /ie ij), o., klemt. op sys. Bij

vergiiklers. Soort van vernis uit pijpaarile, potlood, enz.,

iliencnde tot grond aau bladgoud dat men bruineeven wilt,

fr. assk'tte. De blinkendo biezen in de vcrgulde lijst van

cenc schilderij zijn eetst met aksijs bestreken geweest.

AL (ill eenige plaatsen 01, zie I.), &i]. Al mijii /zijit,

haar) 1,-ven, gehecl mijn leven, altijd. Ik zal tiem al me

Icven dankbaar zijn. Zij heeft dat al heur leven zoo geweten.

Hct is al (of gehecl) ze leven heUelfste, fr. c'cst ioiijouis la

iiume chose. Het is hier al eens (I'/zijn) leven slecht wedcr

op de kermis. Jlen wordt hier al eens leven bedroj^en (zie

F.F.NS).

f-,,;; al mijn li-ven, in geheel mijn leven, ooit, fr.

jamais. Wie heeft er van al zijn leven zoo verre geweest?

'k En heb dat van al miju leven nog gezien.

— Al mijn (iiu; zijn) zvfrst(en, al mi/n gau-U'stien, zoo

spoedig mogelijk, fr. aitssi vite que possible. Hij kwam al

zijn zecrstengeloopen. Ik reed er al mijn zeerstAi uaar toe.

Dekreft looptrr/ haer gauivst, en kondigt hun diennood.

(Vaelande.)

— Als substantief gebniiken wij al, niet alien, maar dan

valt het accent er op. Zij zijn al gestorven, fr. tons sont

morts. (Zeide men : zij zijn al gestorven, met het accent op

^estonrii, het woordeken al zou bijw. zijn, beteekeneude

reeits, fr. iU sont deja marts:) Ze gingcn al binnen. Zij wor-

den daar al ziek. Zij spraken hem al tegen. Zij kwamen al

om hun geld. Al die daar waren. Al die mec wilden gaan.

Zij waren daar al. Zij stierven al.

— Zij zijn al, wprdt veel gebezigd in den zin van er zijn

geene meer, met weglating van een deelwoord dat uit den

samenhang der rede gemakkelijk aan te vuUen is. Dc bond

heeft de laatste ratte doodgebeten : zij zijn mi al (d. i. al de

ratten zijn vernicld, er zijn geene meer over). Er zijn maar

appels meer voor een nagerecht : dan zuUen zij al zijn. Ze

zijn al, zegt b. v. de bakker die 't laatste brood uit den

oven trekt. Zijn ze haast al? zijn ze nog niet al? (fr. y en

a-t-il encore?) \Taagt men b. v. in een congtes waar veel

sprekers malkander opvolgen op het gestoelte, bez. als men

verlangt naar het einde van de disaissie. Ik ben blij dat ze

al zjjn.

— Het is al, er is niets meer. Het is al, zegt b. v. de

moeder aan haar kind dat het laaUte stukskcn snoei^rij

ontvangen hebbende, vraagt om nog.

— Het is ilaarmee al, het is daarmee uit, de zaak is

daarmeS t' enden. Ik zeg u dat ikuwevraag niet ga loestaan,

; en 't is daar mee al, fr. tout est (lit avec cela. ilislukle hij

in eene onderneming, hij werd noch moedeloos noch

''
spijtig; maar ncderknielende aanbad hij den Heer, en

'
't was daannec al. Is 't daarmee al? 'I Is er al mee.

— Bijw. met den accent oratoire en gevolgd van 7eaar of

,!,iiir, heeft den zin van meral. Hij zal u al volgcn waar gij

t;:iat. Al waar deugd is, is er vreugd.

Hy niick er de wiedsters die lagen in 't vlas;

En al doer zy hadden gekropen,

Dacr lagen — ik zag het in 'tspeeglende glas —
Al d'hairclkes nedergestopen. (G. Gcz.)

— Waar de Hollanders zeggen Om de maand, fr. chaqtie

mois, Om de twee dagen, fr. tons les deux jours, Om de

vicr weken, fr. toutes les qnatre scmaines, Om de twaalf

jaar, fr. tons les douze ans; zeggen wij Alle maande, AUe

twee dagen, Alle vier weken, Alle twaalfjaar, enz. Ge zult

alle drie uren van die medicijne nemen. Men zegt dat hct

lichaam alle zevcn jaar van nature verandert. Alle drie

woorden meet hij verasemen. Alle vijf voeten ziek zijn.

Alle tien ofTwaall bladzijden staat er printje in dien bock.

Alle stappe regenen, fr. pleuvoir freqiiemment, h tout

moment. Hij doet alle dage eene wandeling. Hij gaat alle,

jaar eens na.\r Parijs.

Voorz. Naarden kant van, langs, door, in destreek van.

Geheele dagen al strate loopen, fr. cmirir la rue. Al de

strate loopen (zijne richting nemen langs de straat, en niet

door de akkers, enz.) Al ons geweste, al onze kanten, fr.

de nos cotes, dans nos parages. Hij is al Frankrijk weg-

aecaan. Men spreekt al Bmgge anders dan al Kortrijk.

Al onzent \-indt men zulk geene bloemen staan. Hij kroop

al boven uit. Het is al uwent dat het ongeweerte gedreven is.

Wij sttllen achter o/den infinitief, waar de Holhndcrs

het deehv. zetten, b. v. al loopen, al springen, al eten, al

slapen, enz. (al loopende, al springende, al etende, al sla-

pende). Al smeden leert men smeden. Al lachen de waar-

heid zeggen. Hij is al eten gestorven. <. Als wij onsen adem

verhalen al slapen. s (A. Debuck.) s Wy gaen ten lijk-

huyse al mistroostich crysehen ende 'toeenen ». (Z. v. Male.)

... wanneer de wilde wind

Vliegt al waeijen en altiejeii.

(K. Degheldcre.)

Die hem «/ schuddebollen

Deed achterover roUen. (J. B. Decorte. 1

Een haan, al krdbhen en alpikl-en,

Zag in het zand ccn perel blikken. (Id.)

— Aldat, voegw., zie onderHAT.

— AL, z. Deur-, Deurend- (Vgl. Deurendaal, Deurcn-

dale en Deurendau) Dittf-, Niebcd-, Niemed-, Xiemcn.l-,

Over-, Reeuw-, Vermoord-, Voor-, Weer-.

ALA, zieALAH.

ALAAM. o. Gereedschap, fr. outils. Zie ALM.

ALAH, ALA (klemt. op de 2= greep.), interj., om lets

te verbieden, fr. hola. Alah! 't is genoeg. .tVlah! scheid

daarvan uit. Alah! daar af. Alah! hier uit. Vgl. al (Wdb.

Ned. Taal, II, ;o) =welaan, ags. eala.

ALAM, zie ALM.

ALBEDALLE. bijw. Zie almexdalle.

ALBERTINE, v. Zoo heet eene hofbloera, die in

't fr. Chrysaiitheme des Jardiniers, 1. chrysanthemum

coronatum genocmd wordt.

Het fr. Albertine beteekent bij Beschcrelle Une cspecc

d'ane'mone, en Unevariete de tulipe.

ALBIJ (wvl. ALHI, zie ij), bijw., klemt. op by. Bijkans,

fr. jiresqiie. Hij is albij genezen. Ik ben albij vecrlig jaar

oud. Hij viel ;dbij dood. Hij hccft albij gedaan met zijn

werk. Albij honderd frank. — Wordt dagclijks gebruikt

I
geheel Vlaanderen door.
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-- ALDIEN, /.. Op-.

ALE, V. Zie aal, v.

— ALE, z. Koei-.

ALEBA. zie aliba.

ALEBEZE, V. Zie aalheze.

ALEEN, adj. en adv., fr. sent. — Men schrijft gemeen-

lijk oUci-ii. Kil. heeft aleen en allccii. De etymnlogie

(al-een) en de analogic (ahvr, nlom, ei z.) eischen dat men

rlit woord met e^ne / schrijvc. In 't hd. is het wel ollein,

maar 't is daar 00k nil (all-ein). In 't eng. alone. — Het fr.

tout 111! schrijft in 't vl. al cei (twee woorden).

— In 't Poperingscbe heeft alccn, alU-ene twee beteelce-

nisscn : de gewone bet. van fr. ictil; en de bezondere van

alhcel, fr. entierement, tout-a-fait, b. v. Die twee broeders

zijn aleene zot, fr. conipletement foiis. Hij gehjkt hem

aleene gonsch (d. i. alhcel en gansch). Dat alaani is aleene

versleten. « Daar, Mijnheere, zei de ouderling, als hij gedaan

had (met het oud liedeken voor tc zeggen dat ik tieer-

schreef), gij hebt het nu allecne ». (R. d. H. m, bl. 397.)

— ALEEN, z. Moederlijk-, Mocdermensch-, Moe-

derziel-.

ALEENIG, adj. en adv. Aleen, fr. stiiL Ik was daar

gansch aleenig. Aleenig iets vemchten.

ALEENS, bijw. in ondervragende of negatieve wen-

dingen. Zelfs, fr. seu/emenf, meme, 1. qiiidem. Verre van

het leven en de daden der oude Forestiers van Vlaanderen

le kennen, wie weet er of zij aleens bestaan hebben? Hij

heeft aleens niet ziek geweest, eu ik mcende dat hij dood

was. Ik znu u dat gcerne gegeven hebben, maar gij hebt het

aleens niet geviaagd. De bedelaar kreeg daar aleens gcenen

drnnk water.

ALEM E, o. Gereedschap, fr. oittils. Zie ALM.

ALEMENTOM, zie ALOMENDOM.

ALEN, aalde, ben geaald, o. w. Auwen, in aren ko-

men, fr. e'Jier, monter en epi. Het koorn begint te alen. —
Zie AAI..

ALENDE, zie alleinde.

ALEVEL, bijw. met den klemtoon op vel. Eene samen-

trekking van al e^'enwel, niettemin, toch. Ik ga 't alevel

rischieren (wagen). Is 't alevel waar dat -hij dood is?

— Kramers heeft A'cl voor cvenwel, en ahh'el voor

aleremeel, maar met de stemnist op e, eu niet op vel.

ALEWAARDIG, .adj., zie ^v.\lwaarde.

ALEWAARDSCH, adj., zie .V-A.lwa-\rde.

ALEWIJN (wvl. Ai.EWiiN, zie ij), m., klemtoon op

de eerste gieep- Hetzclfde als Aluin, fr. ab(n.

— Samcnst. iVlewijnsteen, Alewijnwater, enz.

ALEWIJN EN (wvl. .-vlewinen, zie IJ), alewi/nde,

L;eali-icii/nd, h. w. Aluinen, fr. alnner. Men alewijnt de

-toiTen om er de klem'en op te vestigen.

ALGELIJK (wvl. ALGELriK, zie ij), bijw. Evenwel,

nietlemm. De gedoopte kindertjes die sterven gaan recht

naar den hemel; maar vele ouders zouden ze algelijk liever

liehouden. De geneesheer verbeod het hem ; maar hij heeft

het algelijk gedaan. <: Van alien bemind, 't is waar, maar

toch algelijk alleene, zouder gezelscliap en zondcr onder-

stand in zijnen ouden dag. » (K. Callebert.)

ALGEMEEN. .adj. Voor alien gemeen, waar elken-

deen mag gebiuik van maken. Een :.lgemeene waterput of

pomp. Met Allerheiligen wordt, in soinmige strekcn, kant

en weide algemeen voor de koeien (d. i. dat iedereen zijne

koeien mag laten grazen langs alle graskanten en weiden

die hij maar vindt : iets dat voor Allerheiligen verboden is).

Vandaar de zegswijs in 't algemeene zitteii^ d. i. bezig zijn

met iemands vnichten te stelen, fr. piatiquer le commii-

nisjne. Als de koeiherders eene koe van hunnen makker
zien loopen in iemands aklcervrucht, roepen zij hiid en fel :

Arie, arie, guut aleene,

Zjn koeien zitten in 't .algemeene

;

En arie, arie guut

Z'en zynder nog niet uut.

ALHEEL, bijw. Gansch en geheel, fr. tout-a-fait. Het

is alheel hetzelfste. Hij is alheel zot. Die fruiten zijn alheel

ver\TOzen.

— In 't Poperingsche zegt men aleene.

ALIBA, ALLIBA, ALEBA, m, Een woord dat de

koeiers roepen en herh.alen (op de noten do si lei), om de

koeien iiit de weide naar den stal te leiden. Als 't avond

wordt, hoort men langs Schelde en Leie overal den Aliba

roepen. Hjj roept Aliba dat er de heuvels van helmen.

— Vgl. AriaiiAV.

-ALIE. De uitgang o//<?van de woorden Balie, Falie,

Malie, Palie, S.ilie, Schalie, Talie, Tralie, enz. wordt in

verschiUige gewesten verschillig uitgesproken : in de eene is

het aalj'e, in de andere aalde, elders aaldj'e, aldje, elders

nog eldje. Dus :

Balie, baalje, baalde, baaldje, baldje, beldje.

Falie, faalje, faalde, faaldje, faldje, feldje.

Malie, maalje, maalde, maaldje, maldje, meldje.

Palie, paalje, paalde, paaldje, paldje, peldje.

Enz.

ALIEZANGER, m., vldw. aliezangerh-(n, kleml. op

a. Een van de namen die men geeft aan het Weverken,

anders ook Zevezanger geheeten, 1. svlvia hypolais, {x.fau^

vette eontrefaisant.

— Ook Al!ezinger(lce.

ALKAAN (vl. ;M,K.-VEN, zie ae), m. Storm, dwarrel-

wind, varende vrouw. — Zie olkaan.

*ALLAM, zie ALM.

— ALLE, z. Almend-, Niemed-, Niemend-. — Zie -Al..

ALLEEN, adj. en bijw., zie aleen.

ALLEGAARTJE, o. Mengelmoes, verzameling van

verschiUige dingcn, ir. pot-pourri, melange. Een allegaartje

maken van de overblijfsels der tafelgerechten. Hij stelt in

zijn dagblad nu en dan een allegaartje om de plaats te

viUlen.

ALLEINDE. ALLENDE. ALENDE, v.Hetzelfde

als Ellende. Van allende vergaan. < Laster, verwijt ende

allendieheyt. > (H. Herp.)

In dezer allende niet om verfellen.

(Ed. De Dene.)

Alende, vreese met dnick ghemynghelt.
(Id.)

Onse allende ende ous verdriet.

(Ymmeloot.)
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ALLEMETS, bijw. Zie altemet.

ALLEN DE, zie ai.i.einde.

•ALLENDICHEYT, zie onder ali.einde.

ALLENTOM (wvl. vu.ENTOMirc, allentommess),

l)ij\v. Overal. Daar zijn allentora arme menschcn. « Gy sit

tllen 't om in syn raepen onder den duyni. » (F. Vanden

Wene.)
•— A'^l. Almentom.

ALLESHANDS, bijw. dat gcbniikt wordt in : Hif is

ilkshands n-clit, of Het handt hem alleshaitds, d. i. Hij

kan zoowel werkcn met de linker hand als met de retlite,

liet werktuig gaat hem zccivvol in de linker hand als in de

reclite. De spade, de vlei, de hamer handt hem alleshands.

ALLESIJS (wvl. ALixsns, zie ij', bijw. Voor Alle-

jijds of Allezins. Het is allesijs hetzelfde. Die spreuk is

Jlesijs af le keuren.

*ALLEVOT, bijw. HeUelfde als het ncdersaksisch en

zwaabsch allebtrtt, allbot, d. i. alle oogenblikken. altijd aan,

ilag voor slag (zie Alg. VI. Idiot, op siebot). Doch in de

kolgende citatcn is 't eerder oreral of zoo lets. « Zy begon-

iten wederomme van nieus alhirot up te rj-sene ende te

rebellerene. » (N. Despars.) tifen hoordrr die nieumare hoe

ilat die Luyckenaers weder allevot in die wapenen waren.

»

;Id.) AVelcke feeste zo haest niet gheent en was, oftf men
hoorder allevot die claghelicke nieumare van. » (Id.) <; Zo

f;hereeden henilieden die Zwilsers nl/eivt ten orloghe. »

(Id.) Zo liepen die Ghendtenaers noch allevot in die

wapenen. > (Id.) « Dat die clerck weder alle^'ot volck an-

schreef te zes grooten sdaechs. > (Id.) « Doende allei'ot die

mare g.icn. : (Id.) Men cochte die taerwe allevot tc

Bnigghe x\t: schellingen thoedt. . (Id.) « Zy liepen allevot

Izamen haerlieder veerden. > (Id.) « Daer en quam anders

niet of, d.an dat zyder ff/Zn'o^mede ghecten ende schimpten.

»

[Id.) . Roupende voor den Steen ende elders allevot, met

ludere stemme. » (Id.)

Brast ende smetst goe teercost nu allevot.

rpd. De Dene.)

ALLEWAARDE, ALLEWAARDIG, adj. Zie

.v.\LWAAKDic. en de composita da.-iriinder.

ALLEZINGER (Erugs. uitspr. ollezifHsvr, zie I, en

ixn). m., vklw. allezingertje. Zie m.iez.woer.

ALLIBA, zie .\IJB.\.

ALLICHT(E, bijw., stemnist op lUht. Wclhaast,

terstoiid, fr. bientot, tantot. Hij zal alliclite gaan komen.

Gij zult daar allichte mee gedaan hebben. Het is allichte

tAvee maanden geleden. Hij treedt allichte in zijn dertigste

jaar.

— Wei, gemakkelijk, zonder veel moeite. Dat is allichte

gezeid, maar het uitvoeren is wat anders. Dat weegt allichte

tien pond.

-^_^ Zeer waarschijnlijk, omtrent zeker. Zou mijnheer

morgen ihuis zijn ? Allichte (d. i. ik denk van ja). Hij zal

allichte te naaste week wederkeeren.

ALM, ALME, o. zonder mv. Werktuig, fr. outil. Die

beitcl is een goed aim. Hij liet het aim uit zijne handen

vallen. Geef mij dat aim. — Meest gcbniikt als colleclief.

Gerci, gereedschap van eenen ambachtsman. cnz. fr. oiitils.

Hijn aim is vcrsleten, ik meet uicuw koopen. Hij had zijn

alme vcrgeten. Zijn alme medebrengen. Goed alme. Slecht

alme. Gebroken alme. Het alme van den landbouwcr, van

den timmeiTTian, van den schoemaker. « Swevers aim. i

(Cueren van de wcvers van Brurohe 1457.)

— Vgl. 1. armiim (mv. arma), werktuig, fr. outil

;

nevens het oude olmarie, 1. armarium, fr, armoire.

— Men zegt 00k Aalmc, alcm, (met den kleratt>on op de

eetste sylbe); en Alam, alaam, (met den klemtoon op de

tweede sylbe). In de geschrevene taal \nndt men er dikwijls

eene // vooraan (halem, halaam, enz.). « Zo ne gheoorlovet

gheen scheeret ramen te huerne, noch gheene allame den

voorseyden ambochte toebehoorende, > (Cueren van den

scheerere van Brugghe). « Onse costelyke huysen van de

verrewers met den hallaeme sijn gebrocken, vercocht ende

te nicten ghedaen dat te beclaghen is. - (Z. v. Male.) « Eene

geete, een kordewagen, wat lochtenierings alaam, een

hoekkasken, wat stoelen met toortels... j (K. Callebert.)

\nees, adere, zen'wen met het bloet^lt

Alamen alle tot op-voedt

Van sonden.

(Boetius Deboodt.)

Al myn p)-per3 Italaem inctpot schriflooris

Pennen naer ofghesneden van mya broeders tyde

Ghecf ick als dxTickende dat oorboor is

Indiender in myn sterfhuus zo veel ghehoor is

OudboUeghe clercken van tsmoetlers zyde.

(Ed. De Dene.)

— ALM. - ALME -ALAAM, z. Boot-, Hoel-,

Oel-, Timmer-.

ALME m. Duinbies ; zie HALME.

ALMENDALLE (Bnigsch OLiiENrxJUE, zie l), bijw.

Geheel en al, teencmaal, fr. tout-a-fait, entiirement, com-

pletement. Die boom is almendalle verdroogd. Die \-isch is

almendalle bedorven. Hij heeft zijne schuld almendalle

betaald tot den laatsten cent. Het is nutteloos dat te vertel-

len : hij weet het almendalle, of. hij weet het almendalle

Gods.

— Almendalle niet, volslrekt niet, fr. absolnment pas,

absolumcrCi rien. Hij w.as zoo onthulseld dat hij almendalle

niet spreken kon. Hij antwoordde almendalle niet. Ik >veet

er almendalle niet \an.

— Even als Xiemendalle ontstaan is uit niet met al, is

ook Almendalle ontstaan uit al met al dat bij onze oude

schrijvers dikwijls gevonden wordt Zie D' De Viies, Mnl.

Jf'db. op AL.

— Men zegt ook .Vlbeilalle.

ALMENTOMME. bijw. Zie alomendom.
— J'erre van almentommen zi/n, verrc v;m alle geburen

zijn, verre van .alle Gods Heiligen zijn, in eene afgelegene

plaats zijn waar de toegang moeielijk is, waar men in geene

betrekkingen is met de menschen om zich het noodige aan

te schaflen. Dat huisje in die bosschen staat verre van al-

mentommen. Ik zou daar niet gccrn wonen, zoo verre van

almentimimen.

ALMENTOMMENS. zie alomendom.

ALMOESE. en ALMOSSE. (mv. almoarn.) Zie

a.vi.moese.

ALOMENDOM ALOMENTOM. ALOMEN
DOMS AL OM ENDE OM. AL OM END OMS,
bijw. -Vllcntlialve, overal, fr. partout. Men \ inUt alomen-



AL."^ 44 — Ai;r

ilnms arme meiischcn. Aloniendom slieivcn vele licilen van
ilie zickle. « Waerom scglil liy hem allecii in den hcmel te

/ijn, daer hy al-oin-cn-tom is?
»
(F. De Smidt.)

Want eene fontcinc van grotcn prise

Guam iiten erdsclien paradyse,

Die ghaf natheid in geeiTC ty t

Al om cndc online der warelt wyt.

(.\[aerlaiU.)

Den ouden grysaert heefl hem dan wat op-ghericlit

En sloegho^ow/ cmV om syn lodderlyck ghesicht.

(I.. \'ossius.)

— Hct volk zegt Alementom, Alnientoms, Almen-
tomme. en Almentommens.

ALS, o. wordt in de spreektaal, en \Toeger ook in dc
^chrijftaa!, gebezigd voor altes. Hij kan van als wat. « Ghe-
waerschuyt zijnde van ff&dater gaens was. » (N. Despars.)

. Om in ah en altijt my le voegben iiae synen wille. >

(C. Vrancx.) « Hij gaf hem van als zijn handLschrift. (Id.)

In ah ghehoorsaem. » (L. de Huvettere.)

De duivenhals, by zonneschijn,

Gelijckt turkois, safier, robijn,

En gout, en zilver, en van all's.

Noch schoonei dau de duivenhals, cnz.

(Vondel.)

ALS (wvl. ook Ol.s, A.S, OS), voeg^v. Overal gebniikl liij

't volk en bij onze vorige schrijvers, in plaats' van dan,

achter den comparatief en achter memnnd, niets, andt-rs,

cnz. Jleerder als gij. Rijker ols zijn broeder. Anders nie-

mand as gij. De waarheid voor al, zei Jillen Goossens, en

hij deed niet andcrs os licgen. <;Broot betcr als broot, vier

lieeter als vier, en yser harder als yser. » (A. Poirlers.)

"t Is tydt, 't is meer als tydt. » (G. De Dous.) « De doodt
i- beter als een bitter leven, ende een eeuwige niste ah ccn

lange droeflieidt. » (Id.) « 't Is erger ah de pemen.. »

(K. Callebert.)

Doch schoonder ah dat bly geluid,

En al dat blinkt en bloemt,

Wanneer dcs dichters uiond onlsluiV>

En Jesus' name noemL (G. Gez.)

— Van ah, zoohaast als, fr. dh que. Van als hij jiiij zag,

kwam hij toegeloopen. De vogel begint te zingen van als hij

mij hoort. Het kind schrcit van als het alecn is. \^an als de
Jiestzieken dnnd zi^n. worden zc begraven.

ALSANNE ALSANS ALTSAN NE ALT-
SANS. ASSANfNE. ASSANS. OLSANiNE OL-
SANS. OSSAN(NE, 03SANS, ANSAN\NE,
ANSANS, \klw. ahannclvs. ahanslvs , nnsannrt/rs,

enz. Bijw. Gcdurig, onophoudelijk, sedert eenigcn tijd en

tcgenwoordig nog, fr. continiifllemcnt, ioii/oiirs. Die win-

kelier heeft alsan veel tegenspoed. Alsans hetzelfde vertellen.

Het is ansans hetzelfde met u. Het heeft sedert twee
niaanden ansan geregend, ansanne sehoon weder geweest.

Dat kind is ansannekes ziek. Ge moogt zoo alsanneljes het-

zelfde niet vragen. Sparen als ge 't hebt, en sparcn als ge
"t niet en hcbt, 't is alsanne sparcn. 't Is niet alsan kermis,

waar 't vaantje uilsteekt.

— Ten minsle, althans, fr. dii moins. A^aart hij kwalijk,

hct zal alsans mijne schuld niet zijn. Is het nog geen nocn,

het is er ansans niet vene meer af. Ge moet mij ansannekes

eenen keer bezoekcn. Dat huis is alsanne zoo "root als het

uwc. iJ.il ]iccra IS assans 400 frank weerd. Is het legcn de
rechlvecrdigheid niet, hct, is altsan tegcn dc licfdc.

— Dit w., dat onder elk van de vermclde vornicn veel

gebmikt wordt, heeft geen vastcn klemtoon. Men zegt

onverschillig dhan of ahdn, even als men onverschiUi"

zegt dlti/d en altt/'d.

— Dit w. ahaiis, allsans vloeit gehecl op het hoU.
althans in gedaanteen in beteekenis. M. Delfortric, Atm-
logic dcs langiics, zegt dat alzanc een oud hd. woord is,

nu geheel buiten gebruik, maar in Din huochir Mosis dik-

wijls voorkoniende met de beteekenis van alti/d, b. v.

Die mit Sante ilarien

Alzanc sint in friiden.

D' Dc Vrics heeft ansacnkcns gevonden in eene oorkonde
van 1346, ook met de beteck. van gcdurig, telltcns. Ik lees

in een Kortrijksch hs. 1 736 : « 't (kindjc) mickte assanne om
te spuweoe. »

ALSEM, m., fr. absinthe.

— Jjyidc ahcm,Tdc .MS^ynaajHi.

— Zorie ahem, een kraid andcrs Bijvoet en ,Sint-Jans-

gordcl gcnaamd, artcmisia Tidgaris L., fr. armoise ccm-
mnne, herhe de St. Jean. « Bijvoet, heeft veel schuetkens

oft struyckskens, het is der alsen gelyc, . zegt L. Fu<^s.

ALSEMKRUID (wvl. -krdltd, zie tn), o. Wilde
alsem, alg. naam van verschillige soorten van filago, fr.

cofonniere. die in den akker groeien. — Zie KRUro.

ALSEN(E, ELSEN(E,-o., mv. ahem, clscns. Het-
zelfde .lis hct hoU. Els. v., fr. alenc. De schoemaker heeft

kortc rechic ahens om le stikken, kortc kiommc om te

spannen, Innge rechtc en plaitc om de lapzolen te naaicn,

lange krotnmc om de polevij en de binnenzolen te naaicn.

« Met een ehcn dc limit doorsteken. » (Jac. Desmet.)
— Kijken of sien lifk een elsen, scherpziendc oogen heb-

bcn, fr. atm'r le regardperfant. Hij kijkt lijk een elsen.

— Een chen van een kind, een schalk, vemuftig kind.

ALSEN. thans Alseni; fr. absinthe, zie AI.SEM.

ALSTAN, bijw. Te Iseghem gebmikt voor Ats'sns,

gcdurig.

ALTEENEGADER. ALTEENEGARE. bijw. Al
te zamen in eenen keer. Zij kwamen alteenegare toegeloo-

jien. Zij wilden .alteenegare binnen zijn.

— Al met eens, eensklaps. Hij wierd alteenegare ziek,

fr. tout n eoiifi il dei'int maladc. Er kwam alteenegare een

onweder op, dat w» moesten thuis blijven.

ALTEEZE V. Zie artefze.

ALTEMAAL. ALTEMALE bijw. Weiland zegt :

^< Dit woorti is in de beteekenis van Geheellijk, gehecl en

al, gcbruikelijk geweest ; b. v. hij verbrandc den ram 0])ten

outaer rt//<v«m/(Bijb. 1477): doch in dezen zin is ligt»\er-

ouderd » Bij ons bestaat htt nog (even als Almcndalle).

Het en is daar altemale niet van, fr. // n'en est completement

rien. Ik heb hct altcm.ale vergeten, fr. tout a fait oublic.

Hij heeft het kieken altemale opgeeten. Hij is zijn verstand

altemale kwijt. Hij heeft zijne fortuin altemale vcrkwist.

Hij wist er altemale niet van.

ALTEMEE, zie ./VLTEMet.
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ALTEMET. ALTEMETS, ALTEMETSTEN,
ALTEMEE, bijw. Even als Somscn Sonitijds bij Wci-

lanil. hecft lict bijw. Altemet ook twee beteekenissen :

— I" Somwijlen, nu en dan, fr. qiietqiirfois.

— 2" Bij geval, misschien, fr. par hasard, petU-ctre.

Inclien gij altemets daar af hoort sprekcn. Hebt gij altemee

den koning niet gezien? Ik meende dat hij altemets ziek

was, omdat ik hem in lange niet gezien liad. Hebt gij van

dagc altemee geenen brief ontvangcn ?

AL-TE RAS, ni. zonder mv. Eig. bijw., niaar .ils

substant. gebezigd in deze spreuk : Al-te-ras brak den kals,

om te zcggen dat het niet goed is van al te haastig iets te

verriclUcn. . Ga zacht en zie ver, wantn/ h- /V7.?breekt den

hals. (' )

ALTERATIE. v. Groote en schielijke ontsteltenis van

verscliot, van sclirik; aiidcrs ook Bloedvcrroeringe gc-

naamd. Eene alteratie krijgcn, hebben. Ten gevolge van

ecne alteratie iiitteren. <. Hy gliecreech zulckc inwendighe

alhratii: cnde verandennghe al tlichame duere, dat hyder

of starf. (X. Despais.) « Dit veroorsaeckte my son groote

ttlterath dat het sweet my uylhrack. » (B.' Surius.) « Dese

quaede tydingh heeft onder de pelgrims niet"alleenlyck

groote alteratie verooi saeckt, maer oock alle hope beno-

men van in het heilig iauclt te komen. » (Id.) « Dat sy

hunnc vyanden sonder a/teratie niet en konnen sien. >

(J. Polcli.) Jan, gact en zegt heur dat ik iiwe vtouw een

klecd nice gcbragt heb, en dat ze niet en moet verschieten.

Hcl zoii my wel spytcn, moest ik liacr een' alteratie aen-

jagen. o(C. Duviller^.)

ALTEREEREN, aitcreenie. bcii gcallercerd, o. w.

Eene alteratie lirijgen, zijn bjoetl verroercn. Hij was er

gehecl van gealtercerd. Hij altereerde er van.

— b. w. . Het magh seer seker gebniyckt worden sonder

eenigli het minste peryckel, want het dryft hot w.aeter af

sonder de Beesten te altercien ofte sieck te maecken. »

(Jac. Desmet.)

— Zie VERAT TEREEREX.

AL TE-VERRE. m.Bij Blankenbergsche zeevisschers.

Eene >treek in zee, beoosten den Riiischer, omtrent 9 uren

nooril-west-noord van Blankenberghe, niet ver van den

Xoord-Hinder. De geiilc van Al-te-verre. De zeebank van

Al-te-verre.

ALTIJDE, ALTIJDS, ALTIJDSTEN (wvl.

-TIili-. zie n), bijw. Altijd. fr. toiijoiirs. Het is altijds liet-

zelve. Altijde welgemoed zijn. t De joden zyn altrts doot-

ghesleghen vyanilen Christi gheweest. (J. Vande Velde.)

« Die altijts seer gi'oote sorgc draeght voor nns. » (P. Cani-

sius.)

— Alli/ds aaii, altijd aaii, gednrig \oort. Het regent

sedert twee wekcn altijds aan. < Ik hoor noch altydts aeii

dees woorden in myn ooren slacn. a (Mallants.) «En altydt

aen in vrevighden swcmt. - (Ph. lennyn.)

'ALTISTE. Hot A/g. 17. Idiot, gocft dit w. als

Brugsch. Het moct Altiiste of Altyste zijn ; want altiitc zovi

tonzcnt klinken gelijk 't fr. altistc (zie 1). Overigens het w.

altiisten is voor altydsten, en dit voor alty'ds (zie .vi.rijUE),

even als wij nog somtydstcn, altooslen, alteinetstot, iiooit-

stcii. cnz. zeggen voor somti/ds, altoos, altemets, nooils

(nooit), enz, Zie S.

ALTOOST. ALTOOSTEN, bijw. Altuos, altijd.

Hij zegt alloo>t(?n helzelfste.

ALTSANNE, ALTSANS l>ijw. Zie .vls.v.n.ne.

ALVERDOET, m. lemand die 't al verdoet en ver-

kwist, kwistekole. Hij is een alverdoet. Een alverdoet van
eenen jongen,

ALVERRE, bijw., klcnit. op ler. Omtrent, bijkans,

fr. a pen pris, pen s'eii faiit. Deze stad is alverre zoo
bevolkt als die andere. Het is alverre het zelve, het is alverre

gelijk. Ze zijn alverre van eender oude. De schulden zijn

alverre betaald.

ALVOOREN, bijw. Alvorens, vooraf. ' .4h-oorcn is

le bemercken hoe dat den heylighen Dominicus... .. (L. de
Kuvettere.)

— Voegw. Vooraleer, fr. avaiit que. Leer pcizen, alvoo-
ren gij schrijft.

— Wcgens de eind-.t, \gl. je:;r>,, iierni, tclkeii, enz.
yooxjegens. m-veiis. telkens, enz. Zie onder S.

ALWAARDE, ALWARIG, ALWAARSCH, adj.,

kL>nit. op at. Hetzelfde als Aahvaarde; zie aid. < Die lein-

seleckers ein alwacrig geswaetelt, gepekt, gefleiirt, gereutelt
en geveert.

» (Kort. hs. 1736.)

ALWETER, m. Welweter.

ALZOO, bijw. Omtienl, fr. environ. Het was alzoo

lienc, ir. // e'tait ejt^'iron di.v /icnres. Ze waren alzoo met

honderd. Dat is alzoo vicr duist fiank wecrd. Hij was
alzoo vichtig jaar oud, als hij stierf.

AM, m. AVeide, fr. earreaii, paturdge. Die koopnian in

beesten heeft eenen goeden am langs de Leie, langs de

Schelde. Die boer heeft daar eenen grooten am. Er loopen

vijf koeien in dezen vetten am. Een am is gcmeenlijk

omgeven van grachtcn opdat er het vee niet iiit kunne.

Daar liggen vijf ammen nevens een. Eenen am in zaailand

veranderen.

— De ammen verschillen van de meerschen : deze laatste

worden gemaaid, de eerste niet. De am wordt Bilk geheeten

in Noord-Vlaanderen.

— Kil. Am, amme, ham,/(7i<'Kj</«.

AMACHTIG, zie onder .\WINI).

— AMANDEL. z. Kr.aak—

.

AMANGEL. m. Amandel, fr. amande. — Kiiamers

heeft Mangel in denzelfden zin.

AMAT. AMMAT, ANMAT, m. en o., klemt. opde
eerste grecp, zonder mv. Xagras, etgroen, tweede of derde

snede, eng. math, after-math, fr. regain. De koeien grazen

in 'I amat, in den amat. — Zie achterm.\de.

AMATTIJD. AMMATTIJD (wvl. -thd, zielj), m.

De tijd waneer het vee in den amat graast. De boter is best

in den amattijd.

AMBACHT, ni. Ambachtsm.an, fr. artisan, ouvrier.

Een smid is een amb.acht. Die timmemian is een allerbesle

ambacht. De amb.achten winnen nu meer dan over ecnige

jaren. Het alme van eenen ambacht.

— Meest gebniikt al den Wcstkant. Zie D'. De Vries

Mnl. Il'db., VOC. AMH.U"HT, ni.

AMBACHT. u. Zie ambocht.
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AMBACHTEN, amhachtte, geambacbt, b. w. Hard

bchandelen, mishandelen, slagen geven. Zij hebben hem

leelijk. deerlijk gcambacht.

AMBERBLAREN, o. mv. Een van de namen die

men geeft aan den Plonip of "Waterlelie, fr. ucimphar,

iivmphra, Zi: AMPF.I.BL.\REN.

AMBLESSE, v., Idemt. op bl,s. Sooit van witten

appel, peeraclitig van gedaante.

— JVestersclie aiiibksse, eene anibles.se die grauw is van

klour en meerder van vorm als de gewone amblesse.

AMBOCHT, o. Hctzelfde als Ambacht, handwerk,

Ir. vit'tur. Een anibocht leeren. Het ambocht van het

sclioemaken. Die 't arabocht kan krijgt de neringe, zei de

kleemiaker, en hij kreeg een paar oude koiisen te stoppen

in de Paaschweke. (Vlaanische spreuk.)

— Heerlijkheid, recliLsgebied, fr. Uric Sfiffiieitriale.

Veume-Ambocht.
— Dit woord Ambocht vindt men veel bij onze vorige

schrijvers. • Alle ombochten ende neennigcn. » (Kron. v.

Bnigg.). « Die dekenen van de ambochten ende neeringen

warender eendrachtelick metten lijve jeghens.
»
(X. Despars.)

- De gheboden ende daeghinghen die gheschieden ter

hooft-kercke van elcU ambocht. •> (Ordonnantien vanden

Lnndo v;indcn Vryen.)

AMBOOR, o. \naamsche uilspraalc van Aanbehoor;

zic aid.

AMBREI, ni., klcmloon op brci. Zwarighcid, mocite,

moeielijkhcid, bcslonmicring, fr. anbarras. Er is vcel am-

bici aan zoo eene docning, aan zoo cenc onderneniing. Het

is groole eer, maar ook grootc anibrci, van comn prins in

u\v luiis te oulvangen.

AME, m. Soorlv.-in kooin. Zie amel.

AME v.. fr. jiiiiet; ZKWXMA.

AM EL, AME, ni. Soort van larwckoom. In 't Pojie-

ringsche wordt dit woord dagelijks gebruikt, doch aleen in

deze uitdnikking Blomtne van amr, Blomme ran anici,

voor 't geen men gemeenlijk Ameldonk lieet, fr. aniidon,

Een pond bloninie van ame. Gewasscheu lijmvaad stijven

met blonime van amel.

— Kil. Amel-kooren, 1. olyra,far candidtim. Boyer in

zijn Royal diction.aiy : Amel-corn (a kind of rice), seigle

blanc, dont on fait I'amidon. L. Fuchs onderscheidt

c drijerley geslecht van Terwe. Deerste heet men in latijn

Rebus, ende in JuN-tsch "Weyte of Terwe. Dat tiveeile heet

men in latijn Trimestre .... in duytsch Amelcoren.daeromme

dat men den .ameldonck oft stijfsel daer af maect. Dat

derde .... heet men Roomsche Weyte .... — Dat amelcoren

dat heeft halmen, cnoopen, ende greynen ghdijck de ghc-

meyn terwe, wtgesdieyden dat de aren veel langher vlini-

men hebben gelijck de gerste, ende die sijn in ordinaniie

met twee regelen besedt. De corenkens oft greynkens

liggcn in vcllekons ifi huyskcii- bcslotcn ghelijck als spelte.

AMELAKEN, AMMELAKEN, o. Tafelkleed. Hot

amelakcn leggeu, afdoen (opnemen).

— Eertijds ook .Schoonlaken geheeten. « Een scolahn

ten reyfter tafle lane zynde xilii elleu, ende eene dwale Iult

toe van xxvui eUen lane. > (Hs. van 1483, in de Potterie

te Bniji-c.)

AMELCOREN, zieonder .vmel.

AMELDOM, m. zondcr mv. Hetzellde als Anield : .»

fr. amidon.

— ^Vcg^ns vi=^nk, zie XG.

AMEL-KOOREN, zieonder .VMEI.

AMELOOS, m. Zic ammeloos.

AMENT. bijw. Am^n, fr. aSnsi soit-il. Zie T.

AMIJT (wvl. AMKT, zie ij), o., klemt. o;i mi/'t. Li:

s;hoiiderkleed d.it de priester aandoet eer hij de albe

Irekt, fr. amict. c Als den priester tamyt up zyn I

l?'i'. > (C. van D^rdrccht.)

AMMAN. AMPMAN, AMP-TMAN, m. Ken

w )r>rd dat, onder dcze drie vonuen, dikwijls voorkoni'. ';:

de Cost. V. Vlaenderen , waar het eene soort van Conv

saiis of van D.nirwaarder, oM.icr dii pojivoir ext

Ijeteekent, die in andere slreken Sellout of Meier

(Mnl. AVdb., voc. Amm.-iii). « Alle per.soonen verci*^

hebbende condemn.itie ofte voort-gaiick v.an justitie. ~

daeraf lichten d'acte vanden Greflier. ende die deli'>

den Amman deser Steele ofte Casselrije, de welcke gli l

den is den eerslen exploitdaghe d-ier nae, de selve ac

executie te lej^en.... ende aldaer (in 7 litiis van den ,

ciitcerden) ^(xl ohe pandcn te lichten, ten ware dai

Amman de scliult verantwoorde op sijn rocdr, het w
hy vermach te dicn ccn ghenachte va'i vecrthicn da^i

(Cost. V. Broucburch.) s De aniptmam en vermogc

te bedienen het Bailliuschap van B^rcchtc in ccnig

cliien • (Cost. v. Vcunic.) « Cm welcke justitie t'exci>

zy (//-•<-/<« van dc Sttdc van Popiringht) hebben

Bailliu, cenen Ampman, ende sttllen jacrlicx twee I

ineesters, ende ihicn Sche])enen, ende sulck ghcl.

dienaren alst liun goet dunckt. » (Cost. v. Pop^r.)

dat de Amnions dc sentenlie van Sche[>cnen exei-',

nioeten .als sy van jiartyen versocht sijn, soo is ghc

neert dat e!:kc;i Amnrjn soutfissnten zeker dosn

(Cost. V. C.issclr\'e v. Ijire.)

— Afl. Animanie (gelijk Dekenie van Dcken, en-, v.

Het rcchtsgebicd van den Amman. - Casselrije van \'cui e.

b'grijpcnde tweccnvcertich prochien die haer bedeelc:i in

ac'.;lo:idcrticli Ampmannun. » (Cost. v. Veurne.)

AMMAT. m. en o. Zic am.\t.

' A.MME l>ij Kil., zie onder .\M.

AMMELAKEN, zie .\MEi.\KEX.

AMMELING v. Zio hammf.un.:.

AMMELOOS, HAMMELOOS. AMELOOS,
HAMELOOS, ni.. mv. -ioozcn, klenit. op de eerste

gvcep. Mutsaard van rijshout en stokken met eene wring-

wissc sameugcbonden, anders ook F.agoot gonaamd, fr.

fagot. Met ammeloozen den oven hecten.

— Fagootstok, clkccn van de dikke stokken die eoneu

mutsaard uitmaken, .anders ook Ammeloosstok. Een am-

meloos van eenen arm dik. Eenen ammeloos ni;denemen

tot ccn vcrweer om 's avonds uit tc gaan. Met eenen

ammeloos ccnen hond doodskian. Ammeloozen kappen. Hij

niiek vier met ammeloozen. Ammeloozen in schieren

klieve.i.

— Bij streken zegt men Ani(m)3looze, v.

— De walen zeggen amnoiss in den zin van fr fa., rt.

Onze uilspraak belet niet van Ham;m)Joui te schiijven

met eene A.
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— Wcgeiis de dubbcle belcel^^nis van Ammcloos {miil-

nhl, en stok), men \iemcrke dat hctzelfde ook plaals

eft bij ]'"asceel, .Mutsaanl, en Pointer, en bij 't fr.

're/.

AMMELOOSSTOK, .n. Kagootstol;, stol; uit ccnen

iiiul I i.f inul>a,ULl, IV. baton ift'/iigot^ rondin,

AMPELBLAREN. o. niv. Hetzell'de als Wompcl-

iren, clmic j^i'DnU' \\'aU-T|jIant, nvnipJiaui ^ lu'nuphar. Zie

JBERI'.I.ARF.N.

— Wcycns lict \vpt;\allcn \-an de ii' aan "t hoofd van ccn

lord, /.ie \V.

AMPLEUNIE, V. Eon vrouwenaam, anilers Apol-

da.

'AMPMAN. /io*A\iMAN.

*AMPTMAN, /ii.' AMMAX.

AN, ^ rz. Hclzelldeals a.ii, nnii. An den boom. An
t Inii^. llet lian};t er an.

— Woijens de woovden die met dit voorz. an bcyinncn,

ondcr A\N.

AN, onbepaald lidwooid V('..'ir ccnc // of lilinkcv. Zie KKX.

AN, \iiei;w. Imbc-n, fr, (/. II; zal morgen komcn, an

Codgcliefl.

— Dit an zejjt men mec^t in Xooi-d-\'k; meer Znidwaaits

het in. Zie ].\.

—ANCIE, -ANTIE. Zie -ATlE.

ANDBIL, m. Zie a.vxkii.ij.

ANDE V. Zie AANDE.

-ANHEKEN, z. Water-.

ANDER. adj. Kramers zegt dat tie anderc vfrk bet. de

•Itrciuh- ~cftk, de nnastkotnende ',veek. In Vkianderen is het

veiled, lie 'tceek, de week \66x deze die nu is, fr. la

maine passe'e, la semaiiie derniere. Dat is gebeurd in de

idere week. — Zoo zegt men ook het ander jaar, de

idere iiiaand, fr. I'avnee passe'e, le mois passe.

— De andeie zondag, de andere inaandag, enz., betee-

int Den zondag, den maandag, enz. v66r dezen zondag of

aandag waarop men spreekt of die laatst voorbij is, b. v.

mand zegt op ei r.en zondag : < Ik heb den anderen zondag

lar stad gewccst », dat bcteekcnt < den vooigaanden zon-

ig ij. Zegt hij op ecnen woensdag : Ik heb den anderen

ndag naar stad gewccst > dat beteckent « den voorlaatsten

ndag >.

— Zoo zeide men ook in 't fr. antieliler voor a'eanthier.

— 'S andiien daags, dat oul. ool; 1. pridie, fr. laveille,

dicddc, betcekent tlians enkcl den \olgenden dag, fr. le

vdemain, 1. postndie.

— Ik en eeii ander, ik zoowel als veel anderen, bijkans

Icreen. Gij hebt schoon pogen, ik en een ander zullen

rait u\v gedacht aanveerden. Hij zocht niij en een ander

bedriegen. Gij en een ander zijt er de sclmkl van. De
irantwoordelijkheid valt op u en een ander.

— Cher ander vre, over anderen dag, over andere

tek, enz. Wordt gezeid van iets dat herhaakielijk gedaan

ordt met telkens eene tusschenpoozing van eene unr, van

nen dag, van eene week, enz. Hij moet over ander nre

in die medicijn nemen (d. i. aile twee uren, fr. de deux en

ii.x hemes, b. v. ten ecnen, ten drie'n, ten vijven, ten

zevenen, enz.). Ik g.i hem over anderen dag bezoeken
(fr. dejour a autre, b. v. den maandag, den woensdag,
den vrijdag, den zondag, den (Hjsendag, enz.). Hij rijdt over
andere week naar de slad (dat is, de eerste week, de derde,

de vijfde, enz.;. Sedert eene week regent het over anderen
dag. 'I Hy latiteerde ten logyste zynder nichte, nemende
niet min teleken oiier andere naeht zyn vertreck ten huyze
van haerhedon ghehnwede dochtere. ' (N. Despars.) — De
Holhinders zeggen Om den anderen dag, of Om de twee

dagen.

— Tot ander stand, tot aller stond, fr. en attendant. 7Jk

onder stond en TIJI).

— Op celt ander, eklcrs, fr. ailleiirs. Op een aiuler gaan

woncn fverhuizen). Hij is op een ander gaan weunen. Zieh

op een ander voorzien (zich tot iemand el wenden om te

verkrijgen 't geen anderen ons niet geven). Ik kan u dezen

keer niet lielpen, ge moet u op een ander voorzien.

—ANDER, / Klk-, Mak-, Over-.

ANDEREIT. '. Zie .\.\NUEREIT.

ANDERHALF nvvI. o.nderhai.f), fr. iin ct demi. Zie

OMlEKH All .

ANDERS 'lijw. Op eene andere wijs.

— Eens of anders, op eene wijs van de twee, ja ofneen,

fr. de dens inanieres I'nne. Ge moet op dien brief antwoor-

den dat gij den voorstel aanveerdt of niet, eens of anders.

Xa de dood is het eeuwig gelukkig of eeuwig ongelukkig

te zijn : het is eens of anders. Wclaan, neem een besluit.

eens of anders. Het mag eens of anders gebenren, ik laat er

mij niet aan gelegen.

— ; 'an anders, fr. car autrement. Zie VAN, voegw.

ANDERSCH adj. pit woord zegt veel -meer dan

Ander, in dezen zin dat het gepaard gaat met het gedacht

van merkelijke overtreffing in 't goed of in 't kwaad. Hij is

een andersche (z'rt-/ bekwamcr) werkman als gij. Dat zijn

hier andersche Wvel betere) appelen dan de uwe. Hij kan

andersch (veelbetcr) schrijven als zijn broeder. Gij hebt een

schoon huis, maar het zijne is nog een andersch (veel schoo-

ner). Dat is nog een andersche (slivimer, erger) dief als de

voorgaande. Dit ongeweerte is we! schuw, maar ik heb er

andersche gewelen. Gij bewondert deze bloemen, maar ik

zal er u nog andersche {schooner, wonderli/ker) toogen. Gij

beroemt u over uw peerd, maar ik heb er een andersch.

— Dit woord wordt altijd nitgesproken met eene zekere

emphasis, en daarom is het niet gebrnikelijk in koele en

drooge uitdnikkingen. Dus ztgt men nooit : die kerk is

andersch als de:e; die boom is wel lang, maar deze is twee

voet andersch;' hi/ is kloek en sterk, maar zijn broeder is

nog veel andersch ; enz.

ANDERST. adj. Ander, fr. autre. Ik weet van geen

anderste. Dozeappcls zijn gavig, maar die anderste niet.

ANDERSWEIR ANDERZWEIR, ni. Twee per-

sooncn wici icsixclievc groolvadcrs of grootmoeders broe-

ders of znsters zijn, noemt men Andersweirs. Hij is mijn

andersweir. Zij zijn andersweirs. De andersweirs zijn de

kinderen van rechtsweirs. « Soo dat, al hadden twee ba-

staerde-broeders, aen beede sijden ghetrauwde kinderen,

rechtsweers staende van elcanderen, cnde dat eenigh vande

solve recht-sweers overlede, d'ander en sonde van dien over-

leden niet deelen, midts dat de bastaerdye noch niet uyt en

is, m,-\cr eerst cxpireert in den vollen ende ghclijcken twee-
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lien graet \nn ,iii,/fr-suve/: - (Deelboeck vanden Lande
vanden Vryeu.) - Deerste zijn breeders ende susters, die
.ij. zijn de kinders van dien, diemen int vlaemsce heet

rechtsweers, die .iij. zijn de kinders die van rechtsweers

coemt ghenaemt andersiveers, die .iiij. zijn de kinders die

van anders'veers mmea, genaemt derdesweers. > (Th. van

Herentals.)

— Dit woord, van dagelijksch gebniik onder het volk,

schrijft -z-u'cir als samentrekking van zweger, zwager.

ANDERWAT, m., m\. anderwatten.V\exa\. opart.

Kort stokje, puntig aan beide einden, waar men op slaat

met eenen stok om het te doen opwippen in de lucht

;

anders 00k Kalle, Agijs, en bij Kramers Pinker geheeten,

fr. biitonnet, bcle, bkarolle, bigarelU, bistoqiiet, pic. Ander-
wat spelen (kalle slaan). Den andervvat vangen. Snekker
dien anderwat iets af, hij is te groot.

— AXDERWATTEX, andi-rwatte, heb gcaiiderwat, o. w.
Andenvat spelen. De kinderen zijn bezigmet andenvatlen.

ANDERZWEIR zie ANDERSWEiR.

ANDHINNE, v., zie aandhen.

ANDJOEN, m. Zie ajoex.

ANDSCHIER. o. Zie haamschier.

ANDSVOGEL, ANDSVEUGEL, zieA.\NDVOGF.L.

ANDUIVIE, (wvl. anijuvie, zie ui), v. Hetzelfde als

Andijvie (zie onder frjjtex), fr. endive.

— AN-DUiviEHUT, A.VDij\TEHUT, m. Andijviestruik.

Eenen andijviehut opbinden (met biezen sanienbinden op-

dat de bladeren geel worden). Groote andijviehutten. —
Zie HUT.

ANEBILD, ANEBILK. ANEBULK. ANE-
BILKT. m. Aanbild. aanbeekl, fr. rmliim.:

ANEBROEK. HANEBROEK (wvl. -isrouk, zie

or), m. eji v. Onderbrui-lc. fr. laUxon. Eenen anebroek
dragen. Ecu katoenen anebroeksken. Vgl. anecleet, Mnl
AVdb.

ANEKAMPANE, zie a.\ek.vp.\ne.

ANEKAPANE, ANEKAMPAAN, v. Eene plant

die anders Abm heet, inula heloiiiim L., fr. entile laiii-

pane, ounce, eng. elecumpane.

— Electuarie of konlijt gem.aakt van den geurigen en

bitteren wortel dezer plant.

Ik raed hem het te nemen aen

Oft suyker waer en aencampaen.

(Vaelaiide.)

— Kil. in .Append. Enule campane, lieleniimi, vulgo
etitila campana,

ANEMONING, m., klemt. op mo. Eene bloeni, fr.

anemone,

— Vgl. Avennoning.

ANEPIANE, bijw. Zachtjes; stillckens, fr. to// rfo7(-

cement, piano. Hij verbetert ancpiane. Die vrucht is best

als zij anepiane mag rijpen.

— Ook Piane-piane.

ANGEL, m., mv. angels. Bij landb. Soort van ijzeren

krauwel gelijkende aan eenen mesthaak met drie lange tan-

den, en daarom ook Drietand genaamd. E-rdappels of
karotten of schurseneelen uit den grond kappen met den
angel. Xeem den angel en den pander en de pijpegalle, en

ga naar 't land om wertels (karotten).

ANGELET, ANGLET, o., mv. angeletlen, klemt.
op It. Bij timm. Half rcchthoekig einde van eene plank
of Iij it. \crstck. fr. on^let.

ANGELETZWEE, v., mv. --;.,-,'//. Eenczweidie-
nende oin eenen hoek af te schrijven van 45 gmden of de
helft van den rechthoek; anders ook Xoesche haak, fr.

eqtien-e it onglet. Het is met de angeletzwec dat men de
hoeken van ccn vierkantte naam of lijstwerk in juist ver-
ba-id en samenvoeging brengt.

ANGELUS. Een woord dat de kinders roepen als ze
do balje slaon. Zie onder HALIE.

ANGLET, zie avcei.et.

ANIJSMOKKE, v. .Mokke met.,inijs gekikkcn. Een
poMil ;inijsinokken.

ANIJSSTOK (wvl. axils-, zie ij), m., vklw. -stokje,

-stoksL,\n. Kluppeltje kalissedrup met anijs gekniid, anders
ook Kalem, Pijpjekato, Spekske en Tabletijn genaamd.

ANJOEN, m. Zie .\joEx.

ANKAARDE, bijw. Zie akerre.

ANKE. W'ordt in 't Poperingsche gehoord voor Als
ik. Anke deure ging (als ik wegging).

— \'gl. dankc= dat ik, lanke= laal ik, fake = ja ik,

nieiinke = nieitg ik^

ANKE, V. Schinkel. Zie haxke.

ANKEREN, o. w. Haken. Zie ha.nkerex.

ANKERGAT, o. Gat in den mmir waar de anker door
ligt. U.i g.d is dikwijls veel wijder dan de anker dik is

zoodat er de vogels in kruipen en nestelcn. Er woont eene
spreeuw in dat ankergat. Kijken lijk een nil in een ankergat
(zie uil.).

ANKOVE, v., klemt. op ko. Alkoof, fr. alcove. Een
bedde in eene ankove. Eene gordijn sloot de ankove.

ANMAT, ni. cii o. ZieA.MAT.

ANNEKS, ANNEX, .adj., klemt. op neks. Hctzelf.l.-

als 1. anitextis, fr. annexe. « Schuren ende stallen staende

anne.x de zelvc huysen ofte an de strate. t (Ordonnantien

der stede van Eecloo.)

— Onderhevig, verslaafd, gehccht, fr. stij'et. Hij is >Ujr

annekse aan den drank.

ANSANNE. ANSANS, bijw. Zie alsaxxe.

ANSCHIER, o. Zie H-VVMSCHIER.

ANSKE(N, o. Eigennaam zoo van eenen jongen (An-

gelus). ills van eene dochter (Angela)

,

ANSTREBANTIE, v. Z. .strab.\xtie.

ANT-. In plaats van het voorvoegsel ont- in de werkw.
enz., zeggcn wij meest ant-, b. v. antzag (ontzag), antzeggen

(ont/pggf-n), antbien (ontbiedeo), enz. Zie VER.vNTZA.UEX.

ANTENA, o., klemtoon op an. Bij zeevisschers. Eene
geule beooslen het Xegenvaam, en bezuiden Toria. De
hindcrbank van Antena. De zeebank van Antena. De geide

van Antena.

ANTENTRUL, m., zonder mv., Idemt. op an. Ge-

kookte zoetenielk met suiker en kaneel, anders ook Kabane
genoemd. Bij vele bnrgers drinkt men thee in de week, en

anientnil des zondags. Antentrul koken, maken.
— Vgl. Musschendrul.
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ANTILlfi, v., mv. antilii'n, kleiut. op ti. Het dwars-

li'iiii 111 ceue vensterkasijne, dvvarsarm, fr. traverse d'lme

, r, '!.,'(. De antilie en de niiddenstander makeii het kniiis-

liriiu uit. '/.\e I^nti'len (Gailiard's Gloss.).

(Ink de Bovendorpel van eene deiir, fr. liiiteau. Van

,n 1. /idle tdt aan de antilie.

ANTIEREN, nntienie, j^vaiit/enf, h. w., klemt. op

I
tie. Uetzelfde als Nantieren, fr. nantir, met wefjlatlng van

I de w (zie x).

I — Vcrwaarborgen, met eene som geld of iets anders van

I weerde tot onderpand te <;even. Hij heeft dat ambt maar

I

bekomen op voorwaarde dat hij het antierde.

i — Eene som geld tot onderpand geven, fr. .deposer,

I doiinerpour garantie, donner en nanthsement. Die amb-

tenaar moet aan den Staat 5000 fr. antieren oni te kunuen

trouwen.

— Ook absoluit. I let is niet genoeg van borge te stel-

len, ge moet antieren.

I

t^XOO'KO'SM, antoorde, geantoord,\i. w., scherpo

00. Zoo luidt in Fr.-Vl. wat elders Antworden spreekl.

— A.NTOORDE, v., fr. reponse.

ANTWORDEN, antwordde, geantword, b. \v. Het-

zellile als Autwiwulen, Fr.-Vl. Antoorden, fr. rcpoiidre.

— Antwi >rde, v. (niet o.), fr. nponse.

-ANTWORDEN, z. Mis-.

ANZIJN (wvl. ANZiiN), ni., klemt. op sijii. Hetzelfde

als Azijn, fr. viiiaigre.

— Wegens de ingelaschte /;, zie N.

APAZEMENT, o. Afdoende uitleg, fr. explication

satisfai^aiilt'. Ik ga u daarover apazement geven, zooveel

het u lust. 1 k kreeg geen apazement genoeg.

— Eig. het fr. apaisement. Vgl. Azement.

APEEL, m., vklw. apeeltje, apeclke{n, Idemt. ny:, peel,

scherpe t'c. Bloemtiiil, fr. bouquet de fleiirs; ook Kapeel;

zie aid. Een apeel bloemen. C. Vranc.x, na de deugden van

Maria voorgesteld te hebben onder de zinnebeelden van eene

violette, lelie, rooze, kersainve, akeleie, majoleine, lavendel,

rozemarljn, enz., zegt

:

Dit appeelken Maria van uwe deuchden,

Oftere ick u met .XV. ave t'uwer vreuchden.

Hij schrijft het w. ook hoepeelken, hoopeelken en hoet-

peclken. (Le'e. v. Maria bl. 342, 344, 347).

L. de Huvettere sjjelt hoppeelken : > Een gouden croone

nnistekcn met welrieckende hoppeelkens >.

APEELBLOEM (wvl. -bj.omme, zie OF), v. Kapeel-

bloem, tniisjonker, «//««//.;« barbatus L., fr. bouquet par-

fait.

APEGARENS, o. mv., fig. Moeielijkheden, verlegen-

heid, nettlige tnestand, fr. embarras. difficultes. In de ape-

garens gerakcn. Hij is daarniede in de apegarens. lemand
in de apegarens jagcn.

APEKALLE, ir.., mv. apekallen, Idemtoon op dc eerste

grcep. Bij zeevisschers. Soort van haai, fr. leiche, I. seimntcs

glaeiaiis. « Les pecheurs qui vont au Nord en prennent

• quelquefois; il est estimii pour son foie qui est enorme et

qui fournit beaucoup d'huile. On cknie un morceau tie la

<lueue sur le baril qui renferme un foie d'aepekalle ". (Van
Beneden, A/iu. Part. 1865-6O, docum.,b!. 602.)

APEKUK.m., mv. apekuks. Kleen verncuteld mensch,

fr. baiuroche. Een leelijke, een belachelijke .-ipekuk. Ken
apekidc van een ventje.

APENING, m. Zie hapen-ing.

APERACHTIG. zie aperk;

APERIG. APERACHTIG, adj. Happig. gictig, be-

gcrig, fr. avide, Aperig zijn naar ieLs, of acliter i'^ls. De
kinders zijn aperachtig naar appels en ander fniit. Aperig

zijn naar hooge bedieningen. Hij is aperig achter het gekl

(hij is vol drift en ijver om geld te winnen).

— De eerste greep is lang, en het woord heeft veel gelij-

kenis met het fr. dpre, dat juist in denzelfden zin gebezigd

wordt : i'tre dpre a la rliasse^ au /eu, au gain, a Vargent^
a la curee. Indien men het liever thuis wees bij Happig,

dan schreef men beter Haperig; doch het \\\v. happen is

tonzentniet gekend.

APETREK, m. Apenkuiu-, aperij, fr. singtrie, bouf-

fon/ierie. Die apetrek deed veel lachen. Een vent die veel

apetrekkeii over hem heeft.

APOLIQUINTE, zie appelkwinte.

APPARENT, m., APPARENTE, v., stemrust op
rent. Een woord dat men in eenige streken gcbniikt voor

Minnaar, minnares, fr. amantie, fiancc{e,futur(e. Zij liwam
daar met haren apparent. Hij en zijne apparente.

APPEELKE(N, zie apeel.

APPEL(E, m.,h.pomme.
— Een appel tegen den dorst, of een appeltje lessen dat

meerder nood komt, geld of iets anders dat men spaart en

bewaart ora zich later te kunnen behe'pen als het nood doet.

— In eenen znren appel bi/t^-ii, eenen ziiren appel eten,

iets onaangenaams tegenkomen en ondergaan.

— Een appel voor een ei, iets slechter voor iets beter.

Een appelken geven om ten eitje te krijgen.

— J'bor eenen appel en een ci, van entvvat van niet.

Men kan dat nu koopen voor eenen appel en een ei. Die

geld noodig heeft, verkoopt dikwijls kostelijke dingen voor

eenen appel en een^ei.

— Het appelken smaakt gemeenlijk hoomsch, zie

KOOilSCH.

— Het is diku'yb beter een appelken gegcven dan geeten,

spreekw.

— .Met beloften en vorte appels en smi/t men nieinand

geen builen, spreekw.

— Het gaat (of liet is) lijk appels eten met een mesje.

Wordt gezeid van iets dat licht en gemakkelijk verrieht

wordt.

— Jfet geld koopt men appels, schertscnde gezeid voor

Met geld kan men alles verrichten en verkrijgen.

— De zaal {de kerk, de school) loas zoo vu/, men hadde

er appels in gebradn. EUeptische uitdrukking voor Het
was er zoo warm ten gevolge van de groote menigte men-

schen, dat men er appels zou kunnen braden hebben.

— Xoch appels noch peren weten, geenen inhoud van

de zaak weten, wegens iets niet genoeg onderricht zijn om
een besluit te ncmen. Hij wist noch appels noch peren. Hij

heeft op mijnen brief geantwoord, maar zoo duister dat ik

er noch appels noch peren mee wcte.

— Fig. Bolrondc knop, groot of kleen, dienende tot haml-

vatsel aan eene dear, veester, schuilla, wandelstok, enz.



APP APP

—APPEL. /. Aaid-, 'Araiiie-, Ker-, Gijn-, Kaneel-,

Kiifkappcllje, Pastoi-, Peer-, Pomp-, Sneeuw-, Spcr-,

Zdiiier-.

APPELBIE, \-., niv. appt-lbie'iu A\'cspc, aiiders ouk

FiuiLenier »^euaannl, h. giu'pt\

APPELBLAUW (wvl. appei.blow, zie Au), adj.

r,iijsaLhliy lil.iuw yelijk de bloesem van 't vlas, h, gris dt

lilt. Ken aii|iclblau\v Ideedje. Appelblauw klcur is lief en

/adit.

— Men zegt onk A])pelbloei. In de wooidenlraeken

\indt men Appelliloeseni vertaald i"dci(ir fr. loiigc-pdlc;

en 2" ook door fr. gris de Hit.

APPELBLAUWZEEGROEN (wvl. APPEr.HLOW-,

zie Ai), adj. W'ordt meCit j;c,;cid van cenige klecderstoften,

en vooial ^an zekere soort van zijde, wier kleur blauwach-

tij; t;rocu of gioenachtig blauw is, fr. celadon. Een kleed

van zijde appelblauw-zeegroen.

— Dikwijls wordt het schertsende gebezigd cm een

onbcstemd of vreemd kleur aan te duiden. Een kleed appel-

blauw-zeegroen, met fyliamorte striepen. Wat kleur bad

haar kleed:- Appelblauw-zeegroen (d. i. een onbepaald

klour dat ik niet wect te noemen).

APPELBLOEI. ni. Appelbloesem.

— .ilj. Appclbioc=emkleUrig, fr. roiige-ptih: Ook Grijs-

.achlii; blauw, h. gris dc lilt. Zie appelblauw.

—APPELBOOM. z. Kriek-.

APPELBOOR, "., mv. -booren. Bij limm., enz. Een

boor, andcr:> ook Lenterboor, en bij Kramers Cirkelboor

genaamd, fr. cotipe-cercle. Het appelboor hceft in 't midden

eencn pint tusschen een sclierp lemmertje (dat den omtrek

van ccne ronde afschrijft en uitsnijdt) en een noesch bei-

tellje (dat in 't ronddraaien, het hout uitschaaft binnen dien

afgeschrcven omtrek).

APPELBRUIN (wvl. -bruun, zie ui), adj. Bruin met

cene gi/jze tint doormengd, gelijk b. v. eene gewevene

stoffe waai-van de ketting bruin, en de inslag halfbruin

lialfw it is. Een appelbrtiin kleed.

APPELFLAUWTE (wvl. -F.,oWTE, zie .\u), v. Eene

lichte vooibijgaaade llauwte, waarbij — zoo men zegt —
water over 't herte draait, zoodat men bleek wordt en

onpasselijk is, maar zonder in voile onmacht of bezwijming

te vnllcn. Geef mij lets te eten : ik krijg cene appelHauwte.

Zijnc kwalljkte is al gedaan, 't en was niaar eeno appcl-

llauwtc.

— Aiisschien is dit w. liiemit geboren dat er personen

zijn die aan eene sterkc appelrcuk niet kunnen weerstaan,

zoodat zij seffens moeten een stuk appel eten of zij bedijgen

kwalijk en vallen van hen zelven. « Op eenen dag zag

Pilatus uit, door eene venster van zijnen paleize, in eenen

boomgaaid, ende hij hadde zoo grooten hist van den appe-

len, dat hij bijna amachtig was.... ende hij zijde : ik heb zoo

grooten lust tot deze appelen, ende, en hebbe ik er niet,

zoo zal ik sterven. » (Uit eene legende in eenen Passionaal

van 1505.) « Alle appelen zijn goed dengenen die haast in

onmacht vallen ofte flauw van herten zijn. ; (Dodoens

kmidb. bl. 1238.) Zie R. d. H., V. bl. 99.

APPELJAAR (vl. -J.VER, zie ae), o. Een jaar dat rijk

en viud.tbr.ar is in appels. Men heeft scdertlang zoo gecn

appeljaar geh.id gelijk van de jare.

APPELKNAP. m., APPELTJEKNAP, o. Kin-

dcrspel waarbij elk op zijue beurt met de taiidcn naar eenen

appel hapt die in 't water ligt of aan eenen draad hangt.

-Vjipcltjeknap spcleii.

APPELKWINTE, v , klemt. op kwiiit. Kolokwint,

fr. i'oloqiiiiitc.

— Men schrijft ook Kwintappel. Vgl . - appehi/n en

sijiiappel. Bij onze vorige sdirijvers vindt men ook Apoli-

quinte. «. Den apoliqiiintc komt uyt de heete landen en

wort hier met menighte v.in Italien gebracht. » (Jac. De-

smet.]

APPELLAAR ('vvl. appellare, appellere), m.

Appelbooni..

APPELMUNK, APPELPONK. m. Verborgen

hoekje of plaatsje waarin men appels te murwen legt. Ik

vond zijnen appelponk in den hooischelf.

APPELPAP, m. Wartaal, mengelmoes, reileneering

of verhaal vol van dingen die niet aaneen hangen noch bij

malkaar voegen. Die spreker heeft daar eenen appelpap

gemaakt! Zijne antwoord op dien artikel van het dagblad

was een rechte appelepap.

APPELPLOES, o. Kadul met .appels. fijngestampte

pataten met apjicls er in.

APPELPONK, zie appelmunk.

APPELPOTE, v., mv. -poteii. AppeUxtom, (r. poiii-

APPELSCHEEP, zie appelschip.

APPELSCHIP, APPELSCHEEP, ". In de ge-

mcenzame verkocring is dit woord \eel gebniikt voor

Hagelvlaag, buiige wolk waaruit het hagelt. Er vaart een

appelschip in de' lucht. Ik haastte mij naar huis als ik dat

ajjpelschip zag komen.

APPELTJEKNAP, zie appelk.vap.

APPELVINK ix\-\. -VIINKE, zie ind), v. In veel

streken de uaam van de Slagvink, fringilla cwlcbs, fr.

pinsoit commitn.

— Te Brugge is het een vogel nog zoo groot als eene

slagvink, zonder zang, met een korten dikken snavel,

coccothraiistes vulgaris, fr. gros-bec commun. Kramers

ook vertaalt ^/-oj-Jw commun door Appelvink, kernvink.

Deze appelvinken kraken krieksteenen en eten er de kernen

van op.

APPETIJT (vvl. .\pPETnT, zie ij), m., zonder mv.

Eetlust, fr. appclit. Geenen appetijt hebben. Goeden appe-

tijt hebben. Met appetijt eten. De appetijt begint weder te

komen. « Al dat den mensche eenigen appetijt ende lust

pleecht aen te brenghen, dat weygherde sy t'eten, als zijn

loock, peper, caneel ende andere specerijen die den appetijt

vermaken. » (L. de Huvettere.)

Rueck, smaek, appetijt, in drincken en eten

Es al vcrsleten. (A. Biins.)

— Lust, in 't alg. Uut een ongeschikte appetyt ende

gheneghentheyt tot wrake. » (I. de Damhoudere.) Hi vint

in hem selven smakelic appetijt tot God en in God. (H.

Hcrjj.)

Zij mach slapen en waken na haren appetijt

Zonder ijemandts verwijt. (A. Biins.)



ARA ARI

APRIL, ni. De naam van dc \'iercle niaaacl des jaars, fr.

— De kleinUion verloopt : in de eene streek valt hij op

dc eerste greep; elders valt hij op de tweede. April, en

njot i,'i-l\ k de Boere-greffiers Ae- jiril. » (V'aclande.)

APRIL. Bij landb. Een afhellende voord ofdam om van

cene hoogtc af te rijden in den akker. Langs eene vaart of

kanaal ligt er gemeenlijk een hooge dijk ofberm ; als het ge-

beurt dat die dijk de weg is langs waar de landbouwer naar

de akkerlanden met wagens of karren rijden moet, maakt liij

cencii breeden dam die hem loelaat van den dijk a( te rijden

in den akker : /ulk een dam heet een April. Eenen april

niakcn. De aprillen zijn breeder naar den kant van den

akker, en smaller naar den kant van den dijk. Hij reed met

den wagen nevens den april, en viel in den gracht. De
aprillen dienen lot mennegaten in den oegst. . Conditien

waaroppe besteidt wordt mitsgaders het maecken van

twee aprHlfit thenden vandezelve vaert, jeghens de ghendl-

sche lieve, omme te rj-den met waghcn ende peerden over

een brugghe die gheleyt zai werden over de voorseide vaerl

voorts ook het maecken ten noorthende op de westzyiie

vandezelve vaert een op en afgaenden april omme de

sthepen te moghen lossen ende laden. » (Oorkonde van

2 Juni 1649 te Middelburg in \naanderen.) -. Item angaende

de aprillen die ghemaect nioetcn worden omme te ryden

over de bnigghc moeten elck lanck wezen thien roeden,

hooghe btn-en de crime vandcn barm van de ghendtsche

lieve zeven voetcn, wcl vcrstaende, jeghens den oppercant

van deckplanckcn van voorseide brugghe, boven breet

blyvcns thien voetcn. (Id.) « Ende voorts angaende hot

maecken van ccnen opj^acmlc en afgaenden april mn\c vaert

die dienen zal tot het laden ende lossen van de schepen,

dezelve te maecken op de hoochde van den barm van de

voorseide vaert, boven lanck op een glieljcke hoochde tot

vier roeden, ende breet met de crime van den b.arm achten-

twyntich voeten, en de aprillen boven wyt acht voeten

afdaelende naer den heesch van den wercke dosserende

ter landtzyde v,in j'der voet onder halfven voct, al wel en

behoorlyck recht onder de lynie. (Id.)

— Dit \v., veel gebniikt b. v. langs de vaart van Bniggc

naar Dannne, voert den klemtoon op de tweede greep. Vgl.

fr. afipnn-i!([.. d'archit.i

APSJAAR, m. Zie hai'SAAKU.

ARAANJE, zie aRjVNJE.

ARACHTIG, adj. Hetzelfde als Arrig. ruw.

— Afl. Anuhtiijhei.l.

ARANIE APPEL. zie aran.ie.

ARANJE, ARAANJE, v. Kil. Aranic-appel. H<l-

zelfdc als Oranje, fr. orange. Aranjen koopcn. Een araanjc

doorsnijdcn. Een groot hof vol aranjen, cilroen ende
andere boomcn. j (P. Devynck.)

Met een ap|)el rcndt

Van araingen schoonc.

(CI. Decleick.)

— Sanicnst. Aranjcappel, Aranjeboom, Aranjekleur,en7.

« GtooteJran/e-boomen die hunne ste\le kinvn uvt-stekoii.

(P. Devynck.)

ARANJEBROOD.o.Oranjcbrood, plane rondo /neli-

koek met stitkjes aianjeschillen erin gebakken, fr. pa/n

d'cpiet a pclurcs d'orange confitcs. Zijn het stukjcs nielocn-

schillen in plaats van aranjeschillen, dan heet dc koek

Sukadobrood.

ARBEID (wvl. .\ARBEII) of VERBEID, zie AE), in.

Grooten aarbeid doen. In den aarbeid (barensnood) konicn.

« Dat de valsche gocderen niet min aerheyts ende hooft-

sweer en moeten costen. > (J. G. Steeghius.) « Allen swacren

aerheyt. » (F. de Smidt.) V;m alle moeytc cn&c acrbcyt

nirtcn. (C. van Dordrecht.)

—ARBEID, zie Peerden-.

ARBEIDELIJK (wvl. aarbeteuk), adj. en bijw.

Moeielijk, met veel moeite en arbeid, fr. lahorieitx, peni-

blefment. Aarbeielijk zijnen kost winnen. Gracliten delvcn

is een arbeielijk wcrk. » Wilt gedencken hoe arbeidelie gi

mi g'or'.it !;;bt. - (Van Hasselt op Kil.)

ARBEIDEN (wvl. aarbeie.v), b. en o. w. v 't Veld
i: -r'' : l-.-t en-le ploeghen. -

(J. de Harduyn.)

ARBEIDER (wvl. a vrbeier), m. Wcrkman, fr.

07f7'rier.

— Sjoiiwer, fr. porte-faLx.

— Koeiboer, een geringe landbouwer die cenige koeicn,

nia::: g??no pjer:len Ineft. fr. petitfcrmier.

ARBEIDERSPLAATS (wvl. aarbeier.splat.se),

T. Koeiplekke, kleen hofstedeken waar men cenige koeicn

houdt, maar gcen ]);rrdcn.

ARDENTELIJK, .adj. en bijw. klemt op den. Hct-

zellde bij 't volk als Ordcntelijk in de Woordenb.
— AVcgcns a =^ r, zie onder A.

ARDUINZAAG (wvl. orduuxzage, zie ui), v. Kurte

stecnzaag bestaandc uit een lenimer met twee of drie

kcrtcls, en eene houten handhave.

ARE, v. Zie aar.

—ARE, /.. ader.

AREN, ni., rav. arens. Bij zeevisschers. Een vaste visch

die veel gevangen wordt, fr. vive, 1. traehi'niis lura. Hij

heeft veel stekels die, als zij kwetsen, de hand in cens drie-

dubbel dik doen zwellen, zeggen de visschers.

— Prof Van Beneden spelt Ann. An». Parlem. 1865-

66, doaim. bl. 602.

— Tn dc AVoordenb. ^nat .\rcnvisch, fr. atlicrine.

ARGUATIE, ARGUWACIE, v. Gckijf. twi^t.

(^ntli.ui.l 11 van gokijf en arguatie. (***)

ARGUEEREN, arguierdc, heb geargneerd, o. w.

\'an 1. argno, fr. argner, d. i. redeneeren; twistcn, kijven,

hanewanen, fr. disputer. Over <y"op iets argueeren. Tegen

ii/"metiemand argueeren. * Die zeven daghen lanck teghea

Carolstadt glieargtieert h.adde. »
(J. Vande Velde.) « Eenen

Schotschcn dienaer des Calvini.schc Godts-woort <iuam te

argtieren met eenen Engclschen dienaer desselvo wooiills. i

(R. Versteganus). Kijven en argueeren. Wat staat hij daar

te argueeren?

— Het volk zegt Arguweren. Aggerwcren, Arrcwcrcn,

Erguweren en Eggreweren, klenit op zaclitl. <.

— Afl. Argu-crdcr.

ARHAMER, HARHAMER, m. IJzcren hnmer,

andci-s ook Boolhamer genaamd, waarniede men ccn pikke

of zcison op (le .arre scherp klopt,

ARIAANTJE, o.. klemt. op de eerste greep. Duikerlje,

fr. caelte-eaihe. Aria;mtje spelen.



ARM ARINI

ARIAUW (wvl. ARiow, zie Au), m. zdiidcr mv., klemt.

c)]i nifo\ Zoo hcet en is het geroep van de koeherdcrs in de

wcidoii. I loor den koewacliter ariauw roepen. Geheele

daj^en aiiauw /iiigen. Het l;linkt oveial van den ariauw.

Vgl. Ai.ir.N.

ARIAUWEN, 'Z'/o^/K*, /;f6^ewOT«7fi/, o. w. Ariauw
i,.pp-n.

ARIE, V. Zie harrie.

ARIEN, nn'de, kcb gearid, o. w., klemt op a. Neerstig

bczig /ijn. nccrstig eten, van ossen of koeien die in de weide

of ill de klaver grazen. De koeien arien in de klavcr. In tet

gras iirien. Laat het vee arien tot dat het avond wordt.

— Ool( gcbruikt in den zin van Ariauwen. Hoor hoe de

kocicrs arion van verre naar malkander.

ARINK, ni. Soort van onkniid. Zie H.\RINK.

ARKE, \ . Praalboog, fr. arc de triomphc. Eene grootc

arkc oiniclitcn aan den ingang van het doqj om eene gecstc-

iijke of wereklHjke oveiheid te ontvangen. Erstonden ver-

sclicidene ariien van afstand tot afstand.

I )ni door het midden van hun prachtige Arck te rj'den.

(Beschrj'v. van de vreugdeteeck.)

ARLAN, HERLAN, m. Smaadnaam van iemand die

traag cii laiig/'aam tc werke gaat, lamlende, fr. Undore. Het
is ceil reelite Arian, men kan niets van hem gedaan krijgen.

Ge zijt hjk cen arlan. A sa, arlan, spoed u wat.

— Dit wooid klinkt in de uitspraak gclijk men in ir.crlnn

zou uitspicken, met den Idemtoon op o>i en de neuskkankte

/;
: waaiom ik denk dat het wel van vreemden ooisprong is.

Althans zciden de Franscheu avcrlan voor Lompaard,
dwazciik. « Lc mot avcrlan s'cntend pro]irement de cer-

tains jwysanswalkins qu'eu Lorraine on appelle//fliw//«^>-i)<

zrgt Rcsrherelle.

ARM, m. Een zeevisch. Zie .\RE.v.

ARM (wvl. .v.\RM, .VREM, AERJtE, zie .\s), fr. hras.

Zijnc arems laten hangen.

— Zijnc aarms staan te verre op zi/nen rug, zcgt men
van een luiaard.

— /« icmands rechtercn aarin vallen of liggen, zijne

guns! bckomen of genieten, zijn beste vriend worden of zijn.

^ARM, zie Spruit-.

^ ARMDE, z. Kort-, Lang-.

—ARME, z. Relc-, Vlugs-.

ARM (wvl. AARM of AERM, zie ae), adj. Behoeftig,

fr. pnin'rc. Zoo aarm als Job. Een aamie zak, fr. iinpanvrc

diablc. « Wat waert ghy aermen mensch. » (G. De Dous.)

< Al leven wy een aerjn leven. » ^C. van Dordrecht.) < Om
stclen oftc om roeven, daertoe vaeren (iiaeren^ warenj zy

allc \iocme soldaten, maer om jegens de vyaendt, vaerendt

/waren 'f) acrmc scaepen. :; (G. Weydts.)

Oils lieve Vrouwtje die daar staat,

Cii ziit goed en ik ziin kwaad :

^\'ilt gi miin aarme ziele gedinken,

Ik zal u een Aye Maiia schinken.

(Volksrijm]ijc.)

— Aarmc Jait/jem. kluivcrs, fr. garntsaircs.

— Aarmc Klarcn, zekere kloobteruopnen, fr. la pau-

vrcs Clairci. — Eene hof blociii, andcrs ook MucderiKiakte,

fr. colchiqiie d'automnc.

—ARM, z. Luis-, Straat-.

ARMEEL, o., mv. armcclen. Bij wagenni., landb,,

enz. Icder van de twee armeii of beenen van den voortrein

eens wagens, waartusschen het dikke achtereinde van den

dijsel vastligt bij middel van de armeelspil. De Armeelen

heeten ook Oenen, fr. armons, crc'monts.

— Men zegt ook Enneel, en Remeel.

ARMEELSPIL(LE, ERMEELSPIL(LE, RE-
MEELSPIL(LE, s.^ m\. -spillcn . De ijzeren spil die

liorizontaal dwars door de armeelen zit en door het achter-

einde van den dijsel die er tusschen ligt; anders ook Of nc-

bout, fr. attcloire. De armeelspille vestigt den dijsel aan

de ocnen.

ARMEIE, v., Idemt op ei. Leger, fr. armc'e. De on.).-

gedienden van Napoleon I spreken van de armeien waaiin

zij gediend hebben. « Keerende al zo weder, met alle /\ ne

nrmeye, van daer hy ghecommen was. > (N. Despars.)

— Bende, hoop, fr. troupe, bande. De zwaluwcn \cr-

trekken in armeien. Hij met geheel zijne armeie (met ,al zijn

volk). De armeie kwam in

.

— Wanneer een fr. w., eindigende met c of <r, in 't vl.

overkomt, verandert die uitgang in ciofeie, en behoudt den

klemtoon, b. v. ol/bc — abbei (te Wervick, enz.), arm,',

armeie, chassc-marcc — kasmarei, chkorce — cliicoiei

gccnstins chicorij), contrcc — kontrei (bij Krani.), <<>;

— karweie, ^ff/ci' — galeie, gclcc — gelei, livrcc — li\i

juhilc — jubilei, m. en jubileie, v, haqucnc'e — hakkei

pate — pastcie, vallcc — vallcie, Tisii — vizeie, volii —
volcie.

Nogtans caftV — kaflij, kathe; cliamsce — kalsij, kal-ic.

ARMEN (wvl. AARMEN of .VERMEX, zie XL), arm,/,;

heb gcarmd^ o. w. De armen zwieren in 'tgaan. Ga.ni :il

aarmcn. Hij annde geweldig,

—ARMEN, z. Rek-.

ARMENSIER, ARMENTIER, ..,,k EIRMEN-
SIERcn EGGERMANSIER, m., klemt op icr. /.km-

teliunstenaar, tooveraar, fr. n,', romaucicn, mafi'/clcn.

— Goochelaar, fr. prestidigitateHr, cscamoteur.

— Behendig en vemuflig mensch die met alles nog w e^

wcet als de anderen 't reeds opgeven. Het gebouw iii'ic-t

invallen, maar 't W.1S daar cen eggermansier van een tiiu-

merman die middel vond van het staande te houden.

— Vandaar het o. w. Armensieren, Eggenuansicirii,

d. i. tooveren, goochelen, met een verbazend vernufl ie(>

venichtcn.

ARMOEDE (wvl. .varmoede of aermoe, zie af), v.

Behoeftigheid, fr. paiivretc. De zwarte armoede(de akcli^'c.

de droevige armoede). In de zwarte aarmoe zitten.

— Het is cen armocdje. Wordt gezeid van iet^ d.il

armocdig, gering, kaal is. Het stuk verzen, dat hij bij ilic

plechtigheid zal lezen, is maar een aannoedje. Die aklxcr-

vnicht moet regen krijgen, ofhet zal cen aannoedje zijn. Ecu

smerig aannoedje, ft. 7ine pictrc affaire.

ARMTIERIG (wvl. AARMTIERRi, AAKMF.NTIKKl'i\

adj. Armoedig, ellendig. Een armtierig mensch. De al^k•:r

vnichten stonden armtierig. Die kerk ziet er armtieri;^ nil.

Een armtierig kasteel. > Siet nu eens hoe slechi, hoe uu\ol.



AKS .\.S(

''.'licbbeii docn lymcn. (Vaclaiulc.) < Zio daev is vcerlij;

, en l;oii|it u nicuwc klcpien, waul '!< cm zic nict

(lat nnnr |>aclUcr.s zoo ari/wntiirt^- or iiyl l<onieii.

.'
i )uvillers.)

(I
— Vgl. Gocdcilicrig (j^oedcrtioixii), Zifkcrtierij,' (zickci-

j
lieren).

'I ARMVUL (wvl. AKOivuL, zic arm, ni.), mv.ann-

viillfii, aiiiiviils (en mz'i armen-v^d). Zooveel als men in

, heide armeu omvatten kaii, fr. hrnssr'r. Eon aiinvul hout.

Drie aimvulk-n hooi. Hij koclit daar boeken bij gehcclc

I armvidlen.

I
— Het volk zegt Aarvul, mv. aarvnlleii, aarviils, vkhv.

1 aarvulleke, klemt. op n<ir. Zie assimilatik.

I ARNAAL, ERNAAL, ORNAAL, ni., klemt. op

' iiaal. Pisflesch, iV. iiriiia!. \oor bcdlogerige zieken. Een av-

I

i naal van glas, van blik, van gleisweik, enz

.

j!
— Bij oude vk schrijvers oiync voor fr. urine.

I
—

J. Van Beer.s [Gez'ocl en /et'en) gebruikt ordmanl voor

i de bolvormige watcrflesch waarbij de kantwerksters 's avonds

': werken, en die wij het Straal noemen of de BoUe.

ARRE. HARRE, v. Klecn aanbeekljc, ook Kruine

gcbcotcn, vvnarop men de pikke en de zei.sen met den arha-

: nier dun en scherp kk)pt, fr. encbimette.

|i
— Dit w., even als arren en nrhamcr, hoort men in

ij 't Bnigscke Vrije en in het Thiellsclic. Ook in Brab., vol-

ij gens Alg. VI. Idiot., gebruikt men nrn-ii, arhamer, doch

:' argifoina voor ons arre.

I ARREN, ariie, ^virn/, b. w. Met den arliamcr scherp

I

klo])pen, ook Booten, en Scheldcwaarts Harcn. Men art de

' zciseiis zoowel als de |)ikken. Eene pikke arren. Overigens

wcl men de pikke met eenen strekel van bhuiwachtig steen,

en de zeisen met eenen houten strekel die met natten zavel

of steenzand bestrekcn is; als dezc wetting niet meer toe-

reikende is om de snede te geven, dan moet men eens arren.

' — I'lnzc uitspraak belet niet van Harren te schrijven.
' Zie H,

ARREWEERBN, .1. w. Zio augukkkkn.

ARRIE. v. ZicHAKKir..

ARRIG (wvl. ARKEli), adj. Ar^;, k«:iail, niw. Arrig

.
vvedei', arrigc lucht, arrige wind (giiur, koutl en schraal,

Ir. dpir, rude, nigre). Harriachtig weder is arrig, maar al

arrig weder is niet harriachtig. Arrig land (lastig om bebou-

wcn, hard en zwaar, of droog en steenachtig). Arrige klee-

derstoffe (hard en mW), Arrig laken is niet goed. Een
arrige baard (hard en raw, en mueilijk om scheren). Arrig

vel (ruwen schubachtig'. Arrigc aprilwinclcn,fr.7'C«fe roux.

!
— Afl. Arrighcid.

1 — Mm zcgl 0.1k AiachtiL;.
I

I

ARSCHAAL. ASCHAAL, m. on v., kk-nii. oj) dc

ccrstc grccp. Ecnc plant met zwartc liczcn lijk ilc aspergie,

;
fr. morel/c noire, so/anum nigrum L. De a?scha!e groeit

veel tusschcn boonen en ccrdappels. . Om dc worten te

docn vergaen, is goed asscliale gevreven. » (G. Simous.)

— Omstreeks Brugge zegt men Arschale, v. met eene r;

overal elders zonder r (zie Rs), doch ovcral niet in "t zelfde

geslacht, liier Aschaal, m., daar Aschale, v.: in somniige

plaalsen zegt men ciikelijic Ale, v. Bij Dodoen> hcct dit

kruid Naclitschndc en Nascave,

ARSKL, zic \sm:i .

ARSTELING, zic amku.ng.

ARTEEZE, v., mv. artcezen, zachll. cc. Langachtigc

liruine pruim die gemeenlijk gedroogd wordt; ook Bamis-

l)ruim, soort van Prnnus donicsti :a, L.

— Zfio genocmd misschien omdal zij ons uit ArteeziO

gekomcn is. Vgl. Aschoenje.

— Men zegt ook Alteeze en Ateeze.

'ARTIJKE, V. Zie erdentijke. « Met qualyc te baycn,

soo vallender vele in cortsen, in popelsie, in cxcessen,

in hooftsweeren, in artyken oft flerecyn, in lammicheyt,

in swymelinghen, enz. » (F. Rapaert.)

ARTISJOK{KE, v., fr. artichaut.

— Een ronde dikke koek wiens boveudeel ge\ormd is

in stralen rond eenen appel, om aldus in 't grove eene

artisjok te verbeelden. Te Kortrijk zijn er veel artisjokken

op sint Niklaasdag. Ontbijten met twee artisjokken. Artis-

jokken koopen voor de kinders op sint Nildaas.

ARTJOEN, n. Zie artsoen.

ARTSOEN, ARTJOEN, o. zonder mv., klemt. op

de tweedc greep. Aard, natuur, soort, ras. Die tarwe is van

een goed artsoen. Een slecht artsoen van boonen. Die andij-

vie is van 'tzelfde artsoen als de mijne.

— Ook van menschen. Dat is een vies artsoen van volk,

van menschen. Hij is van 't artsoen (hij is van 't.ras, hij is

van 't bloed, hij heeft denzelfden aard als zijnc ouders).

— Kil. Aerdsoen, indoles, natura.

ARTSOENEN, artsoende, hch gcartsocnd, o. w.

Voortzelten, zich voortplanteu, fr. sc propager, se /ram-

mettre, spiekende van goede of slechte hoedanigheden. Het

is geen wonder dat die jongen een dief is : zijne oudei >

waren 't ook; dat artsoent. De krankzinnighcid is iets dat

artsoen t.

— Men zegt^ook Oricn (in twee sylben, met den k!em-

toon op de tweede).

ARUIKELA (wvl. arukela, zie fi), v. Eene bloem,

anders Rcukela: zieald.

AS, ASSE, m. (uiet v.), fr. issieu. Het wiel draait om
den asse. Ge zult wel eenen keer spinnen dat het vier in

den asse komt. Eenen nieuwen asse in eene molen steken.

—AS, —ASSE, z. Lei-.

AS, NAS, m. Den m spelen, wordt te Brugge gezcid

van kinderen die overhoop uaar elkander gooien met eenen

kaatsbal, zonder eenig orde of regel te volgen ; geheel de

kunst bestaat in den kaatsbal zoo dikwijls te grijpen als men
kan, en er anderen mede te treffen zoo sterk mogelijk.

AS, vocgw. dat gelijk staat met als, en in de sprcektaal

veel gcbezigd wordt . As hij dat zeide. As ge hem ziet. Doc

't zoo as ik 't u zeg. As de dood overkomt. Hij is meerder

as ik.

— Men zegt ook Ols en Os. Os gc dat zegt. Os hij lioml.

Minder os ik.

— Dit as bestond ook in 't oud engelsch. Zie Delfortiie

Analogies bl. 409.

"ASAGE, zie onder awind.

ASCHAAL, m. en v. Zie akschaai..

ASCHOENDE. zic aschoenje.
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ASCHOENJE, v., luv. astliornjcn, UlcilU. op .v, /„.,

.

Zuele kers, anders ook Parelte genaamcl, fr. giiigne. Zwarte
aschoeujcn. Roode of bonte aschoenjeu. Aschoeujen den.
Een paander aschoenjen.

— Ook Aschoende . — Zie gaskoenje.
— Saincnst. Aschoenjeboom, Aschoenjelaic, Ir. gii/i;ii/</-;

Aschoeiijekers (wvl. -K-crze), ir. guigiic.

ASCHOENSDAG, m. Hetxelfde als Asdiwoosdajj;.-
— Wcgens dc weKlatitig van w, zie w.

ASCH-VIJSTER, bij Kil., zie.vssCHENVijsTEK.

ASEM, m.. mv. asems. Adem, fr. haleine. Ben aseiii

lialcri. Buiten aseme zijn. Zijnen asem opliouden, fr. retc-

nir son hnleine. De lucht in de zaal is bedorven van dc
ascms.

— Den asem bi-eken, elke uitademing in twee of dric

keeren uitstooten, zoo men somwijlen doet in het loopen.

Als de asem gebroken is, loopt men gemakkelijk.

— Kil. Aessem.

'ASEMADER. ADEMADER, m. Luchtpijp, adein-

pijp, fr. trachee-arthe. -. Sy heeft dat genut, ende dat soo

liberlijck dat in gheender maniere de adem-adercn nict

wedersporich en hebben gheweest. » (L. de Huvettere.)

— Het w. ader werd voorheen toegepast niet aleen op dc
bloedvaten, maar ook op andere buisvormige deelcn in liet

lichaam (Wdb. der Nederl. Taal). Zoo b. v. Inaderen, de
ingewanden . < Ende toen hij {Judai) verhangcii was, zoo
borst hij mids in tweeu, ende alle zijne inaderen vielen

nit. > (Passionaal van 1505, in R. d. H., V, bl. 99.)

ASEMEN, asemde, heb geasemd, o. w. Ademen, fr.

rcsph-cr. Gemakkelijk, lastig ascnien. Op eenen spiegcl

asemen (met den adem liem bezwalken).

— b. w. Inademen. Men asemt hier eene gezonde lucht.

— Afl. Asemiug(e.

ASEMGAT, o., mv. -gatcn. Ademgat, de mond van

de luchtpijp, fr. I'orifia de la trochee.

— Luchtgat, opening langs waar de hlcht in eenen kcl-

der, in eenen stal, in eenen .scheerzolder, enz. vei-nieuwd

wordt. fr. soupirail. Ee asemgaten van eenen koestal wor-

den 's winters met stroo gestopt tegcn de koude. — Zie

MAZEC.AT.

ASKAKS. bijw. Zie AKSKAKS.

ASSAKKER. m. Zie h.\.\rzaker.

ASSAN.ASSANNE, ASSANS, bijw. Zie.\LSANNK.

ASSCHALE, v.. 1. solamiw nigrum. Zie .\RSCH..\AI..

ASSCHEN(E. m. en v., zonder mv. Hetzelfde als holl.

Asch, fr. cendre. ^^'arme, heete asschen; koude asschene.

In den asschene roeren. Asschen strooien. Onder de asschen.

De asschen nit den heerd scheppen . « Pompe'i lag begraven

onder den droogen asschen van den vnurberg. «. {R. d. H.)

- De helft is asschen. » (F. Vanden Wervc.) . In asschen

vergatn. > (Id.) « Met het blixems-vier en donder-slagen in

asschen en in polver setten. » (A. Poirtcrs.; c Wy die zyn

ccn hoopken eerde, maer stof ende asschoi. » (Ed. De
Dene.)

Menssche ghedynct dat ghy asschene zyt

Ende zult wederomme in (T.(ft7;i!'«ff verkeeren. (Id.)

— Het is in de asschene gevallen, de zaak is mislukt, het

plan is verijdeld. (Wordt eig. gezeid van den heetekoek

die, als men hem omkeert, van het ijzer afvalt in dc

asschen.)

ASSCHEN, z. Dering-, K00I-, Snie^-.

ASSCHEN, nschtc, heb geaschf, o. w. Tot aseli wor-
den, asch geveii. Goede steenkolen asschen wciniy (bran-
den geheel op zonder veel asschen le gcvcn). Hunt aschl lijii.

Die tabak asclit wit en schoon (als men hem rookl).

ASSCHE(N)KRUISJE (wvl. -kruusjic, -kruuskk,
/.K vi), o. lien kruisje dat de priester, op asschenwoensdag,
met gewijde asschen maakt op het voorhoofd der geloovi-

gen. Om een asschenkmisje g.ian. Het asschenkruisjc maakt
(ins iiidacluig dal wij stof zijn en in stof zullen wedcr-
kcercn.

ASSCHE(NlMANDE, v. Snort van grode niandc
die 20 a 2;i kilos ccrdappels houdt.

ASSCHENOENSDAG, ASSCHENWOENS •

DAG, m. Aschdag, fr. mcrcndi dcs cendrcs.

ASSCHE(N)POESTER , ASCHE(N) POET-
SER, ni. Zie asschenvijstkr.

ASSCHE(N)STANDE, v. Stande of hc.ogc kuip

waariii men asschen vergaart.

En toch, ik wet, korts naederhand

'T vnornenien viel in d'assc/te-stam/.

(Vaelandc.)

ASSCHE(N)VIJSTER (wvl. -viistere. zie 1.1), m.

Knecht die at 7 viii/e van den rcep doct, zoo men zcgt

:

b. V. 't vier blazen en de asschen rckeuen. ^Viiders ook

Assche(n)poester , Asschepoetserke(n , ,Schocpoetserke(n,

Slaarke(n, Vuilschortje geheetcn, fr. cendrillon, deen. en

zw. asii-fis.

— lemand die gedurig in den hoek van den hccrd zit.

.Vsschevijsfer, keukcnmol

,

Zit bij 't vier en klapt het ol (al).

of: Zit in 't hoekje en ziet hot ol (a!),

(A%ilksrij;npjc).

— Kil. AsOh-vijster, cinijlo

.

ASSCHOENDE, ASCHOENDE, v. Hetzelfde als

Aschneiijc, {x.gtiignc.

ASSEBAND, m. Bij nudders. leder van de ijzeren

lianden dif rond den kop van den molenas liggen om hem
\ast gesloteu te houden, dat hij niet ojienberste.

ASSEBROEK (wvl. -brouk, zie ou), m. Broek of

ijzeren band die den as van eene kales of ander licht rijtuig

niet moervijzen vastklemtaan den veerbroek. — Zie broek.

ASSEKOT, o. ZieORSEKor.

ASSEL. m. De vang van eenen wagen, fr. frcin,

mccaniqiic. Men draait den assel toe als dc wagen langs

eene helling nederdaalt. De assel sluit tegen de achterwie-

len aan.

— Indien 't dc taalkunde vereischt, niels belet in onze

uitspraak van dit woord en dc volgcnde met eene /; en ook

met eene / le schfijven : arsel, hassel, harscl. Zie H en Rs

ASSEL. m., mv. assets en assetcn, vklw. a.ssctt/e,

assetiv{n. Elsenvormig bkid van sjjerhout, pijnboomen, enz.,

anders ook Naaldc geheeten, fr. aignitle de pin, de sapin,

enz. De afgevalleu assels in den sperrebosch opravelen. EeD

zak assels. Groene, drooge assels. Die spenetakken zijtf

hestaan met veel assels.

— De bladjes van de vlasherels, en dergelijke, heet men

I Kile Assels. Als het vlas rijp is, vallen de assels af. VlaB

met Ideene asselkens.
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Angel aaii liet kaf \aii zekcre graaiigewasseri, zoo als

i.irwe, I'ogge, gcrst, eiiz., en van cenige grassoorlen,

!- 'inderate, gerspenien, enz., fr. harhe^ nrt'fi\ 1. ariita.

~:U van eene aiiwe. Kr zijn veel assets aan dien gers-

1. Kr vloog een asseltje in zijnc oog. Kr steekt een

III mijne keel.

Het wooril is vcc! geliraikt. Mon zi;;i (n.k Kcliol

-I)-

\^;1. 1. '/cftiz/ff (haarspelde).

ASSEL, z. Spar-, Sper-.

ASSELAUWE (wvl. -owe, zie Ai), v., nw. -amven,

\V\w. iiir.i'tje, -aiiwkein. Eene auwc of aardie asselsheeft,

iirisU'. Rogge, gerst, en eenigc tarwesoorten hebben

luvyen.

NVanneer het graan in de auwen groot en nienigvul-

.. dan moet natuurlijk de bolster uitwaarts wijken, en

"els, die eraan staan, aldiis van clkander gescheiden,

. n welhaast door den wind die de auwen tegeneen

tjebroken en afgeschud : van daar koml het dat de

I, zeggen : • het zal een goed graanjaar zijn, want er

^. ene assels aan de auwen. Integendecl zijn de auwen

.
i.f is het giaan, dat er in zit, kleen en vernepen, dau

li^t lie bolster saanigedrongen, en de assels blijven bijeen-

verzameld ;ian den top van de auwe : van daar wederom

dat de boeren zeggen : ; Het zal een mager graanjaar zijn,

want het kourn staat vol asselauwen.

ASSELEN, nsseldi; heh geosscld, o. w. Bij wevers.

Den asselstok aandoen. Als de wever asselt, berciden zich

de kindcrcn van den huize om het blocd van 't lijnwaad-

stuk te \angen. Men asselt om het stidi gihcel te kunnen

afweven.

— Bij voerlieden, enz. Renimen, den vang tegen de

wielen aansluitcn opdat de wagen niet te snel voortglijde,

fr. enranr. Het is voorzichtig van te asselcn, als men van

eene helling afrijdt.

ASSELING, of beter ASSELLING (zie -I.ING), m.

en o.Hetzelfde als Assel, 2'' art. De asselliugen van 'tkoorn.

\[et eenon langcn .issclling. Ken klecn .isselling in de ooge

krijgpii. Kr komen veel asselingen van dat vlas. Vlas met

groote asselliugen.

ASSELSTOK, m. Bij wevers. Eene roede waaraan

vijf of ze-. koordcn v.an .ifstand tot afstand vastgemaakt zijn;

waneer een stuk lijnwa,ad zooverre afgeweven is dat de

garenboom bloot komt, en dat ile fitsc in hare groeve niet

nieer blijven kan, dan neemt men den asselstok dien men

in die groeve vestigt, en de uiteiiiden van zijne koorden

knoopt men, ook van afstand tot afstand, vast aan de fitse,

zoodanig dat die koorden als eene verlenging dienen aan de

schering, en den wever toelaten van het stuk lijnwaad

v'lhecl af te weven tot bijkans aan de fitse. Als men den

Iftok aandoet, moet men zorgen dat de schering overal

j; gespannen blijve.

ASSELTARWE. ASSELTAARWE, ASSEL
TERWE. v. Soort van tarwe wier auwen van assels ol

angcU Miorzien zijn. anders ook Baardtarwe geheeten.

ASSERANT. nok ASTRANT {A/g. Vl. Idiot.), adj.

Onvervaard, koen, stoutmoedig, h.ferme, intrepide, hardi.

Een asserante kerel. Asserant te werke gaan. Asseraiit ant-

woorden. Jongen, ge moet al asseranter zijn, als gij bij de

menschcn zijt.

— -\ST

— .Vll. Asseranlie. Hij heeft geen asserantie gcnocg. Met
asseraulie voor den rechtbank stann.

ASSEWIEL, o. Bij mulders. Het wiel dat met.de
assloove op den molenas zit en de beweging geeft aan al wat
er van biimen draait en keert. In eene windmolen zijn er

gem. twee assewielen, een voor de voormolen en een voor

de achtermolen.

ASSIMILATIE. Welluidendheidshalve verandert of

versmilt somwijlen oen medeklinker in den volgenden, b. v.

Baafmis

Grachtbies

Hakraes

Hoogveerdij

Koopmanschap

Lichtveerdig

Potlepel

Rechtbank

Rechtveerdig

Rechtkafoor

Stokflier

Stijgbeugel

Steengruis

baammis, bamis.

grabbieze.

hammes, hames.

hooveerdij.

koommanschap, komanschap, ko-

menschepe.

liffeerdig.

pollepel.

rebbank.

reflfeerdig.

rekkafoor.

stofflier, stokriolu-r.

slijbbeugel, stijbeugel.

steeggruis, steegniis.

Dus smilten sonitijds ook twee woorden ineen, b,

Dat ge, dat je

Dat ik, dat 'k

Dat me (dat wij)

Dat ze

Doen me (doen we)

Ein me (hebben we)

Gaan me (gaan wij)

Gaan we, fr. allons,

Haan me (hadden we)

Kunn' me (lainnen we)

Laat me (laat mij)

Meug' me (mogen we)

Will' me (willen we)

Zoiln me (zoiiden we)

Os me (als wij)

Xict meer

— dajje, daje.

— dak, dakke.

— damme.
—

-

dasse.

— doemme, doenie.

— eimme, eime. (zie fin.)

— gaamme, ganu-.

— gaaw, gauw.

— haamme, hame.

— kumme.
— laamme, lame.

— meurame, mcume.
— wimme.
— zoume.

— ommc.
— nicmeer, nimmer; enz.

ASSLOEVE, zie assloove.

ASSLOOVE. ASSLOEVE, v. Bij mulders. De

sloo\e van den molenas . De assloove bestaat uit vier stuk-

ken hout, armcn genaamd, die als een band rond den as

liggen, en waar het wiel aan vastgetimmerd is.

— Zie SLOO\T!.

AST, m., mv. mten, vklw. astje. Hetzelfde als Eest,

droogoven, soort van overdekte zolder of vloer boven een

fornuis dienende om lets te droogen, fr. tourailh-. De

brouwers droogen de gekiemde gerst op den ast. < Ovenen,

schauwen, fomeysen, asten, ende ander plactsen d.aennen

vier stockt. » (Cost. v. Bcrghen S. Winocx.)

- De hoeveelheid gerst. hommel of chicorei. enz. die

men in eens op den ast droogt, een ast\ol. Een ast hoinw.

Hoe veel asten thicorei hebt gij deze week gedroogd ? Een

ast graan (b. v. van 1 2 hectoliters).

— Onzc uitspra.nk belet niet van ook Harst te schrijven

(zie RS), welke vonn bij Kil. staat. Men zegt ook Xast.

—AST, z. Chicorei-, Hommel-.
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ASTELING, in., inv. ,M/,//«i..,v/. liij tiiniii. Ilel/.elfde

als Schoering, fr. cpaulcmt-nt. Zie OkseHng (in Gailliards'

Gloss.) op Spauleren

.

—7 Onze uitspraak belet niet van Arsteling of Hasteling

te spellen (zie RS en H). Ik heb een ouden timmerman
i»ehoord die asterling zei met eene ;- voor de /.

ASTER, AASTER, m. In eenige gewcsten lielzelfde

als Akster, ekster, h. pie.

ASTER, voorz. en bijvv. Wordt in somniige gewesten

gezeid voor Achter. Hij komt aster. « Alle die van uwcn
ambonchten syn doet eere, ende sprect altoes wel nstcr hem
lieden. » (Jehan Yperman.)

— Aster eeiis. Zie ACHTEREEN.

ASTERBANTIE, v. Zie STRAB.\NTrE.

ASTEREENS, bijw. Zie achterf.en.

ASTERLING, zie A.STEUNG.

ASTERVAL. m., rav. astervah en rMerva/h-n, klemt.

op val. Bij schrijnw., enz. Eene ronde lijst of bies met een

platkantje onderaan, fr. astragale.

— Averi'chtsdu: asterval is eene bies met het kantje van

boven.

ASTRABANTIE, v. Zie straiiantie.

ASTRANT, adj., klemt. op strniit. Zie ASSERANT.

ATCHA, m. Zie atsja.

ATE, v. Spijs. Zie .\.\T.

ATE, WILDE ATE, v. zonder mv. Wordt gezeid,

even i.ls het fr. aveuefoti. hnveron^ van twee soorten van

wilde haver die veel in onze akkers groeien, en weinig van

elkander verschillen : de eene soort heet in de wetenschap

avena fatiia, h,/oIle avotne^ en de andere aiena strigosii

Schreb., fr. avoine rude. Er staat veel ate in die haver.

Ecnen hydrometer maken met eenen angel van ate. Ate

vidt schnrc noch mate (spreuk bij de boeren). Ate is geeh

Dravik.

— Verbastenle ate, naam dien sommigen geven .aan het

Anwkensgras, horiUiim niiirinitm L. ; en anderen aan tie

Onderate, brotnus stcrilis L.

— In eenige gewesten zegt men Ote en ook Ontc. —
Het eng. oats bet. Haver

.

—ATE, z. Hoender-, (?), ( >nder- (.?).

ATEEZE, v., zachtl. ee. Zie artee/.e.

ATEMAAND, v. Oegstmaand.

— ATIE, — ACIE. Deze uitgang wordt somwijlen achter

den intinitief van een vlaamsch werkwoord gevoegd om er

een snbstantief van te maken, b. v. redenatie (van reden,

bij Kil. loqiii, sermocinari), schikkenatie (van schikken),

termenatie (van termen).

— In plaats van -atie, zegt men somwijlen -antie, -ancie,

b. V. koutenancie (van kouteii), strabancie (1. distnrbatio).

— Deze uitgangen voeren altijd den klemtoon.

ATIG(wvl. ATEG, zie -ig), adj. Graag, die eetlust heeft,

fr. ayant bon appe'tit. Eene atige koe. Die koe zon veel

weerd zijn, dat ze wat atigei ware. — Zie aat.

ATLAS, m., mv. atlassen. Verzameling van land- of

zeekaarten, fr. atlas.

— IJock van aardiijkskundc /ondcr kaaiten. fr. geo^i

phie, inaintrt ttr geographic.

ATSJA, ATCHA, m., klemt. op at. Zoo heet bij ,lf

Oostendsche visschers, een glas mengeldrardc van gene\cr

en water, anders ook Grog genaamd.

AU. AUW, OUW. Dczevormen hehbcn alle drie, bij

de AVi'st-\'laniingen, niaar cencn en denzelfden klank, iia-

melijk den klank van de korle o, in lot,geii,it, enz., gevol>;.i

en ge.-.loten met dien van ;. (/io orw.) Dus :

Fante p= fowte.

Sause = sowse.

Blauw ^ blow.

Vronwe= vrow-e (vrowwe).

Hierait volgt dat de vlaamscho woorden, waar die klank

ow in komt, op drie verschillige *ijzen kunnen gesj^eld

worden. Het is de afleiding die, in dit geval, beslist aan

welken vorm men den voorkeur geven moet. Indien b. v.

de klank ow ontstaan is uit at, dan schrijft men an :

Autaar — altaar, 1. a/tare,

Faute van Faleu.

Hauter — halter.

Schaute — schalte (scliaduw).

Vaupnt — val])ut.

Vaute — onl. vaulte.

Indien de klank o-.c verwisselt mol ?rui nf iii, dan srhvijft

men oiin' :

— duwen, dnien.

— giuwelijk, gniiilijl;.

— luiwelijk.

— kluwen, klnieji.

— uwel, uiel.

— sclniwen, sclniicn.

— stuwcn.

— vlnwe, vhiie.

—Aangaandc on, dat is iets gehocl anders dan an: zie oi'.

— De Oost-Vlamingen, even als wij, geven aan au, auv
en OHIO ook maar eenen en denzelfden klank, doch in

plaats van ow, gelijk bij ons, is het bij hen a7i; of <», dus

Vaute = vawte, vcwte.

Pans = paws, pews.

Nauw = naw, new.

Trouwen =^ trawen, trewen.

In 't Land van Aalst blijft de w wcf.

eigenaardigen klank van a of e bewaart

is in de schrijftaal te verbeelden.

—AU, zie Deurend-. Een merkweei

de verwisseling van de /in ii.

AUBETTE, v., klemt. op bet. Prieeltje, gloriette,

fr. berceaii. Er stond een rond tafeltje in de aubette. Eene

aubette van kamperfoelic.

— Het fr. atibite bet. oul. Een soldatenwachthuisje

staande boven op eene staak.

— Wordt hier en daar nog gebrnikt in den zin van

Wachthuisje. Langs de ijzeren wegen staat er van afstand tot

afstaiid eene aubette waar de battewachter in schuilen kan.

AULTAER-DWALE, zie autaar-dwale.

AUTAAR («vl. owtaar of owT.\ER, zie AU en ae),

m., klemt. op an, in sommige streken op taar ; fr. aiitel.

Autaar spelen, h.jotier a la chapcllc, van kindercn die de

kerkplechtigheden namaken. Zie spelen.

Douwen
Grouwelijk

Houwelijk

Klouwen
Ouwel

Schouwen

Stouwen

VIouwe

;, teiwijl nren den

: 't geen moeielijk

tiig voorbceld van



AUW
AUTAARDWAAL (wvl. owi aaruwale, zie At),

V. Linneu autaarkleed, fr. nappe d'autel. De bovenste

autaardwaal laat hare uiteiaden neurhangen. « Daerenboven

oen schooiic Attltaer-dwale ghewijdt, claei sy deden Misse

op zinghen. (C. \'rancx.)

AUW, /ir AT.

AUWAART, AUWEERTS, lojw. llerwaarts. Zie

II \f\V.\ \K I .

AUWBLAUW. m., AUWBLAUWE, v. {wvl.

oWltl.oW, /.ie At'), collectiet, Ivlcinl. op ilc ccrstc gi'eep.

Blauwe koornbloemen, fv. des bluets. Er staat veel auw-

blaiiw in dat koorn. Een krans van auwblauw eu rooze-

wied. Anwblauwe plukken. Dc bloemen van den auw-

blauw .

— Ook AbUa en Ablauw. Siiellaort kende n/iiob/mi-r-

bloem : vgk amo, met ame, amel (koorn).

AUWBLAUWBLOEM (wvl. owiii.owuhimme,

/ie At" en okj^ v. Blauwe koorubloem, centaitrt-a cyamts

I,., fr. bhiit. Auwblauwbloenreu plukken.

Toontje Vander Steenc,

't Spon ziin garenlje kleene,

Fiindere of e ziden draed,

Ip den top van zeven jaer.

Zeven jaer alomme

Auii'blait'ivblom me.
(Volkslieil.)

I lok Ablabloeiri, Ablauwbloeni.

AUWDAUW, HAUWDAUW, OUWDOUW
ittvl. owlKiW, zie .\t:), in., klemt. op de eerbte greep. Eene

plant die veel in den aklier groeit, anders ook Dauwkoole,

; .Meibooin, Wilde melde geheeten. Soms hoort men dien

iiaam gcveu aan de atriplex hastata en pcrtiila, doch mee^t

aan het <7;<7iii/>ii(?««« album en —polyspermuiii.

AUWE (wvl. OWE), V. Weide, am. Zie ouwE.

AUWE (wvl. OWE, zie AU), v., mv. auwen, vklw.

<iHwke{ii, auwtje. Aar, fvl. Aal, fr. epi, eng. awn, 1. agna,

: gr. 0)^va. De anwen van 't koorn. Auwtjes van zekere

' gnissoorten. De tarwe komt in de auwe (begint haar

auwen te schieten). Hel graan rijpt in de aiiwen. De assels

' van eene auwe. Magere, dikke, looze, voile auwen.

— Onze uitspraak belet uiet van Hauwe of Houwe te

schrijven, zoo Kil. doet die "t w. gelijk stelt met Houde.

» Als die bladerkens afvallen, so wa.ssen cleyn hawkeus

daerna, daerinne vindt men seer cleyn sadeken, dat luent

iiaw ghcsien en can. > (L. Fuclis.)

De perel, dieu de gers/;o!«t' droeg,

Stond linlelend te blinken.

(K. de Gheldere.)

— llet eng. au'ii bet. ook Peul, fr. cosse, en Kil. geett

die bet. ook aan Houde. Doch ons amve wordt enkelijk

gezeid in den zin van aar, fr. epi. V.ene peul tonzent heet

Schokke, Slootse, Ploosche, enz.

— < )verigens bemerke men dat de verandering van den

uitgang oiute, oiu/ert, in ow.ir, ottweii, zeer gemcen is bij de

Oost-\'l., maar dat zij nooit en verschijnt bij de West-Vl.,

(zie ou). Die dan ons auwe docn ontstaan uit houde, maken
hicr eene uitneming, des to verdachter dat zij de oenigste

zou ziju.

—AUWE, —AAL, z. iVssel-, Brand-, Dood-, Drie-,

— AVE

(iraan-, (irijnil-, l.ijni-, Rood-, .Slinger-, .Stuif-, Twee-.

Zaa.U.

AUWEERTS, zie auwa.\rt.

AUWEN (wvl. OWEN, zie AU), ami'de, ben geamad,
I), w, Alcn, i[i aron komcn, fr. monter en epi. De l.arwe

begint te auwen . De snijrogge wordl afgemaaid, eer zij

auwl.

AUWERS (wvl. owERS, zie vu), bijw. Zie ieveks

AUWIERIG. adj. Zie awierig.

AUWKENSGRAS (wvl. o\vke.sgars of -ger.s, uit-

spr. -gas, -ges, zie At; en Rs), o. Wilde gerst, gerstekniid,

hordeum uniriuutn L. De jongens steken auwen van auw-

kensgras in de mouwen of broekbeenderlingen, waarin zij

door de beweging van .irmen of beenen gedurig opw.iarls

klinimen.

— Eenigen geven dezen uaam aan andere grassoorten.

1). V. aan den eynosui us eristatiis L., fr. cretelle.

AUWSEM(E, m. Zie hausem.

AVEGEBED. AVENGEBED, en in eenige strekon

ook AVERGEBED. o. Hetzelfde als Avondgebed, fr.

/" du .

AVEGEER, en hier of daar ook AVERGEER, m.,

klcmt. oi> II, scherpl. ee. Groot boor, fr. tarlire, Avegaar

liij Kramers die den klemt. op de laalstc greep stelt.

AVEGETIE, AVENDGETIE, o. Het getij (zie

I'.F.TIE) of eetmaal dat men 's avonds iieemt, fr. souper.

AVEKE, AVENKE(N, AVENDKE(N, o., vklw.

van Aven, avend, fr. soir.

— Het aveke s;e-een. Bij speelkinders ; 's avends, eer lucn

Scheldt, malkaar achterna loopen om de een den anderen

het lr.atst aan te raken. Ik heb u gisteren het aveke gegeven

(ik heb u het laatst aangeraakt). Hij heeft het aveke.

— Dit aveke is voor avenke, met weglating der n, even

als men zegt Bovekamer, binnedeiu', ovekol, en/., voor

Bovcnkamer, binnendeur, ovenkot.

AVEL, zie affel.

AVEN, m. Avend, avond, fr. soir. Sint Maarlcns avcn.

In deu aven naarhuis gaan. Met den aven aankomen. Van

's morgens tot 's avens wcrken.

^ In 't angl.-sax. wfeii :

Tha hyl wees lefen geworden.

(Matt. 14, 15.)

AVENANT(E, NAVENANT(E, bijw. Naar .adve-

nanl, M.i.ir rvenredightid, fi . <i I'aveuant, proportionne-

menl. Ilij is avenanl zoo sterk uiet als hij gioot is. Hij heeft

graan en aardappels voor een ja.ar, en bier en wijn nave-

nante.

— Meest met het voorz. in, naar of op. Hoe zwarter de

uacht is, hoe de stevren in avenante helderder glinsteren.

Hebt gij veel rijkdom, geef op navenante.

— Xaar of op zijn avenante, Het volk van die stieek is

op zijn avenante veel sterker dan het groot is.

— In {naar, op) avenante dat. Hij betaalt zijnc werklie-

den op navenante dat zij neerstig zijn.

— In [naar, op) a-eenante van. Elk gevc in avenante

van zijnen rijkdom. t Xa avenante van haerlieder State'.

(Th. van Herent.als.)

AVEND. m. Helzellde als Avond, fr. soir.
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Altyd siet gy geiren slaeven,

Maar siet-ge eten, 't is verdriet :

Xu 't is sedcrt gister avend

Dat ik at het minsle niet.

(Yaelande.)

— Avend Iniden, de avondklolc hiiden. Hij heeft gistercn

te laat avend geluid. Ge moet thuis zijn tegen dal het avcnd

luidt.

— 'Pavend of vtorgen, den eenen of den anderen keer,

eens. Ik zal het hem tavend of niorgen betaald zetlen.

Groct hem van mijnent wege, als gij hem tavend of morgen

ziet. < Indien tavcnt of morghen zo ghebeurde dat die

heerc van der Sliiys andei"s dan wel wilde. > (N. Despars.)

— Men zegt ook Aven, ja in composita zelfs Ave, zoo

als Ave-mlle, Ave-uileke, met weglating der «, even als

men zegt Bovekamer, Binnedenr, enz. \-oor Rovenkamer,

Binnendeur.

—AVEND, z. -AVOND.

AVENDANT, AVONDANT, AVONDANTIG,
adj. met den klemtoon op dant. Gewcldig uit weelderig-

lieid, onmatig, buiten de palen gaande, fr. petulant, vehe-

ment, excessif, immode're'. Die avendant zijn in 't spreken,

gaan dikvvijls buiten de palen van de welvoegelijkheid, van

de zedigheid of van de broederlijke liefde. Kind, als er

vreemde raenschen in huis zijn, ge meugt zoo avondant

niet zijn (gemengt zoo niet loopen en gediiiisch maken, ge

moet u stiller en zediger gedragen). Die jongeling is al te

avondant (d. i. volgens de omstandigheden : al te nitgestort

en te dartel; of, al te mild en te kwistig; of, al te stotitmoe-

dig en vermetel). Een weinig avondantig zijn keur ik niet

iif. maar te veel is te veel.

— Dit w., v.an fr. abondant, is sedert eeuwen in onze

spraak thuis; want het ongeleerde volkgebruikt hetoveral.

— Te Brugge zegt men Abondant in den zin van Opvlie-

gend. oploopend, driftig, fr. vif emporte. Hij is een beetje

abondant. Een abondant mensch wordt lichtelijk gram.

AVENDEN, bij Kil., zie a\t:nen.

AVENDGETIE, zie avegetik.

AVENDKE'N. zie AVEKE.

AVENEN, avende, heeft geavend, o. w. Aven wor-

den, asund worden. Het begint al te avenen. Ik reken

thuis le zijn tegen dat het avent.

— Kd. \\eni\^n,7'esperascere.

AVENGEBED, zie atcgebed.

AVENKEIN. zie.WEKE.

AVENSTERRE, zie atcsterre.

AVENTOE, bijw. Af en toe. Zie onder ak.

AVENTUUR (wvl. .wenteure, zie r), v. Avontuur,

n. in-tntHi-f. Claghende den coninck zijuen noodt ende

qtiade aventiire. s (K. Despars.)

— I>ij avcntiire, bij geval, fr. d'aventiiir, par hasnrd.

Hier sal jemant by avontneren een vraghe voor-stellen.

(F. H. I.) < Gy hebt by avontiier noch groen gras op het

velt. > (I. de Grieck.) « ill' Inghelsche ontquamen er, die

welcke by grooter aventiire weder in Inghelant gheroch-

ten. » (N. Despars.)

— Eeji van ai-entnre, waaghals; landlooper, rabaiiw,

fr. aveniiirier. •: Knde ti'olt: van haventueren van Brugghe

die verlooren daer twee ghezellen. » (Kr. v. Brugghe.)

— Bank van aventuren, bij Blankenbergsche visstli. r-.

Een zandbank in zee, benoorden den Westput, vier urn
noord-noord-west van ^\'estkapelle in Walckeren. ^

i- •

tot aan den Bank van aventuren.

AVENTUREN (wvl. atcnteures-, zie u), ..

tnnrde, geaivnftinrd, b. w. Wagen, fr. hasarder, ri,,:

Tk durf het niet aventuren. Hij heeft het geaventuui.!

't is hem gelukt. ' Dat zy nemmermeer en zoude diu\ ii

aventiicrcn ofte bestaen hem te trauwene. -> (N. Despars.)

AVER, veroud. voorz. voor over, zegt Weil, die crbij

voegt dat Camphuisen het ook .als een adj. bezigt schrij-

vende in av^ren nacht.

— In het Ipersche gebruikt men dagelijks dit woord als

adj. attributief in den zin van Ongemeen, voomaam, trefFe-

lijk, bezonder, extra; doch enkel in negatieve of ironische

wendingen. Het is niet avers (niet extra, het is maar ge-

mee n). Het is niet veel avers (niet veel hezonders). Het is

niet te avers (niet te treffelijk). Het is wat avers (wat he-

zonders! het is van weinig ofgeene weerde, weinig of geen

beduid). De redevoering, die ik daar gehoord heb, is niet

avers. De oegst van dit jaar is niet veel avers. De wijn,

dien hij over tafel gaf, was niet te avers. Hebt ge den boek

gelezen dien hij geschreven heeft? Het is wat avers (d. i. het

beteekent niet veel)! — Het Alg. VI. Idiot, (bl. 179)

schrijft dit w. met eene h vooraan, en eene .f op *t einde :

HAX'ERS, bijv. : dat ktecd is niet veel havers, niet te goed;

dat hoiit is niet te havers, niet te gaaf. (IJperen.) » Ik aan-

zie deze eind -.r als teeken van den genitief, even als in niet

hezonders, wat schoons, enz.; aiiderszins verkoos ik averseh.

— fan aver f aver, en ook van avers t'avers. Ik

meen, dit beteekent eig. Door en door, dwars door, effen

door, fr. d'outre eji otttre, d'ttn eote' a Vantre. Men hoort

het in de volgende en dergelijke uitdnikkingen :

— Van aver 't aver ergens ingaan, d. i. effen door, zonder

gekend noch aangemeld te zijn. Het is niet fatsoenlijk v.an

avers t'avers in een huis te gaan (waar men niet gekend is).

Hij kwam van aver t' aver binnen, als ware hij iemand van

den huize geweest.

— Met iemand troicwen van a^er t' aver, d. i. met

iemand trouwen eflen door, de eerste de gereedste, fr. au

premier venu, ii la premiere venue, en gevolgeutlijk met

iemand van geringen stand, van effen op, van onbedui-

dende soort. Xa vele schoone gelegenheden ver\vaarloos(l

te hebben, is hij eindelijk met iemand getrouwd van avers

t' avers.

— Dat is volk van ax'er f aver, dat zijn menschen van

avers t' avers, gemeen volk, gemeene menschen, zonder

rang of gezag of- rijkdom. « Xe mierhul lolledraijers,

schoijers, ploten en croters, van aver en t' aver, me en

toevele getillematoide gaioppen schormeuden heulder sevg

seesten deiu de mose weeschoe. » (Kortrijksch hs. 1736.)

— Kramers op Haver zegt : Ik ken hem van aver te

aver, fr. j'e connais toiite son histoire (d. i. ik ken hem
door en door, gelieel en gansch).

— Huig de Groot, een holl. schrijver van de XVII eeuw,

zegt : t: 't Schijnt, dat welgebooren mamien van ouds zijn

gheweest, die van aver tot aver van vrije ende eerlicke

luiden waren ghekomen. » Waarop AVeiland noteert : - D«

spreekwijs van aver tot aver, volgens de Vlaamsche uit

spraak van auwer tot auwer, van ouwer tot ouiver, is zoo

veel als van ouderen tot ouderen. » Maar l" de West-Vli
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miiigen zegyen altijit oiickr en niel o/mrr, fr. parent;
2" Men zcgt wel : \an ouders tot kiatlers, van vaiier tot

zoon, fr dc pere en fih; maar van oitder tot ondtr? Ik

denk clan van aver tot aver is hier hetzelfde als oiis van

aver t' aver, dwars door, van ends I' ends, zonder uiliic-

niiny. — Aldus schreef De Bo in 't Tdiolicon. In den

Bijvoei; slaat er daarover nog liet volgeude : Op hel cinde

van dit artikcl hcb ik niijuen twijfel geuit of de uitdndvking

van onwer tot otiuvr bij de Vlaniingcn bestond. Sedeit

heb ik vernonien fdat de Oost-Vlaniingen die gebruiken,

blijkcns dcze woorden die 'k hoorde uit den mond van cen

man van Eecloo : . De zeune is een dronkaard lijk zijn

N.idcr; als 't cr een keer in zit, dat is van auuvr tot an-

;
2" dat de West-Vlaniingen zeggen van ouders ondert

'in ouders tot ouders, b. v. lets hooren zeggen van
ouders ouders. - 't Oud vlaamsch gcbruik was tot Pauls

nog in stand : zij hadden het alzoo van ouders tot ouders

jjczien. . (K. Callebert.)

— Aiidere zegswijzen, op dezelfde manier gevoinul, zijn

at t' at, -van ends t' ends, enz. Zie onder exdk

AVERDAS, m., kleir.t. op das. Kaaksmeet, . fr. sou/-

lilt. Icniand eenen averdas geven. Eenen geweldigen aver-

<l;is krijgen op zijn kaakharnas.

— Men zegt ook Saberdas. Het hd. sabeltaschc, fr. saber-

iliiihe. sabretache, bet. de gordeltasch der huzaren.

AVERESSCHE. v. Zie HAVERESsrHi:.

AVERGEBED, zie .WEGEBED.

AVERGEER, zie.WEGEER.

AVERMOENIE, zie averm'A'ig.

AVERMONIG. AVERMONING. AVERMOE-
NIE, EVERM ONING, ni., kk-mt. op /«.;. Eenu plant die

eenen kleencn struik niaakt waaruit een lang dun steugeltje

oprijst met gereesenide bloempjes, hd. odermenj^, agrinio-

nia eupatoria L. Men vindt den avermonig dikwijls in

't kreupelhout. L. Fuchs noenit deze plant c Agrimonie ofl

Odorniinge. >

— Deze naani wordt in eenige plaatsen ook aan andere

kruiden gegeven, b. v. omstreeks Brugge aan den hvperi-

cnni {tetrapterum Fr.)

AVERMONING, zie a\tlrmonig.

AVERONKER, m. Avendle, fr. hanneton.

AVEROONE, V. Eene welriekeude hofplant, Kil.

\\orrone, arteniisia abrotanitni L,, fr. aurone.

— Niet te verwarren met Haveroone, fr, haveron, d. i.

, wilde haver.

— Eigcnzinin'g, grillig vrouwmensch. Doch zie VRdONE.

AVERSCH, adj. Zie .-vver.

AVERUISCHE, HAVRUISCHE (wvl. ave-
Ki^iHE, AVRUsrHE. zic V-\), v., met den klenitoon op ui.

N'aam van de koolzaadplant tot dat zij uitgeblocid is, anders

ook Sloore geheeten. Averuischen planten. Dc averuischen

zijn vervrozen. Die averuischen staan jeugdig en vei. Dc
_bladcren en de stabel van eene averuische. De aveniischen

bloeien. Er wonen leeuwerken in de avenuschen.

— Volgens^/^. VI. Idiot.,\A. 178, bet. Haveruischc in

ll.igeland een onkniid dat in Brabant Heiik heet, bij Kil.

IK^rick, rapistrum arvoruni^ enz. L. Fuchs verklaart

I lerick door it Wilden moslaert cnde in griec.x erysimon.

in latijn trio. Sonimige heeteiit rapistrum ende sinapi svl-

vestre. ,,

AVERUISCHEPLANT, AVRUISCHE-
PLANT (wvl. AVRi-s( ill:-, zic ui), v. Koolzaadiilanl.

A\crui!.clnplanten puten. 1 Ia\ cruischeplanten ilic kwab-
belen.

AVERULLE, v. .\Ieikever, anders ook Hikcronkcr,

Averonkcr, of enkcl Rulle of Ronker genaamd, fr. hanne-

ton, spaansch abejarron.

— Ave, meen ik wel, is voor avond, en rnllrn bet. ron-

ken : een kever die 's avonds ronkende onivliegt. At:,':

/ 7. /i?/o/. zegt dat het diertjc in VI. (Oost-V'l.r) lootenhulle

genaamd wonlt.

AVESTERRE, AVENSTERRE, v. Av.miUtcr,

fr. etoiie du so/r.

AVETRONK, m. F:cii kind uit overspcl gcboreii.

Ir. adulterin: Kil. Ave-tronck, aftronck, vetus lland., not-

hus, spurius. I^urens Van den Hane in zijne General':

tafel van de Costumen v. Vlaend. schrijft A\ont-tronck.

N. Despars Haghetronck : i< Die by Alpiade, zijn conai-

bine, een haglietronck ghecreech, gheheeteu Caerle Mar-

teel. > — Een avetronk is een bastaard, maar idle bastaarden

zijn geen avetronken.

— Dit w. is nog bewaard bij de Luikcrwalen : < a\vatro;<,

I " rejeton, drageon ; 2" enfant provenant d'une lille qui a eu

commerce avec un honniie marie, enfant adulterin. » {Dic-

tionnairc de la I-angue W;Jlotuie,-4)ar Ch. Grandgagnagc,

bl.329.)

AVE-UILEKEN (wvl. -uleke, zie ui),'o. Nachtvliu-

der. fr. papillon ercpuscutaire, nocturne. Zie I'll..

—
: Voor Avonduileken

.

AVEWERK, o. Avondwerk, keersewerk. \\crk dat

's avonds bij 't lamptelicht verricht wordt; ook Het werken

bij 't lamptelicht. Met den feestdag van .Sinte Theresia

(i 5 Oct.) begint het avewerk.

AVIG, adj. en adv. Hetzelfde als Aafsch, nict rcclit, \cr-

keerd, averechtsch. Op eene avige manier tc werke gaan.

Dat is geheel avig geantwoord. Zie .v.\FSCH.

— Niet te verwarren met Havig.

AVIJS, n, ZieADVljs.

AVIJZIG, adj. Zie AnvriziG.

AVIJZIGAARD, m. Zie adviJ7,ig.\.\RU.

— AVOND, AVEND, z. Dertien-, Jaar-, Mclk-,

Mooimakcrs-, Xieuw-, Xicuwjaar-, Schinksen-. Val-, AVul-

veu-.

AVONDANT, adj. Zie ave.nda.nt.

AVONTUERE, zie aventuir.

AVOOR, ook LAVOOR, o. Ivoor. fr. ivoire.

— m. Bollctje van i\oor, ook van wit steen, waainiedc

dc kiiiders siieleu in 't niarbelspel, fr. bille d'ivoirc on dc

marbre b/anc.

— Kil. Av(Kir, !\'oor, ehur,

— avooren (wvl. ook Avn..ki. 1 ^^.„.ll, ^ie -EN), adj.

Ivooren, fr. d'ivoirc.

AVOT, m. Zie HvWOT.

AVRUISCHE, v. Zie averuische.

AWEERD, zie onder .\WIND.

AWEGH, zic onder awind.
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AWIERIG,AUWIERIG (« vl. awiekkg, owiekeg,

zie -k;), adj., klenit. op vier. Al ver heUclfde als 'thoU.
Wierij;, a lug, levendij;, doeiidc, fr. vif, reiniiaiil, mh'f. Dat
liiud is gevvddig awieri<;. Eeii awierige jongen. Eeii awierig
meiiscli.

— Ad. Awierigheid (wvl. 00k Awnerigi, zie -HEiu).

AWIJSE, zie onder awind.

AWIND (wvl. AWiiND, zie IN]>), 111., klcnit. op a.

( )n\viiKl. -windloosheid. Als er awind is kan de mulder
iiiel malcn, en daarom maakt hij van den awind niet. « Op
zondaghen glieen ambacht doen, ghereserveert de snieden
omnie peerden te beslaene, barbiers omrae aderen te laeten,

ende nieulenaers alst langhe awyndt gheweest is. » (Cost. v.

Veurne.)

— Dit woord, met het ontkennende voonoegsel a, is

van dagelijkscb gebraik, bez. bij de mulders. Vgl. het cud
Aniachtich (onniachtig), Asage (onpraat), Aweerd (zonder

weerdel. Awijs'^ (onwijsheid), Awegh (woestc piaats).

AYHIEREN, zie onder ajieren.

AYMIJNSZOON (uitspr. Eemszeuii, Emszcune), ni.

Eig. Zoon v;ui Aymijn. De hertog Aymijn, prins van

Aidemie en gouvemeur van MonUilbaan, had \-ier zonen,

ridderlijke helden. Avier avonturen, van ouds beschreven,

wederoni in 1S51 door den gel. AJbcrdinck Thijm in druk

gegeven wierden onder den titel van De viei Heeniskinde-

ren, Historic van de vrome vier Haymijnskindercn. Zie

< 'ud-Xederlandsche Verhalen, Amsterdam 185 1.

— In den onmiegang van de zeshonderdjarige jubclfeest

van "t H. BK)ed le Brugge in 1749, verscheen onder anderc

vcrbceldingcn 00k deze van ^ het Ros-Beyacrt-Peerdt (25

voet hoog), met de vier Aymons-kinderen daer op siltendc,

gegeven door de kleennaeckers, » zegt de Beschrijv. van de

Vrriii^tictecckeiis van dien tijd.

In de volkstaal wordt de naam Eeniszeune (scherpl.

t (). il Emszeune schertsende toegepast op iemand die uit-

munt in eigenaardigheid, in schrandcrheid, in dapperlieid, of

in ids anders. AVie heefter die poets uitgesteken? Ge nioet

het niet vragen : hel zai wederom Emszeune zijii. }|.i 1-

zeker Emszeune die dat gcniaakt heeft.

— Vgl. Pantekral en Uilsjiiegel.

AYMONS-KINDEREN, zie under avsiij.n.s/.... ,s.

AYSEMENT, zie -.usemext.

AZEMENT, o. Zie .USEMENT.

AZIJL (wvl. .vzilL, zie ij), ni., zonder niv. Het/.

'

als Azijn, anders ook Gezijl genaamd, klcnit. op ;

vinaigre. Eene saus van olie en azijl. Zuur gelijk aziji

ziet emit alsof hij azijl gedronken had. jVzijl verdien

zoeter dan zeeni gegeven (spreekw.). « Gheen vettew 1

en vermoghen eeneghen azyl te kelderen. . (Cueren \an
Rousselaere.) t Xemt win, a?ir/eHde seem.

» (J. Yperman.) I

< Sala me oli van de live en asil. . (Kortr. hs. 1736.)

— In oud engelsch was het eisel, eysell, esil.

. . with eisf/ strong and egre.

(Chaucer.

of bitter eysrll, and of bitter wine.

(Lydgate. 1

. . . would drink up esil.

(Shakesp., HamUt.)
— .\ZIJL.\CHTU;, adj. Den aard. de sniaak van azijn jicl.-

bende. Eene azijiachtige smaak. Dat bier is wat azijlachtig.

— Die veel van azijn houdt. Doe niet veel azijl in de sau-.

in tie salade, ik ben niet bezonderazijiachtig.— Zic-.\cn

— .\Z.IJLE.N', b. w. Met azijn begieten. Die salade is -1

geazijld.

— a/,ijlk.\n(nk, AZijl.pl;r.([.E, v. Azijnkruik, sir

kniik met uauwcn hals waar men azijn in doct.

— Aziji.i.EGGEK, m. Azijnbnniwer.

— .\zijLV.\r, o. Azijnvat. Men kan iiit ccnazijhal ,

honing trekken.

AZOO, bijw. Hetzelfde als ^Uzoo; zie assimii ai IE. i I '

is azoo gebeurd. Hij is azoo groot ofgij.

AZOR, m., vklw. Azoiie{ti, klenit. op -of. Een \mi

namen die men aan de hondcn geeft.

#
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D, Dc^e letter oji haar eigcii wcmlt in de eene streeU

uilyesiii'ilieii met de zachtl. c (brl, m dc andcre met de

sclicrpl. (berj.

— Dc 4 en de in veiwisselen suiuwijleii met elkaii-

der, I). V.

— nialdadij;.

— Mastiaan, fr. Sfbasfu-n (eigen-

naam).

— niedeen, met ecu.

— inarniijle.

— niesaaiie, bij A'//.

— mcshanden, mislumdeii.

— mostellc.

— kariiicna.

Baldadig

Bastiaan

Bcdeen

Bermijte

Bcsaane

BcshanJen

Bestelle

Karbonade

Lambertsnoot — lammersnoiit.

r.iiiiibaaid -- lommerd, fr. /Ho«/-i/(?-j6/t'?f.

Marbel — niariiiel, manner, fr. marbrc.

Member — memmer, fr. iiieinbrc.

Mil. Bijschien — misschieii.

Comber — komnier.

Jamberleke — jammerlijk.

Ombe — omnic.

> T.oniber — lommer, fr. /'ombre.

< tntcombren - ontkomnieren

.

fr. I'llrcbenthine — termentijn (tcrpcutijn).

> Soiibresaut — sommersautt, bij E. Dc Dciic.

-> Mcsange — besenge. Enz.

BA-. Dit voorvoegsel, zonder klemtoon, bij echt vkiam-

sche woorden, is ofwel i" eeue enkele aanvulling, b. v.

baiincrcbu, bavimfc^zie onder ki.ad.xkken) ; ofwel 2" eenc

zwaardcrc uitspraak van be-, in sonimige gewesten, vooral

bij dc (.tost-Vk, b. v. baginneii, basorgen, bastanii,

bazcenf, enz.

BAAF, V. Zic BAVE.

BAAFMIS, V. Zic kamis.

BAAI (vk BAEi, zie .\e), ni. WoIUmi kaniizool, gewcvcu

of gcbrciil. Een baai van IkmeUe, van rou vrieze, van

sayettc. lien dikken, warmen baai dragen.

— 0/> zijti baaitje kri/gcn, slagen krijgen. leiiiami <>/

zyn banitje gcvcn, slagen geven.

— llet vklw. luidt biw/je, even als in Zeeuwsch-Vl.

(Dc Tivkomst, 1868, n° 7.) Vgl. aatj'c, vklw. van aai.

BAAI Cvl. B.AEI, zie .ve), m. Ken baaidcpeerd, fr. elie-

val btti, ("ip eeneu baai rijdcn.

BAAI (vl. BAEI, zie ae). m., vlvlw. baailjc . Hctzclfdc

als Baaiaard, Inkslag, fr. hasai-d, nubaiiie. Kenen liaai duen

(aan lets). Eonen baai hebben (aan iets). Dat is een schoon

baaitje. Hij heeft daar een baaitje gedaan.

BAAI, z. Haai-, Onder-, Olie-.

BAAIAARD BAJERD (vk bakiaeku, zie .\e), m.,

klemt. op baai. LuUslag, sleuver, winsl die men bij toeva!

doet in 't koopen, anders 00k Baai, haf;aard, ti'ck, slag,

rooverskoop, fr. hasard, aiibniiie. Eenen baaiaard docii.

Een schoone baaiaard.

— De Blankenbergsche visscliers geven dozen naam aan

cene droogte die op de zeekaart van Joh. Van Keuleu Ban-

jaart heet. De Baaiaard ligt noord-wcst \an Walikcren, en

is aan alle kanten steil.

BAAIDE (vl. B:\JilDE, zic ak), adj. Bruinrourl, fr. bcti,

van pecrdcn. Een baaide pecrd.

-BAAIDE, z. Klijt-.

BAAIEN (vl. B.\EIEN, zic Ai:), biniiilc. (wvl. 00k baai-

<iei;r. zic IMPERFECT), gebaaiii, b. w. Met eenen nattcn

dock, spons, enz. zacht bevochtigen en ziiivrrcii. fr. biiui-

iier. Eene wonde baaien. Wassclrcn en baaicii,

— Ook Betten en Bessen.

BAAIEN (vl. BAEIEN), baniile, gcbcrai'if, b. w. BchcTi-

dig wcgnemen, fr. grippcr, ehif<cr. Baaien is zoo erg nocli

zoo hatelijk niet als stelen ; 't wordi veel gezeid van kinde-

ren die iets wegfoefclen. De knaap liecft die appels gebaaid.

lemand zijnc beurze baaien.

— In 't kaartspel. lemand ccn blad afwiimcu bij niiddel

van een hooger blad of van eenen troef. Ik heb zijnen heere

gebaaid met mijn aas. Men zegt ook Nemen, Pakken, enz.

-BAAIEN, z. Af-, Weg-, Haai-.

BAAK, v. Zie BAKE.

BAAL. BALE, v. Eene bale gezwingeld vlas is een

grootc pak van 72 booten of 102 kilos, terwijl ccn zak vlas

maar 41 bucitcn bevat, d. i. 58 kilos.

— BAAL, —BALE, z. Hommcl-.

BAAL, BALE, v. Een insckt anders ook Daas gc-

naanicl, fr. /•lan.

BAAL BALE, v. Bal, dansfccsl, fr. bnl. Naar dc bale

gaan De bale liceft geduunl tot middcrnatlil.

Als Tjaeke mcyiit ter Bad te gaen.

Den scliildwacht stucr van sinncu

Roept halt! dat is, biyf stillc staen.

Zn nik ! men gac nict binnen.

(Vaclande.)
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— BAAL, BALE, /.. Kallie-, KlucI-, Kluefkens-,

Slufier-.

BAALDE, BAALDJE. BAALJE (vl. i-.aei -, /.io

Ah), V. Balie: zic aid.

BAALGAREN, ". DiU garcn waarnicck- iiiOTi <lu l.aleii

^la^ U.'cuaalt.

BAALJ E, LK i:.v.\LUE.

BAALKATOEN, BALKATOEN, BOLLEjKA-
TOEN, o. Soort van katoen, fr. calicot. <-. Onder lict

schoougehloemde kleed dragen zy al dikwijls ecu hemde
van grnf diie/htfoen . » (C. Duvillers.)

BAAN, BANE, v. Bij mulders. Goot hiugs waar het

inecl uil de molensteenen nedervalt in den meelzak, (r.

anche de nwullii.

BAAN, BANE, v. Het platte deel van den kop van

cenen hanier, waarmede men iets plat en efFen slaat.

— Kramers heeft Aanbeeldbaan, fr. aire, k dessus d'uiie

grosse enclume, en Hanierbaan, hamervlak, fr. faee, table

dlt marteaii.

— BAAN. BANE, /,. Bolle-, Ka-, Micldol-, Pas-,

Sleer-, .Slier-.

BAANST, BANST, BENST, m. Halfgebrand lijn-

waad of katoen dat gemakkelijk vnur vat aan eene sprank;

uok Vink en Vonk, en bij Kramers Tondei en Tintel ge-

naamd, fr. mcchc. Vochtige banst vat geen vuur. De banst

moet droog zijn. Banst branden (maken). Met eenen kei

vuur slaau in den banst. -I'Tliadde baenst gheniacct van de

nieeste laeghe > Ideeren. (Ed. De Dene.)

— Xoo droog ah banst, uit der mate dioog. Fig. AI to

lioel en te ernstig. Die mensch is droog als banst, I'l. nh

liomnte tres-set

.

BAANST, BANST. BENST, ni., mv. baansten,

batisten, beiisten, vkhv. baanstje, banstje, benstje. Groote

of kleene roode korf uit stroo of biezen gcvlochten. Men
vlecht bansten gelijk men de biekorven viecht

.

' De tabak

bewaart goed in eenen banst van haveren stroo. Een banst

vol krinsen voor de hoenders. Hij draagt eenen lioed gelijk

eenen bsinst (d. i. een grooten wijden hoed). Een groolo

banst waar men 15 a 20 zakken graan in doct. - Hij vloclit

slrooien bansten en maalcte panders en kansels en korvcn,

en groote manden. » (K. Callebert.)

— Het vklw. banslje, benstje, bet. in 't bezouder Een
klecn schaalvormig korfken van biezen, wissen of stroo ge-

vlochten. Eenige lieden leggen hun geld in een banstje. De
vogelkweekers bekleeden een banstje met hooi of wolle, om
het zoo als een broeinest te stellen in de kweekvlugge.

— BAANST, z. Graan-.

BAANSTDOZE, BANSTDOZE, BENSTDO-
ZE, V. Tinteldoos, fr. boite a m.Mie.

BAANSTSLAG, BANSTSLAG, BENSTSLAG,
II. De tondeldoos met kei en staal om vuur te slaan. Hij had

altijd een baanstslag in den zak.

BAANSTROPER (wvl. -stropper, zie stkoiit.n),

III. Struikroover, fr. To/eitr dt'grand ehemin, brigand.

BAAR, BARE, v. Berric, lijkbiiar, fr. civierc. Eon

lyk tc bare Icggcii, in bale stellen (op deberrie plaatsen om
uaar de kerk en hot graf gedragen te worden). Te bale

liggen, in bare staan (op de berrie liggen). Zoohaast het lijk

in bare stond, begon de stoet voort te treden.

— De schragen of de stelling die, met den peldcr m cr-

dekt, cene doodlvist verbeelden, zoiider dat er een lijk zij,

o=k Tonibc geheeten, fr. eatafalqne. Men stelt de bare in

de kerk, telkens er een jaargetijde is. Op allerzielendag staat

de bare voor al de overleden geloovigen . . Baer, gelijk men
over de lyken stelt. » (P. Croon.)

BAAR, BARE, v. .Staaf ofstaug, fr. barre. Een wagen
met ijzeren baren gelailen. « Vensteren bestopt met glaesen

ende versekert met yzeren baeren. •> (Cost. v. Ipre.)

— BAAR, —BARE, z. Dering-, Donder-, Dunder-.

BAAR, BARE, v. Krijgertjesspel, Konkbij Kramers,

It. jeii des barres. Bare loopen, bare spelen, &./<'«<•/ (W(.v

barres. De schoolkinderen loopen dikwijls bare.

— Kil. De baere jaeghen, cursu eertare.

BAARD (vl. B;VER1J, zie .-VE), m., fr. barbe.

— femand den baard afdoen, hem het gat (djn wcg)

afschicten, hem de loef afsteken, fr. darner le pion a quel-

qii'un, liii/aire la barbe. Wilt gij dat ambt bekomen, ge

moet op])assen, of hij zal u den baard afdoen.

— Den baard nffakken, zie .\fp.\KKEN.

— Icuiand den baard viillen, hem de bolle wasscheu,

scherp berispen en verwijten, fr. semottcer. Hij heeft daar

eens ferm zijnen gebuur den baard gevuld.

— lemand iets door den baard icri/veji of wribbelen,

verwijten.

Hy sal het op syn tijdt hem \i-ijven door de bacrdt.

(G. De Dous.)

— Onzen Ilecr een vlassen baard aandoen, den schijn-

heilige spelen. Gij valschaard, ge zijt weer al bezig met

onzen Heer een vlassen b.aard aan te doen.

— De tijne worteltjes die, als een futsel diaden of ve/els,

onderaan den knol staan van ajuin, porei en dergclijke

gewasscn. In dezen zin meest mv. De baarden van eenen

ajoen. — Men zegt ook De baarden van de rogge, van dc

gerst, van zekere tarwe, (d. i. de angels van de aren).

— BAARD, z. Ajoenbaarden, Erte-, Hcrte-, Poiclbaar-

dtn. Run-. Spenebaarden, Uile-.

BAARDEN, z. Lekke-, Pluim-, Pruim-.

BAARDKOORN (vl. baerdkooren), o. Soort van

kiioin wiens aren met lange angels of assels voorzien zijn,

antlers ook Baardtarwe, Asseltarwe en Ruikoorn geheeten.

BAARDNOOT, -NOTE, NEUTE, v. .Soort van

noot die meerJer is dan de hazelnoot en veelniinder dan de

bloknoot. De bolster v.-m de baardnoteu is bestaan met

korte harde wol .lis met eenen baard, en van daar haar

naam van Baardnoteu, en ook van Berbellen gelijk men ze

iioemt in Fransch-Vlaanderen. In de bossclien staan ge-

ineenlijk de hazelnoten, in de hoven de baardnoten en de

bloknoten, alle drie varieteiten van den corybis avellana

L., ir. noisctier.

— Het volk zegt Baarnote, zonder d. Vgl. seharc voor

sehaard , donderharc voor dondcrbaard, banroc voor

baiidroi', cnz. Zie i).

BAARDPLAAG (vl. h.vekiipi.age, zie -VE), v. Jhiid-

ziekte van den kin, fr. mentagre.
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BAARKOEK (vl. KAERKorKK, zic ak en ou), ni. Eeii

kwl.bio.iil ,l:(t vie IuMlieis;ier tnt iwijs (;«fl :ian do brilclcis in

den baarlonp,

-BAARLIJK, z.Eer.-.

BAARLOOP, 111. Herbergkeimis. Het is een gebniU:,

vooral te lande, dat nu de een, dan de andere herbergier

eenc aaugckondigde feest geeft bestaandc in een strijdspel

(geniecnlijlc eene boiling) om eenen baarkoek; deze feeSt

heet men Baavloop of Herbergkermis. Zondag toekomende

is 'tbaarloop in die l\erberg. Na de vespers, stroomde het

volk naar den baarloop. Er steekt een mei of een vaandcl

uit den gevel van de herberg waar er baarloop is. Ter gele-

genheid van den baarloop geeft de herbergier hesp en brood

bij den drank. Do baarlonpen worffen somtijds aangekon-

digd iii (le vlaamsche gazetten.

BAARLOOPING v. Hetzelfdo al> Baarloop.

BAARMi E. m. Zie iiARM(E.

BAARMEN, zie barmen.

BAARNOTE, zie baard-NTOT.

BAAS (vl. B.\ES, zie AE), m. ^lecstev van oen anibaclil.

Metsersbaas, enz.

— In Xoord-Vl. is Baas en Bazinne een titel waarniede

men de landboiiwers en hunne \rou\ven vereert. Baas Xim
dermeulcn heeft acht werkpeerden . Bazinne, kom binnen.

— In Zuid-VI. is het de AVeerd en de Weerdin van eene

herberg. Dc liaas van de Drie Linden. Bazinne, nog een

stoop bier.

— /iaas v.. II. 't hinnekot ah di; haiie iiiet thuis «,

meester van \ huis als de baas afwezig is.

— \'khv. haastje (wvl. bastje, zie Ki:..\J{KVERKORt.), een

kort dik ventje of kind. Een gezond bastje.

— BAAS, z. Bende-, Ka-, Kaire-, Klove-, Matsers-,

Metsevs-. Pit-, Pitte-, Ploeg-, Pnt-. Piitte-, .Snak-, Snakke-,

Tnmtc-.

BAAT, BATE, v. Bij bolders. De kant van eene speel-

bol ilie min>t plat nfniinst iiitgehold is en bijgevolg zwaar-

dov, andiis nnk de Keer en de Trek geheeten. Eene loo-

pende I)(>1 licit naar den kant van h.are baat, en neemt dus

noodzakelijk eene richting die van dc rcchte linie nicer of

min afwijkt. Eene bol zonder bate (die aan lieidc zijden

even plat is) roU in rechte linie, als de b.aan niaar elTcn is.

Eene bolle met te veel bate. De bate links of rechts honden

(de bol in de hand hoiiden met de bate naar de linker of de

rcchter zijde). De bolle trekt bate (neenit eene kronime

richting naar den kant van hare baat).

Zyt gj' borger, help den werkman

;

Zyt gy schipper, help den vocrman

:

Zyt gy naelde, help den draed

;

Zyt gy bolle, help de baet. (""^

— Hate rechts of Bate sliiilts! zegt men in 't boUespcl

om aan te duiden dat men dc bolle moct houden met de

bate naar den rechtcren kant gekecrd of naar den linkeren.

Waneer de bollebaan langs eenen mmir of langs een ge-

bouw ligt, zegt men bate iiiiiiir of bale liielit, d. i. houd
Mwe bol met de bate naar den . mnur, of met de bate van

den nimir weg.

— Fig. Bate Irekkeii, (if J/et eene bate !;nnn, scheef zijn

van lichaam, rechts of links kroni zijn, eenehooge schondcr

hebben. Hij trckt bate. Ilij gaat met eenc bate. — flok

Rechts of links eene richting ncnieii, fr. se Uirigei;

prendre line direction A droite oil d gaiiclie. Hij trok bate

naar de herberg, fr. il se dirigea vers I'auberge. Ik wachtte

hier om te zien waar inve bate was, fr. de quel cote voiis

aItiez voiis diriger.

— Van de bate wegdraaien, wegloopen, 'uegvallen. eig.

van eene bol die verkeerdelijk naar de tegenzijde van hare

baat overhelt of valt. Fig. Verkeerd redeneeren, van de
kwestie afwijken, ongerijmd spreken. Laat niij toe u te

zeggen dat ge van de bate wegloopt. Blijf bij de kwestie.

en draai van de bate niet weg.

— .^fcteene bate gedraaid zi/'n, eig. van eene bol die met
eene bate gevonnd is op den draaibank. Fig. Baatzuchtig

zijn. ledereen is ineer of min met eene bate gedraaid. —
Hier behoort ook de zegsw. Het is a! bate in 't sterf hui>

^d. i. iedereen zorgt er voor zijn prolijt).

— Bij landbcuwers. De melk en de boter die eene koe

geeft. De koeien zijn goed of slecht \&n bate, volgens dat zij

veel of weinig melk en boter geven. Eene koe is of staat bij

de bate, waneer zij, bekalfd zijnde, niet ver meer is van te

vernieuwen, en bijgevolg van wederom veel melk te geven.

Eene koe is verre van de bate, waneer het nog langen tijd

nioet duren eer z'j kalft.

—BAAT. - BATE. z. Scha-, Voor-.

BAATJE o., vklw. van Baai. Zie onder baai.

BAATPIN, v. Zie b.vtepikne.

BABBE, V. Zinking, gezwelaan de kaak, ix. fluxion.

— In 't bezonder, zulk een gezwel dat voortkomt van

't koningzeer, ix.gonflement scrofnleiix. De babbe hebben.

\3.n de babbe genezen zijn.

— Men zegt ook Kwabbe en Kwabbel,

— \ng. het eng. a bib.

— l~)okeen ^Touwsnaani. Zie babe.

— BABBE, z. Kijne-.

BABBEL, BEBBEL, m. Het babbelen of kaiiwen,

Ir. mastication. Dezen zin heeft het w. in de zegsw. Voor

den babbcl en den bnis (d. i. voor ate en drank) : zie nt'ls.

— Het b.ibbelen of gebabbel, gesnap, fr. tiabil. Ik kan

zijnen babbel niet meerhooron.

— De mond, de kieuwen, de snater. Stop uwcn babbil.

Toon dat je nog goe tanden in joen bebbel hebt.

— Vgl. BARiiEl.s, bij Kil. Babbelen.

— ]'oor den babbel en den bin's, zie BUIS.

BABBELAAR. m. Een langachtig snoepdiugsken

gelijk een kussentje, gemaakt van siroop en suiker, die men

samenkookt, dan met rekken en trekken taai maakt, en

eiiidelijk in stiikjes snijdt onder den n.aam van babbelaars of

miiilestoppcrs. Deze babbelaars worden ook wel Sirope-

babbelaars geheeten, tot onderscheid van de Snikerbabbe-

laars, de Siroivspekken en de Suikei'spekken. De snikerbab-

lielaai-s en de snikcrspekken zijn gemaakt van gesmolteii

sniker met boter; zij zijn harder en broozer dan de

.sirojiebabbel.aars en de siropespekken. De siiikerhalibelaars

hebben denzelfden vorm als <le siiopebabbelaars. De sni-

kcrspekken en lie siropespcklicn zijn veel minder en duunei

dan de bablielaars. De siropespekken zijn gemaakt van

dezelfde stoffe als de siro|iebabbelaars.

-BABBELAAR, ^. Seroope-, Siro<ipe-, Suiker-.
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BABBELEGE, BABBELIGGE, v.. linlve klenit.

op tip 3a grceji. Babbela:ir>.tei-. — Zie -E(iF..

BABBELEN, iHibhelde, gehabheld, b. en o. w. Kau-
wen. fi-. nuuhiT, Ivil. miindert' pra^st'p/oh's : /.ie hAliHFI. eii

HAKIJEI..

— .Siia|)|ii-ii, wawrloi), li. Imbllh-r.

BABBELESSE, BABBELETTE (/ie -r.TTE),

BABBELINNE, v., klcnit. op do 3' yreep. r.alibelaar-

-ter, lila|)|)tie, IV, Imhillnrch:.

BABBELIGGE, zie habbelege.

BABBELING(E, v. Het babbelen.

— Babbelaaister, I'r. babillarde. Zijii wijf is eene gioote

babbelinge. — Men zegt 00k Babbelinne, doch hier is de

stemnist op lin, terwijl zij in Babbelinge op bnb is. Zie

-ING.

BABBELINNE, zie babbelesse.

BABBELWATER, o. Genever, brandewijn of ander

sterke drank die dionken niaakt en dus gemeenlijk babbelen

en tateren doet.

—BABBELZAKKEN, zie. Over-.

BABBE;R)LABUISTJES (wvl. -buu.stjes, zie ui),

o. niv. J Ictzelfde als Babbeleguigjes, dat Kramers verklaart

<loor Malle kinderkuren, zotternijen, fr. fadaiscs, b ilivernes,

pumlifc's. Vgl. Halberstma, Lex. fris. 44 1

.

— Franschefatsoentjes, niakementen, belaclielijko beleefd-

heden. Babberlabuistjcs maken.

—BABBEZAKKEN. z. Ver-.

BABE, BABBE, BABERIE (klemt. op y/c), vklw.

Babctje, Kabbctjf. Dezelftle naam bij 't volk als Barbara.

BABIJN (wvl. U.VBINE, zieij), v. In de weverij onder-

scheidt-men Babijnen, Klossen en Spoelen, even als Babijn-

pijpen, .Spinpijpen en Spoelpijpen. De babijne is eene

babijnpijp niel ketengaren beladen; de klosse is eene spin-

pijl) met spingaren beladen ; de spoel is eene spoelpijp met
inslaggaren beladen. De babijnen zijn zeer groot, de klossen

veel minder, en de spoelen zeer kleen. Stel de babijnen op
den rooster om de keten te scheren.

— Het fr. bobinc bet. tevens ons babijne en klosse; en

bier of daar ge\iibabi/»tje ook woot klosse.

— /let is li/'k ceil babyntje dat ajloopt, zegt men van

iemand die zonder eens te haperen iets opzegt dat hij wcl

van buiten lean, of die zoo vloeiende en onverpoosd zijne

gedachten of gevoelens nitdnikt alsof liij er de bewoording
van te voren van buiten geleerd hadde.

BABIJNPIJP (wvl. BABIINPUPE, zie PIJP), v. Groote

houten pijp met hoogc boorden, anders ook Toortel

genaamd, waarop men het garen windt (babijnt) dat diencn

meet voor de keten (ketting, fr. e/iaiiie).

BACHT, voorz. van plaats. Bachten, acliler, fr. dei-

lirre, eug. bari. Bacht iemand staan. Verborgen liatlit den
boom. Bacht het huis.

— Dit Bacht is uit Be-acht, even als Bin nit Be-in. Vgl.

Benaar, Bevoor, en het eng. beliind (san liiiid, acliter) en

before {\M\ fore, voor).

— Aclit was oul. zoo veel als Achter, na, fr. apris. Miil.

irdb. voc. ACHTEN, bijw.

BACHTEN, voorz. van plaats. Achter, 1. po/,e, ft.

derrie/r, eng. aba/t, back. Bachten de kerk. Bachten het

huis. Bachten de denr. De linnd mnct bachten zijn meester
blijven. Mij ging bachten den wagen. Hij goot de vuilnis

b.achleii den n)uur. De koorde bachten den knoop hebben
(zekerzijn van zijn fcit). Hij hieldz-jn hand bachten zijnen

rug. Hij kwam bachten den nmur om bevrijd te zijn \an
den wind. De kat kroo|i bachten den rebbank. De vijand

ligl bachten den berg. De diet lie]i bachten de kerk weg.
De moordenaar stojid bachten eeneii bodni, De zon /.at

b.achton de wolken.

— Bijw. van plaats. Van achteren, ix. par dcrriere. Dit
huis is bachten zeer leeg van dak. (, Zyn ooghen verbonden
endezyn haer baclilen hofghesncden.

»
(Kron. v. Brugghe.)

« Gheschoten met een pyl in zyn een ooghe, dat bachten
hunt quam. » (Id.) « Van eenen lakene, dat men besluut of

baclitcn toe vest. » (Gueren vanden scheerers van Bnigghe.)

— . // baclitcn, al achter. Hij ging al bachten. De rivier

\-locit al bachten zijn huis weg.

— / 'nil bachten, van achter, fr. de derriere. Hij kwam
van bachten eenen boom, van bachten eenen muur. • Een
Jocdc ([uam van bachten daer. » (Maerlant.) ' Absalon bleef

an eenen tack met zyn haer hanghcnde, ende van bachten

met een spriet duersteken. > (C. Van Dordrecht.)

— I'oorcii cii bnchtcn of bachten en vooren, fr. par
dcvant ct par dcrnirc. Eene bulte vooren en bachten. Hij

was beslijkt vooren en b.achten. < De twee up demauwen,
ende de twee vooren en bachten. » (***) <• Heer weerd
vooren en bachten, tntmer rekenen gh.aet. » (Ed. De Dene.)

« Dat de brauwers cnapen zouden doen maken eene groene

journeye, ende elc zyn teeken daer up staende bachten ende

vooren. van den brauweiye daer hv wuen.ichlig ware. ->

(Kr. V. Br.)

— Achter het huis, in 't achter|)lein, fr. <> la coiir. Het
is in het huis niet, maar bachten dat men bolt. Ga eens zien

waarom hij zoolang b.achten blijft. 's Nachts houdt hij zijnen

bond allijd bachten. Hij kwam bachten en vond mij daar.

Ik heb niijn waudelstok b.achten gelaten. Legt de steenkolen

bachten. Zijn alaam ligt bachten. Hij liep seft'ens bachten.

Mijne oleanders staan bachten. Steek dien wagen b.achten.

Hij is bachten getrokken. Hij zit bachten in 'tprieeltje. Ik

was bachten als hij inkwam.
— Subst. m. Achterplaats van een huis in de opene

lucht, hetzij deze achterplaats een hofzij, of een gersperk,

of een steenen plein. Een huis met eenen bachten daaraan.

Een groote, een kleene bachten. N.aar den bachten gaan.

Van den bachten komen. In den bachte.i wandelen. De
bachten heetook Achterhof, o., Achteniit, m., en Vanach-

ter, m., h. arrierc-coitr d'nne maison.

— \'an of, aft, acht (waarvan ook achter) met het

voorvoegsel lie en het achtervoeg.sel en ; b-acht-en. Vgl.

B-iim-en.

Be-ned-en (oul. ncdc, nu ncdcr, hd. iiicd).

B-ov-cn (ov = o|)).

B-uil-en.

Bc-voor-cn(s.

BACHTENEEN, bijw. De een achter den andcren,

fr. I'lin dcrriere I'autre, Bachteneen g.aau. Bachteneen

kruipen. Bachteneen liggen. Bachteneen plaatsen. Bachten-

een staan. Bachteneen vliegen, cnz.

BACHTENSTEKE, v. Achtersteek, eene manier van

naaieii bij dewelke de naalde telkens achter het laatslo

punt van de vooi-gaande steke gesteken wordt, zoodanig d.it
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dc iiaaidr.iaiil in de stofl'c als geketend ligt, fr. arriin-point.

De bachtenstcek is 't opposict van de voorsteek. In de

bachtensteke nioet men bij elke stekeden draad doorhalen;

in lie voorsteke kan men verscheidcn steken op de naaKl

samenschuiven cer men den draad eeni; doorhaalt. Met de

bachtensteke naait men vast en kloek.

BACHTING, ni. Soort van boerenappel, goed om
taartoM te l>akken. — Zie -IN'O.

—BAD, /. Doom-.

BADDING, m. Bij timm. Eene plank van zeven duim

breed en twee duim en half dik; anders ook Barding en

Batten genaamd. Hij heeft in de verkooping eenige bad-

clings, eenige battens gekocht.

BAECKE, en/., bij Kil., zie onder hakf.nikk. Zie

ook HOK.

BAFFE, BAFE, v. Zie b.wts.

BAFFER, m. Vuistslag op den nig. Eenen bafler

geven, krijgcn.

— Door de baffcrs loopen, loopen door twee rijen van

jongens die met den vniist op den nig slaan van den looper.

Hij moet door de baflfers loopen

.

BAFUITE (wvl. B.\FUTE, zie ui), v. Kaakslag, mot,

klets, fr. soiitflet. lemand eene bafuite draaien of geven.

BAGAAI (vl. BAGAEI, zie .\E), m. Blagaai.

— HAOA^\lM.\KER, m. Blagaaimaker, windmakcr.

BAGAGIE (wvl. iiitspr. b.\o.\aize, zie -.\oie), v.

Pakkagie, tr. bagagr,

— Fig. Snoeshaan, windbrcker, beslagmaker, fr. vaiii-

Ifitx, blagiimr, faiscitr d'etiibarrns. Eene bagagie v.in

cenen vent, van eene vrouw. Is dat eene bagagie

!

— De bagagie scheren, de bagagie spelcn, fr. fain- de

I'embarias, trancher dii grand.

BAGE, V. Slijk, bagger, fr. bourhc, vase, botie.

BAGE, V. Hetzelfde als Bagge, fr. piene prccieuse:

bagiie. Rynghen, medaillien, baeghen, draetwercken. >

(Z. V. Male.) • Bngeti, juweelen, gout, silver gemnnt en

ongemunt. > (Cost, van Belle.) « Gout, silver, bag/ien,

juweelen, fr. bagites ctjoyaiix. (Cost. v. Poperinghe.)

BAGGAARD, m. Hetzelfde als Bagger, modder, slijk,

goor, fr. boiirbe, vase. Den baggaard nit de grachten halen.

Zie onder ooiev.\.\ri).

BAGGE, v. Rugmand, draagkorf voor menschen ot

dicrcu, fr. hotte. Eene bagge visch. Rondreizen met eene

bagge (die men op den nig riemt).Eeu ezel met twee baggcn

vol koopwaren.

— Heteng. bag\s een Zak. Vgl. fr. bat de mulet.

BAGGEMAN, m. Zie B.\GGE\^.\r.

BAGGERNET, v. en o. Eig. fr. dragitc.

— Ook Schepnetje, fr. e'piiisette,am visch iiit eenegroote

net of uit een beun op te scheppen.

BAGGEVENT, m. Eeu vent die met eene nigmand
r. indleurt. De baggevent konit da.ir. De baggeveuten ilragen

te koop, lie een sulfersteldien, de ander visch, de ander pot-

tekarij, enz.

BAGIJNE V. Zie begijxe en de composita aid.

BAGIJNEN (wvl. BAGi\E.\, zie Ij), o. w. Zie

BKGIJNEN.

BAHIEREN, bahierde (wvl. ook bahieniege, zic

IMI-ERFECI), heb gebahierd, (fvl. ibahicrd, zie ge), o. w.
Schreeuwen en kijvcn en gedrui.sch maken, gelijU het dik-
wijls gebeiirt bij 't volk in herbergen en straten op de
kermisdagen, fr./aire dii train.

— Tieren en bahieren. Men tierde en bahierde gehcel

den nacht. Is dat tieren en baliieren langs de str.iat

!

— Berschen en bahieren, rinkelrooien, in de slraliii

loopen en gedniisch maken.
— Vgl. 't fr. bagarre, d. i. een gewoel met geschreeuw en

krakeel.

— Men mag ook Bajieren schrijven, de / uitgespr. op
zijn vlaamscli.

BAJERD m. Zie b.\-\iaari).

BAJIEREN, zie bahierex.

BAK in. Het baldcen, fr. cuisson, atite. Den bak 1 :ercn.

Hij keut wel den bak. De giststof, waarmee de boeren

hunnen deesem verhijselen, is een stuk deeg van den voor-

gaanden bak, van den ouden bak. Brood van den nuden
bak (oudbakken brood). Is de bak goed gelukt ?

— BAK, z. Koeke-, Koeken-, Taarte-, Wafel-.

BAK, m. Gevang bij eene hooldwacht, fr. violon. De
bak te Bnigge heet de Kaze. Eenen dronkaard of t\vistma-

ker in den bak draaien of steken. Hij zit in den bak. Te
lande is de'bak een kelder of kot of kamer van 't "emeen-

tehuis. Die voor den rechtbank veroordeeld worden, sleekt

men in 't kot of gevang, niet in den bak.

— De kinders, die Putje-bak spelen, ze^en Het is bak,

wanet r .al de marbels in het putje blijven liggen.

— Ook eene Maat \oor eenige natte waren, zijnile

omtrent het achtste van eenen liter. In dezen zin gem. het

vlkw. iaisi-e{n. Het .arm Idnd ging naar den winkel om
een baksken azijn, eenbaksken olie. Een bakske geneveris

een dubbele dnippel. Er ga.an vier bakskens in eene pinte,

en twee maatjes in een bakske. « Ik \Toeg nog een pintjen,

ik verzoclit nog een baisten. > (C. Duvillers.)

Schynct drynct een \iillen bad:

(Ed. De Dene.)

BAK, z. Aal-. Beer-, Geheel-, Gloei-, Goed-, Gone
(iKian-, Half-, Hommel-, Korde-, Lijs-, Mai-, Meel-, Mii.u-

tel-, Pekel-, Peur-, Scherf-, Schette-, Schroo-, Schrood-.

Slab-, Smelt-, Smilt-, Spaars-, Spuig-, Spui-, Spuw-, Stek-.

Stort-, Sturte-, Verstek-.

BAKBEESTE, v. Dronkaard; \vulpsche kercl.

BAKBERSTiE, zie bakhorst.

BAKBORST, BAKBERST (wvl. uitspr. -bosle,

bes/e. zie Rs), v. Reet of spleet die een aarden vat gekregen

heeft terwiji het in den oven gebaliken wierd. De bakboi-slen

gelijken aan de reten die men 's zomers in het verdroogde

slijk ziet . Eene bakborste, die ma.-u- van boven op en is,

bederft het vat niet

.

BAKDROOG, adj. Bij jjottebakkers. Wordt gezeid

van het rieuw gevormd aardewerk dat ilrooggenoeg is om
in den oven gebakken te worden. De stukken zijn bak-

droog : wij gaan den oven \iillen. De stukken laten bak-

droog worden, fr. donner le eru.

— Verders wordt het ook gezeid van limit en andere

brandstoffen die droog genoeg zijn om daarmede vier te

maken. Dat hout is bakdroog.
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BAKE. BAAK, v. Ids dal als tecken ilicnt om ami tc

(luideii waav men gaan ofvaicii mag of mocl. Do toreii van

< ihislel is eene bake in zee.

— Ill Vlaanderen vindt men langs wegeii en straten

kleene houten slaken van eenen vuist hoog, met of zondcr

eon getal er op, waar de schapers aan verliennen waar zij

drijven mngeii : zulke teekens heet men Baken.

— Den vnurtoren, ir. fiiiial, phare, heet men ook Balce,

vierbake.

— Zie HAKKL.

— BAKE /..Zwijne-.

—BAKEGE, z. Zwijne-.

BAKEL, m. Stok of roede die men in den grond stclt

om iets af Ic bakenen, fr. piquet, jaton. A^an afstand tol

afstand bakels jjlaatsen. Boven op de bakels is er gemeonlijl.

cen stulije ])a]iier gehecht.

— In 't algemeen. Een toren, een berg, of zoo iets anders

dat men van verre ziet, en dient om daarop zioli te richten

in de reizc. De torens van Bnigge en van Ghistel zijn

liakels Noor ile zeevisschers van de vlaamsche kuslen.

BAKELAAR, BAKELARE, ra. Bcstovcn spinrag,

kobbenet die vol stof en vuiligheid hangt. De bakclaai-s

afvagen. Die hock hai;gt vul balcelaars.

BAKELANDSCH, adj. Weerdig van Bakeland dcu

\crmaarden liaan.slrupcr die aan 'thoofd eener rooversbcnde

op 't einde der verleden eeuw in 't Vrijbuscli vcrkeerde en

gansch de omstreeli verschrilfte door zijne moorden en

])lunderingen), l)andietsch. Een bakeUindsche trek. Een

bakelandsch leven leiden.

BAKELE N, J«fc/*,^?-<-Air,iY/<7',b. en o. w. Hetzelfde

als Bakenen, met bakels afteekenen, bakels stellen, Ir.

j.donncr.

BAKELEN, z. Uit-.

BAKELEN, bakelde, gebakcld, b. w. Vereffenen,

-.iliikkcn, belilinken, fr. arranger, hncU;r. Eene zaak

liakclen. Dat was spoedig gebakeld. Ik zal dat wel bakeleii.

I let vredeverdrag wienl aanstonds gebakeld. — Ook
P.akleeren.

BAKELEN. hnk.Uie, gcbahcW, b. w. Hetzelfde als

r.alceren.dal Kil. en Weil, verklaren door fTocd warmen,

heeten, stoven, koesteren, den weldadigen gloed van 't vniir

doen genietcn. Een kindje bakelen (nitvuren). Zich Inikclon

in de zon.

:— Eencn stok bakelen, eenen groenen ongepelden stok

ill de vlam honden, in den heeten oven leggeu of in den

kokenden broiiwketel steken. Eenen stok bakelen om hem
<en bruin kleur te doen krijgen. Een halfgebakelde stok is

zccr gedwee en plooibaar; niaar hi] wordt hard en stevig

als men hem lang bakclt. l';enpn mispclaren of doornen stok

bakelen.

— o. w. Zich bakelen, gcbakcrd worden, in de zonnc

liakelen, 1. (7/>/7iY7/7'. Liggen bakelen in de zon. Hijlagte

bakelen binst den noenestond. Het droogt dat hot bakelt.

De afgepikte tarwe droogt dat zij balcell.

— AVordt ook gezeid van den brand of gloed zelve die

verwarmt en kocstert en stooft. Zitten bij een bakelendc

\ier. De bakelonde zon (die alles doorstooft met haren

gloed). De zon bakelt in 't zand. De zon bakelt op den

ninur.

BAKEN, bnnkte (wvl. Mkte), gebaakt (wvl. gchU-t.

fvl. cbi'ikt, zie KLANKVERKORT. ), b. en o. \v. Met baken

afteekenen, baken plaatsen, bakenen, fr. planter des piquets.

Den di-Ht van den schaper baken (met staken de plaatsen

afteekenen waar de schaper zijne kudde mag drijven).

—BAKENEN, z. Af-.

BAKENIER, m. Die zwijnevleesch verkoopt, verkens-

slachter, spekslachter, fr. <7Mn«;;<'/- . Anders ook Zwijne-

bake en Zwijnebakenier geheeten.

— Dit woord is zeer gemeen te Brugge. Kil. heeft Baecke,

baecken-vleesch, baecke-vleesch, caro porcina ; baecke-

smeer, baecke-speck, adeps porcina. : Hammen, worsten,

baeckenspeck moet men oock schauwen. » (Ed. De Dene.)

'• Een Stic bakens vlecsch up elc brood. > (Hs. van 1483, in

de Potterie te Brugge.)

— UAKENIEREGE, BAKENIERIG(rT)F., BAKENtERSTER, V.

Vrouw die verkensvleesch verkoopt, fr. e/iamific're. —
Zie -EGE.

— BAKENIER, z. Zwijne-.

BAKERACHTIGf.rBAKERIG. adj. Hetzelfde als

Spakeiachtig; zie si'.\KEK.\cHiiu.

BAKGOED, o. Stoffeom te bakken, meel.

— Missel/oen is goed bakgoed, d. i. een mengsel van

tarwe- en roggemeel bakt goed brood. — Dikwijls fig.

gebmikt voor Het is nuttig iets te hebben van de verschillige

soorten, b . v. Ik heb geern zilveren geld en koperen munte

in de beurs; want misseljoen is goed bakgoed. Hij men-

gelde zijne spijzen al dooreen, en at dit zoo, zeggende dat

misseljoen goed bakgoed is.

BAKKEETE, v. Een huisje met eenen oven om brood

te bakken, anders ook Ovenbuur genaamd. De baldjeete

van eene hofstede. De vreemde schooler vroeg om in de

bakkeete te slapen.

BAKKELEIEN, bakkeleide, heb gebakkekid, o. w.

Vechten, malkandcr slaan, plukharen, fr. .(<• crasser, se

battrc.

— Kramers spelt Bakkclijen; bij ons is het Bakkeleien,

klemt. op lei.

— A'gl. fr. haciiler, van 't 1. bacnhis ^stok).

BAKKELEISLAG, m. Hetzelfde te Ooslende als

cklers Bakkeleitje. Zij hebben daar met drie'n eenen

fermeu bakkeleislag geslegen. Een bakkeleislagsken slaan.

BAKKELEITJE, o. Gevecht, batalje. Een bakkeleitje

slaan (bakkeleien). Gisteren avond hebben man en wijf een

!)akkeleitje geslegen. Ze sloegen daar een bakkeleitje d.it

het haai stoof.

BAKKELEN, bakkelde, heeftoi is gebnkkeld, o. w.

Een weinig vriezen zoodat de opperkorst \an den giond er

stijf van worde. Het zal morgen geb.akkeld zijn. Het heeft

dezen nacht gebakkeld.

— Frequent, van Bakken dat ook in dergclijken zin

gebezigd wordt. <- Dese kauw (koude) doet al de vcldcn hart

backeit. - (P. lennyn.)

BAKKELJAUW, m., klemt. op b„k. Kabelj.auw die

gezouten en gedroogd is heet Bakkeljauw te Oostende; is hij

gedroogd maar niet gezouten, 't is Stokviscli; is hij niet

gedroogd, hij heet, weinig gezouten, landoriiiiiij, en, veel

gezouten, moluwe.
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BAKKEN, bakU. bock en bkk, gebakken (fvl. ebakkat,

/ir oe), li. \v., fr. ciiirc. Zij bick pannckoclceii. Hij bock

Iwinlij; liroixlcn.

— Of iiil mililf, iiiiKir vr hirki zr/c/fi/, /.cA men schim-
1 . •

I

' " /
pciiil aaii ecu gierigaaril.

— Tiissi/ifii twce'n, lijk Maaie bick, tusschen wel en

slecht, tamelijk. Hoe gaal het met 11? tusschen twee'n,

lijk Maaie biek.

— o. w. Gebakken worden, tV. sc cnire. Brood bakt

/«art als er veel hiizekoorn (iiiclampyriim arvense) in is.

— Een weinig vriezen. Zie BAKICELEX.

— Weil, en Kramers zf ggen dat bork en bick veruudenl

zijn ; wij gehruiken die vormen nog.

— BAKKEN, /,. Aaiieen-, Hakke-, Sla-; ook nog dc

.tdj. Niciiw-, Versch-.

^ BAKKER ?. Brijkc-.

BAKKERETTE, BAKKERETE. v., kicmt. op ret.

]'.;d<kctiii, lie vrouw van ecncii bakker.

— Siinrt van blozcnd zonierappcltjc gocd \aii sniaak. —
/< -I' I 11 .

BAKKERIJ, /. Brijke-.

BAKKERSHOUT, o. l-"ascecllioul.

BAKKERSJAAR, o. Een lijdslip van onilrent zcb \vc-

licn, een korte tijd. Ergens een bakkersjaar verblijven.

— Deze benaming konit hieniit dat de bakkersknechten

dikwijls maar korten tijd in dezelfde plaats wonen, en ver-

scheidene keercn 'sjaars verhuizen,

BAKKERSKOLE, v. Houtkole die de bakker uit

zijnen oven trekt en iiitdooft, anders ook Braze, en Houts-

kole genaamd, fr. braise, charbon de bois. Bakkerskolen

koopen. Een zak bakkerskolen. Met bakkerskolen de stove

ontstckcn

.

BAKKERSLIJNWAAD, o. Soort van katocnen

stofTe met witte tweedradige streepjes op een blauwen

grond. fr. enfoiinettc. Eene schabbe van bakkerslijnwaad.

BAKKRUID (wvl. -kruud, zie v\), o. .Sleulelbloem,

Mrik Kviipcrtje genaamd, en Nunnekouse, primula 7rri\

J-., fi. primcvcre. Het bakkniid groeit in 't wilde, en

wordt ook in de bloemlioven gekweekt. — Bak-kruyd,

primula veris, -rerbasenlum pratcnse vcl sylvatietim iiio-

doriim. > (David de Gorter.) Kil. vertaalt Back-kriiyd door

holiis, lierba esnilenta, en zegt dat lict een Vlaandcrsch

w. is. (Oostvl.?)

BAKLEEREN, zie b.-vkeiex, 2°.

BAKLEIE, V. Bijmulders. Zie I-Eiu.

BAKNERIG, adj. Zie beknerii;.

BAKS. Een woord in 't Poperingschc gcbniikt, waar-

voor men ekters tikie (klemt. op kie), mat of bleuiie bezigt.

— Baks togen, mat stellen, tikie toogen, iets verrichten

dat een ander niet kan of niet durft nadotn. Hij heeft de

anderen baks getoogd met over dicn wijdcn gracht te

>pringen. Gij zijt baks getoogd.

— Baks zifn, baks getoogd zljii, blenne zijn, iets niet

kiinnen of niet durven n.adocn. Hij is baks (hij kan dat

niet, hij moet het laten steken).

— Wordt nicest gez. van eene stinitc verrichting waar

•ij 't op lichamelijke kracht aankomt ; doch ook van andere

^< nichtingen, b. v. Icmand baks lougcn (overtrelfen, het

hem afwinneii, fr. I'eniporter sur qiielqiiuit') in het schoon-

schrijvcn. Hij toogl zijne gczcllen l>aks in het zingen, in het

lecren, cnz.

— In -jilaals van baks togen hoort men liier o( daar uoU

baks toven (zie a). Ik ga u bakstovcn.

BAKSCHIPPE, zie Bakschup.

BAKSCHUP. BAKSCHIPPE, v. Ruifcl, gruolo

schnii mot hoogc l)oorilen als een bak.

BAKSTE, V. HeUelfde als Bakte. — Zie onder JU-NSIE.

BAKSTEBROOD, zie b.vktebroou.

BAKSTEZAK, zie B.\KTEZ,\K.

BAKTE, v. Baksel, 't geen men in ccns in den oven

b.akt, fr. foiirmv, ciiite. Eene bakte van 20 brooden. « Sy

crecgh .alsnlckcn neeringhe dat sy (jualick broodts ghe-

noech ghebacken conste, ende gaf twee inytcn ons lievc

Vrauwe van elckc bakte. » (C. Vrancx.)

— De hoeveelheid luccl die men in ccns kneedl oni le

bakkcn. Dc bakte knedcn. De bakte bedijgt. ^ De boerc-

mcnschcn [in Oost-Vl.) kncOn de ioXVc mcest altcm.iclmet

de vocten. > (C. Duvillers.)

— Dc hoeveelheid mecl die men in ccns naar den bakker

draagl om dat in brood te doen verbakken. De knaap droeg

de bakte op zijnen iiig.

— De hoeveelheid graan die men voor eene bakte doel

malen. Als de bakte gemalen is, wordt zij door den kctscr

naar huis gedregen op eenen ezel of op een pccrd. De bakte

gereed maken (het graan zuiveren en in eenen zak doen

om het te doen malen).

— Gecne bakten kunneii dragen. Wordt eig. gezeid van

een zoo kittelachtig peerd dat het gecnen zalv meel op den

rag kan lijden, fr. cltcval chatonilleux sur la croupe. Fig.

van eenen mensch die zeer gevoelig is aan kittelingen, hetzij

op de voetzool, hetzij elders. Kunt gij bakten dragen? Hij

kan geene bakten dragen. Hij kan wel bakten dragen.

— De wind is op dc bakte gevallcn, eig. de wind is stil

gcvallen, er is awind gekomen, toen de bakte moest gemalen

wordcn. Fig. De onderneming is verhinderd geweest, de

zaak is mislnkt door eenen onvoorzienen tegenspoed.

— Net Iceen is maar eene bakte etens, zegt men oni er de

korlheid van aan te duidon.

— Eene bakte tabak, de hoeveelheid tab.aksblaren die

men in eens laat snijdcn bij eenen tabaksnijder. Eene bakle

tabak van twee, zes of tien kilos. Hoeveel zidke bakten

smoorl gij op een jaar? « Hij droeg zoo gcern eene bak/e

toebak naar zijne oude kennissen. > (K. Callebert.)

— De bakte is bekaaid, of Net is eene bekaaide bakle,

zegt men als eene zaak kwalijk uitvalt, als eene onderne-

ming mislukt, als het siccht wcder is op eene feest, enz.

— ffct en zal maar eene bakte duren, het zal niet lang

duren. Hij heeft weder vriendschap gcmaakt met lijnen

gebuur, maar 't en zal maar eene br.kte duren (na kortcdagen

zal het vriend-uit zijn).

BAKTEBROOD, BAKSTEBROOD, o. Brood dat

men bij den liakker bakkon doet van meel dat men er naar

too draagt.

BAKTEZAK, BAKSTEZAK, m. Meolzak, zak

waarin men gomocnlijk lie bakle doet.

BAKWAGEN, m. Kruiwagen met eenen bak, fr.

brouette it bae. Met bakwagens vervoert men zand, stecneii.

rapen, aardappcls, enz. De kasseileggers en de vaartgravei -
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gebmiken kleeiie bakwagcnljes om aarde te voeren. De

kiixleren sijelcn met bakwageatjes.

— Kramcis geelt aau dit woord eene andere beteekenis;

'

hij vcrtaalt bet door 't fr. chariot a grandfond.

BAK2WIJN (wvl.-zwiiN, zie ij),o. Ontiichtig meusch,

we)histeling, fr. de%auche, hbertin.

— Het Olid fr. bacquicr beteekendc cochon a I'engrais.

BAL, adj. Wordt gezeid van de voorbijgaande doofheid

die ecu zware slag, een schielijke knal, of eeu groot genicht

V eroorzaakt, fr. assoiirdi. Jlijne ooren slaan bal van al dat

getier. Zijne ooren sloegen bal van het kanongeschot.

BAL, dansfeest, zie BAAL, 3°.

—BAL, z. Liicht-.

BALAARDE', zie baloorde.

BALADE, *BALADEN, bij Kil., z. li.VLEiEN,

BALBOOG, BALBOGE, v. Soort van kniisbnog

waarniedo men ballen schiet in plaats van pijlen. De loop

van den balboog heeft aan beide zijdcn eene lange splcet

waar de pees in jaagt om den bal uit tc drijven. Ecncn

vogel schieten met den balboge.

BALE, zie haal.

BALEI, o., klemt. op lei. Bcslag, windbrekcrij, gc-

z\\ cts. A'ccl balci makcn.

BALEI EN, Imlcide, hcb gchalad, o. w. Bcslag maken,

kla]>pen en zwctsen. Zij baleit dat lict onverdragelijk is.

— Vgl. fr. hiague)',

— Kil. in zijn Appendix heeft Baladen, baleyeii, tnpn-

dia/T ; en Balade, baleye, rhithimis^ hoinwotc/citton ; chvrca^

tripudinm : saltatio. — Zie LABEIEN.

BALG (te Brugge en elders holg, zie l), m. Buik van

een jieerd, koe, zwijn, enz.

— De balg van een gareel zijn de kusscns die de klup-

pcls beklecden, en bijzonderlijk dat opgevulde deel dat

boven op den nek van het peerd nist, en waarop het dasse-

vel gcnaairl is.

— BALG, z. Een-, Gareel-, Goreel-, Greel-, Kort-

balgskcn, Water-, Zwcm-.

—BALGD,z. Over-.

— BALGDE, z. Dik-.

-BALGEN, z. Jaag-, Klak-.

BALGENS. voorz. Zie balvens.

BALGHOEPEL (wvl. houpel, zie ou), m. Band die

um den bnil; of om 't midden van eene ton ligt. Erzijn aan

eene bierton balghoepels en kimhoepels.

BALGPIJN (wvl. -riNE, zie IJ), v. Pijn in den buik.

AVordt gezeid van dieren. Het peerd kreeg de balgpijn.

Eat zwijn heeft de balg]iijn. Zich op den grond wentclen

van de eeuwige balgjiijue.

— Bij vceartsen wordt hetbez. gezeid voor Buikjjijn van

eene kwade spijsvertcring, fr. indigestion aigiii'.

BALGSMEET. BALGSMETE, v. Zie hoepje-

SLAG.

BALIE (vl. ookB.\ELDjE, baelde, enz., zie -alie), v.

liekken of slagboom om den ingang van eeue weide, van

een park, \an eeue pachthoeve te sluiten, fr. ijarriirc. De

balie opcndoen, toedoen. Over de balie kruipen. Met den

elleboog op de balie leunen.

— Andenvat, elje, pinker, fr. bcle, bdtonnct, Balie slaan,

balje spelen . Eene balie afliorten omdat zij te lang is. Die

de baljegaat slaan, roept anderwat ofangehts, of zoo lets,

en hij slaat ze zoohaast als men tegenroept klok/ums (klok-

huis), of droot (scherpl. 00), enz.

BALIEMAKER, m. Timmerman die balien eu derge-

lijk grofwerk verveerdigt; — onkundige en slechte timmer-

man. Wat dwaas gedacht van zoo een werk te laten ver-

lichten door dien baliemaker!

—BALIERE, z. Lutse-.

—BALIEREN, z. Lutse-.

BALING, m. Uitgedorschen sclioof, koomgarve wier

graan uitgeslegen is, bouweel, fr. gerbc'e. Een baling strooi.

Drie of vijf samengebonden balingen heeten een Bondel.

Het vee met balingen voederen. Balingen van tarwestroo

(om de soort van stroo aan te duiden). Twintig balingen

(om het getal aan te duiden). Een baling van haverstroo.

Een billing haverstroo. Uitgeschuddc balingen van rogge-

stroo heet men Glei. Vgl. WINDEL.

— Men zegt 00k Bouweel en Bouwelaar. Zie aid.

BALK, (Brags, uitsp. bolke, zie L), m., (r.poiit/v.

— £fti ei op cencn balke, zie EI.

— lets aan den ['alie sehri/ven, opdat het dc kahen

nictcn zoiin w/M-/*-//, schertseud gez. van eene schuld op

wclkers betaling men niet mag rekenen. Heeft hij u bctaald ?

Neen hij. Wei, schrijft het miar aan den balke, opdat het

de kalvers niet en zoun uitleldien.— Men zegt ook cnkelijk

:

Schrijf het aan den balke. Ge meugt dat aan den balke

schrijven.

— Zwarc wollv, die, etTen plat van boven, langsheen de

kimmc ligt, zoo men dikwijls ziet in den zomcr ; anders

ook Bank geheeten. Zie b.\nk.

- Bij landb. Kleene barm van opgehoogde aarde. Men
hoogt de aardappels'op in den akker, met balken tc kappen

ir.et de houwe, of er te steken met den ploeg. Balken kap-

pen. Balken steken.

— Een groot lomp meusch of dier. Is dat oeu groote

balke van een vent!

— Bij tinim. De balke vau eene boogzaag ; z. boog/a.\g.

—BALK, BALKE, z. Bagijne-, Begijue-, Berrie-,

Delte-, Dilte-, Gebint-, Hals-, Hane-, Kaaf-, Maan-, Mane-,

Oksel-, Pinne-, Plocf-, Schaar-, Scheer-, .Schoor-, Schot-,

Spruit-, -Steefel-, Steeii-, Steert-, Teers-, Veurst-, Wind-.

BALKATOEN, z.^ b.\alkatoen.

BA.'LKE'H , bati-te, geba/i't, b. w. Bij landb. lu bermen_

aanaarden. ophoogen, oplanden, fr. butter. Men balkt de

uitkomcnde aardappels, waneer men. met de houwe of

met den ploeg, de aarde tusschen de rijen wcgruimt en ze

tegen de stammen ophoogt.

— /ieJien itoppel lialkm; zie V^U,lvE.\.

BALKPULM, m. Bij timm. Blok hout in ecu uuiur,

waar dc balk op rust. — Zie PULM.

BALLAS (Brugs. uitspr. bollai, zie 1,), m. Helzellde

als Ballast, fr. lest.

— Aan iemand, die men een pak slagen of schoppen

gegeven heeft, zegt men schertsende : loop nu, gij hebt bal-

las, o/dat diene u voorballas, enz.
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BALLEBUIZE, BOLLEBUIZE (wvl. -buze,

zic ui)' ^'- ^i'" ^I'l'^' 'ondom in deeg gewentekl en alroo

in den oven gebakken en gebraden, fr. ribaiide, gomichon,

Ballebuizen bakken. Ballebuizen eten. De Uemt. is op bxd.

Onze Walen zeggen talibiisse.

BALLEGANTE, v., klemt. n\i gan. Lichtzinnigen

, wctsaclitig vrouwspersoon.

BALLEGANTEN,4<r//<jw««.% /ifA^^io^^-rt'J^o.w.

ZwcUcii, beslug maken, loshoofdig zijn.

BALLEMINE, zie bellemine.

BALLEN, hahk; lub of ben gebald, o. w. Zich in

linllen \ oimen. Betempeide nieelbloem bait als zij niet wel

lotinverkt wordt. Die spijs bait in den mond.
— Eenen knol vormen, Icrijgen. De anjoen begint te

ballen (h./ormei- son biilbe) in de oegstmaand.

— (Vgl.) BOLLEN.

BALLIJKER, m. Zie ballikker.

BALLIKKER,BALLIJKER(wvl.B.\LLlKER,zie]j),
m., Ivlemt. op bal. Bij schoenmakers. Een been oi ijzeren

bout dienende om b. v. de polevij tc likken en te glanzen,

bij Kramers Likbeen genaamd, fr. astk. Ook Polevijlikker.

— Zie MJKER.

-BALONG, z. Bim-, Bing-.

BALOORDE, adj., klemi . op bal. Baloorig, wiens

GOren bal slaan. fr. assoitrdi\ abasourdi. Baloorde worden

van 't gedruisch. Baloorde zijn. lemand baloorde slaan

.(ieraand eenen slag geven om het hoofd, dat hij er eene poos

doof van zij). Die woelige knapen schreeuwen ons baloorde.
'— Bedwelmd van zinoen, duizelig, fr. c'tourdi. Zich

baloorde loopen tegen eenen muur. Zich baloorde vallen.

— Men zegt in eenige plaatsen Boloorde (zie l), en in

andere Bolaarde (zie metathesis).

— In plaats van baloorde zegt men balaarde te Oostende.

— Vandaar fr. baloiird, baloiirdise

,

BALOORE, v., klemt. op bal. Dwaas mensch. Die

baloore en verstaat niet, van dat werk. Eene baloore van

eenen doktor.

BALPIJP, BOLPIJP (wvl. -PUPE, zie pijp), v.

Blaaspijp om met balletjes naar vogels, enz. te blazen,

fr. sarbacane. Met de balpijpe schieten. Het mondstuk van

- de balpijp. * Men verbiet op het kerckhof te werpen met

steenen ofte stocken, te schieten met bogen ofte bolh pypen

naer de swaelmen. » (Ordonnantien van Eecloo.)

BALROOZE, BOLROOS, v. Soort van meelboom

die in 't fr. bortk-de-iteigc heet, eene varieteit van den

vlbnrnuni opidiis L.

—BALSEIVI, z. Klaver-.

BALVENS, '.ok BALGENS (zie g), voorz. en bijw.

\'l. uitsp. van Behalvens, behalve, d. i. uitgenomen,

fr. r.xce/ttt'. Zij waren .alien plichtig balvens twee. Zij ge-

lijlicn wcl aan malliander, balgens dat de een wat meerder

i^ .il.sdc andcr. — Zie BE-.

BAMIERELEN,i(r/«/cvv/(i-, lieb gebamiereld, o. w.

llolzelfdc als Mierelen, perelen, fr. pe'tiller, sprek. van

lianken. Bier dat bamierelt. — Zie B.\-.

BAMIS, BAAFMIS (wvl. BAMESSE; zie ASSUn-

I Mil-.), \-. Dc feostdui; van Sint Baaf of Bavo, vailende den

^trstcn ( ictober.

— 71' Ba?)iisse, den eersten October. Te Baafmisse moet

ik hem betalen. « Naer Baefmisw in de stoppelen te komen
saeyen. > (Costumen vanden Lande vanden Vrj'en.) Van
Paesschen tot Baemessf. -> (Ordonnantien vanden Lande van

denVr)en.)DeFranschen zeggen insgelijks La Saint Rem

v

in denzelfden zin, want dc feestdag van den H. Remigius
Icomt den tweedcn October.

— De tijd rond Baafmisse, de herfst. Te Baafmisse vallen

de blaren van de boomen.

— Ook voor Bamispniini. De bamissen en zijn nog niet

rijpc.

BAMISPACHT, m. Een huis- of landpacht die met

Bamis begint of eindigt.

BAMISPRUIM (wvl. BAMESPRtJxrE, zie Ul), v. Soort

van pruim die omslreeks Bamis of ingaande October rijp is,

anders ook enkel Bamis(se, en Alteeze of Arteeze geheeten.

Mispels voor een leldcre kaek

;

Sele wortelen in scheUen

;

Baefmispriiymen sonder vellen.

(Vaelande.)

— In sonimige plaatsen geeft men dezen naam aan de

Moespmim ; elders (b. v. te Hooglede) a<in de Krekke.

BAN, ni. Huwelijksban, gebod, fr. bandetnariage. De
bannen afroepen van den huwelijlcen staat. Eerste ban met
disjjensatie van de twee andere.

— Het volk zegt band. De banden afroepen.

BAND, m. Hoepel, fr. ccrceau, cercle. De banden van

eene ton. Met den band spelen (hoepelen), fr. jouer au
cercfau.

— Bij tinim. In 't algemeen, elk stuk hout dat in eene

schuinsche richting liggende dient om de groote stukken

van een timmerwerk te verbinden en te steunen, fr. lien,

contrc-ficke. In het dak van een huis zijn er banden. Tus-

schen de daldijsten, middellijsten en hoekstijlen van eenen

staakwindmolen zijn er banden om het wringen van den

molen te beletten. — Zie stormb.^nd, steek«.\nu, enz.

— Band rond dc zon, rond de mane, ring, fr. halo.

— Huwelijksban. zie B.\N.

— Door den band, doorgaans, gemeenlijk, fr. ordinaire-

ment, ge'ne'ralement. Brave ouders hebben door den band

ook brave hinders. De Icleene mossels zijn door den band

beter dan de groote. Het gaat door den band alzoo. Dat is

door den band het gevolg van de dronkenschap

.

— Kramers vertaalt door dm band door indistinctc-

ment, pele-tnele, I'nn portant I'atitrc; en voegt erbij dat

men gemeenlijk door de bank zegt. Wij zeggen altijd Door

den band, en nooit Door de bank.

—BAND, z. Akker-, Asse-, Boote-, Hals-, Haspe-,

Hemde-, Jokke-, Klinke-, Koppel-, Lee-, Leramer-, Muil-,

Nekke-, Pinse-, Schoer-, Steek-, Storm-, Veurst-, Zakke-.

BANfJELINGE. v. Wvl. uitspr. voor Behandeling,

zie BE-.

BANDEN, bandde (wvl. ook bandege, zie imperfect),

heb geband, o. w. Hoepelen, met den reep spelen, h.jouer

au cerceau.

—BANDEN, z. Knic-, .St.al;e-.

BANDKOE, v. Zie wac.htkoe.



BAN BAN

BANDROEDE, v. Eene geerde of pertse, die men Op

een strooien dak, of langs eene haag, enz. aanbindt om ze

vast en gesloten te houden. De bandroeden van de stroo-

delvkers zijn latten die bij middel van wissen boven op het

stroodak gevestigd "worden aan de onderlatten die op de

kepers liggen. De bandroeden zijn geen wissen. — Het volk

zegt Banroe, zonder </. Vgl. Baardnoot.

BANDSTROO, -STROOD, o. Lang uitgelezen stroo

dienstig om b. v. afgemaaide Idaver, enz. in bondels te

binden.

BANDWISSE. BINDWISSE, v. Wisse of teen

om iets te binden. De bandwissen waarmede men eenen

mutsaard of poorter bindt, heeten bij Kramers Wiepbanden

(? beter Wieband, wiedband, van Wiede, (r. osier), fr. /lait.

De bandwissen waarmede men de taldien van eenen boom
langs een gelint of eenen tuin opbindt, heeten in 't fr.

accoiiires.

BANE, V. Zie baan, en de composita aid.

BANEBOLLEN, o. w., meest gebruikt in den infini-

tief. In de baanbollen, in eene boUetraag spelen, ter ou-

derscheiding van Lutsebollen. Het banebollen is overal de

verlustiging van de mannen.

— Men zegt ook Trabollen.

— Zie onder ISOEKBIXDEN.

BAN EELE, v. Zoo heet in eenige streken de Drie-

wielkar. lets met de baneele vervoeren. Een peerd trekt de

baneele.

— Het fr. bannean beteekent Eene lichte kar op twee

wielen, door menschen voortgetrokken.

BAN EN, m. Zie bani.

BANEN, baande, gcbaand, b. w. Met de baan van

eenen hamer iets plat en effen slaan. De goudsmid baant het

zilver.

— Springen ofbancii. Eene uitdruldving die, even als

buigen of bcrsten, gebruikt wordt voor De grootste gevaren

trotsen om zijn gedacht uit te voeren of zich ten onderen

geven en de zaalv in der minne afdoen. Een wederspannige

scholier moet springen ofbanen. Hij loochent dat hij mij

duizend frank schuldig is omdat ik er geen schriftelijk bewijs

van heb ; maar ik zal hem voor den rechter roepen, en daar

gaat hij moeten springen of banen (d. i. een valschen eed

doen, of zijne schuld erkennen).

* BANFOREEST, bij Kil., zie onder banhout.

BANG, adj. Bevangen, zwoel, versmachtend warm,
fr. etuitffant. Bang weder. Bange lucht. Het is bang, als er

eene dondervlaag nadert. Het is hier bang in de kamer.

BANGIGHEID, v. Hetzelfde als Bangheid (in de

Wdb.), bangte; zie IG. < Met beschaemtlieyt in 't aensigt,

met bangighcyt in 't herte, met benauwtheyt in himne
gedachten. » (F. Vanden Werve.)

BANGSEL, o. Vlaamsche tiitspraak van Behangsel.

Het bangsel van een bedde. — Zie BE-.

BANGTE, V. De staat van bang te zijn. 't Wordt
gezeid van 't weder. De bangte van de lucht. De bangte

van het weder.

BANHOUT, o. Eigennaam van eenegroote bosschagie

tnsschen Deerlijk, Heestert en Sweveghem, met een kasteel

daarin,tegenwoordigeigendomen zomerverblijf van M. Ver-

gauwen, oud-Senateur. Er verkeert veel wild in het Banhout.
Langs het Banhout voorbij reizen.

— Kil. Ban-foreest, Ban-woud, nemus regium sive

imperiah-.

BANI, m., klemt. op ba. Baas of meester, door aanma-
tiging. De zoon wilde bani zijn in zijn huis (meester spelen

boven zijne ouders). Zij namen hunnen breeder bij zich:

maar als zij ondenonden dat hij wilde bani zijn, deden zij

hem henengaan. Hij is daar bani in 't huis.

— Wordt gebruikt in die gewesten waar men gem. den
uitgang en door / ver\-angt (zie en), en klunti, mani, !oett,

enz. zegt in plaats van klunten, manen, loeten, enz. Daaroni

ware 't beter van Banen te schrijven, tenzij men ook
elders misschien Bani zeide.

BANIERE, v. Wordt in 't Brugsche Vrije gehoord

voor Bariere, fr. barrwre.

BANJAART, zie onder b.\-M.\.\rd.

BANK, m. (niet v.), fr. banc.

— Een bank op dc kimme is eene lange platte wolk,

anders ook Balke genaamd. Zie Balk.
— Ook gebruikt in den zin van Tafel, feestdisch, banket.

Te banke zitten (banketteereu) tot laat in den nacht. « Wy
bleven daer soo langh aen den banck dat ^vy sraorghens

meer vaeck hadden in d'ooghen als reysens lust in de voe-

ten. ^ (P. De%Tnck.) — Vgl. Communiebank ^de Tafel des

Heeren).

—BANK, z. Akkaard-, Bij-, Ezel-, Gote-, Hinder-,

Inder-, Kaaf-, Kelder-, Kwinte-, Lijs-, Lijst-, Plooi-, Reb-,

Recht-, Ree-, Rippegat-, Slag-, Vate-, Vijl-, Voeg-, Walk-,
Zee-, Zing-.

BAN KEN, bankte, heb gebankt,o. w. Aan tafel zitteo

eten en drinken, banketteereu, fr. banqueter. Banlien tot

ver in den nacht. « Of wilt gy banken in de Filistynsche

keuken? » (Vondel.)

Van slempen, dempen ende bancken.

Van overvloet van spys en drancken,

Comt dicmaels groot bedagh.

(Boetius De Boodt.)

— Tuischen met de kaart. Men verdeelt de kaart in zoo

veel pakskens als er spelers zijn; hij die de kaart verdeelt is

de banker, en deze legt b. v. een frank op zijn paksken ; de

andere leggen ook, elk op zijn paksken, de een een frank, de

andere twee frank, een derde vijf frank, enz. naar beliefte,

Dan keert men de pakskens, om het onderste blad van

ieder bloot te leggen : de banker wint al het geld van dezen

die eene leeger kaart toonen dan hij ; maar hij moet het geld

verdubbelen van dezen die eene hooger toonen.

BANKER, m. lemand die veel banketteert, hefhebber

van smulpartijcn. — Ook deze die de kaarten in pakskens

afzet als men bankt of tuischt met de kaart.

BANKVIJS (wvl. bankvize, zie Ij), v. Bij timm.

Werktuig in hout, dat van maaksel en dienst gelijk staat

met de Vijlstaak van de smids; bij Kramers Bankschroef

geheeten, fr. c'tau.

BA NO BU, bij Maerlant, zie onder BO, 2°.

BANROE, zie bandroe.

BAN ST, m. Z. dvaxst.

EANSTDOZE, zie ba.\nstdoze.
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BANSTSLAG, zie baanstslag.

—BANT, i.. Akker-.

BANTWOORDEN, l>. w. Samengetr. vonr Beaat-

woorden ; zie 11E-.

• BANWOUD, hi] ICil., zie onder baxhout.

BAR, m. Beer, gelh'erken, fr. verrat.

BARBARINE, v., meest barbannekens, kleiiit. op ;/.

Eene tumplaDt die in de boelten Barberisse heet, fr. bei-

ben's, rpine-vinette.

BARBE, V. Bij landb. Eene kwaal die peerden en

koeien Icrijgen, bestaande in vleeschachtige tappen binnen

den niond, en in 't fr. barbes genaamd. Die koe heeft de

barbe.

BARBEEL, o., klemt. op bed. Bij slotraakers. Debar-

beelen zijn tanden boven of onder aan het schof van een

ilot, fr. barbe dii pene . AVaneer de sleutel draait in 'tslot,

ontmoet hij de barbeelen en doet aldus het schof in- of uit-

varen. In dag- en springsloten is er maar een barbeel (een

land).

BARBEENDE, BARREBEENDE. BER-
BEENDE, .idj. Met bloote beenen. Barbeende schooiers.

— Ook bijw. Barbeende door 't water waden.

BARBEENS, BARREBEENS, BERBEENS,
bijw. Met bloote beenen, blootbeens. Hij ging blootshoofds

en barbeens.

BARBEL, v., klemt. op bar. Eigennaam, dezelfde als

Barbara.

— Bij de Oost-Vl. hoort men Baerbel met de lange ae,

BARBELS, BARBELEN, m. mv. Tandholten,

taudvleeschboog, waar de tanden uitkomen, staan of uitge-

vallen zijn, fr alve'ohs^ arcade alveolaire, De landers lijden

pijn in de barbels, als de tanden uitschieten ; en de moeders

wrijven op de barbels om die pijn te stillen. De tandelooze

ouderlingen kauwen hunne spijs met de barbels.

— Kil. heeft Barbelen en Babbelen,//-a'j<'^/o/(7, alveoli,

cavitates ossiiim in qiiibiis denies firmantitr.

BARBIERSCHOOL, v. Zaterdagsche vorgadering

van mannen in het huis van eenen barbier om hunnen

baard te doen scheren. Elken zaterdag-avond is er barbier-

schole bij hem. Barbierschole houden. Hij wilt geen bar-

bierschole meer houden. Naar de barbierschole gaan. Hij

heeft dat hooren verteUen in de barbierschole. Dat komt uit

de barbierschole, 'tis nieuwsuitdc barbierschool (d. i. nieuws

dat weinig geloof verdient).

— Vgl. Dobbelschole en Kegelschole [Gaillard's

Glossar.).

BARD, o. Zie berij, en de composita aid.

BARDALIE, BARDALJE met destemrustop da.

Slochts gebruikt in de uitdnilclving Jiaar bardalie. d. i. naar

liier naar daar, in wanorde, wijsterkapeele. De ndcwind

heeft dc graanschooven op den akker al naar bardalie ge-

smeten. Het ligt in mijne boekkamer al naar bardalie.

BARDESCH, o. Zie liORDESCH.

BARDING, m. Zie I!.\UI)IN'0.

BARE, \ . Zie ba.vr, en de composita aid.

BAREDIG, liijw. en lusschenw., klemt. op re. Waar-

achlig. fr. en vcrite. — Zie WARENTIG.

BAREEL, o., en BAREELE, v. Een lang en smal

stuk ijzer of hout dienende meest om iets af te sluiten,

fr. barre, barreau. Met eene houten bareele shut men den

doorgang af over den ijzeren weg. Met bareelen verspert

men eene deur. Met ijzeren bareelen sprenkelt men de

vensters van een gevang.

BARG, zie bark.

BARGEKETSER m., dc ^' iiitgesp. als zj. Peerd dat

aan eene trekschiiit of barge ligt.

— Slecht, versleten peerd.

— lemand die het peerd van eene barge beweugt. Dii

vent heeft veel jaren bargeketser geweest. — Zie ketse.v.

BARGELOTE, v., de^uitgespr. als zJ, en de Hem-

toon op lo. Bij zeensschers. Een visch, anders ook Speel-

man en Zeeduivel geheeten, fr. squatine-ange, 1. squatinn

angeliis. M. Van Beneden {Ann. Partem. 1865-66, docum.

bl. 602) spelt bcrgelote.

— BARIG, zie Een-.

BARK, m. Beerverken gelubd na reeds gediend te

hebben.

— Gemcenlijk zegt men Barg en Berg. Kil. Bergh en

Bargh, parens castratns.

BARK, BORK, m., zonder mv. Het kurkachtige bui-

tendeel van de boomschors, dat dikwijls met eene geborslen

en verdorde korst overdekt is, fr. croute d'e(orce, epi-

phla-um, enveloppe suberense. Den bark afscliroodeu van

eenen peerlaar. De huidevetters scheiden den bark af van

de eikenschors. De stove ontsteken met droogen bork. De

arme lieden mogen den bork afdoen van eiken en andere

boonien.

— Kil. Berck, barck, borck, cortex. Ten Kate acht dit

woord verouderd : hij mist daarin.

BARLAFFE, ook BERLAFFE, BORLAFFE,
PARLAFFE, PERLAFFE, PORLAFFE, BAR-
LIJFE, BERLIJFE, PARLIJFE, PERLIJFE,
en somwijlen zelfs PERLAF, PERLIJF, m., klemt.

overal op de twccdc gieeji. Zoo Kil. zegt in zijn Appendix,

Barlaft'e is cig. hctzelfde als BalalTre, fr. balafre, d. i. eene

gabbe, gapende wonde, of ook het likteeken dat er van

overblijft. Wij gebmiken het w., onder elk van de boven-

gemelde vormen, in de volg. bcteck.

— Een zware slag met of zonder kwetsing. Icmand eene

barlaffe geven. Eene geweldige barlafFe krijgen.

— Groote rcuve (roof) op eene wonde, ir. escarre, croiite

d'uneplaic. Het hoofd van 't kind was al eene barlaffe. De
barlaffe valt af als de wonde genezen is.

— Een onfatsoenlijke vent, eene schoeljc. — Ook een

slordig vrouwsjjersoon, eene sloeze.

— Een groot stuk dat ergens van afvalt of afgebroken

wordt, ot ook ergens aan hangt. Als het dooit valt de

sneeuw in barlijfen af van de daken. Eenen muur in barlijfen

afbreken en weg\-ocren. De gracht stortte in bij geheelc

barlijfen. Groote barlijfen uitdclven. Groole pailijfen slijk

of sneeuw aan de schoenen hebben. Eene barlijfe ijs

(ijsschol). Gehccl die barlijfe land, fr. ce bloc de terre,

behoort mij toe.

— Fig. lemand eene i>arlijfe scheldwoorden toewerpcn,

fr. 7i9ie bordee d'injures.
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BARLIJFE, zie BARLiVFFK.

—BARLOOIZE, z. Bing-.

—BARLOOIZEN. z. Bing-.

BARM(E, BAARMiE, BERM(E, m. Heuvel, lange
smalle hoogte. Een benn langs den gracht. De duiuen van
de zee zija barmen van zand. Bene straat tusschen twee
barmen. Op den barm gaan. Het hooi in barmen hoopen.
Papier met barmpjes, fr. papier raye. Eene kleederstoffe
in barmpjes geweven. Een berme wied in 't water (vlottend
waterkruid dat met den stroom opeengeschoven ligt gelijk
een barm). Eeu dam in 't water is een barme. « Den haerme
van een zwene ende ghebannen aeder, moet breedt zijn
seven voeten. , (Ordonnantien vanden Lande vanden
Vryen.) « De binnenste baermen van de veste verhooehen »

(N. Despars.) '^
'

— Bit w., dat bij Kil. staat, is veel gebruikt.— Zie onder Bratjw.

—BARM, ?.. Aard-, Zand-.

BARMEN, barmde,gL-banm1, b.w.Met barmen voor-
zien. Eene straat langs beide kanten barmen. Gebarmd
papier. Gebarmde broekstoffe. Aardappels barmen (aan-
aarden, balken, fr. butter), met de houwe.
— o. w. In barmen oprijzen, zidi in barmen vertoonen
De zee barmt (als hare golven rollen). De lucht begint te
barmen. De lucht is gebarmd (als zij met lange smalle wolk-
jes bedekt is op wijze van zeeduinen).

— Ook Baarmen en Bermen.

—BARMEN, z. Op-

BARMTE, V. HetzeKdc als Varmte, eene plant die in
't h.fo?igci-e heet.

BARN EN, banide, gcbarnd, b. en o. w. Branden, fr.

brnlcr. Dit woord, bij onze vorige schrijvers zeer gemeen,'
wordt in sommige woordenb. als verouderd opgegeven. De
West-Vlaming bezigt het nog als hij zegt b. v. De zunne
barnt deur de boomen (de zon stiaalt door de boomen).
BARREBEENDE, zie ii.\RBEENDE.

BARREBEENS, zie barbeexs.
—BARREN, zie Harre-.

BARSTEN, o. w. HetzelfdealsBersten, splijten.

BAS, m. Soort van gestreepte Ideederstofte van katoen
ofhjnwaad, fi-./r;«fe«?-<?/-£-. Eene schabbe, eene broek van
bas. Bas met witte en blauwe streepjes. Zeven ellen van
dien bas.

— Ook zooveel als Bast; ziede verschillige beteekenissen
aldaar.

BASKAMER,m., klcmt.op bas. Beer.aal, h.gadoue,
vidaiigcs. Het I;uul met baskamer mesten. Den baskamer
vervoeren.

— De Walen zeggen Basse-camp voor het Secrect.

BASSE, v. Lederen koker of foedraal datde ti'ekstreng
van eeu peerd beldeedt om den bulk niel open te wrijven
en te kwetsen; ook Foreel geuaamd, k.fourreati.

BASSEN, baste of bies, hcb gebast of gebasscn, o. w
Blaffcn, fr. aboj'er. De hond bies op hem. De honden
biesen. « Ghelyck eeneu hondt die gheketent light, al
greinsde hy, al bies hy, al crysel-tande hy. »

(J. David, s. j.)

Achtet oft een hondt bies, ia noch veel min.

(Biins.)

—BASSEN, z.Ka-.

—BASSER, z. Maan-, Mane-.

BASSIERE, V. Zie bastiere.

BAST, m. Bij goudsmids. Geplette draad van zilver of
goud. Den bast in kruUen plooien om daarraede sieraden te
verveerdigen.

— Bij timmerl., enz. Een snoer of draad wiens een
emde vastligt in een middenpimt, en wiens ander einde
dient om «ene ronde af te schrijven. Met den bast eenen
cirkel trekken. Den bast gebruiken om te onderzoeken als
eene welvmgjuist rond is langs alle kanten. Den bast trek-
ken om een semier of vaute te steken.

— De schi] van vlas, en bij uitbreiding het Vlas zelve
Het is een schoone bast, fr. c'est un beau lin.— De huid van 't lichaara, debuik, het lichaam. Zijnen
bast vullen. lemand op zijnen bast geven (hem afrossen).
Op zijnen bast krijgen (slagen krijgen).

Zij voeden in weelden haer stinckende basteii.

— Gemeenhjk zegt nitn Bas, m.
'

BASTAND, adj. Hetzelfde als Bestand (zie B.\.), d im de woordb. fr. capable de resistcr; doch bij de schrijvers
ook Bekwaam, in staat, toereikend. « Wiens dood en bloed
aUeen bastandt en crachtich ghenoech is om gheheel de
weereldt te verlossen. » (C. Vrancx.) « In gheval de goedm-
ghcu niet bastant en waren tot betaUnghe van de schulden »
(Cost. V. Aelst.)

BASTE, V. Hetzelfde als Bakste, bakte. Zie bakte.
— Op zy'ne baste kri/geii, elders gezeid op zifne bakte

iri/gen, slagen krijgen. Ook Hard berispt worden.

-BASTEREN, z. Kla-.

BASTIERE, BASSIERE, v.,ldemt.op w-. Dekzeil,
wijte, huif van eenen wagen, fr. bdcfie, banne. Eene
bastiere van giof lijnwaad. Men spant de bastiere over
eenen wagen om de koopwaren te dekken en te bevrijden.

BASTJE, n. Zie B.\AS.

BATAVIEREN, o. w. Zie battevieren.
BATE, V. ZieBAAT, en &^ co7nposita s\A.

BATEGAT, o. In eene voleieof een zwenghout, waar
twee peerden aan trelcken, is er gem. eene reeks gaten, b. v.
vijf; als het marteel, dat de voleie aan den dijsel vestigt, in
het middeugat zit, dan hebben de peerden gelijk te trekken,
omdat het steunpunt van de voleie in 't midden is ; maar
steekt men het marteel in 't vierde of 't vijfde gat, dan ver-
schuift men het steunpunt uit het midden, en 't een peerd
moet min trekken dan het ander; en daarom heet men deze
gaten Bategateu. Vgl. Batcpinne. Men geeft een bategat of
twee aan een jong peerd dat nevens een Idoeker gespan-
nen is.

— Fig. Voordeel dat men op een ander heeft, fr. avarice,
avantage. Vier punten bategat hebben, iemand vierpuuten
bategat geven in 't biljardspel, enz. fr. qnatrepoints d'avance.
Het is een bategat voor dien kandidaat-notaris van eenen
oom te hebben die minister van justicie is. Vcrwonnen in
den slag, had mijn broeder nog een bategat dat hij niet
gekwetst en was, ter«-ijl veel anderen een been of eenen
arm misten.

BATELIJK, adj. Batig, voordeelig. Batelijk slot (saldn
van rekening), fr. boitl.
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BATEMAN, ni. BaaUiichtig mensch, fr. cf^o«/?. Het

is e«ii batenian.

* BATEMENT, z. onder battejiektex.

BATEPINNE. BAATPIN. v. Bij smids en landb.

IJzeren taiul die den ring van 't vleerpimperaeel in twee

deelen scheidt, en dient oni het middenpunt van de voleie

te verschuiven, en aldus den arbeid te verlichten van het

eene irekpeerd, met den arbeid van 't andere trekpeerd te

Tcrzwaren.

Er is ook eene batepinne aan de kane oni dieper of

ondieper teploegen.

BATHUISJE, o. Z. onder Baite.

BATONNISTEN, batonnistte, heb geiatonnist, o.

». Met den stok schermen, fi. j'cuer du baton, manier U
btiton. Ik kan niet wel batonnisten

.

BATSCH, adj. Hetzelfde als Barsch (vgl. Notsch voor

Norsch), d. i. Stuursch, fr. brusque, rude. Een batsche

kerel. Batschzijn.

BATSE, v. Papieren vlieger, fr. cerf-Tolant. Zie STROO-

.BATSE.

—BATSE, z. Stroo-.

BATSKE(N, o. Kort tabakpijpje, reuntje, knagertje,

fr. bri'ilt'-i^mejtfe,

BATTE, V. Voetpad, smalle wegel. Het is beter gaan

langs de batte. Eenen omweg afaoeschen met de batte te

volgen. Eene batte dempen.

— Rond Brugge veel gebruikt voor IJzeren weg, fr.

chemin defer. Het is verboden langs de batte te reizen.

Hij woont aan de batte. Een man die op de batte overreden

sras.

— BATHUISJE, BATTEKOT, o. Aubette, wachthtiisje, fr.

g^ierite du garde-route.

— BATTEW.\CHTEIt, m., fr. garde-route (du chemin de

fer).

BATTEKLANG, BATTEKLANK, m. Getrek,

gesleep, fr. bataclan, attirail. Pharao versmoorde in de

roode zee met geheel zijnen batteklank.

BATTEKOT, o. Zie onder Batte.

BATTELUL, m. of v.? vklw. battelulleten (Kortr.

hattelullii). Vrouwen-huismuts met eene breede schroode

f frulle die over 't voorhoofd hangt, fr. battant-l'ceil.

M'es nu blicksteiis preus met lammie (met het kindje),

me en tackuit tackin gekerfitelt batteleiillie getoomt

-. > (Kcinr. hs. 1736.)

BATTEMENTEN, battementte, heb gebattement,

o. w. Luidruchtig spreken en op de tafel slaan, kiakeelen,

kijven en vechten. Ze battementen in de kroeg. Aan 't bat-

temcnten gaan. Klappen en battementen. < Hij tiert en

ement. » (F. Vanden Werse.)

rk bragt geen enkel oortjen fhuis,

"\Vy vielen aen 't battementen.

(Volkslied.)

— Bij onze vorige schrijvers was Battement een klucht-

Spel, fr. batchrie, farce, jonglerie, covicdie. « Hy speelde

een batcment in de teghenwoordicheidt van Diocletiaen. »

pj. Lambrecht.) « Jongelenr oft i<2^<^m«j/-speeMer. = (Id.)

« Sy speelden batementcn ende bedreven veel sottemien. 3

(Id.) s Hij en hadde gheen ghenoechte in de battementen

ende caraerspelen t'acnsien, noch in de toomoyspelen te

volghen. » (Id.)

BATTEN, m. Zie baddlng.

BATTEREN, batterde, heb gebatterd, o. w. met op.

Slaan, sabatteren. De dronkaard batterde op zijn wijf.

— Met tegen. Kijven en schelden. Hij batterde tegen

zijn wijf.

BATTEVIEREN, battez'ierde, heb gebattevkrd, o.

W. Hvl/ If i-^ als BATTEitEXTEN .

BATTEWACHTER, m. Z. onder Batte.

BAUD. BAUT, z. Bolt en de comp. aid.

—BAU^/V. z. Bauw-, Bie-, Bijde-, Bijte-, Pikke-.

BAUWBAUAA^ (wvl: BO\\-BOW, zie AU), m. Een

woord dat men gebruikt om bet gebas van den hofhond na

te bootsen, te Brugge Boubou, bij Kramers Bafbaf, fr. bau-

bau. Het 1. baubari, en 't gr. paiiCio beteekcnen Bassen.

— De kinderen gebruiken dit woord nog om eenen hond

aan te duidec. Een groote bauwbauw. Van den bauwbauw

gebeten worden. Te Brugge Hondje-boubou

.

— Van daar is het werkw. Bauwen gevormd, beteeke-

nende eig. Bauw zeggen, en gebruikt wordende om den

weerklank van den echo aan te duiden. Van daar nog

Nabauwen, bij Weil. Nabaauwen, eenen klank of geluid in

't algemeen nabootsen.

BAVE, V. Pal, slag, vage, kaaksmcet. lemand eene bave

geven.

— Ook Bafle en Bafe.

BAVEN, baafde, gebaafd, b. w. Hard slaan, eenen

zwaren slag geven. Ik baafde hem dat hij in het zand stoof.

BAVEROOZE, v., klemt op roo. De omgeplooide kant

van een klf ed, van aan de kraag tot op de borst, fr. rerers

d'un habit; ook Omleg genaamd. De baverooze is de

voortzetting van de kraag. Een frak met breede baveroozen.

lemand vastgrijpen bij de baverooze (bij de krage). De
baveroozen scheuren, bezoedelen, enz.

— Soort van aangenamen en verzachlenden drank, die in

't fr. bavaroise^^X..

BAVIANEPOOTEN, PAVIANEPOOTEN, m.

mv. Pooten van eenen baWaan, fr. pieds de babouin, de

parion (soort van aap).

— Fig. Leelijke voeten die te lang, te breed, te dik of te

scheef zijn. Kromme beenen metba\'ianepooten. Hij kwam
daar met zijn pavianepooten. Bavianepooten hebben

.

— Dit woord is op eenige plaatsen vervormd in Afliane-

pooten, Flavianepooten, Lavianepooten, en Ravianepooten.

BAWINDE, V. klemt. op liVH. Hetzelfde als Wir.dc,

fr. liseron. Zie BO\\TN"DE

.

BAZATSE, v. Zie bez.^tse.

BAZEERD, BEZEERD, zware ee, tusschenwcrpsel

van verwondering. AVaneer men groot nieuws vertelt, de

verbaasde aanhoorder zegt Bezeerd ! (is 't mogelijk !) Men
zal u daar trachten uw geld te stelen,zeide ik hem.Bazeerd!

anlwoordde hij, zijn het dan geene treffelijke lieden ?

— D it woord hoort men meest bij de Oost-Vlamingen

.

ZieBA-.

BAZEERING, v. collectiet, zachtl. ff. Lambrizeering,

beschot, houten muurbeklecding, fr. boiscne, Iambi is. De
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bazeeiing \an eene kerk. Hij zat langs de bazeeringe.

Kunstig gesnedene bazeering.

BAZEMENT, o. Grondveste, grondslag van een ge-

bouw, h.fondement. Het bazement van een huis, eene kerk

leggen of niaken

.

— - IvU. in Append. Basement, basis cedificn, fundamen-

htm.

—BAZEN. z. Tmntc-.

BAZERON, m. Zie iiOEZERON.

BAZIJN (wvl. BAZUX, zie ij), o. Stieepjesgoed, lijn en

steilv bomlxizijn, fr. Imsiii.

BAZIJNSTEEK (wvl. baziinsteke), v. Z;kere

nicuier van in barnitjes te breien gelijk die van 't bazijn,

fr. point di' basm. Eene sjerp met de bazijnsteke breien,

— BAZINNE, z. Trunte-.

BE-. Dit voorvoegsel, even als^i?-, in de spreUende taal,

versmelt somwijlen (niet altijd) met de opvolgende letter-

greep samen, wanneer deze begint met eenen klinker of met

//, b. V.

Beantwoorden — bantwoorden,

Behalvens — balvens,

Behandeling — bandelinge,

Behangsel — bangsel,

Behendig — bendig,

Behooren — booren,

Beoordeelen — boordeelen,

Beoosten — boosten, enz.

— Wegens be = bi/\ zie Blj.

BE, interj. Zie BEH.

BEAKKEREN, beaikerdc, beakkerd, b. w. Beploe-

gen, met d?ii jilneg nmkeereu. Het kind btakkeren.

BEBBEL, 11. Zie BABBEL.

BEBEIAARDEN, bebeiaardde, bebeiaard, b. w. Met

het lilolvkcnspel bezingeii. Eene triomf bebeiaardeu. Den
verjaaidag x an 's konings geboorte beluiden en bebeiaarden.

BEBIEDEN, bcbood, beboden (wvk BEBIEN, bebo,

heboon), b. \v. Geld bieden op lets, een bod doen op iets dat

men koopen wilt. Wordt maar gebruikt als men er den

liangeboden prijs niet bijvoegt (zie BtEDEN). Ik ga nu het

menbel koopen dat ik gistereu beboden heb. Ik heb dat

huis lang beboden, eer ik het gekregen heb. Is er niemand

meer die dat nog bebiedt? Die peerden zijn beboden, maar

nog niet verkocht.

BEBLEKKEN, beblekte, bebUkt, b. w. Dreigend

bezien. Hij lieblekte mij. Hij stond mij van verre te beblek-

ken. < Nen eenclipsen pennewarie-venter die 't bebleekle.

(Kortr. hs. 1736.) — Zie bi.ekkex.

BEBOFFEN, bebo/te, beboft, b. w. Prijzcn, grootelijks

loven. lemand beboffen over eene schoone daad. Hij is al

te veel beboft geweest, en daarom hooveerdig geworden.

Goede waren moeten niet beboft worden. << Wat is uu die

zoo gezeide wijsheid van bestier geworden, die men eertijds

zoo prees en bebo/te? » (***) — Zie boffex.

BEBREMMELEN, zie bebrimmelex.

BEBRIELEN, hebrielde, bebrleld, b. w. Door brieling

bevuilen, belabberen. Kinders, ge moet fatsoenlijk eten en

— BED

de tafel niet bebrielen. Een bebrielde en besmeurde pappot.

— Zie krielen.

BEBRIMMELEN, h.-brimmelde, bebrimme!d,h. \v.

Met brimmel bedekUen. De boomen waren bebrimmeld.
— Ook Bebierr.melen en Bebrummelen, — Zie brimmel.

—BEBROED, z. Dood-.

BEBRUMMELEN, zie BEBRUnrELEN.

BED, BEDDE, o., fr. li't.

— Zy'« beddi: maken, omklaaien, langs den grond vallen.

Hij gaat zelden op het ijs zonder daar zijn bedde te maken.

Hij tjaffelde over eenen steen en miek zijn bedde in de

strate.

— Van 't rechte(r bedde zi/'n, rechtschapen zijn, edel-

moedig zijn. Men mag op hem rekenen, hij is van 't rechte

bedde. Een man van 't rechte bedde blijft zijnen vriend

getrouw zelfs in 't ongeluk. « Vaderlanders van het rechte

bedde en van den oiiden eed. » (***)

— Lijfmoeder, fr. matrice. Zie K.-VL\'ERBED en KACHTEL-

BED.

— BED(DE, z. Erweet-, Haai-, Hinkel-, Ka-, Kaai-,

Kade-, Kachtel-, Kalver-, Kant-, Kinder-, Kwakkel-,

Lochtmg-, Steen-, Onder-, Tjinkel-.

BED-ACHTIG, adj. Tot het bed genegen, die veel

van 't bctl houdt. — Zie -.\chtig.

BEDAGEN, bcdaagde, Iteb of ben bedaagd, o. w.

Wordt gez., even als gedagcn, van den volgenden dag die

nadert, aankomt, begint of reedsbegonnen is. Die moord is

gebeurd zondag nacht, als de maandag bedaagde (d. i. in

den nacht tusschen den zondag en den maandag, ter onder-

scheiding van den voorgaanden nacht die ook zojidag-nacht

kan heeten). « Up den eersten dach van October als den

tweeden dag bedaechde. -> (Kr. van Br.) « Den 15''''" dach in

Oust, tsnachs ten 1 1 hueren als den 16'''" dach bedaechde. >

(Id.) « Up den 17''"' dach in Spurkele snachs naer den mid-

dernacht ten twee hueren als den 18'"" dach bedaechde, doe

zo verbarrenden up de merct 5 logisten van anibochten, by

quader verwaernesse van invier. » (Id.)

BEDAMFELEN, zie bed.\mpelen.

BEDAMPELEN, bedampelde, bedampeld, b. w.

Betrappelen. met \'oeten treden, fr. pietiner, Kil. pedr'bus

terere, conculcare. Den grond bedampelen. Ook Bedamfe-

len en Betjammelen. — InBrab. bedabben, bedabberen.

(Alg. VI. Idiot.)

— ZieDAltPELEN.

BEDDE, ziv BED, en de comp. aid.

BEDDEBAK, m. Bedstede, fr. bois de lit. Een bedde-

bak van zekere weerde wordt gemeenlijk Koetse genaamd.

BEDDELIJK (wvl. beddelik), o. Hetzelfde als Bed-

ding, fr. literie. Een beddelijk konpen. Een beddelijk aan

eenen arme ge'.en

.

— Wegens den substantivalen nitgang li^'k, vgl. Begraaf-

lijk en Huwelijk.

BEDDELIJK en BEDDENS, bijw. Te bedde,

fr. an lit. Beddens liggen, beddelijk liggen, fr. etre alite',

Hij ligt beddelijk. Het is reeds drie weken dat de ziekc

beddens ligt.

BEDDE STAAK, m. en v., zie bedstijper.
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BEDDING(E, v. collectiel. Allcs wat een bed uit-

maakt, be/ . de malras, de pulin, de stroozak en hel deksel,

fr. literie. Geene bedding hebben. Eene beddinge koopen

.

De beddingen van eenen dorniter.

— Zie -ING.

BEDE, BEE, v. Vraag. gebed.

— In 't bez. het gebed van den Angebis, dat men zegt

*s morgens, 's noens en 's avonds onder het klippen van de

klok. De bee Iczcn. De bee zeggen.

— Ook de Becklok. De bee slaat, de bee klipt, fr. on

Sonne I'Angebis

.

— Te bee zittcii. Wordt (;ezeid van eenen vcrminkten

armen mensch die acliter strate neerzit om aalmoesen te

bedelen van de voorbijgangers. Die kreupel man zit iede-

ren avond te bee aan dc poort van de stad.

BEDEBBELEN. b. «. Bepootelen, beduimelen. Zie

BEBBEt-EN .

BEDEEDSEL, o. Dit woord hoort men in deze

spreuk : hi/ wi!l li,t al op zijne bedeedseh hebben, hij wilt

dat aJles juist op zijne plaatste sta, hij is al te naiiwkeurig

om alles in esse te hebben. Die truntebaas wilt dat alles op

zijne bedeelsels hebben.

BEDEEL, m. en o., zonder mv. Talent om alles wel te

bedeelen, behendigheid om alles te schikken dat men veel

verrichte in korten tijd, dat men met geringe geldmiddelen

zijne schulden al betale, dat men spaarzaam leve zonder

• gebrek te lijden, enz. Die huisvroiiw is zonder bedeel. Die

geen bedeel heeft in zijn werk, geraakt er wel eens niet

door. Er hangt veel af van een goed bedeel. Het bedeel is

er noodig om die zaken aan tijds gedaan te krijgen. —
Vgl. Beleg.

BEDEELEN, bedeclde (wvl. ook bedeeldege, zie IJI-

PERFECT), bedceld, b. w. Doelmatig verdeelen, fr. rc'partir,

distribiier. Hij heeft duizend frank gegeven om ze te bedee-

len aan {of onder) de armen van de parochie (d. i. uit te

deelen volgens ieders nood). De soldaten onder de burgers

bedeelen (zoo inkwartiereu dat de een niet meer overlast

hebbc dan de ander). De belastingeo. worden bedeeld naar

elkendeens fortuin en vemiogen. Ge moet de vette (mest)

wel bcdcelcn op den akker (zoo openspreiden dat de

akker overal gelijkelijk vei zij). De meesterdoet veel profijt,

waneei hij het werk goed bedeelt onder zijne werklieden,

en groote schade als hij het kwalijk bedeelt ; daarom geve hij

iedereen volgens zijne macht en bekwaamheid. «Casselrije

van Veurne, bcgrijpende tweeenveertich prochien die haar

bedeelen in achtendcrtich Ampniannien. ,(Cost. v. Veurne.)

« Zij stelden al huerlieder volck van orloghe in schoonder

ordonnantie, ende bedecldcnse in drie verscheeden batayl-

gien. » (N. Despars.)

Vergeefs my eene vley-taert streelt

Die vriendschap op belang bedeelt. (***)

— Ik ben slecht bedeeld (zegt icmand die over zijn aan-

deel niet teweden is, hetzij in den arbeid of in iets anders).

— Nauwkeurig afpassen en met overleg verdeelen, sprek.

van iets dat men spaarzaam gebruiken moet om er mede toe

te komen. Er is niet veel oliebrood meer in de stande : ge

meet het bedeelen dat er de koeien op stal nog drie dagen

mel gedoen. Hij heeft altijd drinkgeld over, omdat hij het

wel bedeelt (het spaarzaam gebuiikt). De huisvrouw weet

hel al zoo wel te bedeelen dat bare kinderen nnoit lionger

lijden, en dat zij daarbij nog een spaarpotje vergaart. <> Die

menschen hebben een kleen inkomentje; ze moeten het

bedeelen (het geweldig bedeelen) om toe tc komen. We zul-

len 't moeten bedeelen, kinderen ! zegt de huismoeder die

des middags van deze of gene spijze niet te veel heeft. »

(J. H. Van Dale.)

— /els bedeelen li/k 't ventje zi/n peiisen, f)f lifk Craentje

zijn pensen, d. i. zeer spaarzaam bedeelen ; want Craentje,

een oude kwakkelvanger van Pitthem, kocht een pond pen-

sen, fr. tripes, waar het geheel de week fricot van miek. Hij

\Toeg aan dien arme zieke, wien hij een bottel wijn gegeven

had, of er nog van over was : ja, was de antwoord, want ik

bedeel het lijk Craentje zijn pensen.

— lets bedeelen gelijk gond, zeer spaarzaam bedeelen

.

De boter is onzeglijk dier : wij moeten ze bedeelen lijk

goud.

— Jlet bedeelen aan iemand, iemand zijne zaligheid zeg-

gen, hem berispen, hem eene harde vermaning geven. Ik

heb het hem daar eens bedeeld . Hij weet altijd kwaad te

zeggen van den eenen of den anderen ; maar men heeft het

hem gisteren in de herberg bedeeld soboor. In dezen zin

zegt men ook Het iemand brengen, het iemand op zi/ii

brood stneren

.

— o. w. met hebben. Bedeeld worden, zich bedeelen.

Boter die men op 't brood spreidt, bedeelt niet als zij vast

en stevig is, maar zij bedeelt verre als zij slap is (d. i. vast en

stevig zijnde, verdeelt zij zich onregelmatig in Uompjes

;

maar slap zijnde, laat zij zich proiijtig uitbreiden in eene

dunne lage overal gelijk, en dit wel zoodanig dat er minder

hoeveelheid noodig is in 't tweede geval dan in 't eerste).

Dat bedeelt al nauwe (ieders deel daar\an is niet groot). Een
stuksken vleesch bedeelt al zeer nauwe, als er velen aan

tafel zijn.

BEDEEN, BEDEENEN, bijw. Hetzelfde als Med-
een, met eeu, seftens, aanstonds. Ik ga er bedeen naar toe.

Hij antwoordde zoo bedeenen dat hij niet en wilde.

— Gezamentlijk, te gelijker tijd. Aangezien gij hem
morgen gaat bezoeken, ge kont hem bedeen dezen brief

mededragen.

— ^\'egcns het verloop van b in «/, zie B.

' BEDEGHEN, bij Kil., zie onder bedijgek.

BEDEISTEN, bijw., zie bedies.

BEDEISTEREN, bcdcisterde, beda'sterd, b. w. Met
deister bedekken, bevuilen, bemorsen, fr. embrcner, salir.

Een bedeisterd hemd. De weg was bedeisterd met den mest

van het vee. Geheel bedeisterd zijn van door het slijk te

pleien. Eenen muur bedeisteren met modder of andere

vuilnis.

— Afl. Bedeistering. — Zie deister.

BEDEKLOK, BEEKLOK, v. De IJok die den An-
gelus klipt. De beeklok klippen. De beeklok slaat. « Die

leest op zijn knien dry ave Maria alsmen t' savonts de bede-

clceke hoort luyen oft cleppen, verdient 40 daghen allaet. a

(C. Vrancx.)

BEDELAAR, m. ZieBEEL.\.\K.

BEDELVEN. bedolf, bedohen, b. w. Grachten en

voren graven in eenen akker om het water af le leiden.

Eenen akker bedelven.
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BEDEN, BEEN, bad. ^'cbed^iioi gchccit, b. w. Bid-

den, vragen, noodigen, verzoeken. Been en noon (lieden en

nooden), tautol. De klokluider moet geheel de prochie rond
gaan been (hij moet a! de prochianen gaan noodigen en ont-

bieden tot eene begraving of uitvaart). De woorden, bij

•welke men iemand ten lijkdienst beedt, zijn b. v. : <; Er
wordt gebeen ten offere de ziele van N., om morgen ten

achten en half in 'thuis, en ten negenen in de kerke.»

— Van ilit Beden is Bedelen gevormd, en Bedinge
(gebed) dat men dikwijls \indt bij \Toegere schrijvers; zie

OOli AFBEDEX en \^RBEDEX.

— BEDEN, zie Af-, Ver-.

BEDER, 111. Nooder, deze die rondgaat ora de geburen
en de \TienJen van eenen overiedene naar de begraving te

ontbieden. Als de stond gekomen is van bet lijk uit het huis

naar de kerk te dragen, is het in veel plaatsen het gebruik
dat de beder aan de familie vraagt : « Is het met uwe toe-

lating dat men vader (broeder ofcom, enz.l wegdrage o/oti
den wagen lade ?

BEDERVELING, BEDORVELING, m. en o.

Bedor\enof vertroetelde jongen; vertroeteld kind, knechtje

of meisje. Bedorvelingen steiten nooit, fr. en/ant gate ne
vaut jamais rien. 1 't Bedervelijngh gUecoestert. » (Ed.
De Dene.)

— Bij drukkers. Proef blad, gedrakt blad dat mag bedor-
ven wor-Ian.

— Zie -LixG.

BEDI. BEDIE, voegw. met de stemrust op die ; zie

BT.IDIEX.

BEDIED. o. zonder mv. Waardij, fr. valeiir. Een
inensch vai bedied, van groot bedied (die uitsteekt door
zijn gezag. zijnf kennissen, zijnen rijkdom , enz.) Een leer-

meester van kloen bedied (met weinig bekwaamheid).
— Entsvat van bedied (eene zaak van belang, van

•n-eerde). Hetj;een hij zegt is van kleen bedied. Dat boekje
heeft geen bedied.

BEDIEDEN l/ediedde,{\vv\. ookbedicdege, zie I.MPER-

1 i:cT), bedied, b. w. Hetzelfde als het hoU. Beduiden, fr.

g'li/ier. Wat bediedt Zoo een woord, zoo eene daad ? Het-
geea hij in zijnen winkel heeft, bediedt al uiet veel (is van
kleene weerde). « Een inwendighe droefheydt door uytwen-
dighe teeckenen bediet. » (F. de Smidt.) « Hi eer het gen'

mv" beeld bedied. «. (P. Croon.)

BEDIEN I' voegw., zie BrjoiEX ; 2" bijw., zie bin-

NtXDIEX.

BEDIE3, BEDIESTEN. BEDIJSTEN, en in

- .mmige streken BEDEISTEN. bijw. Hetzelfde als

liydies, d. i. bjlien, binnendien.

— De uitgang jf/tv; wordt bij ons dikwijlsgo\oegH achter

een voorz., voegiv., of bijw., b. v.

altijdsten — altijd,

trouwensten — trouwens, enz.— Zie s.

BEDIJDEN. bij Kil., zie onder bedijgex.

BEDIJGEN (wvl. BEDIGEX, zie ij), bedeeg (wvl.

u^cherpe ee, zie DtriGEN), ben bedegen, o. -vv. Worden, fr.

dei<enir,\. fieri. Arm bedijgen. Rijk bedijgen, Ziek bedij-

geu. Krom bedijgen van ouderdoin. Blin 1 of doof bedijgen.

Kwalijk bedijgen (bezwijmen, fr. tomhcr cii defaillame).

Ketter of protestant bedijgen. Die kwa jongen, ^Tees ik,

zal een groote deugniet bedijgen. Hij is later een leelijke

moprdenaar bedegen. Ge zult nog tabak en bier bedijgen

(zegt men aan iemand die overdadig sraoort en drinkt).

« Een bedyglten met een ander 1, 1. ^inum fieri (]. de Har-
duyn.) « Soo dat Phavaraont met zyn naen-olghers conin-

ghen van den lande bedeglien zijn. ; (M. Lambrecht.)
'

« Wie dat ontfanghers t'elcken jare bedeglien sijn. » (O r-

donnantie vanden Vryen 1661.) « De kinderen blyven inde

raacht van vader ende moeder tot dat sy 24 jaeren oudt zyn,

ten waere dat sy by emancipatie hetirselfs bedeghen wae-
ren. » (Cost, vanden Vryen.) t Die goede menagiers

bedyghen al rj-cke. > (N. Despars.) < Van daghe tot

daghe bedeech zy lancx zo zieckere ende cranckere. > (Id.)

o Die grave bedeech meestere van alle die voorgenoemde
schepen in zee. » (Id ) c Hy bedeech raedebroedere van der

ordene van den gulden vliese. » (Id
.

)

Om dat ick u raijn quael, o God ! hebbe versweghen,

Ben ick heel oudt bedeglien.

(J. de Harduyn.

)

Myn w.inghen root zijn bleeck bede^Iien.

(Id.)

Nabugodonosor als beeste bedeghen

Heeft duer penitentie verstandt ghecreghen

.

(A. Biius.)

Haer beilden zijn tot pulver bedeglien,

(Ed. DeDene.)

Een slanghe halfdoodt van coude bedeghen.

Id.)

Ghister was ick sieck bedeghen,

Heden komt my argher teghen.

(P. Devynck.)

Als een rechtveerdig mensch uytzinnig is bedegen.

(G. De bo'.H.)

En daer in zoo versaedt bedyghi

Dat hy daeraf de walghe kryght.

(A. Debuck.)

— Poten zuUen wtdgen bedygen, uit kinderen groeien

menschen, wat eerst kleen en krank was wordl met der tijd

groot en machtig

.

— Als een esel een peerd bed'jgt, ishy van geen ditiifels

breidellifk of bestierli/k, zegt men van eenen dwazen trot-

schaard die van niet tot iet gekomen is. (Het volk zegt

breielijk; men denke dan niet aan berifdelyk dat bij 't volk

berielyk spreekt
.

)

— Groeien, :iankoraen, vermeerderen, uitzetten, vet

worden, welig worden. Die knaap is bedegen sedert een

jaar. Gij zijt wel bedegen. De ossen bedijgen goed in den

bilk. Die akker\Tucht heeft regen noodig om te bedijgen.

— Opgaan, rijzen, uitzetten, sprck. van 't uitwerksel van

den gist op den deeg. De bakte bedijgt, is bedegen. De
temper bedijgt.

— Kil. Be-deghen, foetus; et auctiis. Bedijden, _^<?'/,

ervadere, pen-adere. Be-dijden, be-dijghen, aiigescere, bene

provenire, enz. — Aladan de fraejnche5dt van het vleesch

bedijdt eenen stanck. » (P. Gheschier.) Het -vi.bedijden

gebruiken wij niet raeer; maar bedijgen groeit en bloeit

overal in 't Poperingsche, in Veurne Amb.icht en in Fr.-Vl.

— Het engelsch to grow bet. 00k Worden en Groeien.
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BEDIJSTEN, bijw., zio i;i-.l>M.>.

BEDI NGE, zie onder ISEUEN.

BEDINGING.v.Gescliil.hvistjWooidenstiijd. Itniand

in bcdinj^int; brcngen. Met iemand in bedinging zijn.

Hot volk zegt Bedinningc, even als gmnebeer voor

gin^thifr, fr. i;iii!<embrc,

— Kil. Bediiighen, uisceptatc.

BEDINNINGE, v. Zic KEUiNOixr..

BEDOEN, A«/trrf, Mi'(7«H, b. w. BedckUeu, bclcggen,

bezcllcii. Deii vlticr bcdocn (bestrooicn) met zand. Ecne

milts bedoen (veisieren) met linten. Diekantisgehcelbed.-ian

.met borduurscls. De plafoiineerdcr bedoct (bestrijUt) de

muren met mi>'>ilel.

BEDOKKEN, bedokte, bedokt, b. w. Een woord dat -

het volli gcbriiila om tc bcdieden hctgcen de geneeskun-

digen in 't fr. pcn-iiter liecten, d. i. ^lankkippen op de

borst of op cen ander hoi lichaamsdocl om er den toestand

van te ondeizocken. De borst bedokken tn behorkcn, fr.

peraiter ct ansiiilter. — Zie uokken.

BEDOMPEN, bedomple, bedompt, b. *-. Met een

domp of met dompeu bedekken of vervullen, fr. coiivn'r

ou remplir dt- vnpeiir ou dcfiinu'c. Geheel de kamer was

bedom])t van den tabakrook.

Verdwynt gj- stillc als 't niorgenkleed

Der wit bedomptc weiden

VerdwjTit, wanneer de zonne heet

Haergoiid erop komt spreiden?

(G. Gez.)

— Kil. Be-donipen, fumlgare, vaporare.

BEDOOMEN, bcdoomde, bedoomd, b. en o. w.

Bedampen, bcwasemen. De vensterglazen bedoomden er

van. Geheel Je kamer was bedoomd. — Zie doom.

BEDORVELING, m. en o Vertroeteld kind, fr.

fnfani giitt. Zie BEDERVELING.

BEDPANfNE, v. Ondersteekbekken , ook Teste

genaamd, fr. hassin a qnew, bassin pint. "Waar is de bed-

panne voor den zieke ?

•• Kramers geeft aan Beddejian eene andere beteek.,

t. w. fr. hassiiioire. En zoo ook Kil. aan Bed-panne.

BEDRAGEN, bedrocg en bedrceg, bedregen, b. w.

Van belang zijn, fr. t'tre di- conscqueuce, ctrc important.

Het hedraagt niet Het bedraagt weinig. Dat kan veel

bedragen. Hetgeen hij daar zegt bedraagt wat! Meent gij

dat die zaak lets bedragen kan ? Ik s;a die zaak laten varen

;

zij bedraagt toch niet.

BEDRANKE, adj. altribiilief. Dronken, fr. «7v. Hij

was een beetje liedranke. Als hij bedranke is, doet hij niets

(Ian vloekcn. Contracten gemaeckt in tavernen te wijn ofie

l)ier ende inden dranc, sijn mil ende van onweeiden, ten

w.ire sulcke contracten s'anderdaeghs by partyen aen alle

syden, elck niet bedranke sijnde endebuyten tavemeghera-

litieert wierden. » (Cost. v. Bnigghe.)

- Dit bidranke is voor bi/ dranke (zie onder Blj), dal

men ook bij de, schrijvers vindt : * Xa dal beedc partien

l>y dramke zyn. » (Cost. v. Ipre.) — Eens hoorde ik

lirdrank/, wclkc \oini in het Alg. VI. Idiot, staat.

BEDREEG, u. Ilctzeirdc als Bedreiging, fr. menace.

Hij gebood hel mij oiulcr hedrcegvan "t mij te docn bczuren

indicn ik niet gchoorz.iamd^

BEDREEGEN, In-dreegdf, bcdreegd, b. w. Hetzclfde

als Bcdreigeii, fr. meiiacer. Iemand bedreegen met de dood.

— Wcgeiis cc = ei, zie EI.

BEDRETELEN, bcdrctelde, bcdretcid, b. w., zware

,-. Met dieutel of andere vuilnis bezoedclen . De weg was

bedreteld waar het vee getreden had. Hij was geheel bedre-

tcld van modder.

BEDRETSEN, bedrctste (wvl. ook licdretitege, zie

IMPERFECT), bedretst, b. w. Beloopen . Die weg wordt veel

bedretst. De aanden bedretsten de weide.

— Dretsende verrichten, de moeite en de gangeh doen

die eene zaak vereischt. Ik zal 't wel bedretsen. Hij heeft

nog veel te bedretsen. De inrichting van een genootschap

is niet moeielijk, als 't maar iemand bedretsen wilt.

— "Wagen, aangaan, ondememen, fr. risqiter, hasarder,

Ik g--. dat bedretsen. Men moet niets boven zijne krachten

Ijedretsen. Hij durft het niet bedretsen.

— Dretsende bcslijkeu. Ee vloer was zoo net geschmird,

en gij hebt hem weerom al bedretst. Het kind bedretst zijne

kleederen met in 't slijk te loopen. Bedretst zijn tot de

knie'n van door den modder te pleien. De jager was gehee!

bedretst van door de velden te berschen.

— Kig. Uilschelden, verwijten, belasteren. Zij bedretsen

malkander. Hij bedretst iedereen.

— Zic I)RET.SEX.

BEDRICHTEN,S^i/'-/fAWf, bcdriiht,\i. w.Bij landb.

Bebouwen, beploegen en bezaaien of beplanten, fr. cttlti-

ver. Het land bedrichten. Er zijn twee tijdstippen in 't jaar

dat men de akkers bedricht, namelijk de leute en de herfst.

Die landbouwer bedricht een geboerte van zesgemete. Hij

heeft veel werklieden noodig om al zijne akkers te bedrich-

ten. Die weduwe zal hare hofstede niet kunnen bedrichten.

Al zijn kind is reeds bedricht, is nog niet bedricht. AVaneer

gaat gij dien akker bedrichten? Daar is Land genoeg in die

streken, als er niaar armen waren om het te bedrichten.

<• Proprietarissen, de welcke hunne landen niet konnende

verpachten ten redelijcken pryse, hebben liever gehadt die

tedoen liedrichlen I'hunnen eygen profyte. » (VI. Setting-

boec.)

— Ook BedriftCM .

—BEDRIEGER, z. Gods-.

BEDRIFTEN, bedrifttc, bedrift, b. w. Hetzelfdeals

Beilrichlen, fr. eiiltiver.

— Vroeger ook Bedrijven. - Zo veel Lands .als hy ter note

ghebringen, cultiveren ende bedriven conste. > (N. Desp.Trs.)

<: Die dc goederen f synen profyte heeft gelabenrt, besaeyt

ofte andersints heeft bedre'^'en ofte doen bedryfven. > (\n.

Setting-bocc.) « Den pachter is sculdich de op ghedraghen

landen wel ende loflFelijck te bedryfven ende ghelijck alle

andere goederen worden bedrevcn, naer landt-recht ende

costume. (Id.)

BEDRIJF (wvl. BEDRIJF, zie i.l), o. Bezeiling, fr.

exploitation. « Door 4c(/M;/"verstaet men de culture ende

gebruyck van .alle vaste goederen, .als van say-landen, wco

den, meerschen, bosschen, visscherycn, meulens, koey-gci -

sen, enz. > (VI. Setting-boec.) Hij wint veel geld met dal

bedrijf, met het bedrijf van die meulen, enz.
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— Gedoente, gebruik, het goed zclvc dat men bezcilt,

zooals eene hofstede, eene ineulen, eene mijii, enz. Hij
heeft daar een schoon bedrijf. Zijn bedrijf verkoopen. « De
grotte van zijn landt ende bedrijf. » (Ordonnantie vanden
Lande vanden Vr>en.) Die boer heeft een schoon bedrijf

(beloop, boomgaard of weiden) voor zijne beesten. Eene
hofstede znndcr bedrijf (zonder weiden) voor liet vee.

'BEDRIJVEN, Ihans Bedriffen; zie aid.

BEDRILLEN, haintde, bedrild, b. vv. Hetzelfde als

JiEI)RET,s)..N.

BEDROEFD.adj. Zie uedrtkt.

BEDROGENHEID(wvl. ook bei>rogem, zieHEiD,,
V. Staal van iemand die Ijedrogen is, teleiu-stelling, fr. me-
compte. De bcdrogenheid is wens vergezeld van sdiande.
De bedrngenlieid leert op /ijne hoede zijn.

BEDRUKT, BEDROEFD, staande voor een .i.lj.

beteekent Uit der mate. Bednikt kleene zijn. Bedroefd
slechle spijs. Bedroefd veel Hjden. Bedrnkt weinig troost. —
Zie BITTER.

BEDSTIJPER (wvl. -STii'ER, zie Ij), m. Bedstijl, bed-
staak, ook Standtijke en Pekkel genaamd. De vier bedstij-
pers van cenen beddebak. — Zie stijper.

BEDSTROOD, o. Beddestroo, stroo in een bed.
— Vecl vcrhiiizcn kost veel bedstrood, er is veel onkost

vast aan het verhiiizen omdat er vele dingen moeten ver-
nieuwd worden.

— Zi/n bedstrood bronden. Zie onder schoitden.
—BEDSTROO, z. Duixels-, Onze-Iieve-Vrouw-

.

BEDUIGEN (w\l. bedugen, zie ui), bedoo^ (wvl.
scherpe oo, zie uuigen), bcdogen, b. w. Beduwen.'op lets
duwen. Eene zweer beduigen om erden etteruit te drijven.
Die eene koe mclkt, bediiigt de spenen van den iiier.

BEDUIVELD (wvl. HEDUvELn, zie ui), adj. Betoo-
verd. bczeteii, sterk gedreven (naar iets). Die jongen is
beduivcld om zijn zusterken te plagen. Beduiveld zijn om
slechte boeken te lezen.

BEDWEEFELEN, bedioeefeUic, bedwecfeld, b w.
Hetzelfde als Betweefelen. Zie aldaar.— Afl. Bedweefehng.

BEE, v. Zie bede.

BEE, BEEDE, telw. met scherpe ee. Hetzelfde als
Beide, 1. mttbo. Een van bee. Alle bee. Met alle bee zijn
handen. « Ooghen alle bee. » (J. De Harduyn.) « Zonder van
hemlieden berooft te werdene van lijve ofte van goede, en
dikwils van bee. » (N; Despars.) . Hij was blend gheworden
m bee zijn ooghen. » (C. Vrancx.) « Sy wierden beedc van de
meesters verlaten. » (Id.) « Tsanderdaegs quamenze beed<^

weder te Bnigghe. » (Kr. v. Br.)

BEEKLOK, zie bedektok.

BEEL, m., BEELE, v., scherjil. ee. De daad van te
beclen. Het wordt meest gezeid van \erloofdcn, die, na
't afroepen van het eerste, tweede of derde gebod, het hilwc-
lijk niet aangaan en de ondertrouw breken. Gaan zij dan
niet trouwen? Neen, het is een beel. Het zou mij niet ver-
wonderen dat het ontworpen huwelijk in eenen beel ver-
ging. Die beele was van niemand verwacht. Er zal daar nog
eene beele van komen.
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— Bij onzc schrij\cr.s \iiidt mcji dil woord in deu zin van
Berpuw, spijt, fr. r-pentir, regret.

Dan esser beele, aeylaschen! wachennen!
Wad dcde ic gehoudt! godt n.ocis ontfermcn.

(A. Biins.)

Indien ic soecke met het spil

Mijn sorghen af te vaglien g'heel,

Of nieuwe crachten schepjjen wil,

Doct my ten eynde crijglicn beel.

(Boetius Deboodt.)

Jlcn .Miydtter een man [zyne geldbeurs), hy cryghter of

\beele,

I'-nde Ictttl gliclycx cryght hy ten dcele.

(Ed. De Dene.)

Adieu ghcctlecders die dicwils met fcVfberauwen.

(Id!)

— Ook Beelbeiouws. «Wy ghinghen een Mooster besien,
gheleghen in den bergh, dock wy spraken haest beek-
beraitwts van deze keurigheydt, midts den moeyelyken
wcgh. » (P. Devynck.)

Met beelberaiis houd ick myn braloft schier.

(Ed. De Dene.)

— Bij A. Biins vindt men het vklw. beellvn in den zin
van Eene dochter die uit heur klooster geloopen is, of zoo
iets; b. v.

Achter en voore gebult es ooc dit beelkcn.

En wederom :

Een uutgeloopen monck oft zelcken capaert

Cryght nu wel een beelken.

BEELAAR, BEDELAAR, m. Eene ronde mande
uit ruwe wisscn ge\ loclitcn. met eenen platten bodem van
onder, en eenen halvcn Iioepel voor handvatsel van boven.
Eenen beelare kriekcn ofappels koopen. Een beelaar vol

ajuins.

— Ook .Schooiersmande genaamd, omdat de bedelaars
dikwijls zulk eene mande aan den arm dragen.

BEELBEROUWS, zie onder bf.ei..

BEELEN, I'rclrn. ben gebeeld, <>. \v. Zijn woord
intrekken, eene mondelinge belofte niet gestand doen, een
verdrag breken, fr. retirer sa parole, resilier. Van iemand
die, na iet^, gekocht of met een ander eene overeenkomst
gemaakt te hebben, van gedacht verandert, en den koop of
de overeenkomst niet houden wilt, zegt men dat hij beelt.

Doch wordt het bezonderlijk gezeid van verloofden, die, na
beloofd te hebben malkanderen te huwen, van hun huwelijk
afzien en het geheel laten varen. De bniid is gebeeld. De
bniidegom beelt. Zij zijn gebeeld.

— Dit woord is zeer veel gebruikt overal. Kiliacn heeft

daar \imr Boften. a contraetii resilire :fw-nitrre ton Inutus.

BEELEN, /. Ka-.

BEEN, b. w. Zie BEUEX.

BEEN,t>., r.os;/ambe.

— D, liiilit zit scherp geli/'k een been, zegt men van

mager e:i schraal weder.

— Te bceiie en te loope staan. altijd veerdig en vlijtig zijn

om ieman.l dienst le bewij'.en, om iemands wil of begeertc

te voldocn.
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— lets aan zyn been hebben (wvl. entwat an eens been

, zie EENS en EiN), met icts bezwaard zijn dat men zich

iiiocr of min vrijwillig aangctroUUen heeft. Ik ra u daar van

af tc zien, want het zal raislukken, en dan liebt liet gij aan

iiw been. « Dc natuere van een pandt es, dat alle de perike-

Icn de welcke daer up souden mueghen loopen, den schul-

denaren an zyn been mod cnoopen, ende niet te min de

schuldt betalen. » (C. van Dordiecht.)

— Z'jn been rechten, tot welstand komen, sprek. van

iemand « iens fortuin venallen of wiens zaken verachterd

Vtaren, fr. se remettre a Hot. Dat erfdeel zal hem helpen

zijn licen recblen. Leen mij die sorame : ik zal er race mijn

been rechten en u eeuwig dankbaarzijn.

— Zi/ne beenen rekken. Tac ri:kkeN'.

— Hij springt ma..r op een been meer, zijn krediet, zijne

zaken staan wankel. Wees op u«e hoede met dien koop-

man : hij springt maar op een been meer.

— Op :yn laatste heenen gaan, niet lang meer kunnen

leven. Die jongeling teert uit, en zelfs hij gaat reeds op zijn

laatste beenen. — Ook gez. van dingen die versleten zijn

en niet lang meer kunnen dienen. Uw kleed gaat op zijn

laatste beenen.

— Een J'/aming en klaagt nooit : verliest hi/ een been,

hondt nog een, spreelav.

— H'j heeft op zijn rechter been geslegen, hij heeft het

getroften, het is hem gelukt, sprek. van iemand die, in

twijfel zijndc welk bcsluit hij nemcn zou, bij geval het beste

neemt. — Hij is op zyn rechter be^n geslegen, het is hem

gelukt, sjjrek. van iemand die onver\vacht eene goede kans

treft.

— Strooien beenen hebben, dronken zijn en vvaggel-

nen.

— Zie BEENTJE.

—BEEN.z. Beiigel-, Bom-, Euver-, Hespe-, IJs-, Isch-,

KJak-, Kleppcr-, Maai-, Mcze-. Mezie-, Mugge-, Mussche-,

Neute-, Xote-, Pjternostcr-, Pompe-, Schnap-, Spaas-

beenlje, Slierte-, Zuig-.

—BEENDE, z. Bar-, Barrc-, Ber-, Berre-, Beugel-,

Bcukel-, Bom-, Dik-, Eis-, Heis-, Klak-, Koe-, Koei-,

Kort-, L.ing-. Luts-. ifaai-, .Scheef-, Scherre-, Spille-,

\'nu'el-, AVakel-.

BEENDEREN, hcemjerde, gcbcendeni, b. \v. Iemand

onivcr glijden of rijden. Wordt gezeid van ilezen die, op

het ijs achler malkander glijdende of rijdende, zocken de

een den anderen omver le werpen ; ook Brielen gezeid. Hij

trachtte mij te bocndoren. Ik hcb hem gebeendenl. Ik ga u

beenderen.

— Het fr. jamber bet. Iemand doen omvallen met den

vnet tusschen zijnc beenen te zetten.

— o. \v. Loopen. Ge moest hem zien beenderen. Hij

beenderde er na.-ir toe.

BEENDERLING, m. en o. Slopkous, soort van kous

/'inderzool, die men met knopen rond he', been vcstigt,

ir. guetre, gamache. Beenderlingen van gestreept lijnwaad.

Zijne beenderlingen aandoen om te reizen door het slecht

weder.

— Gedeelte van eene kous of broek dat het been be-

kleedt. De beenderlingen van die kousen zjn nog goetl, ge

nicest cr nieuwe voetelingen aan breiden. De beenderlingen

van die broek zijn te nauw.
— Ki!. heeft Beenlink. tibinle, en Dijeling, fcmorale.

BEENEN bcende, heb of ben gebeend, o. w. Gaan,

loopen, fr. jambayer. Hij beende er naar toe. Hoe zal hij

moeten beenen om er lijdig te zijn.

— BEENEN, z. Duivel-, Flikker-, Gerre-, Klepper-,

Kjuis-, Maai-, Pekkcl-, Rekke-, Tille-, Vlechte-, Voort-,

Wakel-, Wcg-, Wring-, Wrikkel-, Zwimpel-.

BEENEN, beende, heb gebeend, o. w. Kil. verklaart

dit \v. door Schimpen, cereillari, en zegt dat het Vlaan-

dersch is. Ik heb het nog niet andeis gehoord tenzij in

't samengestelde Diiivelbeenen (d. i. durve/en en beenen,

lergen en schimpen).

— Anna Biins zegt Op iets beenen, er den spot mede

drijven.

BEENHOUWER(wvl.-How-ER,zie.\r), m. ^^eesch-

houwer, slachter, fr. boiicher. De beenhouwers slachten

zwijnen, kalvers, schapen en runddieren. Van beenhouwer

veranderen, om beter vleesch te hebben. Graf-schrift

van eenen beenhomivr. (P. Croon.) <• Zijn ooc alle been-

houwers ghehouden te bringhen huerlieder beesten om
waranderen : voor de noene te clocke achte, ende sachter-

noens te clocke dne. > (Cueren van Rous.selaere.) < OUe-

slaeghers, vet-lechers, been-houders, say-wevers. » (\n.

Setting-boec.)

— Dit woord, dat bij Kil. staat, is algemeen gebniikt.

BEENHOUWERSHUTSEPOT. m. Hutsepot

van wat afval van vleesch met een stuk lever samengestoofd,

welken hutsepot de beenhouwers maken den donderdag-

avond, vvaneer zij de dieren gesl.acht hebben wier vleesch

de twee volgende dagen verkocht wordt.

BEENHUIS (wvl. -Huus, zie ui), o. \neeschhuis,

vleeschhal, fr. boiuherie. Er was veel vleesch in 't beenhuis.

Het beenhuis doen (zie noEX'. Naar 't beenhuis gaan om
vleesch te koopen.

— Wordt schertsende toegepast op iemand die zeer

mager is, die maar 't vel over de beenderen heeft. Het is

een beenhuis. — Ook uit spottemij als toenaam, b. v.

Beenhuis Vandercmycen gaat trouwen.

*BEENLINK, bij Kil., aie beexderling.

—BEENS, z. Bar-, B.aiTe-, Ber-.

BEENTJE, BEINTJE, o. IntTeem.a.al, welkomst-

maal. kleen feestma-al dat iemand aan zijne makkers geeft

bij wie hij nieuwelings aankomt. Zijn beentje geven, fr.

payer son bcjaune, payer sa bieni'enne. Hij geeft morgen

zijn beentje. Een nieuw ambachtsgezel in eenen werk-

winkel, een nieuwe leeraar in een coUegie, eoz. geven hun

beentje.

— Is dit beentje eene verbastcring van fr. btyaiine?

BEER, m., zware ee, fr. ours.

— De beer zijn, de uil zijn van 't spel, fr. etre ladupe.

— Hij is vertrokken gelykeen beer op zokken, zegt men
v.-m iemand die onbemerkt wegsluipt zonder te bet-ilen

(b . V. in eene herlwrg), ofdie 's nachts verhuist en bankroet

speelt, enz. Zie zokke.

— Den beer lee'n (leiden), den le^aard scheren, lui zijn,

niet werken. — Ook baldadig te werke gaan. Hij z;>l den

beer niet lee'n met mijn geld (hij zal mijn geld niet krijgen

om biddadig te lev«n).

— BEERHOND, m. Wordt gebruikt in den zin van Beer,

fr. otirs. Men z^ daar leeuwen, ai^en en beerhonden.
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— BEERBLOK. V. Hetzelfde als Wulveldok.

— BEERLEELIJK, adj. Uit der mate leelijk, h.ficn'fuse-

ment laid.

BBBR, m. zonder mv., zware ee. Baskaiiier, bold,

drekstofl'en in een secreetput, fr. gadoite, vidaiiges. Den
beer uithalen en over den aldcer breiden. Een voer, twee

voeren beer. Beer wordt altijd gezeid van mensclieudrek

;

en Ale van 't vloeibaar mest uit de stallen. Nogtans in veel

gewesten te lande wordt Ale ook voor Beer gezeid.

— Kil. Bern, berne, breyn, stercus. Vgl. fr. bran. Zie

BEREN.

— BEERBAK, m. Aalbak, boldkarteel.

— BEERBILJET, o. Briefje door het stadsbestuur gegeven

om den uitvoer toe te laten van een wagen beer, fr. permis

de vidange.

— BEERBOER, ra. Beerzoeker.

— BEERKUIP (wvl. -KUPE, zie ui), v. Aalkuip.

— BEERMANEN, ni. Aalmanen.

— BEERPOMP, V. Aalpomp.

— BEERPUT, m. Aalput, secreetput, ir.fosse d'aisance.

— BEERREUTEL, ra. Langestok ofpertse met eenekruk

of dweershout aan 't einde, om in den beerput te roeren,

aalreiitel.

— BEERRUIMER (wvl. -RUMER, zie ui), m. Nachtwerker,

fr. vidangeur.

— BEERSCHOTEL, -SCHEUTEL, -SCHUTTEL, m. Lang-

gesteelde lepel om den bold over het land te spreiden, fr.

lotiche,

— BEERWAGEN, m. Gewone wagen waarop men vier

pertsen raamsgewijze vestigt, die het beerzeil dragen. De

beervvagens zijn nu meest vervangen door de beerbakken en

de aalkarteelen.

— BEERZEIL, o. Boldkleed, groot stuk lijnwaad of dock

dat in eenen wagen neerhangende dient om met bold of aal

gevold te worden. Bold vervoeren in een beerzeil.

— BEERZOEKER (w vl. -zotTKER, zie ou), m. Beerboer,

een die in stad rondgaat om beer te koopen. De beerzoeker

draagt eenen reutel in de hand.

—BEER, z., Mes-.

BEER, m., scherpl. ce. Bar, geltverken, fr. verrat.

— Soort van ploeg met een driekantte scharen t>veeplatte

smalle riesters, zonder kouter, dienende om het land te

slooven en braak te leggen; ook Beerploeg, Benoote,

Molder en Valke genaamd.

— Hetgr. J)vi(;teteekenteeneploegschar,eu5i;een verken.

BEEREN, beerde, gebcerd, b. w. Het land met eenen

beerploeg omrijden, slooven, breekvore geven, fr. de'chau-

mer. Eene klaverij beeren. Eenen stoppel beeren. Eerst

beert men den akker om hem te laten braken ; later diep-

voort men hem, om 't labeur te geven ; en eindelijk zaad-

voort of cert men hem om te zaaien of te jilanten.

—BEEREN, z. Om-.

BEERNEN, bfemde, gebeer/id, b. \v., zware ee. Zie

BEREN, 3".

BEERPLOEG (wvl. -ploug en -plouk, zie ou),

m. Soort \aii ploeg, ook enkel Beer genaamd. Zie beer

(scheqil. n).

BEERSCHEN, /irb nf be?r gebeersiht, o. w., zware

«. Zie BERSCHEN.
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BEERTEL, m., scherpl. ,v. Beitel, fr. cisean. Met den

beerli 1 w crken.

— Men zcgt ook Bertol en Beetel

.

—BEERTEL, —BEETEL, —BERTEL, z. Drie-

kwavl-, Duim-. Fitse-, Gal-, Kant-, Koiul-, Kwart-, Put-,

SchicliU, Scliidils-.

BEERTELEN, bcTtdde, gdwrtrld, b. w. Beitelen,

met <lcn bc^ertel bcwcrken. Een gat beertelen in een stuk

hout

.

— o. w. met hcbben. Met den beertel wcrkcn. Op aen

stuk hout beertelen.

— Men zegt ook Bertelen en Beetelen

.

— .\.fl. Beerteling, v.

BEES, v., mv. bczcii. Bezie. Zie BEZE en de compo-

bita akl.iar.

BEESTACHTIG, adj. Die van beesten houdt, die

geern beesten ziet. Hij lieeft hond noch kat noch vogel : hij

is niet lieestachtig. — Zie -achtio.

BEESTE, V. (nooit o.), Ir. animal, bete.

— /)i' bceste spL'len, van de beeste maken, een helsch leven

maken, h.faire le diabk a quatre; — uit eigenzinnigheid

eene domheid begaan, (i. faire la bete.

— Oj> iemand beeste zi/'n, hem barbaarsch behandelen,

beul zijn, fr. trailer brutalemcnt. Hij is beeste op zijne

vrouw, op zijne kinderen. Hij is beeste op zijn peerd, op

zijnen ezel.

—BEEST(E. z. Bak-, Dondcr-, Gars-, Gers-, Hemel-

beestjc, Koci-, I 'or-, Onze-lieven-Heerenbeestje, Onze-lieve-

Vrouwbeestje, Oven-, Paasch-, Prijs-, Roo-, Zeuge-.

BEESTERIJ (nvl. BEESTERIE). v. zonder mv. Onge-

dierte, gespuis van slekken en wormen. De beesterij doet

wens veel kwaad op den akker. >

BEESTIAAL, BESTIAAL. o. Vee, fr. betail,

bestiaux .

Weidt liier, m\n brestiaei .' weidt hier, myn tierig vee.

(Vondel.)

— Mcest bczigen wij het meervoud. De beestialen van

die hofstede gaan verkocht worden. »; Eenighe beestialen

ander lieden toe-behoorende. » (Costumen vanden I^nde

vanden Vryen.) « Ghelijck oock goudt, silver, ghemunt oft

onghemunt, habyten, kleederen, juweelen, catheylen,

bestiaelen, visschen inde vyvers, vruchten te velde, inde

schuere, oft opden solder. -> (Deelboeck vanden Lande van

den Vryen.) « Om lumlieder beestialen te bewaecken. »

(Pauwel Heinderycx.) « Bestiaelen, als peerden, koeyen en

schaepen. (VI. Selting-boec.)

BEESTIGHEID (wvl. ook bee.stigi, zie heiu), v.

Dwaasheid, domme streek, it.betise. Doe dat niet, 't ware

eene beestigheid. Hij heeft daar wederom eene beestigheid

gedaan, met graan te koopen, als het zoo duur was. Hij

steekt nu en dan eene beestigheid uit. Eene begane beestig-

heid beklagen.

BEET, BETE, v., vklw. beetje (wvl. bi-tje, zie klank-

VERKORT.), fr. morsure; bouchce,

— Grauw, snars, hard woord, fr. eoup de dents. Een

norsch men sell die u eenen knap en eene bete geeft. Ge

krijgt eenen houw en eenen snauw en eene bete.
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— Bij Uamslagers en wevers. De plaats waar de hevels

van den bovenschacht schakelwijsde vastgrijpen in de hevels

van den onderschacht.

— Eeiten kain la't de hete stt'ken. Het spreekt van /.clfs

dat de hevels spoedig verslijten in de bete : daarnm wendt

men somwijlen den rok van den bovenschacht en den

rok van den onderschacht cen weinig cm , zoodanig

dat de hevels uit de oude bete wegschiiiven oni ecne

nieuwe te niaken : dat heet Eenen kam nit de bete ste-

ken. Men steekt eenen weefkam gemeeulijk viermaal uit

de bete, eer hij versleten is.

— Fig. Het uit de bete steken, een lidmaat of lichaams-

deel, dat moede of lijdende is, verleggen of verplaatsen oni

het te laten rusten. Hij was moede van op de Hnker/,ijde te

Jiggen : hij stak het uit de bete met zich op de rechterzijde

te keeren. Ik ga 't eens uit de bete steken (zegt een zieke

die zich verlegt om zijne pijn te stillen). Zijne beenen kre-

gen zenuwtrekkingen van bij 't vuur te zitten ; hij stak het

uit de bete met te wandelen.

— Bij wevers is Bete nog Die kant van de gaping waar

,de inslagdraad door de ketiugdraden ingesloten en door de

weeflade gebeukeld wordt.

— Het vklw. beetjc (wvl. bt'tje) wordt algemeen gebruikt

voor KJeen stuksken. Een stuk brood in beetjes breken

voor de hoenders. Hij scheurde den brief in beetjes die hij

langs den grond smeet; maar ieniand raapte die beetjes op

en paste ze zoo wel aaneen dat geheel de brief leesbaar

werd. In de smis lag de grond vol beetjes ijzer. Zij naaide

al die beetjes zijde aaneen, en miek er een mutsken van.

Het mozaik is een samenstel van veelkleurige beetjes mar-

bel en glas. Neem een beetje suiker bij die medicijn. Snijd

daar een beetje van af.

— Ook voor Weinig, luttel. Een beetje werken.

Een beetje slapen. Een beetje moede zijn. Ik heb

maar een beetje geld meer. Hij kan met moeite een

beetje lezen en schrijven. Hij is een beetje onpasselijk.

Drink daar een beetje van. Een beetje avendant zijn.

Ga een beetje trager, ik kan u uiet volgen. Spreek

luider, hij is een beetje doof. Haast u een beetje. Men
leert alle dage een beetje meer de menschen kennen.

—BEET,—BETE, z. Duivels-, In-, Kante-, Katte-,

Wolve-, Wulve-; ook : Lekkerbeetje, Stopbcetje, Water-

beetje.

BEETE, BETE, v. Schaap, wijfken van den ram
;

ook Bcite en Beltc; fr. motiton, eng. wether.

BEETE, v. Een plankje van onder aan den ingang

van eene duivekeet, aan het krielgat van eenen biekorf,

enz. waarop de duiven en de bie'n neerdalen um van

daar in de keete of in den korf te kruipen.

— Kil. Beete, j. recke, sedile avmni^ pertica galiitian'a.

— Pijk, nik, wrok. Eene beete op iemand liebben

(op iemand gebeten zijn).

—BEET(E, z. Bie-, Duive-.

BEETEGROEZE, z. Beetgroeze.

BEETEL, m., met scherpl. ee. Hetzelfde als Beitel.

— Te Brugge zegt men Bertel, en al den W'est-

kant Beertel . — Zie de comp. op -heertei..

— Wegens ee = «', zie EE.

BEETELEN, beetelde, gebeeteld, b. en o. «. Bei-

telen, beertelen, fr. trcivailler avec U cheau.

— Fig. Op lets beetelen of beeten, cr op booten, cr

op puggen, er op werken. Dat is een schoon stuk ver-

zen, maar ook hij heeft er op gebeeteld. Lang moeten
beetelen op eene moeielijke plaats van een ouden schrij-

\er, om ze te verstaan.

BEETELOOF, zie beetlooe.

BEETEN, beette, heb of ben gebeet, o. Av. Zicli

neerzetten op den grond, op eenen tak, op eene plant,

enz. als om wat te rusten. 't Wordt gezeid van al wat
vliegt, bezonderlijk van vogels en bie'n. Op dien boom
is er een zwerm bie'n gebeet. De zwaluwen van vlie-

gen moede, beeten op de masten van de schepen. Daar
kwam een vreemd insekt op mijnen arm beeten. Enz.
" Witte duven cnde allerande cleene ghevoghclte, bee-

temie zom up hare osbare nedere, ende alle die reste

vlooch waer hier waer daer >. (N. Despars.) « Soo
comen de kinderen het nestken te vinden, siende waert

voghellcen meest omtrent vlieght ende beett. » (J. Da-
vid, s. j.) <c De voghelen en beeten niet vele op de
meulen-seylen, dan als sy wat stille staen. » (Id.) « Maer
int ende beeteder een witte duve up een van sconincx

standaerden. » (N. Despars.) - Want stappans quam
doen dien voghel (vn/i-) \vt die luchl beeten op zijnen

aerm. » (C. Vrancx.)

Die duve ne vant waer rasten

En beette iiptie arke neder.

(Maerlant.)

Den arendt cgmmende van hooghe ghevloghen

N.aer een ionck lammeken was hij gheneghen.

Vlugghe der up beetende, heeft hem gheboghen,

Ende zijn scherpe claeuwen inde wuUe ghesleghen. ^

(Ed. De Dene.)

— Van vogels die op eentn tak zitten te schuifelen,

van bie'n en vlinders die op eene bloem zitten honing

te zuigen, zegt men niet dat zij beeten. Beeten is Gaan
nederzitten, fr. se reposer, alter s'asseoir, Kil. descen-

dere, sidere, considere, sedere.

— 't Is niet van te vliegen^ 't is 't al (of maar
V is) van te beeten, het hoofdpunt van de zaak is dat

men er wel van afkome. 't Is niet van af te vallen

van een gebouw, als men maar den nek niet breekt.

't Is gemakkelijk op zee te varen, maar de moeielijk-

heid is van te landen. 't Is niet genoeg van zoo of

zoo te leven, de groote zaak is van wel te sterven. Enz.

— Fig. Steunen, rusten, zich gronden op, fr. s'appiiyer,

se fonder sitr. « Soo datter veel ketters selve niet en

derven op beeten noch steunen, om te loochenen dat ...»

(M. Lambrechl.)

Hy mach wel gheluckigli heelen,

Die daer noyt en pooght te beeten

Op de scherpheydt van 't verstand

Dat horn Godt heeft ingheplant.

(P. Gheschier.)

— Zich toeleggen op lets, 1. inciimhere rei. Beeten

op eene moeielijke plaats van eenen latijnschen schrijver,

om ze te begrijpen. — Zie beetelen
— Beeten op iemand. Fig. Uit ernst of uit scherts

iemand plagen en kwellen, anders gezeid. Op iemand

zitten, op iemands kappe rijden.
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^ In Meyers Woordenschat Beten, afstijgen, van een

peerd afbeden. En zoo vindt men het bij vroegere

schrijvers. « Daer stond hy eene goede wile, doe heetcde

liy van zinen peerde, ende gync boven ii]) de Halle. >

(ki. v. Br.)

A!s hi daer quam hi beetle te hant

Ende heefl dat ors bi den breidel genomcn.

(De Trojaansche oorlog.)

Zic andere voorbeeldcn bij Huydecoper op M. Slolcc,

11. bl. 489.

— Beeten heeft bij Kil. nog eene andere beteekenis,

ZIC llOENE en BOENEN.

— Het eng. to hait^ langs de baan stilhouden om
zicli te verlcwikken.

BEETERAPE, zie i:EETi<_.\AP.

BEETGROEZE, BEETEGROEZE, v. Het ge-

bladerte van ilc boete, fr. fane tie bettera-ee. Beetegroeze

(if beetegroezen aan het vee geveri. — Zie GROEZE.

BEETLOOF, BEETELOOF, o. zonder mv. Beete-

rapen, fr. tU's betteraves. Die akker is bestaan met beete

loof . -^ Zic LOOK .

BEETRAAP, BEETERAPE, v. Beetwortel, fr.

betteia-je.

BEETRAAPZETTE, v. Eene zette met omlrent

lien pinncn of tajipen om putjes in den grond te duwen

1 It hot plaiiten van beetraapzaad. — Zie ZETTE.

BEETWATER, bij Kil., zieBOENE.

BEGAAN (vl. BEG.VEN, zie ae), ie^m^ en be!;o/i-;,

/c^(wn, b. w. Bestieren, bedujven, bezeilen, fr. exploiter

Eene hofstede begaan. Een moeshof begaan. Eenen winkel

begaan. Eene molen begaan. Eene fabviek begaan. 'tt'ie

beg.iat cr nu dat pachtgoed ? Hij begaat eene molen die hem
li-ebehoort. Hij kent het niet om eene fabriek te begaan

BEGADEN, begmnMe, beo-ami, h. w. Beviiilen, be

niorsen.

— Dit w., dat nog in Brab. en Limb, gebniikt wordt

(.i/^. J'l. Idiot.), ontmoet men dikwijls bij onze vroegere

schrijvers.

(De dronk lard) lagh mismaect, iegaet, en vnyl.

iy. Gheschicr
)

En sy wierden door den gheck

Heel begaet met synen dreck.

(Id.)

BEGAREN, begaarde, begaard, b. en o. \v. Metatlie-

^is van tiebaren. Zie gebaren.
— All. BcgariDg, zie gebaking.

BEGARZEN (wvl. uitspr. begazzen, zie RS), begarsde,

begarsd, b. w. Aanleggen, de moeite doen en de noodige

middels gebraiken om lets te bekomen of gedaan te krijgen.

Hij zal het wel moeten begarzen om daarin te gelnkken.

Eene zaak begarzen. Ik zal dat begarzen. Ik zal dat begar-

zen voor u (in uwe plaats). Ik heb geenen tijd om die zaak

zelf te betiachten : ge moest ze begarzen voor mij. Hij heeft

alles wel moeten begarzen om aan die ondcrneming geeu

geld te \crliezen. Met alles genoeg te begarzen, zal ik er

nog weinig of niet aan winnen. Ik en ka 1 't niet nicer be-

garzen (zcgt eene huisvrouw die in de behoeften van haar

gezin niet meer kan voorzien, een pachter die zijne pacht>' -i

niet meer kan opbrengen, enz.).

BEGEL, in. Beugel, kennewe, houten ringofgoreel
mt drie stokken bestaande, rond den hals van hoenderen en
zwijnen, om ze te bcletten door de hagen te kiuipen.
fr. tribart.

- Ook Schilje genaamd.

BEGELEN, begelde, gebegeld, b. w. Eenen begel
aaiidocii. Een zwijn begelen. Gebegelde hennen.

BEGEVEN, be^af, heb begcwn, 0. \v. Niet stevig
l)lij\cii. Iniigen, wijken, doorzinken, inzakken van 'tge-
wichl, (r. ceder, s'ajfahser. Die plank begeeft als men er
over rijdt. De zolder begeeft van 't graan dat er op ligt. Er
was zoo overvlogdig fruit op den boom dat er dikke takken
van begeven hebben. Het ijs begaf onder zijne voeten. De
tramen van den kordwagen begaven" van den last. Dat zal

• niet begeven.

BEGGE, V. Hetzelfde als Bagge. Eene begge lijgen,

fr. itn cabas de figites.

BEGGEL, m. Snater. Stop uwen beggel. Zijn beggel

en staat nooit, gaat altijd maar aan (hij babbelt en relt

gedurig).

— Snaterbek, iemand die veel babbelt en relt (man of

\rou\v). Zij is de grootste beggel van de gebuurte. A sa,

boggcl, scheid cr nu van uit.

BEGGELEN, beggelde, gebe^geld, b. en o. w. Met
eene schrille .stem rellen, lellebellen, luid babbelen. Zij

heeft daar eene geheele historic gebeggeld. Wat beggelt zij

d.aar' wederoin ? Zij zwege veel beter dan alzoo te beggelen.

— Ook gez. van den schrillen klank van een kloksken

dat luidt.

— BEGGEL.\.\R, m., BEGGELAARSTER, BEGGELIG(g)E,

beggelege, v. Man of vrouw die veel relt en babbelt,

snaterbek.

— beggelg.\t, o. Een ventje of een %Touwtje dat veel

beggelt.

— BEGGELI.VG, v. Het beggelen. Ik kan al die beggelinge

niet meer hooren.

-BEGGELEN, /. Uit-.

BEGIETSCHOTEL, BEGIETSCHEUTEL ,

BEGIETSCHUTTEL, m. Een houten of aardcn

schotol om iets te begieten. Met den begietschcutel de bloc-

men laven. ^ Jaet inde beghietschitetel bachter haeghe » om
'tlijnwaad te besproeien. (Ed. De Dene.)

BEGIFTEN, begiftte, begift, b. w. Hetzelfde als

Begiftigen, schenken, fr. gratifier. Iemand begiften met

iets . .; Alzoo heeft Jesus Maria beghift en verciert met die

meeste gaven en gratien. » (C. Vraucx.) - Deri welcken

soude onse stadt beghiften met eenighe natie van volk. »

(Z.v. Male).

— begifting, v. Begiftiging. « Heeft de selve beleefdelijck

aanhoort, ende naar milde beghiftingh door-ghesonden. •

(1. de Grieck.)

— Zie -igen.

BEGIJNE (wvl. BEGINS, b.vgine, zie ij), v., vklw.

Begijiitje. Bagijne, fr. be'gume. Te Gent geeft men .aan de

Begijntjes den naam van lefer (ieftVouw, joufvrouw).

— De Begijntjes zijn gekend voor hunne zindelijkheid in
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I woning cii luiisraad : daar is pracht noch grootheid, maai

t alles is er zoo bevalli;; en keurig als hct zcdig en cenvoudig

is. Van daar dat de "x'lamingen, oni iiit le dmkkeu dat iels

klcen en bcvallig is (fr. mignon, dclicat), cr het woord

Begijne vooraanstelleB, b. v.

- — BEGIJNEH.VLK, BAGIJNEHALKE, ni. Zoklerribbe die veel

breeder is dan dik ; anders lefer geheeten. Voortijds lagen de

zoUcr])lankcn op vierkantte ribben door zware balkcn

ondeKlcund ; nu nisten zij cnkel op begijnebalken die op

kleenen afstand van elkander liggcn. Eenen boom in

begijnebalken zagen.

— ISEOIJ.NEKANXETJE, liAlHJXEKANXEKEN, o. Klcen liel

kannctje, dienende b. v. tot nielkkan op tafel, enz.

— r.E(;ijNEsrrK(SKE.\, BAGij.NESTrK(jE, o. Een lekkei-

stukjc vhescli op tafel. Er waren weinig gcrechten, niaai

't waien al begijnestukjes. Dat is eea waar begijnestiikskcn.

— HEOIJXETR.VPPEX, BAGIJNETR.\PPEX, ni. mv. Zolder-

trappen of steegertreden die op kleenen afstand van elkander

jsijn, fr. degrvs rapproche's d'ltn escalier. Een steeger met

begijnctra]ipen.

BEGIJNEN (wvl. BEGixEx, zie ij), hcgipid.

begt/nd, o. w. Eenigizins wit worden, ascligrauw komen,
grijskleurig worden, een kleur krijgen van wit en zwart

doormengeld. 't Wordt gezeid van eenige zaden, bez. van

raapzaad en koolzaad, waneer er vele onrijpe z;iadkoneltjcs

in zijn die rotten en wit worden. Het begijnen van 't zaad is

een teeken-van bederving. Koolzaad, dat op den zolder ligl,

begiut te horpden eer het begijnt. Dat raapzaad is gebegijnd.

— In dczen zin zegt men 00k Bloemen, Blommen.

— Kil. lieeft Baghijne, beghijne, in den zin \anT)Ps piiilt

sn'c-i/iu-rci colon's (eene aschgrauwe koe, bij ons schiDinu

I

gciiaamd ; Vgl. BescViimmelen).

BEGIN, o. Elkeen van de geweslcn of oordei

watering uitmaken, en genieenlijk eene bezonderc iiitwai-?-

ring hebben. Eene watering is verdeeld in beginnen, even

als op li-t kadaster eene provincie verdeeld is in sektien. Men
ondcrsclieidt de beginnen in Ecrste begin, Tweede begin,

Derde begin, Vierde begin, enz.

BEGINNELING, BEGUNNELING, m. Jongen

die lets beginl le leeren, leerknaaj^ fr. (//"//r;?//. Beginne-

Hn^en en zijn geen Kizen. Dat i^ f rm gewrocht voor eenen

begiinneling.

BEGINNEN, b. en o. w. Zie beginxex.

BEGIPT, adj. Betooverd, beduiveld. Die jongen ;,,

begipt om anderen te plagen. « t' Einsch malingherke kekn
uit glinck en hegipl scaminkelke. (Kortr. lis. 173()-)

— Men zegt 00k Betjipt (Alg. VI. Idiot.). Hct woonl

komt voort van Egypten of Eg^'plenarctt^ naam dien do

Vlaniingen geven aan die \Teemde landloopers die men in

't fr. Rohemicns heet, en die zich veekal bezig houden met

waar/.cggen, tooveren en anderc wondcre kunsten.

BEGISPEN, bcgisptc, 6fgtspf, b. w. Gispende be-

sproeien. De bleekers begispen het bleekende lijnwaad.

lemand nat begispen met een waterkwisjiel. — Zie GISPEX.

BEGOED, adj. Die goederen bezit, rijk, fr. qia' a dis

1 Kens, df In fortunf. Een begoeil man. Begoe<l zijn.

— Afl. Begoedheid.

BEGOEDIGD, adj. Hetzelfde als Begoed.

— Kil. heeft het ww. Begoedigcn in eenen anderen zin,

t. w. mitigart\ paairc,

BEGOEST, adj. tienegen, begeerig, die lust heeft naar

lets. Begoest zijn 0|) iels. Het kind is begoest op al de

speeldingen die 't ziet. Hij was op die spijs bcgoesL De
zieke was nievcrs op begoest. Op een nieiiw kleeil begoest

zijn. Er op begoest om te gaan wandelen. — Zie GOEST.

BEGORIE, v., klemt. op go. Speerhaak, aambeeld

met twee hoomeu ol spitsaflgopehde armen, fr. bigorne

(van 't I. bis-cornii). IJzer plooien o]> de begorie. Banden

en buizen mnken op tie begorip.

BEGRAAFLIJK, o. Engraving, fr. enterrement. Een
schoon begraaHijk. Xaar het begraaflijk gaao. De rouw-

maaltijd na een begr:uif)ijk.

— Dit woord, meest in Kransch-Vlaanderen gebniikt, is

gevormd van Begraven, lijk Huwelijk van Huwen. Zie ook

BEDDEI.IJK.

BEGRATIEN (begraCIEX). bcgratiede, begratied,

'. w. Begimstigen, begenadigen, bevoorrechteu. « Die van

Ion 1 1 cere bcgrocift en beghift zijn. » (C. Vranc.x.)

BEGRAVEN, begroef (wvl. begroiif, zie ou) en

bcgn'-i'. hgraven, b. w. Fr. enfoitir ; enterrcr. ilen

liegrief hem. Zij begrieven het lijk in de gewijde aarde.

— .\n. Bcgravonis (en niet Begrafenis).

BEGREMELEN, bij Kil., zie begrij.niex.

BEGREMEN, l>ij Kil., zie begrijmen.

BEGRETEN, h.girctle, bcgreet, b. w., zware c.

K'scliimiM-n, bcspotten, vogr den aap houden. lemand be-

-r-ten. — Zie gretex.

BEGRIEMEN, bij Kil , zie itEGRtjMEX.

BEGRIJMELEN (wvl. REGRrMEI.EX, zie I.l), begrii-

!di\ berrri/mrld. b. en o. w. Frequentatief van B^j-ijmen,

. ; rookzwartscl bevlekken. Zich bcgrijmelen aan de heenl-

-lat, aan eenen berookten pot, enz.

— ffet IS niaar van eenen zivarten pot dat nien begrij-

I uld wordt. Sprcekw. Het zijn maar dezen die zelve niet

deugen, die kwaad spreken van anderen.

— Kil. heeft Begremelen, en P. Croon Begrimmelen :

Oft' er geene strepen sijn

Die begrimmelt maeken.

- All. Begrijmeling, v.

BEGRIJMEN (wvl. begrimex, en geenszins hegric-

: «, zie I.l), begrimide, bigrifmd, b. w. Met rookzwartsel

bevlekken of bevuilcn, bemasscheren. De vloer was be-

grijnid van den kookketel die cr op geslaan had. Zij be-

grijmdc haar klecd aan den pot. Hij begrijmde zijne handen

met het kaalijzer uit te uenien.

— Ook o. w. Het bcjrijmt al waar de pot aan raakt. De
talel begrijmt als er de ketel op gezet wordt.

— Zie GKIJM. Kil. heeft Begremcn, begriemen, begre-

melen, denigrare. macuhire.

— Maerlant zegt van den biezen korl daar Mozes in lag :

Dat vat was buten belijmt

En b=peect, en begri/'mt,

Datter gheen water in comen mochte

En Moysese te landc brochle,
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BEGRIJP l''vvl. BEGRIIP, zie ij), o. Hetzelfde als het

hull. Begiip. Kurt begrijp van de christelijke leering. Die

mensch is klecn van begrijp (verstand). « By een te voeghen

soo dal gliy als in een cort begrijp het een en hel aEidere

cont bcscRen. » (B. Gheysen.) « Jk ban uyt niyn begryp

nict begiip, dat ik Vlaemsch of HoUandsdi weet. » (Vae-

lr.iKlc.)

BEGRIJPEN, bcgreep (wvl. scherpl. ce, zie ondcr

DijiiKN), hrgrepcn, b. w. Benemen.
— /.ith begrijpen, zich. benemen, verlcgen zijn, Ije-

schaamd zijn, fr. se gener, etregene. De dienstbode begreep

zich omdat hij ziekelijk zijnde niet werken Icon naar be-

hoorcn. Tk was er in begrepen om hem dat te zeggen, om
hem zijne schnld te doen betalen, om hem zijne belofte te

hcrinnercn, enz. Ik begrijpe mij daarin. * In niet en lieeft

die h. niaghet Margareta haer soo seer begrepen, als in dit,

dat sy haere domesticken ende hxiysghenooten niet verstoo-

ren en sonde met hare langhduerighe wakinghen. » (L. dc

Hnvctterc.)

-— Brgrypen bet. bij Kil. ooli Beiispen, en zoo gebniik-

ten het onze schrijvers. « Sonder dat ick van iemandt sal

vordcn berispt oft begrepen. »
(J. de Hard.) « Sy dcde

bulcke aelmoessen datse somtyts van haer vriendcn ende

niagen daer af begrepen, ja bekeven was. » (M. Lambrecht.)

— A\'ij zcggcn in dien zin Benemen. Zie benemen.

BEGROETEN, b. w.Citnoodigen, verzoeken, fr. invi-

ter. Hij heeft mij begroet om mee te gaan. Ik ben ook

l)egioct geweest naar dat leestmaal.

BEGUN, o. Begin. De \Tees des Heeren is het begin

dcr wijsheid.

BEGUNNELING, m. Zie beginneling.

BEGUNNEN, began, began, begonst, begosi; be-

gfinnrn, hrgnnst en begost, b. en o. w. Hetzelfde als

Beginncii, fr. commeneer. « Tjaer van 88 dat es huut

ende bij der gracien van den Almuegenden God ghc-

benedyt zo begun ic tjaer van 89. » (Kr. v. Br.)

— Dc \ 01 men begaji, begonst en begost, die men veel

vindt bij vrrige schrijvers, worden dagelijks nog gebiiiikt

in X'laandcjcn. « Tsa] selden in God eynde nemen,

dwelc sonder God begonst is. - (Th. van Herentals.)

Het kind began den achtsten maent te spreken. ->

(J. Cats.) <. Soo het wat begonst te minderen. » (A.

Poirtcrs.)

— Jiegun eenen kecr, zegt men dreigender en tergen-

ilriwijze voor Durf eens, d. i. ik daag u nit te dur\en,

IV. /e voiis defie de I'oser. Gij bedreigt mij te slaan,

niaav begun ne keer!

BEGUNSEL, o. Beginsel. AVacht maar een beetje :

'I is nog niaar een begiinsel. « Zichtent den hegnnsele

van de voorseyde differenten. » (Kr. v. Br.)

BEH, BE, interj. Hetzelfde als Ba! fr. bah! om
dc NcrwondeiTDg, den twijfel, de verachting, enz. uit te

dnd;ken. Bell! wat dat gij zegt. Beh! beh! (ik twijfel,

ik gcloof 't niet). Beh ja! fr. mats oui. Beh zeker!

fr. Ell! sans doiite; oui-da! Beh! neen ik, Beh 'k en

doc, Beh 'li en zou (neen, ik zal, ik wil h^t niet doen).

BEHALIG, adj. Besmettelijk, fr. eontagieiix. De
p<ild;rii /ijii behalig. Behalige ziekte. <• Beyde dese soor-

len (\an ruic) zyn behaeligh ende konien van nialkan-

deren. (Jac. De Smet.)

BEHALVEN, BEHALVENS (wvl. ook ii.\i.VEX.s.

zie aid.), Injw. Hetzelfile als Behalve. Zij gelijken wel

elkander, behalvens dat dc een wat langcr is dan dc

ander.

BEHANG, o. Behangsel.

. . . AVat zullen 11 dan baeten

Die kamcrs vol belmng, vol treflelijk cieraot?

(G. Dc Dous.)

— Bij jagers. De ooren van een jachthonii. Die bond

heeft een schoon behang.

BEHECHTEN (wvl. behichten, zie e), fo/;<v,A«,-

wvl. ook behiehtege), beheehi, b. w. lets bedekken

met er dingen op vast te hechten. Eenen gevel behech

ten met katoen. De jongens hadden den dronkaerd

behecht met papieren om hem te. beschimpen.

BEHENDIG (wvl. hendig, zie be-), adj. Veerdig,

rap, vlug, snel, fr. adroit, leste, prompt, habile.Ji'ie jongen

heeft lang dwaas geweest, maar hij begint bendig te

worden. Dat kindje kan reeds bendig loopen . Hij is niet

bendig in 't spreken, in 't antwoorden. Bendig worden

in 't leeren, in 't schrijven, in 't cijferen. Dat dochtertje is .

bendig in 't naaien. Ge moet al bendiger zijn om uwen heer

te dienen. Een bendige dienstbode. Een bendige ambachts-

man. Bendig zijn achter het geld (rap en bezorgd zijn om
geld te winnen). < Snappe varinck e pennie in de feem, om
bendigh nc lawete te fimmelon dat.... » (Kortf. lis. 1 736.)

« Die... me ne snuck bendigh treuttie moijens oileke

samaere aenstropte. » (Id.)

— Spaarzaam, die alles weet te prolijte te brengen en

niets ten ondomme doet, fr. econome, menager, regardant.

Al te bendig zijn is bijkans gierigheid, en te weinig bendig

zijn wordt verkwisting. Eene bendige huisvrouw (die niets

laat vciloren gaan). Leertuwekin leren bendig zijn. Bendig

hiiishouden. Waren die menschen wat bendiger, ze zoiidcti

gemakkelijk hunne schiilden betalen. Die bendig is kan

te meer almoesen geven.

— Zie BENDIG.

BEHENDIGHEID (wvl. benwgheiu, en ook hen-

DIGI, zie BE- en -HEID), v. A'lijtige bezorgdheid, bcdrijvig-

heid, fr. activite'.

— Spaarzaamheid, fr. cconomie. De behendigheid is eene

schoonc dcugd.

BEHERTEN, helier/l,: bc/iert, b. w. Hetzelfde als

Bchcrtigen, fr. prendre ii ewur. De zaak zal niet lukken :

hij beliert ze niet genoeg. « Een yeghelic belioort (iods

ghcboden te bckerten. » (M. Lambrecht.) < Hy beliertc licl

vole, die van goede herders voorsiende. » (Id.) « Soo dat

eick een willende beherten het volmaert leven. >• (I. dc

Grieck.) « Manuen die de deuglit ende vryheult der zicle

beherten. » (Id.)

Die zaek heeft hy behert, als van de grootste wacrdc.

(G. DeDous.)
— Zie -iGEiV

.

BEHOOR, z. Aan-.

—BEHOORTE, z. Toe-.

BEHORKEN, behortte, behorkt, b. w. AHuistercDj

Gc moet wcl bchorken al wat er daar zal gczcid worden.j'!

Ik licborktc bet al, zonder een woord te spreken. Ik bchorkte

hoc hij uit die moeilijkheid geraaktwas.
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Den locsland der l);)rst doov 'I gehoov oiiderzoekon,

fi . .iHMiillfi-. lemands boi>l beli iiken. Ecu peerd behorken.

\;;1. Bedokkcn.

BEHOUDEN-REIZE, bijw. In vcilige rcis. De
iLweii en aadeie zomervogels weten Uunnca tijd te

.11 oiii behoudcn-reli naav het warme zuidcn te vliegen.

Si>o vaert men h'hou;iic-reis,

t' En waer tlen kr>'g weer volgds op den peis.

(Bebclnijving van dcT Vieugdetecck.)

— Zie in de Woordenb. hehouJen, adj.

BEHULPIG, adj. B^ihulp/r.am. .Men moct den armen

mensch behulpig /,ijn. « Crheen nions-helijckj cracht en

soude my conucn bekeeicn, ten waere Godt xmhehulpich

waerc.
»
(F. de Smidt.) « Eencn prins gheboien was, die

de fortu) n bchulpigh soude wescn.
»
(I. De Grieck.) «AVan-

ucer twee soo drj' persoonen t' samen yemant quetsen, ofle

daer toe behulpich zijn. » (Cost. v. Aelst.) « De goede enge-

len dienen God en zijn de menschen behulpig. » (C. Van
Hullebusch

.

)

Margareta vol van eeren,

Wilt een weynich t' onswaert keeren

Uw hehjdpigh oogen-scliyn.

(Ymmeloot bij L. de Huvettere.)

BEHULPSEL, o. Behulp, lietgeen tot lets helpt. Met

behnlpsel van ieniand iels verrichten. Het kan tot een be-

huljisel dienen. <- Middelen eude bchulpseh'ii tot ghene-

singhe. . (A. Dcbiick.)

BEHULPZAMIG, adj. Bchulpzaam. «. Om dat sy

haer siister nu stcrveiide niet bchulpsamigh en was. > (L. de

Huvettere.)

— Zie -ZAMIG.

BEI, m. In 't hinkelspel, is de Bei het hoofd van de

hinkelbaan, d. i. het verst afgelegen perk waar men met de

hinkcbom moet trachten te geraken.

— /emand eenen bei zeiteii, hem ecue neus wijzcn,

it. /aire mi pied de nez a qttelqu'un.

BEIAARD (vl. BEI.VERD, zie .\e). m. Klokkenspel,

fr. lOIIIIon. Een beiaard van honderd kloldien en kloks-

keiis. Den beiaard spelen, fr. carilloiiiicr.

— V'roeger bet. Beiaaid enkelijk Trebbel, d. i. een regel-

matig geluid van drie of vier klokken. • Het is betoond dat

eliaos by ons Beyaerd mag heeten ; dat woord Beyacrd

dient cvengclyk voor het fransch earillon : het gelujd \an

verscheyde klokskes en schellekes ondcr een, eer de Dok-

konst in luyster was, hiet Trebbehnge; maar dok-kundig

geworden synde, het heet Beyaerd, ofte gelyk Halma segl,

Beyen'iige. i- (Vaelande.)

— Een van de liedjes, waarmede de moeders hunne

kindjes in flape wiegen, spieekt van den beiaard, en bootst

zijn geluid na :

Bing bong beiaaid.

De klokken luicn Lejcwaart.

Wie is er daar dood ?

Een mannekc van Waarschoot.

Waar gaan z' het begraven ?

In Sinte Pieters kavie.

Wat gaan ze deelcn ?

Stikkeu van patcclen.

BEIAARDEN .\1. i.i.i aiki.i.s, /i; am), beiaaidd.:

{wvl. ouk hciaai-dege, zie I Ml-EKFEt; r), licb gebeiaard, (fvl.

ebeiaaid, zie ge), o. w. Op de klokken spelen, fr. earil-

lonner. Hij kan wel beiaarden. Te Brugge beiaart men op
de merktdagen.

— Beianrd,m verschilt van trebbelen en -vekkeren. Treb-

beleii is akkoord luiden met drie klokken. jreHvreii is het

klokkenspel dat, in gang gebrocht door eenen trommel, de
uren, de halve uren en de kwarten .lankondigt op stads

horlogie. — Vroeger nogtans werd beiaarden ook gebruikt

voor trebbelen. « Ter oorsaecken van dit mirakele, men
beyaerder tot Saffelare zeer feestelick. » (C. Vrancx.) Ende
men beyaerde in alle de kerken van Biiigghe. » (Kr. v. Br.)

« Consenteerden tghemeente alle die clocken ende schellen

te luyden ende te beyaerdene. » (N. Despars, i, bl. 288.)

— Het zal op uwen toren beiaarden. Zie LuroEN.

BEIER, m., mv. bciers, vklvv. heierke{n. Bezie, fr. bale,

Aardbeiers, braambeiers, druivebeiers, stekelbeiers, enz. De
beiei s van een roozenhoedje, fr. les grains d'lin chapelet.

— Eicrs en bciers, zie onder Et.

—BEIER, z. Kutse-, Kint-se- , Luize- , Moer-,

Moere-, Monne-, Moune-, Spinne-, Steke-, Stekcl-, Steker^.

(Vgl. de lOiiiposita op -BEZE.)

BEINTJE, zie beentje.

BEITE, v. Wijfje van den ram, kweekmoer, ooi, fr.

brebis, c Van eene beyte, .\ sch. » (Pauwel Heinderycx.)

<t Dat men een beyte om w\. ofle 1111 grooten cochte. » (N,

Despars.). Z. heete, i".

—BEITE, z. Lammer-.

BEITLAM, o., mv. -lamiiiers. Wijijeslam, fr. agneaii

friiielle. Devtig beitlammers en zestien weerlaiiimers.

BEK, m. Snavel.

— Bek hebben op iets, op iets gemunt of belust zijn,

genegen zijn om iets te hebben. 't Wordt eig. gezeid van

spijzen, doch ook van andere dingen. Bek hebben op oesters,

op eenen boek, op een kleed, enz.

— Bek en bek. Wordt gezeid van vogels die met deu

bek naar malkander gekeerd zijn. Twee vinken bek en bek

hangen. Vogels bek en bek schilderea.

— Kavel of kake door bek. Zie k.\ak.

—BEK, z. Hage-, Hard-, Kever-, Kraai-, Pajwgaais-.

Ratel-, Snebber-, Sneter-, Snetter-, Water-, Wulve-, Zacht-,

Zocht-.

BEKAAID, adj. Dat niet in zijnen bchoorliiken stand

is. vcrkocrd, verdraaid, ongunstig, slccht. Vgl. K.v.MKEN.

De wind w-as bekaaid voor den vischvangst. Een bekaaide

zomcr (als 't veel regent). Veel slecht wedcr maakt dat de

landbouwer eenen bekaaiden oegst heeft. Een bekaaide

veldtocht (die nii^ukt is). Eene deur hangt bekaaid (als zij

anders opengaat dan het gerieflijkst is). Een bekaaid huis,

eene bekaaide kamer (waar de meubclcn niet behoorlijk

geschikt staaii) . Hetligt hicr al zoo bekaaid in huis, datik

beschaamd ben u biniien te leidcn. Die zaak is bekaaid

uitgevallen (is mislukt). Ik rckende daar wel te varcii, maar

het is bekaaid. Het zal er bekaaid gaan. - Is het uurwerk

wat te seer bestoven, komt'er maer wat sant tusschen

gevlogcn, so is weer al verbrodt ende bekoeyt. het uurwerk

is itom en dood. >> (P. Croon.)
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Daer liggcl al bckai'yt, daer isscl tc liermakcii

.

(P. Devynck.)

Daer dc sonden schuylen

Kn de zicl dood vcrvuylen,

Is het gans geloof bckafyt (bciiorvoi)

.

{V. Cioon.)

Wic veel den akker plought wanneer liij is besacyt,

Die brecckt sijn cerstc wcrck, en niaeclitel al btkai-vt.

(J. Cats.)

Iiidienje rael Ijcgeort, ook in bckacyjc saecken.

(Id.)

Indien hy maer een puut verset,

Of slechts een letter ommedraeyt,

Uw gants beleyt dat is bekaeyt. (Id.)

Waeroni, o Rechts-geleerde ! is 't Recht soo vaek bekacydf

Vcrwagt gy meerdre baet, als gij het Recht verdraeyt ?

(Vaelande.)

't Was wel gepeysd en wel gedraeyd;

Den uytval heeft het al bekaeyd. (Id.)

En met een windeken dat waeyt

Ligt gy en al u eer bckaeyt.

lA. Poirtcrs.)

— Als '( hciiiiitji' voor 'I haantjc kraait, het gaat dik-

ivi/h al bfkaaid, waar de vrouw wil meestcr zijn, is cr

dikwijls krakecl, cnz. ; fr. iiia/keurnw maison ct mcchante,

oil /(- t'oq ir tail et porth chante,

— Dronken, fr. ivre. Hij was een weiiiig bekaaid. Hij

kwam bcka.aid naar huis.

BEKAAND, adj. Wet kanen ofkamen bedekt. Bekaand

bier, bit'rc (pii a dcs flcurs.

BEKACHTELD, adj. Zwanger van een kachtel. Een

bekachteldc nicrric (die drachtig is). Een bekaditelde

ezel(in

.

BEKALFD, adj. Die een kalf draagt, drachtig. Eene

bekalfdc koe. Twee bekalfde veerzen verkoopen

.

BEKANEN, brkaandc, ben bekaand, o. w. Hetzelfde

als Bekanien, fr. se couvrir de fleurs. Het bier is bekaand.

AUe maegher tuegheu die tbier laeten becaenen.

(Ed. De Deue.)

— Zie KASEN.

BEKANSEN, brkanste, bekamf, b. w. Beleggen, aan-

leggen, de moeite doen en de middels gebniiken die er

noodig zijn om de kans te winnen. Hij zal het wel moeten

bekansen. Hij heeft het wel moeten bekansen om dat ambt

te bekomeu, enz.

— Bekanst zijn, bestemd zijn, ver%Tild zijn, besproken

zijn, bezet zijn, bezeten zijn, niet meer te krijgen zijn,

fr. i-tre ocaipe, Hre pris, etrc protnis. Als hij binnentr.ad,

vond hij geene plaats om te zitten ; want stoelen en banken,

't was al belanst (al de plaatsen waren bezeten of bespro-

ken). Hij ging om die woning, om die hofstede te pachten,

maar zij -was reeds bekanst (veipacht, toegezeid aan eenen

anderen). Al het graan dat hij tc vcrkoojien had, is nu

bekanst (verkocht, besproken). Ik heb nog tien zakken

aardappels die niet bekanst en zijn (die nog te koope zijn).

Dat arm huisgezin kwam nan den dischmeester eene bed-

dinge \ragen : hij had er nog vijf, maar zij waren reeds
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bekanst (bcst.>ind voor andcrc huis^ezinnen). Hij vrocg dc
plaals van sccielaris te N., maar zij was reeds bekanst (de

kaus was cr van weg). Dc dicnst of post is bekanst, was
reeds bikanst als hij er naar vroog.

— Vgl. V^erkanselen.

BEKASTELEINEN, bekcistclnnde, (wvl. ook be
kastrhindcge, zie IMPERFECT), bekastcleind, b. w. .\!s

kastelein (zie dit w.) bestieren. Eene hofstede bekastelcinen

(d«w.elvc bezeilen en bestieren als kastelein). Eene hcrberg

bekasteleinon (jcne herberg, die met huis en drank en

mcubcls toebehoort aan een brouwcr, bewonen en daar
drank verkoopen, voor een gestelden loon 's jaars; de
winst is voor den bromver),

BEKEEREN, bekeerde, ben ' bekeerd, n. w. Ziih
bekceren, fr. sc eonvertir. Zulke zondaars bekeeren niet

lichl. Hij zal later wel bekeeren. « Sy was in beloftc met
een edclman, ccr zy bekeerde. -., (M. Lambrccht.) Och. hoe
mcnich mensce heeft eerst begonst te bekeeren met dyer
vrecsen. » (Th. van Hcrentals.)

BEKEERINGS bijw. Betoerings, bcurtelings. Wij

zullen ilie \ recht bekeerings dragen, Ir. nans porteions

alternativeinent ee/nrdenii. Gc meet dat bekeerings doen

(elk op zijiic beurt, overhands). Zij houdcn bekeerings de.

wacht. Dc oiiilcrs gaan bekeerings (nu ecus de vader, en

dan dc moedcr, beurtclings) hunncn zoon bezoeken. —
Ook Bij kccrings, en Bij kccringen ; Oul. bi gcbuertcn.

BEKEPPELEN, z. bekeppen.

BEKEPPEN, brkepte, bekept, b. w. Bctroctden, r.

dorloter, mitonner, delieater. Een kind beke|)pen. Bekept

spreken. — Ook Bekeppelen.

BEKET, BEKAT, o., klemt. op ket. Nooddruft. Zijn

bekttzoekcn (zijnen kost zoeken, gaan bedelen, schooieii).

BEKEUKELD, adj. Bestrut, bekeuried, bezorgd.

BeUoukekl zijn. Bekeukcld loopen.

— <:)ok Bekok(k)eld.

BEKEUKELEN, b. w.Zic bekukkei.en.

BEKEURD, .adj. Nieuwsgierig, begeerig iets tc wtteii

of te zicn dat nieuw, zeldzaam ot belangrijk is, ir. enrieiix.

Bekeurd z'jn om iets te weten. Ik ben bekeurd om ilcn.

uitslag tezien. „

— Afl. Bekeurdheid ,

— Meest gebniikt in Meetjesland. Zie keukic;.

BEKEURIED, adj. Bestrut, bezorgd, neerstig bezig,

fr. embesogne, empresse. Bekeuried zijn. Zij liep bekeuried

rond in huis.

— Van 't 1, eitra, zorg.

BEKINDERD (wvl. bekiinderu, zie in'D), adj. Die

de kiiideren bcmint, kindergek. Die schoolmecster is zoo

Ix-kindeul (is de lecrkindercn zoo toegenegen).

BEKITTELEN, bekittelde, bekitle/d, b. w. Killel-

strccleii, fr. ehatouiller. Icmand bekiltelen.

— Bekitteld zi/n, fig. bctinteld, benitteld, beloo\erd,

bezeten, uit der mate genegen zijn om iets tc doen dat

meer of min kwaad is. Hij is bekitteld om anderen tc

plagen. Bejiitteld zijn om eenen slechten boek te lezen.

-BEKKE, z. Reldve-.
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BEKKEN, bekte (»-vl. ook 1,,-l-ttg,; zie rMPERKEcr),

cb gf'jrkt (fvl. eb,-kt, zie ge), o. \v. Snateren, babbclen.

^Itijii belikeii en schellen.

—BEKKEN, z. EUe-, Gerre-, Helle-, Herre-, Kcver-,

'aar-. Paiim-, Rckke-, Rooil-, Spicke-, Tuit-, Tuite-,

f'uil-, W'ab-, Water-, AVit-.

—BEKKEN, z. Zcep-.

BEKKENEEL, o. Schedel, fr. crtine. — Wordl bij

• loii ii>), II niisverstand gel)ntikt vonr Kinnebakkon. fr.

uu'hoii'i

,

—BEKKER, 7. Gerre-.

— BEKKIG, :. Kever-.

BEKLAASTEREN, b. w. Zie bekl.\stere.n-.

BEKLAGEN, bcilaagdc en bekloeg, beklaagJ, b. w.,

. plaindre. Er was niemand die hem bekloeg.

— /. majid den rou-iO beklagcn, hem zijn rouwbeklag doen

,

. ftiirc a gitrlqjt'un son co7fiplinu-]it tit- cofiiioleanL-t\ Hij

. Daar zijnen vriend den rouwe gaao beklagen. Hij k\va:u

lij ook den rouwe beklagen. — Deze zegswijze is ook

ekend in Holland ; zie Kramers op rouwbeklag.

BEKLAKKEN, bfilaite, beklakt, b. w. Bekladden.

)en vloer beklakken met speeksel. Ecnen muur beklakkoM

letslijk. Hy quam daer zeer beclact &aie beslyckt ter

;ile inghestreken. > (N. Despars.) — Zie klakke.

— Beklikken. Zie aid.

BEKLAPPEN, beklapte, beklapt, b. w. Met woor-

en aanprijzen, de weerde of de voordeelen van iels met

,ot'rden doen gelden. Kooplieden weten hunne waren wel

; bekiappen. Vele dingen moeten beklapt worden eer zij

e menschen behagen.

BEKLASTEREN, beklastenie, beklastcrd, b. w.

cklakken, beklijsteren. Geheel van de modder beklastcrd.

- Ook Beklaaslereii.

BEKLATEREN, bfilaterdt; beklaterJ, h. w. Be-

hdden, bevlekken . Papier beklateren met inkte. De muur

as beklaterd met slijk.

— Ook Beklatteren. e Eenen boeck beklattcrt. >

L. Vossius.)

BEKLATTEREN. b. w. Zie beklaterex.

BEKLEEDING, v. Do bekleedinge van eene hofstede

i al het roercndc goed zoo als peerden, vee, ploegen, wa-

ns en ander gereedschap. De bekleedinge van die hofstede

- 10,000 frank weerd.

BEKLETSEN, bfiU-tsh- (wvl. ook bekletsttge, zie

mperfect), (ifkh-tst, b. \v. Bekladden, beslijken, vuil ma-

en. Zijne Ideederen waren bekletst van modder. Eenen

luur btkletsen met %T.iiligheid.

BEKLIJSTEREN (wvl. bekliisteren, zie ij), be-

Iffitirt/f, bfili/sttni. b. w. Bekladden, beraorsen, besme-

n, fi'. salir, txlabotuscr. Die reiziger was beklijsterd gelijlv

en slijkhond. Gcheel beklijsterd van modder. Het kind

eklij-.terde de tafel met lepelspijs.

Langs het kruiijend slyli der beke

Die de Rousselaersche streken

Vuil bfklystcrt.

(K. de Gheldere.)

— ^Vfl. Bcldijstcring. — Zie KLIJSTER.

BEKLIJTEN (wvl. BEKUTEX,zie Ij), bekli/tte, bekli/t,

b. w. Met klijtaarde bestrijken of bemoisen. Eenen muur
bcklijten Beklijt zijn van door vuile wegen te reizen.

BEKLIJVEN (wvl. dekuve.v, zie IJ), o. w. met
hi-bbcn. Aankomen, jeugdig worden, wasdom krijgen. Die
regen zal de vruchten doen beklijven. Wat dunkt u. doktor,

van dat e]len<lig kindje? Zou er nog beklijven aan zijn ?

BEKLIKKEN, beklikU; btklikt, b. w. Eenen klik of
khd; dnuik, of ander vocht m een vat doen. Eenen pot of

eene tubbe beklikken. Potten en pannen, het stond al be-

klikt. —Ook Beklakken.

— Verders in 't algeraeen Met iets bezclten. Al de
plaatsen waren beklikt. Al de stoelen zijn beklikt met
boeken

.

BEKLISSEN, beklish- (wvl. ook beklisUge,zK IMPER-

FECT), heb bekb'st, o. w. Beklijven, bedijgen, wel groeien,

vet worden. Hij beklist sedert dat hij daar woont.

BEKLOTTEN, bfklotte (wvl. ook beklothg,; zie

iMi'EUi EOT), /;t-;/i)^b. w. Beklonteren, beslijken, fr.</i)//,v.

lie zijt beklot [(: a:'.n uwe ooren. — Zie KLorzAK.

BEKNABBELEN, zie bek.n-iebei.en.

BEKNAPPEN. b.knapl,-, biknapt, b. w. Bekn.iu-

wen. beknabbelen. Zij laat het brood uitdroogen, en geeft

het dan aa 1 de werklieden te beknappen.

BEKNERIG,BAKN ERIG, adj., klcmt. op bck ofb,tk.

halve klemt. op nf met de zware c. Die goeden eetlust heeft,

die wel ten appetijt is. Een beknerig zwijn. Die koc ware

veel weerd, dat ze wat bekneriger ware.

— Schertsende ook van menschen

.

— Verders in 't alg. Die lust of begeerte heeft n.aar ieb^.

Beknerig zijn naareon schoon kleed, enz. — Zie cenerio.

BEKNEUTEREN, zie beknoterex.

BEKNIBBELEN, beknibbtUie, beknibbdd, b. w.

Bedillen, fr. crithjiu-r. Doe w.atgij wilt, ge zult altijd l>eknib-

beld worden

.

— Bij de schrijvers ook Beknabbelen. aDcdeughdsoccken

te beknabbelen ende te lasteren. > (P. Mallanls.)

— Afl. Beknibbelaar, Belcnibbeling.

— De bet. van naii'e bediiigen^ fr. nitirchantler^ die Kra-

mers aan Beknibbelen geeft, is tonzent niet gekend.

BEKNIJZEN (wvl. bekntzex, zie IJ), bekmvs (wvl.

scherpl. ee, zie uuiGEN), beknezen, b. w. Op eenen verdric-

tigen toon gedurig vragen en lastig vallen om iets te verkrij-

gen, gelijk de kinderen doen. Het kind beknees zijne moeder

tot dat het eindelijk kreeg wat het vroeg.

— Bekijven, beknoiTen, berispen, hestrijden, fr. repri-

mander, grander. De mcester beknees hem. De scholier is

beknezen geweest. Ge moet mij daarom zoo niet beknijzen.

— Zieh bekni/zen (wvl. eais beknizen, zie EEXs), zich

kwellen, fr. se ehagriner.

Maer ofik my bekreun, gy k beknyst, het wiel

Der tvden m(K>t op wil van 't Albeschik vast draeyen.

(v'aelande.)

BEKNOTEREN, oeknoterde, beknoterd; ook Be-

kneuteren, Beknotter.'u, Beknutteren, b. w. BeruUen,

gedurig en verdrietig berispen en vemianen. Hij beknottert

geheele dagen zijne dienslboden.

— Afl. Beknoteiing, bekmittering, enz.
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BEKNOTTEREN, zic uekxoterex.

BEJCNUFT, adj. Vemuftig, schrander, eng. knou'ing;

fr, iiigeiuiiix, vitclligcnt^ entcndu. Een beknufte wcrkraan.

Die smid is beknuft, hij zal die gebrokene machine wel

weten te herstellen. Bekauft zijn om middels iiit te vinden,

om tot een oogwit te geraken.

BEKNUTTEREN, zie-BEKN'OTEREN.

BEKOKELD, adj. Bestrut. — Zie eekeitkei.d.

BEKOMEN, bfkwam, ben bekomen (wvl. BEKOMiMEN,

bekam, hrkoniiiwn, zie KOMEN), o. w. Opgaan, rijzen, spre-

keiide van vevliijselden deeg of temper. Hij ging panne-

koekcn bakken, niaar zijn temper eu wilde niet bekomen

.

— Tot welsland opkliramen, ix. prospe'rer. Die menschen

belcomen zeere, sedert dat hun kinders gioot zijn.

— De andere beteelcenissen van Bekomen (zooals in Die

pijs bekomt mi/ niet; die ziekc man bekomt allengskens,

enz.) staan bij Weil, en Kramers.

— In Vlaanderen is de o kort.

Wiliigli ghaef ick al mijn blommen,

Kost' ick sulck een roos' bekommen.

(P. Devyuck.)

BEKOMMEREN, b. \v. Dit woord, thans maar

gezeid van menschen, was vroeger van breedere toepassing.

• Voorts hebben wij gheordonneert dat so wie hecommeren

zal anders erfve, van hnysen, wassende hout, ofte ander-

sins, hy wort ghehouden dat te weereu binnen vcerthien

dagen, naer dat den Bailliu dan-of ghedaen sal hebben

dc bevelen. •> (Cost. v. Cassel.) « Alst ghevalt dat eenen

persoon deser werelt overlydt, achterlatende een becominert

sterf-huys (d. i. eene belaste, een bezwaarde nalatenschap,

fr. succession cndette'e, one'reiise), so wort alle 't goct...

gheinventariecrt bj'der Wet. » (Cost. v. Brouc-burcli.)

— BEKOMJIERDHEID, V. Bezwaring van eon erfgood.

« Een weduwe, indien sy renoncieren wilt vanden sterf-

huyse van haren man, door de becommerthede van dieu,

vermach 't selvc tc doen. » (Cost, van Berghen S. Winocx.)

— Zie KOMMEK.

BEKORTEN, bekorttc, heb hekort, o. w. Om den

prijs kampcn. Wordt gezeid van de laatste overblijvende

mcdedingers die, in plaals van den prijs onder malkander

te verdeclen, hot strijdspel voortzetten tot dat er een aleen

overwinnaar blijvc. In den peerdenloop bleven zij met drie'n

over, die moesten bekorten. Hij heeft bekort om prijs. AVij

hebben met vieren bekort. Als er ergens in eene herbergker-

mis, enz. een prijs te wiimen is voor het beste boUe- of

kaartspel, de mededingers verdeelen zich eerst in hoopjes

die afzonderlijk spelen ; dan komen de winnaars van deze

hoopjes te zamen, en, is 't noodig, verdeelen zich wederom

ora nog afzonderlijk te spelen; enz. tot dat er eindelijk maar

een wiimaar meer overblijft die den prijs wegdraagt; alzoo

om den prijs spelen heet bekorten of ook kampen.
— Met strenge woordeu aan iemand rekening of uitleg

vragen wegens eenig ongelijk dat hij ons aangedaan heeft,

twisten of kijvcn om het gelijk, een geschil effen kijvan. Zoo-

haast hij hoorde dat zijn broeder hem van onrechtveerdig-

heid beschuldigde, is hij gaan bekorten bij hem, of met hem.

Bekorten over lets, of voor lets. Hij kwam bekorten over

't geen ik hem gezeid had.

— b. w. /.ijne schulden bekorten, dezelve inkorten, af-

kortcn, Ijj .1 ,.1 :i iiLlalcn, fr. mnortir ses dettes, leseteindi,

pe„ ,; p,::.

BEKORTING, v. Hi daad van bekorten. Bekorting,

of bekortingen, of bekortseh maken, is het zelfde als Be-

korten in den zin van Iemand rekening \Tagen, enz. Hij

kwam bekortingen maken bij mij voor 't geen ik gezeid had.

BEKORTSEL, o. Bekorting.

BEKOSTEN. iKkosttc, bekost, h. w. Ketzelfde als

Bckoiligcn. — Zie -lOEN.

BEKOSTENEEREN, b. w. Bekostigen, de kosten

betalen. Ga, en koop mij een peerd en bekosteneer het, ik

zal n daarna voldoeu. Ik heb die maaltijd bekosteneenl

voor hem, en hij heeft mij nog niet betaald.

BEKOUWE(wvl. BEKOWE, zie atj), v., klemt. o].

A)i/. Groote standeof kuip waarinmen meel, enz. bewaaii.

— Kil. Keuwe, ctcpa, dolium.

BEKREVELEN, bekrcivUie, bekreveld, b. w. Al

krevelende over lets kruipen. De eikeronker bokrcveU

niijne hand . De kruipdiertjes bekrevelen het zand

.

— Bekre^'eld zijn, bekitteld zijn, benitteld zijn, betooverd

zijn, uit der mate genegen zijn om lets te doen dat min of

meer kwaad is. Hij is bekreveld om zijne makkers tc

plagen

.

BEKRIJSCHEN (wvl. bekrischen, zie ij), be.

kreescJi (wvl. schcrpl. <•<, zie DriGEN), bckresclten, b. w.

Bekrijten, beweenen, tranen storten over. Het kind

bekreesch bitter dc dood van zijnen vader.

— Bekreschen zijn, in tranen baden. Zij -was gehccl

bekreschen. Zij kwam bekreschen in. Er bekreschen uil

zien,, bekreschen schijnen (gesteld zijn alsof men veel ti'ancn

gelaten haddc).

BEKROTTEN, hekrotte, bekrof, b. w. Met krou

bevuilen. Een klccd bekrotten. Hij is geheel Ijekrol. —
Vgl. Afkrotten.

BEKRULLEN (ZICH), bekrulde mij, Jieb mij b,

-

kruld, wederk . w. Zich bekruUen van lachen (het Uchaam

loommon en de handen samenslaan v.an het danig lachen)

.

—BEKTE. /. Kcver-, Kraai-, Mussche-, Schcef-, Vogel-,

Wit-.

BEKUKKELEN, bekukkclde, beknkkeld.h. w. Tee-

dertjes bczorgen, klocstcrcn, koesteren, troetelen, eng. to

cocker, fr. dortoter, en etre aux pctits soins avee quelqn'iin.

Eenen zieke, een oud mensch, een kind bekukkelen. Zij be-

kukkelt te veel hare kinderen . Zij weet hem te bekukkelen.

— Liefkozen, vleien, {x.jlatter, cajoler.

— Ook Bekeukelen. Kramers heeft Bekoken in den zin

v.m 't fr. preparer le diner ponr qtielgti'un. Kil. heeft

Kokelen, Keuckelen, ntitrire sivefovcrc ciilind.

— Vgl. Verkeukelen.

BEKUKKELING, v., fr. ,imadoju;nent. Hij was uit

der mate n\isnocgd; maar Jiet heeft niet lang geduurd,

verwonnen dat hij wierd door de bekukkelinge zijner

zuster.

BEKUTTELD, adj. Vcrlegen, beteuterd. Bekuttekl

zijn. Allijd bekuttekl loopen.

BEKWAMIGHEID, v. Hetzelfde als Bekwaamheid,

geschiklheid, IV. aptitude, talent. Hij heeft veel bekwa-

I
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mighcid om ilat tc leereii. « Dat dye niCTSche aitijl nieeiiier

ghenegentheyt ende bvquainighiyl oft abelheyt in hem
selven sal hebben, om bi dien diie duechdLMi te Gode te

kecren, dan een andcr die tdoopsel noyt en onfinc, hoe

goct dat hioocanders na die werelt is. » (Th. van Hrren-

tals.) — Zie -IG.

BEKWAN(T)SELEN,«-'/!'aw/;(/)yr/<A,&-X':tYw;(Oi./,(',

b. w. Al kwantselende bestorten, al zwalpende bevochtigen.

Den vloer bekwanselen met water, met bier, enz. — Zie

BESWANSELKN'.

BEKWENEN, bckweende, helnveend, b. w. Trdelel-

achlig bcklagen, gelijlc eene al tc teedere moeder ikiet als

liaar kind valt. Dat je 't kind bekeeft als Iiet valt, 't en zou

nict krijschen; maar ge bekweent het altijd.

BEL, m. Het bellen. Gij moet hard bellen, of men zou

den bel niethooren.Ikheb den be! van debelleuiet gehoord.

Den liel veranderen (het getiiig verauderen bij hetwelke

men Ijclt aan eene woning om ingelaten te worden).

BEL, V. Zie beij.k.

BELABBEREN, helabberde, belabberd, b. w. Bevui-

len, licmorscn. Het kind heeft zijn kleed belabberd met

slijk. Hij was belabberd tot aan de knie'n. Zich liclabberen

met onzindelijk te eten.

BELANGD, BELENGD, adj. Begeerig, gretig,

nicnwsgierig. 11< l>cn bclangd om tc wetcn wie dat getlaan

hocft, hoe dat zal afloopen. Belangd zijn in iets.

BELD, o. Helzelfde als Beeld. Zie isild.

BELDJE, V. Zie hai lE.

BELEEDEN of BELEE'N, bch-edde, bdeed, b. w.

Hctzi'lfde als Beleiden, bcsticren, fr. condtiin; diriffcr.

Zie LEEDEN.
— Efm' inforinatie bclvedfii^ cm ink^vrst bchvdrti, een

gcrechtelijk onderzoek doen, de gehiigen ondervragen en

hooren wegens eene zaak, h.fa/iv nnc information, diri^^fr

itnf enqvi'te. <; De clercken van informatie sullen de

enquesten voor hemlicden bclrcdi, houden secrect, sonder

die te leveren in hauden van partye oft huerlieder procureur

die hebbende ghedaen beleedcn.,. In processen, inde welcke

enqueste brleedf is. . . ^ (Ordonnantien vanden Lande vanden

Vryen.) « Om welcke oirkondschap te beter te belecden op

de schaede vande selve beesten, wort geordonneert aen

clcken, dacr toe versocht zynde, omme de selve beschaet-

hede te komen sien, ten fijne van naermaels oirkondschap

temogen dragen.s (Costumen vanden Lande vanden Viyen.)

Die een proces heeft te belecden siel nauwe toe dat hi een

woort niet en segge ten si wel geoorloeft ende profitelic. >

{Th. van Herentals.) Soo worden de processen van dien

schriftelick bedinghet ende bclccdt alhier ter Camerc. »

(Cost, van Veurne.)

— Verders in 't algcmcen Eene zaak onderzoeken, fr.

s'enquc'rir de, s'informer de, Ik wil inlichtingen beleeden

wegens die zaak. Hij heeft overal informatien beleed, maar
totnu toe heeft hij het geheim niet vcrnomen. Gij zult ecus

raoeten eene informatie beleeden aangaande het gedrag van

dien persoon.

— /etnand beleeden, iemand als getuige of als bcschul-

idigde v66r den rechtbank brengen, v66r den rechter doen

yerschijnen, fr. citer, assigncr, fairc comparaitre. Elke

artij beleedde lien getuigen. Hij beleedde maar eeneu

getuige. Ik hcb hem als getuige beleed. « In .alle saccken

ter Caemcr dienendc, ende van miserabel persooncn, wedu-
wen ende wecsen, die men voortaen aldaer sal beleeden,

sal den heesscher overgheven hecsch by gheschrillc. >

(Ordonnantien vanden Lande vanden Vryen.) « Den hooch-

bailliu is ghehouden te beleeden ende te betrecken tor

Camere alle persooncn ilie ieghens de Cueren ende .Staluten

vanden Lande yet misdaen hebben. « (Cost v. ^'eurne.)

•^ Dingen, vierecaven houden, sentencien wisen, ghctuvgcn
beleyden, erven oft onterven. •> (Th. van Herentals.)

— Kil. Leydeii de ghetuygen, producere testes.

BELEEFTE, v., gem. mv. beleeften, scherpl. , .

fr. restes d'nn repas, Het arm kind was zoo blijde om .1

beleeften. — Zie bleeve.

BELEEN, zie beleede.\.

BELEERSD, adj., zware ee. Beslijkt, fr. /xnise.

Bcleersd zijn van door slecht weder te reizen. Geheil

beleersd tot aan zijne hamen,

BELEGGEN, beleUde, beleid, b. w. Beschuldigen,

betichten, te lasle leggen, fr. accuser. Zij beleiden>hem met
demoord. Hij wordt beleid van die diefte gepleegd te hebben.

Iemand beleggen met een schelmstuk, met een verr.iad, enz.

— Eenen bilk beleggen, runderen op eene weide hebben
om daar vet te doen worden . Wie belegt cr dien bilk ? Het
is Joos N. die dezen bilk belegt. Hij wint veel geld met dc
bilken te beleggen. « Weeden, verpacht voor vette-weeden,

on nioghen niet ghebroken sijn, noch ghem.aej't, noch belevt

met peerden ofte cachtclen. > (Cost. v. Berghen S. "Winocx.)

BELEGRIGGEL, m. Bij timm. De belegriggels van

eene deur zijn de twee kantstukken van de vergarini', die

met tweeofdrie schee'n samen verbonden worden, fr. inon-

tants d*7tne porte.

BELEGSEL, o. .\lles waar meji iets mee belegt,

Ir. garniture.

— Bij timm . Elke plank die men op de vergaring nagelt

van deuren, vensterblinden, enz. Een fenteneel mak:;n, niet

in paneeien, maar met belegsels.

— Het Belegsel van den middenst.iander eener venstcr,

is eene platte reile die er aangevezen wordt om de oji- en

neerschuivende ramen er in te houden.

— Bij schoenmakers. De voeiering der kanten van den
voet in eene leei-s. De belegsels aanstellen (de belegsels over-

naaien).

BELEIDEN, b. w. Zie bei.eede.v.

BELEMMEREN, o. w. Belemmerd worden. De zon

belemmert van de wolken. Zijne stem belemmerde en hij

kon niet meer zingen. Mijne oogen belemmerden van den

rook.

BELENDEN, belcndde en belond ; ben belend en

belondcn, o. w. Hetzelfde als Blenden, blond, gebloiuieii.

Waar g.aat hij nu belenden ? W.aar is de tijd belondcn dat

wij kinderen waren?\Vaar g.aat gij daarmec belenden?

« Hy wist niet waer met syn niagtig geld belenden. » ( Vae-

lande.) « 'K en hebbc die archiven niet meer gevonden.

\\'aar zijn ze belondcn? » (A. Duclos.)

— « Het werk-woord belenden beteekent wyd uytgc-

strekt door 't Xederland verd-evnen, ^eeg gaen, te kant

sicken; sonimige Woorden-boeken hebben dat woord in

't gchecl niet ; t' is een dor duyscndo ilie er vrachtcloos tc
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soeken syn; anderegeven Iict in den sin van aenpnclen...

daerom bekeane ik den slaef van de Woorden-boeken,
schoon ik sc nuttig en noodig oordeele, niet te willen

wesen... peysende, had den eersten gi'ooten Woord-boek in

West-Vlaenderen gemaekl geweest, dat onse woorden daer

in souden boven kiacycn ; kort gezeyd, icdcren hock dcs

Lands hceft woorden aen sich eygen, die van andere mogcn
overgenomen worden : soo nemen \vy van de Hollanders

over biggelen^ noest^ plnjgcn^ gehcm^en^ huvchclacr, prar-

ehi'ii, en menige andere. Waerom souden dc Hollanders ook

onse woorden, die goed Neder-Duytsch syn, niet moclcn

leercn verstaen en ovememen? » (Vaelande.)

—BELENDEN, z. Weg-.

BELENGD, adj. Zie EEL.\NGI>.

BELENNEN, hflmi, ben belonncii, o. w. Hetzelfde

als liilcnilen, blcnden, bevaren. AVaaris hij bclonnen ?

BELES, o., Idemt. op Ifs. Vermaning, berisping.

Icniaiid een bcles geven. Een beles krijgen. Een hard beles.

BELETTEN, bek-ft,; bclct, b. w. Bemerken, bespeu-

rcn. ^c\\anr woiden, ontwaren, fr. apercevoir, remarqiier.

Kondei g'j beletten dat hij nog kwaad was? Hebt gij niet

belel hoc dat hij zich omkeerde oni zijne ontroering te

duiken? Hij is weggegaan zonder dat het iemand belet

heeft. Ge moet het maar eens wel beletten, en gij zult het

ook kunnen. Hebt gij uwen breeder niet belet in den stoet,

hoe hij daar uitscheen ?

—BELETTER, z. Sch.i-. Schade-.

BELGSCH, adj. Belgisch. De Belgschc natie. Dc
Belgsclie grondwet.

BELIEFTE, v. Believen, welgevallen, goedvinden,

Ir. gre, bon plmsir. Is 't zoo uwe beliefte, ik zal er naar toe

gaan. Teder doe naar zijne beliefte. Elk neme van de spijze

wat hij wilt : 't is naar beliefte.

BELLE, \. Wordt gezeid van den tros bloemen of zaad-

Iniisjos die aan dunne steugeltjes of draden neerhangen en

zwicren, zoo men ziet bij de hop, de haver, de ote, enz.

Bellen \aii hoppe, fr. tctcs de hoiiblon. De haver begint in

dc belle to hangcn. Dit is gebcurd verleden jaar als de haver

in de belle hong.

— Openbare verkooping van onroerende goederen. In de

belle zijn, in de belle liggen (openbaar te koop zijn, fr. ctre

mis a I'encherc). Dat hiiis is in de belle. Die pachthoeve ligt

in de belle. In dc belle hangen (openbaar te koop bieden,

fr. mrttre mix riicliht-s). Hij heeft zijn huis in de belle

gehangen. Hij wilt zijnen eigendom iiit der hand niet ver-

koopen, hij gaat hem in de belle h.angen. In de belle konien

(openbaar te koop komen). Die hofstede gaat in de belle

komen.

Begheer ick dat men dat zal nietten stocke vercoopen

;

Indien rayn Aveduwc heeft een ander upzet.

Doe huer advys en vercoopet al mctter bcllf.

(Ed. De Dene.)

— Iemand in de belle slaan, met eene belle of in de

gazetten of anderszins doeu afkondigen dat iemand onbe-

kwaam is tot koopen en verkoopen, enz. Eene vroiiw in

de belle slaan omdat rij nu en dan uitzinnig is. De vader

heeft zijuen zooii in de belle geslegen om zijne verkwistin-

gen. Het gebniik van iemand in de belle te slaan is een

crfdeel van onzc vadercn, maar geldt niet meer voor de wot.
— Kil. heeft Bellen in den zin van Steekind maken, dat

Kramers vertaalt door declarer qiielqii'uti incapable

d'administrer hii-mcme srs affaires ef le placer sons la

tntelle de: la regence. <c Als yemandt zijn selfs zijnde, zijn

goedt onnuttelick verquist, werdt op t'rapport van vriendcn
endc maeghen ende naer behoorlicke informatie, ghestelt in

curalele oftc voochd5'C, ende dat by consente vande wet
cnde aiidcrs niet, het welcke men noemt in de belle... Dc
vooclidyo van alzulcke overiaerighe weesen moet openbacr-
Uck ghecondicht worden met t'clincken van een belle, daer
by clcken adverterende dat niemandt alsulcke ghebelde
persoonen en gheloove, hoogher dan vijf schellinghen

parisis... Xiemandt en valt wide belle dan by consente ende
permissie vande wet. » (Cost. v. Veurne.) < Ende worden
in curatele ofte inde belle gliestelt soo wel ghehoude per-

soonen als onghehoude... » (Cost. v. Audenacrde.)

—BELLE, z. Haver-, Hcmmel-, Koe-, Koei-, Nacht-.

BELLEBOEIE, v. Eene ankerboei met eene bel of

kloksken erin, gedurig klinkende door de beweging van dc

baren, fr. boiie'e a sonnette. Er ligt eene belleboeie aan den
zuidkant van den Baaiaard.

BELLEFLEURING, ni., klemt. op /?™. Soon van

appel die in 't tr. belle-fleiir heet.

BELLEMINE, BALLEMINE, v., klcml. op mi.

Eene bloeni die in 't fr. hahaniine hcct.

—BELLEN, z. Kwclle-.

BELOEN, o. De schuins afgezaagde of afgehoiuven

boord of uiteinde van iets, fr. chanfrein, biseau. Wanccr
men eenen balk, die vierkautte is, zijne vier neggen strcks

afschroodt, zoodanigdat hij eenigszins achtkantig worde, dan

krijgt die balk vier beloenen. Een beloen slijpcn aan eenen

orduinsteen. De mulders geven aan den Rug van den pestel,

den naam van Beloen, omdat hij gebeloend is. — Ook
Biljoen.

BELOENEN, adj. Dat een beloen heeft. De beloenen

kanten van eene \ensterkasijn.

BELOENEN, bcloende^ gebeloend, b. w. De negge

van iets schuins afzagen of afhouwen, een beloen maken
aan icts. Eene ribbe, eenen steen beloenen. Een gebcloende

balk. — Ook Biljoenen.

—BELOENEN, z. Af-.

BELOOFTACHT, zie onder borchtdage.

BELOOP, o. zonder mv. De daad van beloopen. Eene

zaak die veel beloop vraagt (voor dewelke men veel gangen

moet doen).

— Plaats bestemd om beloopen te worden. Het speelplein

van schoolkinderen is een beloop. Die school heeft veel

beloop, een groot beloop. Eene weide waar het vee in loo))t

en graast is een beloop. Hadde die landbouwer meer beloop,

hij zou meer kalvers kweeken. Een groot, een kleen beloop

hebben. In die hofstede is er groot beloop voor kiekens,

schapen, enz. « Den proprietaris heeft keure sijnen pacht te

verhaelen soo op den pachter, als naer-pachter, oft ontblae-

der, ende oock op den ghonen wiens beesten op de laiiden

ghegaen hebben om te garsen, vctten, ofte ter huere, naer

proporde ende adveuant van hun beloop. » (Costumen van

den Lande vanden Vryen.)
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BELOOPEN, hclicp, b,-loop,-ii, h. w. Loopen op,

lo(i|)en ill. Dc koeieii bcloopen dien am (gra/.enernaar 't hun

lusl).

— Ecne zaak bcloopen, bcdretsen, de stappen en gangen

docn die noodig zijn om eene zaak gedaau te krijgen. Hij zal

dat wel beloopen.

— Bfloopen vlasch, vlas wieiis herels gcheel of gedcel-

Irlijk bedekt zijn met een rosachtig stof dat aaii loest gclijkt

m zclfs na het rooten nog aan den bast kiccft, fr. dn lin

roitilh'.

BELOVEN, /'r/(7o/-rfc, hcloofd, b. w., \x. promcttn:
— Ik be/oof het u, 'k beloof 't je, en bij verkorting bcloof

II, bcloofje, d. i. ge moogt het zeker zijn, ik waarboig het

u, fr. je vous l'assure, j'e vous h garantis. Als hij dat

lioorde, beloof u dat hij vreemd keek. Men heeft daar niet

weinig geleuterd en gezottebold, ik beloof 't u.

— Zkh bclovcn (wvl. eens beloven, zie EENS), te vrede

zijn, zich verblijden over, fr. I'lre content, se rejouir, sc

/e'l/ci'tet; s'applaiidir de, De meester belooft zich vaii dien

Icerling. Ik beloof mij van mijnen nieuwen dicnstknecht.

Ik beloof mij van de aaidappels die ik gckocht heb. Ik en

belove mij niet van dien koop. Wij hebben ons nog te beloven

dat het niet erger en gaat. ' Vraii Richilt regicide tlandt zo,

dats hem niemende en wiste te belovcne. » (X. Despars.)

» Daer den ghemeenen lande zulck profyt ende duecht of

quam, dats hem een ighelick beloofde. » (Id.) «Aldaer hy

zoo \eel houts haelde dattcr heniliedcn die backers giootc-

lycx of beloofdcn. » (Id.) « Hy zoude zulckc een vicr ondcr

hemlieden doen maken, dat zijs hem glieeii \\\n alien

beloven en zouden. » (Id.)

Ic belove my ^an u alien,

Dat ghi my dicke hebt wel gedient.

(Jan A'an Hcelii.)

BELTE, BILTE, v. \\'ijrje van den rani.aiiders ook

Bcite genaamd. — Zie beete i".

— Dit Belte, c\en alshet fr. bc'licr, behonrtbij 't 1. balarc,

bclare, fr. belcr, bleteii.

BELTROM, BELTROMMEL, m. Rinkill.nm,

bocrha\ezc\en, fr. tiimbonr dc basque.

.Menschen, lUeren, plamen, al,

Al dat leefde of le\cn zal,

Monkclt op het ronken en den rom bom,

Hnp]x'lt op het rinken van den beltrom :

Ringc ringo ringe ringe ring rom.

((;. (iez.)

BELUCHTEN, bduclittc, bchicht, b. w. Bij wijn-

vcrlaters. Zwavclrn, sulferlap brandcn in eene uitgespoeldc

ton of vat, om er de overblijvende vochtigheid van weg te

nemeu, en door den sulfergeur den wijn te lemmen en te

bewaren die er zal ingedaan worden. Een vat Vxluclitni,

fr. mecher tin tonncmi.

BELUGD, adj. Bij Inndb. Dal door dc lugg.- brsm. i

l^. Bclngilc tarwc. — Zie i.i;('i(;k.

BELUIK, o. Beslotene ruinile, fr. enclos. Biiinen licl

l>'luik van cenc' legerplaats. In het bcluik van ecnen (be-

imundcn) liof, van dc stad.

BELUMPSTREKE, BELUMPSTREEK, v,

Sluwe streck, bliiiime trek, fijnegrap, guiterij, fijne klucht.

Het is eene belumijstreke. Het zijn belumpstrcken. Dat is

eene belumpstrcke, he ! Eene belumpstreke uitsteken. .Stu-

denten steken vele belumpstreken nil.

— Te Iprc zegl men Blumstreke. Vgl. Blendcn, bli/vcn,

blicven, enz. voor Beknden, bclyven, believcn.

— Bclnmp licl. Ust in 't Limburgsche. {Alg. VI. Idiot.)

BELZEMINE, v. Bloemplant die ook Ball'-niinc

heel, fr. hahamittc dcsjardins.

BEM, hetzelfde als Ben, i" pers. indie, pres. van Zijn;

Dud hd. bini, pirn; Sanskrit bhu-tni. Ik bem 'tik, fr. c'at

moi. Ik bem genezen. « AVant ick bem der alder Heerc.

(C. van Dordrecht.) « Ick die zoo droevich be7n. » (CI. Dc-

clerck.) < Dat ich heere bent gheworden. » (Ed. De Dene.)

Sech, sprac hi, wie bestu dan?—
Ic bent die dc heidine Faymoen

Heeten. (De Trojaensclie oorlog.)

Ic segghe u wes ic seker bem.

(M. Stoke.)

Wilt u\v oor tot niywaerd keeren

Die om bystand roepend bem.

(G. Gez.)

— Zie den Middelaer, 11, bl. 253.

BEMANEN, bcmaande, beniaand, b. w. Belezi n,

fr. c.xorciscr. Vac MANEN.

BEMASSCHEREN, bemasschei-dc, bemasschcrd.

1). M-. Hctzelfilo :ds Mas^cheren, d. i. begi'ijmen, met rook-

zwart bezoedclen.

— Kil. Bc-maschclen, bc-mascheren, macnlare.

BEMERK, o. Bemerking, fr. rcmargtie, observation.

Een bemerk maken op lets. Als ik hem alles voorgestekl

had, miek hij een bemerk dat ilc goedvond en er mijn ont-

werp naar veranderde. « Bemardiis heeft een schoon bemerk

op het sorgeroos.herle van den verraderJud:is.»(F. Vanden

WeiTc.)

— Kil. Be-nicrck, considcratio.

BEMERKING, v. Hetzelfde als het hoU. Aanmer-

kiiig, fr. rcmargtie, observation.

— Daar zijn er die het woord in deze beteekenis afkeu-

len ; in \'laandcren nogtans kennen wij geen ander.

BEMIERD, adj. Bckitteld, beneteld, vernibbeld, b.

-

dui\eld, bezeten, uit der mate genegen en gedreveu n.:

icts. Hij is beniierd om kvvaad te doen, om anderen b

plagen.

BEMINDELIJK, adj. Hetzelfde als Beminnelijk,

fr. ailiiabtc.

BEMOEDEN, BEMOEN, bcmocddc, beniocd,b. w.

Veiniocden, h. s-cii/-o>niicr. Hier af als een simpel duyl-

kcu niet quact bcinociicnde , fr. tie sonpionnant pas qu'en

ai^issant ainsi ellefaisait mal. (L. de Huvettere.)

— Kil. Be-moeden, stispicari.

BEMOKKELD, adj. met ran en nicest met. Jpge-

zcl, IV. chatoiiill.-. Ihiltcde. Hij was beniokkcld. Hijiser

medc belli. "kkclil als men hem prijst over zijn werk. — Zie

i;emokkki.i>.

BEMOKKELEN, bcmokkelde, bcinokkcU, b. w.

Bevnilen, besmeuren, bcklijsteren. Geheel zijn aauzicht was

bemokkeld. Kinderen die luinne kleederen bemokkelen,

tieheel bemokkeld van in 't slijk te werken.
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— Kil. Ma.ckcl, fiHiada.

BEMOOZEN, b. w. Zie bemozkn.

BEMOREN en BEMOOREN, hnnnordc, bemoord,

1). w. rcinoddercn, beslijl;cn. Bemoord tot aan de kuie'n.

Bcmol ;de lecrzen. De w ielen zijn geheel bemoord van door

hct slijk te rijden. « Uytten slijcke gheholpen zvnde, al

hcniooirt. 1,
(J. David, s. j.)

BEMOZEN en BEMOOZEN, bcmoosd,-, hcmoosd,

b. w. llemodder.n, bcslijken, met moze bcvuilen. Hij kwam
geheel bemoosd uit de slijkstraat. Bemoosde sclioe'n. \'uyl

en bcmoost. > (A. Debuck.)

— Kil. Bemoaeu, bemoselen, maciitai<- hito. Bij schrij-

vers ook Bemurzelen : *. Die penning is wat hrinurscit . »

(Boetius a Bolswert.)

BEMULLEN, bcimdde, ben bnmihi, o. w. Bestui-

ven, met stof bedekt worden. De mcubels bemiiUen als zij

nict tijdig afgevaagd en woi-den. Zijne kleederen waren be-

muld van te reizen door het zand.

-- ViW.He-n^wWeTi, aspergerc ptih'cre,

BEMURSELEN, zie bemozen.

BEN, V. Zie hexke.

BENA , BENAAR , BENAARS , BENAAR-
STEN, bijw., \khv. bnmarirns. Jlrl/rllde als Bijna (zie

I'.ij). Hij is bciia zoo ^root als gij. Zij is licnaarkens gene-

zc}i. - Zie IilJNA.\s.

BENAAR (vl. HEXAER, zie ae), bijw., «1 den Wcslkant

\ eel gebniikt met de volgende werkwoorden in den zin van

iiatir dat men elders bezigt. (Vgl. bacht — be-acht, binnen

— b,-iiincn, buitcn— bc-m'lcn, enz.)

— iiENAAi{GAAN, o. w. In 't voorbijtredcn crgcns binnen-

gaaii voor eene wijl. — Zie NAARGAAN.
— Bl'.NAARGEVEN.b. W.Nader geven, dichterbij brengen.

A\'aneer men een Icoornschelf maakt, is cr een pcrsoon of

twee tlie, op den .schelf staande, de schooven, wellce van

benedon opgeschoten worden, benaargeeft aan den schelvcr.

— HENAARGEVER, m., BENAARGEEF.STER, V. lemaud
die benaargeeft. De schelver heeft twee benaargevens noodig.

De benaargever vangt de schooven op welke de vorker hem
toescliiet.

— MENAjVRKOMEN, o. w. lii 't voorbijgaan voor eenen

stond herwaarts inkomen. Kom eens bciiaar. — Zie naar-
KOMEN.

— BENA.VRROEPEN, b. w. Binnenroepen , luiarrocpen,

naar iemand roepen van benaar le komcn. Ik zag hem
\(ii.rbijgaan, en riep hem benaar. Men riepmij benaar en ik

ben binnengegaan.

— BEN.VARSMijTEN, b. w. Dichter bij smijten, weipende
benaarge\en. Schooven benaarsmijten.

— UENAARZIJN, o. w. Ergcns ter loops ingcgaan of inge-

komen zijn. Hij heeft daar benaar geweest.

— Zie NAARZIJN.

BENAUWD (wvl. liEXowi), zie au), adj. Bang,
bcvrcc.sd, fr. iiiqiiut.piiin ir\.

— In plaats van hcnaimid zi/ii, bcnainni 'ifordcii ze"t

men al den Westkant , bcnmiwd hebbeu, beiiauwd krijgcn,

even als men zegt Warm hebben of krijgon, koud hebben
of krijgen. Het kind had (was; benauwd van dien \ent. Hij

heeft (is) benauwd saw le sterven. Hij kreeg (werd) benauwd
van gevaugen te wurdeu. Ik heb benauwd gekregen van al

die oorlogen. Den geest der leperlingen is soo tuk op

vremdc nae te volgen, dat sy hun goed vlaemsch (en sy

hebben 'er soo weynig) verruylen tegen bedorveu stiaet-

spraek. Over dertig jaeren men schomp nog met Meessenaers i

en Waestenaers om dat sy seyden ik heb benauwd, in st6
'

van te seggen ik heb benauwdheyd, ofte ik ben benmcwd.

Hedendaegs de twee derde deelen der .Stad in alle voorvallen

seggen anders niet nieer als ik heb bmauwd, hi) heeft benaiivd.

ens. Dat heet voordgaen op syn Seeldraeyers. » (Vaelandc.)

BENAUWDERIK, m.Bloodaard, !t.couard,poltron.

BENAUWELIJK (wvl. benowelik, zie au en -uk), .

adj. \'cr\aarlijk, schronielyk, sclirikverweklcend, fr. alar-

?nanl, eponvantabk. De tijd van oorlog is benauwiijk. De ~

nacht was benauwiijk donker. Eene benauwelijke dood j

sterven.

BEND, ni. Zie hende.

BENDE, V. en BEND, ni. De breedte van gcweven

lijnwaad, laken, enz. tusschen de twee neggen, in de AVoor-

denboeken Baan en Pand geheeten, fr. le. Die stoffe is breed

genoeg om twee neusdoekcn uit de bende te maken. Een
kleed van zes benden. Lijnwaad van eenen bend vijfkwaart '

of zcskwaart (vijfkwaart of eene el en half breed).

BENDE, -. Keutel-.

BENDEBAAS, m. ?Iet hoofd, de meester van eene

bende.

— De man onder wiens bestuureene nienigte wcrklieden

in ecnigc streken rondgaan om oj> den akker te werken,

b. ^•. om le wicdeii.

BENDEEREN, bendeerdc, gcbendceid, b. w., zachll.

ee. Schaveelen, met behendigheid schikken. Die .scln".

maker weet het wel te bendeeren om uit een stuk lee In

zooveel schoe'n te maken als mogelijk. De kleermaker

bendeerde 't zoo goed dat cr nog een groot stidc o\'erbleef

\an hct laken. Gij gaat dien pak boeken wel moelen bemlec-

ren, om hem te kunnen ch'agen zonder de boeken !

beschadigen of en'an le verliezen.

— Zorg dragen voor, vrijhouden van beschadiging of

bederf, enz. Gij hcbt nu een nieuw kleeil, gc moel het

bendeeren, wel bendeeren. Als vleesch en brood niet gebcn-

deerd worden, het een bederft, en 't ander beschimnicll -f

droogt uit. Dat boeksken op snee verguld wordt wel gcln 1-

decrd, want het is reeds lang dat hij het gebruikl, en i is

nog lijk nieuwe. Zijn geld bendeeren (nict verkwislen, er

voor zorgen zonder nogtans gierig te- zijn).

— In veihgheid stelleii, beschutten tegen wind, rcgin,

slof, enz. fr. ahritcr. De oegst is gebendeerd, nu mag lut

regenen. Ik ben alsdan gebendeerd voor den regen nut

mijnen paraplu. Die eenen surtout aan heeft, is gebendf id

voor (of tegen) het stof

-BENDEEREN, z. .Aaneen-.

BENDENIER, m. Bendebaas, hct hoofd van ivn,

bende wcrklieden, nicest vroiiwen en jongcrs, die \an hoi-

stcde tot hofstede rondgaan om, bezonderlijk in de lenlc en

den oegst, op den akker te werken. Het is de bendenier die

metden boer overeenkomt over den loon, en die den loon

onder de bende verdeelt. Hoeveel heeft de bendeni< i

geeischt om al uwe koomvelden te wieden ?

— Hel woord en het ding zijn meest gekend in Vcuiiu

Ambacht.
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I
BEN DIG, adj. Vlaaraschc uitspiaak van Bclicndii;

j
(zie BE-). Men \-in(lt ze bij de Oudcn :

' Hi was van vde .saken vroet

Ende sine werke waren goet,

Diese maecte ende wrachte

]-;nde die bcndcchcit gedaclitc.

(De Trojaensche oorlog.)

Daer raocht men meiken auden suede

AVonderlec were en biiniic/uje.

(Floris eii.Bl.)

Xe waer Josephu^ was vroet

Diet met bnidichcil wederstoet.

(Maerlant.)

— Zii' HEHENDIG.

BENEDENPLAATS (vl. -pl^vetse, zie ae), v.

Plaats of vertrek van de benedenwoning. Dat huis heeft

\-ier bcnedenp]aatsen, de keuken medegerekend, en vijf

bovenplaatsen.

BENEERST (wvl. uitspr. beneest, rware ce), adj.

Xeerstig, Kil. solic-itiis, diligens. Beneerst zijn ora alles wel

te doen. Hij is zoo beneerst in zijn werk. Een beneerste

student.

BENEMEN, ienam, benomcn, b. w. Ten voile

nemen, besletsen. Het verhaal van die gebeurtenis be-

neemt twintig bladzijden in dien boek. Dierebbankbeneemt

weinig plaats in de kamer.

— Belemmeren, verhinderen, de ATije beweging beletten,

fr. embarrasser
,
gcner. < Dat nieraandt eeniglie schepen

sal moghen doen sincken ende houden, daer deurc den

cours ende loop vanden watere eenighsins bcnomen ofte

verachtert sonde moghen wordcn. :> (Keure vande Waete-

ringhe van Blanckenberghe.)

— Berispen, begrijpen, fr. rc'pn'mander, grondcr. Be

heb hem benomen over zijn slecht gedrag.

— lemand beteuteren, hem belemmeren zoo dat hij niet

vrijmoedig en onbedwongen meer spreke, denke of handele,

fr. gfiicr, embarrasser. De vrees, de schaarate benam hem.

Mijne tegenwoordigheid benam hem.

— Zi'clt benemeii, of bowmen zijn, zich bcdwingen uit

bescheidenheid of uit vTceze, verlegen zijn, op zijn gemak

niet zijn, beschaamd zijn, fr. se gener, etre gene. Hij

was benomen van te zeggen 't geen hij dacht. De eenen zijn

al te veel benomen, en de anderen al te weinig. — Zie

BFr.RIIPFN.

BENETELEN, b. w. Zie benittelen.

BENEVELD, declw. van Benevelen. Wordt in

A'oumc-Anibncht gebniikt voor Benibbeld, beneteld, hckit-

leld, beniierd. Hij is beneveld om kwaad te doen, om

anderen te plagen, enz.

BENEVEN, voorz. Benevens. Zie s.

En weckt de liefde Godts, bcncven t' mcdclydcn.

(G. De Dous.)

BENIBBELD, adj. Beneveld, betooverd, begipt,

licnitteld, sterk gedreven om iets te doen, dat gem. meer of

niin kwalijk is. Benibbeld zijn om iemand te plagen, om

iets te doen dat men ons verbiedt.

BENIEUWD (wvl. bexiewd), adj. xaAachUr, naar,

-,'oor. Nieuwsgierig, fr. curieux. Ik ben benieuwd naar die

zaak, hoe zij zal uiti-allen. Hij is benieuwd om te weten

hoe het gaat met u. Achter iets benieuwd zijn.

— Benieu'd'd zijn op iemand, belang stellen in iemand,

hem beminnen, hem geem zien, hem zeer genegen zijn.

Benieuwd zijn op elkaar. Hij is benieuwd op haar; zij is

benieuwd op hem.

BENIEZEN, benoos en bcniesde, benozcn en heniesd,

b. w. Xiezen op iets.

— Het is beniesd : het is waar, zegt men als men niest

terwijl men iets bevestigt, alsof het niezen een bewijs der

waarheid ware.

BENIJZER, o. Zie bernijzer.

BENITTELEN, benittelde, benitteld, b. w. Benete-

len, met nittels of netels prikkelen. lemand een deel van zijn

lichaam benittelen. De hand benittelen met nittels te

snijden.

— Benitteld zijn om iets te doen, uit der mate genegen

zijn, driftig zijn ora iets te doen. Hij is benitteld om dien

boek te lezen, om zijne makkers eene perte te spelen, om
kwaad te doen.

BENNE, V. Eene mande uit ^vissen gevlochten. Eene

benoe \-isch.

— Soort van vierkantte bak uit riggels of schee'n en

schranken, waarin men het raiiwe vlas propt om het in een

stroomende water ter rooting te steken ; ook Vlashekken

genaamd. Zes bennen vlas. De bennen in 't water steken.

De bennen vullen (er het vlas indoen). De bennen lossen

(er het vlas uitnemen). De bennen uit het water trekken. Dc

bennen laden (er zware steenen of gewichten op leggen um

ze in 't water te doen zinken). Door 't geweld van den vloed

geraakten de bennen los en vlotteden wcg.

— Ook nilk eene soort van bak om de verkcns daarin

naar de markt te voeren; anders Renne geheeten. Zie

\tkkeben;<e.

— « Ben, benne, v., is Een van teenen gevlochten korf,

mand. Broodben, fruitben, enz. Oudt. beteekende het

woord benne ook eene kar, bestaande uit eene \ierkante ben

op twee wielen. » fWeil.)

— Vgl. Benst en de hier volg. composita :

— BENNE, z. Henne-, Ka-, Vikken-.

BENNEN, o.w. Zijn.

BENOKKE, z. Zie menokke.

BENOMENHEID, v. De staat van benomen te

zijn, beteutering, beschaamdheid, fr. gene, embarras. De

benomenheid is 't opposiet van de vTijpostighcid. Zijne

bcuomenheid heeft hem kwalijk doen antwoorden. Zie

BENEMEN.

BENOOTE, V. Bij landb. Beerplocg, fr. binot, bi-

noir, buttoir, eharrue-ctiltivateiir. Eene klaverij scheu-

ren met de benoote. Aardappels planten of balken met

de benoote. — Zie Beer, 3°.

BENOOTEN, b. w. Zie benoten.

BENOTEN, benootte, benoot (wvl. i„,„n.i, :„^!o!,

zie KLANKVEKKORT.) b. w. Bij landb. Bedrichtcn, be-

ploegen en beplanten of bezaaien, ter note brengen,
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eenen akker zijne voile bewerking geven. Dat land is

nog niet benoot. Mijn land is gelieel benoot. Te naaste
.

weke zal hij gedaan hebben met zijne akkers te benoten.

— In 't Poperingsche zegt men Benooten, met schcrpl.

00. < Het is bijnae noyt gehoort geweest dat sulck eene

schoone streecke soodanich verwoest wiert, datter nauwe-

licx genoech menschen overbleven om het derticliste deel

barer landen te benooten ; ende hadde het steevolck niet

op de Casselrie gaen woonen omme de landen te ge-

bniycken, deselve ware noch veel langer vage geweest. »

(Pauwel Heinderycx.) « Alle pachters zijn ghehonden

borghe te stellen voor het benooten ofte bezitten van

heurlieder pacht, metgaders heurUeder landen te ghe-

bruucken naer de ghemeene note. » (Cost. v. Veurne.)

.< Als yemandt benoot eenighe landen zonder pacht

ieghens den danck vanden proprietaris, is ghehouden te

betalen dobbel landts-pacht. -> (Id.)

— Pauwel Heinder>'cx bezigt het verleden deelwoord be-

noten : « quam menich hiiysgesin in dese streecke ( Veurne-

Ambacht) sich neersetten, soo om de vnichtbaerheyt

des gronts als om de leege pachlen; ende daer door

wiert ten voomoemden jare (1587), de helft der Cassel-

rie benntni. — Zie NOTE.

BEN ST, m. Zie BA.\NST, en de comJ>. aid.

BENTSDOZE, v. Zie BA.\NSTnozE.

BENSTSLAG, IIAAN.ST.SLAG.

BENTHEMSTEEN, o. Soort van grijsachtig stcen

dat gemakkelijk gcbciteld, gezaagd en zelfs geschaafd

wordt, en diont om b. v. het kasijn van eene kcrkven-

ster, dc knrnis van eenen mmir, enz. daarmeile te ver-

vrcr<Ii;.Tn. Onk Kalksloon !;pn:niiid, fr. pierrede Bentheim.

BENUT, o., BENUTTE, v. Hetzclfde als Bemis.

In benut zijn. lemand in benut laten, in de bentitte

laten, fr. laisser qnelqn'un rians lepctrin. Men geraakt

daarmcr in 't brnut.

*BENZELEN. Het Alg. VI. Idiot, zegt dat dit een

Vlaandersch w. is in den zin van hiiilen, bnlderen.

Wij zeggen beurelen. Ik vermoed dat men hier het

ingczonden li--. zal mislezen hebben, nemende nz voor nr.

BEPEIZEN, b. w. Hetzelfde aLs Bepeinzen, over-

denken.

— Zt'ch bepeizen (wvl. ecns bepeizen zie EENS), na-

denken op 't geen men staat te doen, fr. reflcchir. Hij

bepeisde zich en veranderde van gedacht. lie was te

weeg op reize, maar ik heb mij wat bepeisd, en 'k ga

't nog wat iiitstellen.

BEPLOEVEN (wv!. BEPLOtmiN, zie ou), bephefde

(wvl. ook heploiifdege, zie ntPERFECT), beploefd, b. w.

Helzelfde als Beploegen.

'-BEPOGEN, zie bepramen.

BEPOOTELEN, bepootrlde, bepooteld, b. w. Met

de handcn vccl aanraken, in dc hand houden en wen-

den, beduimelen, bcdebbelen, fr. patroHiller, sonillon-

ner. Ge moogt dat papier, die print, die muts, dat

vleesch niet bepootclen. Die kat en wilt niet bepooteld

zijn ^wil niet gestreeld en gehandeld worden).

BEPRAMEN, bepraamde, bepraamd, b. w. Dwin-

gen, pramen, fr. forcer. lemand tot betalinge bepramen.

— Dus vindt men ook Bepogen voor "t enkcl Pogen,

bij J. de Harduyn :

j\ls-nu bepoogit' 'K\i. met mijn handt

Het hooft te doen een ondcrstandt.

BEPREDIKEN, b. \v. Zie beprekex.

BEPREKEN, beprcekte (wvl. beprikte en bepra/;),

bcpreekt (wvl. heprekt, zie Kr,.\NKVEKK(iRT.); ook Be-

predikeu, b. w. Gods woord verkondigen, fr. prechcr.

'.: De volkeren gaan onderwijzcn en beprediken.

(A. Duclos.)

— Bij wijze van een sermoen vermanen of berispen,

fr. sertnonner. De ouders doen nicer dengd aan hunnc

kindercn met hun het good voorbeeld te geven, dan met

ze gedurig te bepreken.

— Afl. Bepreking, Bepreekscl (wvl. bcprcksel, zie

KI,AXK\T!RK0KT.t.

BER , '/:v r;RK..

BERBEENDE, adj. en adv. Zie b.vkbeende.

BERBEENS, zie r.vKMKFV-..

BERBELLE, ook BORBELLE, MORBELLE,
en VERBELLE, v., klemt. op bel, Baardnoot. Zie

Tl.\.\RDNOOr,

BERCK, bij Kil., zie BARK, 2».

BERD, BARD, o., mv. berdels o( bnrdels, berrels.

berders of barders: vklw. berdekcfn, berre/je, bardefjc,

barretie, berrclkefn, barrelkefn. Hetzelfde als hoi!.

Bord, d. i. plank, fr. planehe. Dat tafelblad is een

herd van een stuk. Dat boeksken stond op het hoogstc

berd van de boekkas. Een perk met berrels afslaan.

De berdels van eenen zolder. -: Een stuk bert halvoet'.

breede. » (P. Croon.) •: Hij sliep op d' aerde ofte op

een breet bert. > (L. de Huvettere.) >• Houten barders.

(M. Lambrecht.) ' Een bardeken ofte tafereclken van

schoon marmer. » (Id.) « Op een berdt ligghen. (C.

Vrancx.) « Eenen zeer ouden boeck ghebonden in ber-

ders zcer wel beslaeghen. > (Id.) « Loodt, ysere, ber-

dfh' ende rebben. » (Z. v. Male.) Bardtren ofte

plancken te breecken. » (Keuren \an de Waeteringhc

v. Blanckenberghe.)

— Ofii^ek-weekt o( bczorgd 7Vorden s^eJipk een k?ekent;<-

op een berrelke., op een barretje, opgekweekt of bezorgd

worden met al te veel teederheid en liefde.

— In 't bez. De lade waar de schooljongens hunne

boeken in sluiten, en die zij op de knie'n leggen als een

lessenaartje om te schrijven, ook Schoolberd geheeten.

<• Boeck en berdeken dragende, gaet te schole waert.

(J. David, s.j.)

— Ook collectief. zonder mv. Hout in planken gezaagd.

Eenen boom in berd zagen. Er was veel berd te verkoopen.

Abeelen of populieren berd. Hard berd. Zacht berd. Een

weeg van berd.

— Kramers heet dit w. verouderd; wij gcbniiken

't dagclijks geliccl ^Taanderen door.

— BERD, —BARD, z. Blender-. Blind-, Brood-,

Daam-, Duim-, Gate-, Harre-, Hoel-, Kaaf-, Kaak-, Kanne-,

Kap-, Kateil-, Keukel-, Mijfel-, M0I-, Molle-, Oel-, Paais-.

Pakke-, Peur-, Flak-, Puur-, Rook-. Sehee-, Scheid-,Schik-,

Schikke-, School-, Spaasbardetje, Spaasberdelken, Span-,

Tinne-, Trek-, Uitsteek-, Vergaring-, Wind-, Witte-,

Woel-, Zolder-, Zwiugel-.
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BERDELEN, BERRELEN, adj. Van plaiiUcn

geiiiaalit. l''.';ii Ixnlclrii vlour. Ken Ijcnclcii wecg. Ecn

benlc'lon sclnitsel.

— Eeii bcrdclcn aiuiz/ch/, cen nnbcsiliaaiiiil aauziclU,

dal iiiet weet van blozen. Hij heefl cen benlclcn aan/.icht

(hij is een onbeschnfl nienseh).

— Kil. Berflcren aensicht, os impmlens,

BERDELEN, bcn/ehic,gebmMc1, b. w. Met lilankon

beslaan. Kcncn \lncr benlclcn. Een beluik iienlelen.

— Ook Benelen, en bij Kil. Bcnleien.

-BERDELEN, z. At-, Cm-.

-BERD-EN, z. Blende-.

* BERDEREN, bij Kil., zie iikkuei.en.

BERDZAGER, m. Plankenzager, (v. sciatr dc lom^.

Hij i., li_'. _l;jj^^r van stiel.

K'rtsagrr ofte timmerman

Die ons van als gerieven kan.

(P. Croon.)

— Zich hondrn lifk cni hirdza!;er, zijne nntvoering

bedwingcn en verbergen, zijn best docn nm iiict te weenen,

ft./m're bonne contvnance. Ik was over van droefheid, maar

om de anderen moed en troost te geven, hicld ik niij gelijk

een berdzager.

— Ze^^gcn lifk berdzao^rrs, haril kijvcn en lv\'isten. Ik

lioorde dat er lets gaande was : zij zeiden lijk berdzagers.

BERECHTELING, m. Ziek menscli die de laatste

heilige sacramenten ontvangt of ontvangen heeft. Er liggen

drie bereditelingen in dat huis. De dol;tor is eenen berech-

telinggaan zien.

BERECHTEN, h-r.rhite, beircht, b. w. Hot heilig

Recht of (Tereelit (d. i. dc heilige Spijs of ile lieilige com-

nninie) geven aan de geloovigen die in de kerk tot de heilige

tafel naderen, fr. communier. Op de groote feestdagen is er

in de kerken veel voile te berechten. De priester bcrechtte

honderd menschen. Hij vroeg aan den priester om seffens

berccht te worden, zeggende dat hij niet lang in de kerk kon

blijven. Doen synen diaken onder de messe 't volck berecht

hadde. » (M. Lambrecht ) « Hij was archidiaken , soo dat

hy ooc metten kelck het volck bcrechte. » (Id.) « 't Bloet des

Heeren om dc gheloovighen daer mede te icrecJitcu. (Id.)

— Het Moord in dezc beteekenis hoort men nicest

tusschen Schelde en Leie. Ecnrn zieke berechten, fr. admi-

nistrer, is overal gekend. - Biechte hoorcn, berechten ende

olyen. » (C. van Dordrecht.)

BERECHTINGSBEURS (wvl. uitspr. -beuze, zie

Rs), V. Jiene 1 ciu.i \.in lluweel of ander kostelijke stoffe

waarin dc priester het H. Sacrament naar dc zieken draagt.

« In een draagtabernakelken, of anders gezeid, in eene rijk

gebordeurde berechtlngsbeurzc. > (K. Callebert.)

BEREDEND, adj. Bespraakl. Welberedend, welbe-

spraaki, die wcl ter tale is, die gemakkelijk en verstandig

spreekt, fr. disert. Een beredend man. A\'el beredend zijn.

Weinig beredend zijn.

— Kil. Beredent, cloquens^ fucHndiis.

BEREDIG, bijw. en tusschcnw., klcmt. op re. W.aar-

achtig. i'l.en ve'rite'. — Zie UARENTir,.

BEREEUWEN (wvl. hekeewen), bereettwde, ben

'.jKreeiiiod, o. w. Door den lijk- of recuwgenr, besmet

worden. Men draagt dc spijzen weg uit eene kamer waar

een lijk rust, opdat zij niet zouden bereeuwcn. Berecuwd

brood eten (brood eten dat bij een lijk gestaan heeft). Mijne

klecdcren, die in die rouwkamer hongen, wareu zoo

berecuwd dat ik het nog rook drie weken na de begras-ing.

Bcrecuwde tabak is niet meer gocd om smooren, zeggen

sommigen.

BEREN, beerdf, gebcerd, b. \v., zware c. Wegdragen,

mel bLlialkheid ontncmen, baaien, fr. gripper, enlfcer,

escainoter. Hij trachtte mij mijne beiuzc te beren. lemand

zijn geld beren. Ik bezat vele rariteiten, maar mijne vrienden

hebben er veel van gebeerd.

— Het eng. to bear, en 't ijsl. bera, beteekenen dragen.

BEREN, beerde, gebeerd, b. w., zware e. Bij landb.

Met beer of iiold mesten. Eenen akker beren. Dat koolzaad

moet gebeerd worden.

— Den secreetput ruimen, fr. faire la vidange d'une

fosse d'aisancc. In de stad mag men binst den dag niet

beren.

BEREN, beerde, gebeerd, b. w., zware e. Kneden, iets

dat ucscli is omroeren met een werktuig en ' slaan en

dvvingen tot dat het taai en verbonden zij. Kil. vertaalt het

door depsere, subigere. Men zegt ook Beernen of Bemen.

Ge neemt een masse blomme en eieren en ge beert dat al

door een om een temper te maken.

— Boter beren of beernen, de verschgekemde boter met

den pondscheutel in eene tubbe of klabout bewerken en

ajieren, om er de overblijvende mellc uit te dnikken, en

eenen vasten klomp op te maken, fr. de'laiter le beurre.

— Zotct in de boter beren, er zout in werken met ze ge-

durig plat te duwen en zc weer in een te prangen.

— Moortel beren, zand en gebluscht kalk met eene

houwc tc samen kneden, fr. corroyer die mortier.

— Gekookie aardappeh beren, dezelve met eene vork of

lepel pletteren en doorwerken tot zij moes of deefcl zijn.

— o. w. Door het shjk beren, den modder met devoeten

kneden met er door tc gaan, door eene slijkstraat treden,

deefelen.

—BEREN, z. Uit-.

BERENTEN, berentte, bercnt, b. w. Met rente of

hypotheek belasten, fr. obliger, hypotheqner. Een berent

huis (waar eene rent op is). Dat goed is berent . <• Sy en ver-

moghen niet te vercoopen, berenten nochte belasten eenighe

heurlieder goedinghen. > (Cost. v. Veurne.)

BEREUZELEN, b. w. Zie bereuzen.

BEREUZEN, berensde, berensd; ook Bereuzelen,

b. w. iMei. alreuzend zaad, brijzelinge, houtmohn, enz. be-

dekkeu. De grond lag bereusd van 't zaad. Die oude zolde-

ring bereust al de meubels met stof of molm. Geheel zijn

kleed was bereusd van 't poeieruit zijn haar. — Zie REUZEN.

BERG, zie b.'VRK.

— BERG, z. Blijden-, Wind-, Winds-, Zand-.

BERGiE, z. Heer-, Her-.

BERGH, bij Kil., zie Bark, i".

BERGELOTE, v. Zie bargelote.

BERGKOORN, o. Soort van t.ir\ve met korte halmcn

endikkcucn.

BERGSCHEUTE, BERGSCHOTE, v. Het w.ater
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rlat, na grdoten regen, van de hoogtcn heenscliiet naar de
dalen eu er somwijlen overstroomingen veroorzaakt. De
grachten beginnen vol te komen ; de bergscheute nadert.

BERIJDEN, bereed, hereden (wvl. BERIEN, beree^

bereeii, zie -ien), b. w. Bij zoetekoekbakkei-s. Den deeg

kneden en beweiken met het peerd. (Het peerd is eene tafel

waar een lange zwengel aan vast is met een scliamier : de

deeg ligt op de tafel, en wordt herhaaldelijk gepletterd en

gekneed door dien zwengel dien de werkman telkens neder-

dwngt, met op het niteinde deszelfs te peerde te springen).

Den deeg berijden. Is die zoetekoekdeeg reeds genoeg

bereden ?

BERLAFFE, v. Zie B-\ri,.\ffe.

BERLIERE, v., klemt. op lie. Slons, flenter, ge-

scheiurde afhaugende lap van een Ideed, enz. Zijn kleed

hangt hem in berUeren. Die anne man bangt geheel in

slunsen en berlieren.

— Eigentlijk rieme, z. halierkine (Gaillard's Gloss.)

Vgl. fr. helierc,

BERLIJFE, V. Zie BAM..\FFE.

BERLOOIZE, z. Bim-.

BERLOTTE uebben, zie BERI.OTTEN.

BERLOTTEN, berhtte, hch gibcrlot, o. \v. Twist

zoeken, tieu vechtersbaas spelen, fr. bretter. Meest zegt

men Berlotte hebben. jVIs hij nog eenen l«eer eene berlolte

heeft, hij gaat achter de grendels.

BERME, ra. Zie barme, en de comp. aid.

BERMEN, zie barmen.

BERMIJTE (waI. BERSHTE, zie rj), v. Kojieren kctcl.

fr. marmiU.
— Wegens b ^^ m, zie B.

BERN; BERNE, bij Kil., zie beer, 2 .

BERNEN, zie beren, 3".

BERNIJZER, o. Brandijzer, ijzeren spil, een' voet en

half lang, scherp aan 't een einde, en met een houten hand-

have aan 't ander, dienende om gaten te branden in 't hout,

enz.

— Van Bemen, branden. In de uitspraak valt de eerste r

weg, en men zegt Ben-izer.

— Kil. Bem-ijser, cattieriitm.

BERNIS, o. zondermv., Idemt. op 7iis. Verlegenheid,

angst, beiUemmeldheid, fr. perplexite. In bernis zitten. In

groot bemis zijn. lemand in bernis brengen. Hij was in

groot bemis, hebbende geen geld om die schuld te betalen.

lemand uit het bemis trekken of helpen.

— Jlen zegt ook Benut en Bemut.

BERNUT, o. Verlegenheid. In bemut zijn. — Zie

BEKNIS.

BEROEPEN (wvl. beroupen, zie ou), beriep, beroe-

pe?i (w^l. beropcn, zie ROEPEN), b. w. Uitdagen, fr. provo-

gtter, lemand beroepen tot een tweegevecht, fr. appeUr en

duel. lemand beroepen op het geschot, op den kogel, fr. de-

jUr au pistolet.

— Veel spreken van iemand of van iets, fr. faire du
bruit de. Dat peerd wordt meer beroepen dan het weerd is.

Die schilderij wordt veel beroepen, dat ze zoo schoon is.

BEROEREN, beroerdeiyrA. ookberoerdege, zieIMPER-

FECT), ben beroerd, o. w. Beroerd worden, verschriklcen,

fr. s'cmoHvoir, setroiibler. Als hij op het punt was van die

misdaad te plegen, hij beroerde zoodanig dat hij er van afzag.

e Si en verscricken niet noch en beroeren niet eens ^ als er

zondige gepeizen voorkomcn. (Th. van Herentals.) Hij w.is

geheel beroerd als hij dat hoorde. Ik vond hem nog gehecl

beroerd van hetgeen hij gezieu had.

BEROSTEN, berostfe, ben berost, o. w. Beroeski
ilat roest bedekt worden, Ir. se roiiiller. Het ijzer beri -1

gemakkelijk. Zijne wapens waren berost.

— 't Wordt ook gezeid van de keel of van de stem die

belemraerdis door eene koude.enz.Mijnekeelisberoest iil;

kan niet wel spreken of zingeu).

— Ook Berusten. Eene beruste keel (d. i. heeschachtig).

BEROSTEREN, bcrosterde, berosterd, b. en o. m .

Beroesten. Berosterd ijzer. De natte berostert de wapti

De ploegschaiTe berostert in den Avinter.

BERRELEN, zie beruelen.

BERRELS, mv. van Berd; zie aid.

BERRIE, V. De berrie van eenen wagen. Zie civiere.

BERRIEBALK'E, m. Bij mulders. De berriebalken

zijn vier zware stidiken hout die, twee en twee, kruiswijs

over elkander liggen op den zetel van de meulen ; met de

uileinden houden zij vast aau de kuip of romp, en in huii

midden omvatten zij de molenstaak, om het sUngeren van

de raeuleu te beletten.

BERSCHEN (uitspr. bessclien, zie Rs), berschtc, h.i'

ofben gcberscht, o. w. Gaan met kracht en spoed, loop- 1 .

Door regen en wind berschen. Moede zijn van door het slijlv

te berschen. De jongens berschen geerne in water en slijk.

— Loopcn en berschen. Tautol. De brievedragers to

lande moeten veel loopen en berschen.

— Rinkelrooien, fr. bambocher. TJi^ hebben geheel dun

nacht geloopen en geberscht. Jongheden die loopen on

berschen in de kermisdagen.

— Berselu-n en bahiercn, loopen en tieren langs de ^i

tenj rinkelrooien. — Zie bahierex.
— Men zegt ook Becrschen, bij metathesis Brescheu,

Bresschen, ook Brezen, en eindelijk Breschelen, Bressche-

len en Brezelen, overal zware e.

— Kil. Berschen, properare, accclerare.

— BERST(E, z. Bak-. Vgl. borst(e.

BERSTEBEZIEN (wvl. -bezen% -beiers), v. 1;

Naam van divei^clie planten die roode bezien drag' 1
.

b. V. de elfsrank, fr. donec-amere, het oorlingkruid, fr.

gonet^ enz.

BiiRSTEKRUID (wvl. uitspr. bestekruud, zie RS),

o. lum,' plant anders ook Turksche-toep en Rotelare gehcc-

ten, serophularia nodosa L.

BERSTIG, adj. Dat bersten krijgt, dat openboi

spalierachtig. De hauden van vele werklieden zijn ber-i.^

als hel vriest. De grond wordt bcrstig in droog weder. 1 i.it

hout is berstig.

B15RTEL, m. Zie beertel, en de contp. aid.

BERTELEN^ zie beertelex.

BERULLEN, beriiUe, beriiM, b. w. Bekuoteren,

beknorren, gedurig en verdrietig berispen, Zij berult geheele
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roiule dagen haar kind. Hij wilde zoo altijd nict l)enJ<l

worden, en is lienengegaan.

— -Vfl. Berulling.

BERUSTEN, o. w. Zie berosten.

BERVOETS, bijw. Barrevoets, met bloote voeten.

Beivo^is y.iaii. I [ij licp cr bcrvoets naar toe. ^ Bervoels

endc blooLshoofds gaen. > (Ad. Adriaenscns.)

BERWETTEofBREWETTE, v., kleint. op t..,/.

Driew'ielkai, b.uKjle.

— Dit woord korat van 't fr. brouette dat eertijds eeii

bakwagen op twee wielen beteekendc, hoewel het nu den

zin hecft van ons linii- of kordwagen.

BESAND, o., BESANDE {en uiet Bezandc), v.

Misliande. Zie .vnsH.\NUE.

BESANDEN of BISHANDENi besatulde of fe-

saiiilik, bcMHiJ of bissanJ, o. »•., kli'tut. op san. Hetzelfde

als Mishanden, ix.gener. Die gekwetste vinger besandt mij

om te werken. Die zware mantel besandt om te gaan. Dat

geniclit besandt om te slapen. De koude luclit besandt aan

den groei van de NTiichten.

Kora hier ouder dese poorl

Daer sal niemand ons bessanden.

(Vaelande.)

— Wegens bet verloop van m in b, zie B.

BESCHAAMD (vl. beschaemd, zie ae), adj. Schaam-

rood, fr. Iiontciux, conftts. Beschaamd zijn om, over, vajt,

voor. Ik ben er voor beschaamd. Hij is beschaamd van

't geen hij gedaan hecft. De vader was beschaamd over

zijnen zoon. lU wil er voor beschaamd staan (zegt men om
de waarheid of de zekerheid van lets te bevestigen).

— Verlegen, blood, fr. hontaix, timide. Beschaamd zijn

in, van, voor. De kinders zijn dikwijls beschaamd van

persoonen die ze niet kennen. Hij is in niemand beschaamd.

Ge en moet voor hem niet beschaamd zijn.

BESCHADIGEN, beschadigde, beschadigd, b. w.

Bezorgen, verschafl'en, fr. procurer . Ik zal u beschadigen

hetgeen gij mij verzocht hebt.

— Dit woord, in het Poperingsche gebruikt, schijnt

verbasterd iiit Beschaftigen, van Schaften, schaffen.

BESCHAFFEN, beschafte (ym\ ook beschaftege,

zie iMPEitfECT), beschaft, b. w. Verschaffen, bezorgen,

fr. procurer. Ik zal u dat beschaffen.

— Gade slaan, bemerken, fr. remarqrier,fairc attention a.

Beschafhet wel hoe ik het doe : zoo zult gij het ook leeren.

Hij beschafte dat niet.

BESCHALEN, beschaalde (wvl. ook beschaaldege),

beschaald, \i. w. Bij timmerl. De schaal of korst afzagen of

afschaven langs twee of vier kanten. Eenen boom beschalen.

Eene plank beschalen (er de twee kanten of boorden van

afschaven). Eenen ballv beschalen, fr. cqnarrir jtne poutre.

Beschaalde kidders. Beschaalde kepers of ribben. Eeii bul

beschalen (de buitenkanten eerst afzagen, om daarna planken

te zagen).

— Van Schaal, dat Weil, verklaart door Het buitcnste

deel wedcrzijds van eenen boom afgezaagd, fr. dosse.

BESCHAMELIJK, adj. Vcmederend, schaamte

barcud, lieschaaiud makend. Dat is beschamelijk om
vragen. (men kan dat niet wagen zonder beschaamd te

worden). Bcdelen is voor hem zoo beschamelijk .lat hij

liever van honger zou bezwclten.

BESCHAREN, beschaarde, beschaard, b. w. Ver-
scUalleu, bezorgen, fr. procurer, foiirnir. Hij heeft mij
eenen goeden dienstbode beschaard. Weet gij niet waar
ik mij dat lean bescharen? Ik heb hem de gcreed-
schappen beschaard van het schrijnwerken. Hij heeft
zich rcctls het geld beschaard om die schuld te betalen.
Ik en weet niet waar hij 't giiat kunnen bescharen
voor al die jongens (ik weet uiet. waar hij het zich
gaat aanschaffen, w:iar hij de middels zal Icrijgeii nni al

die jongens te voeden en te kleeden). Vgl. Eegaiv.oii.— Meest gebruikt in Vem-ne-Arabacht.
— Kramei-s heeft Bescharen in den zin van Zich

heimelijk toeeigenen, fr. derober. Bescharen was oul.

ook hetzelfde als Bescheren (beschiliken)

.

BESCHEED, o. zonder mv., scherpl. <•<•. Bescheid
uilleg, fr. explication. lemand bescheed geven of zeggen
van eene zaak. Ik heb of ik weet daar nog geen be-
scheed van. « Die van dese stofFe breeder besclteet wilt

hebben. » (P. Mallants.) « Maer breeder besclieedt en
weet ick van dit mirakel noch van alle die stonden
gheschreven in eenen boeck van perkemijn met vol-

commen bcscheedt, die van de Gheusen gliebrokcn is

geweest. -> (C. Vranc.x.)

Den ghebuer vraeghd' het bescheedt

En d'oorsaeck van syn verdriet.

(L. \'ossius.)

BESCHEEDELIJK, BESCHEELIJK, bijw.

Bescheidelijk, klaar, duidehjii, uitdrukkelijk, li-. clairg-

ment, distinctemcnt. Het staat bescheedelijk in den boek.

He zou hem niet gaan helpen hebben, had ik hem niet

bescheelijk hooren roepen. Ge moet de woorden bc-

scheelijk uitspreken. « Om beschcedelyck ic biechten,

moeten sy haer voor de biecht neerstelijck ondersoucken. »

(B. Gheysen.) « Als men te biecht gaet, moet men
syn' sonden bescheydelijck ontvouweu. » (B. \'aidialtcn.)

Seght my besclwdelyk

Wat is een mensch die leeftr

Gods schepsel redelyck

Dat ziel en lichaem heeft. (Id.)

— Dit woord, tonzent veel gebezigd, is ook gokend

in Brab. {Alg. VI. Idiot.). KU. Bescheedelick, fr. dis-

ttnctc, mani/este, enz.

BESCHEEDEN, BESCHEE'N, beseheedde, be-

scheed, b. w. Bca.hcidca, bcscheid geven, nauwkeurig

onderrichten, volledigen uitleg geven, de inlichtingen

geven die noodig zijn om in eene zaak klaar te zien.

lemand bescheeden over iets, of van lets. Ik ben niet

bescheed, omdat hij de zaak maar half verklaard heeft.

lemand bescheeden over eene gebeurtenis, over de oor-

zaak van een ongeluk, over de redenen van eene doens-

wijze, over de lecringen van den godsdienst, enz. I..angs

waar moet ik gaan om in die stad te komen ? Ik ga

u seffens beschee'n.

— Men zcgt ook lets bescheeden aan iemand. Ik

ga u dat seffens bescheeden. Ge moet hem dat lieschc&len

gelijk het ik u zeg.

— lemand voor geld de waren behandigen die hij

\Taagt, bestellen, besliereu. Die winkeUer bescheedt dezen
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eerst die gewoonlijk naar zijnen winkcl gaan. lU werd
daar aanstonds bescheed. Ik heb moeten wachten eer ik

bescheed wierd, omdat er veel volk in den winkel was.

— Wet juist gepast geld betalen. Ik ben ii zeven

shii\'ers schuklig en ik zou ze u aanstonds geven, in-

dien ilc u kon bcschee'n ; maar ik kan u niet beschee'n

omdat ik maar zilvereu en geene koperen munt bij mij

heb. Mallianderen bescheeden. Wij zullen malkanderen

wel l;unnen bescheeden, indien ik u vijf franli geef en

gij mij daarop dertig centimen weergeeft,

— Zie SCHEEDEN.

BESCHEELIJK, zie bescheedelijk.

BESCHEEPDAG (wvl. beschepd-VG, zie Kr..\NK-

vi.KKuKT.), 1.1. Lcpaalde dag op den welkeu ieder stier-

man van eene visschersschiiit zijne mannen Iviest en huiirt

om eon jaar lang met hem te varen. De bescheepdag

komt in October, en dan is 't kermis bij iederen stier-

nian te Blankenberghe . Hij heeft op den bescheepdag

maar twee van zijne vorige mannen behouden, en de

andere door nieuwe veri'angen.

— Zie beschepen.

BESCHEMELEN, beschemelde, beschemeld,h.vi.

iiut ceae icliLn.crii.g of schaduw bedekken, doen sche-

meren, fr. eblouir. Zijn gezicht is lieschemeld van in de

zonne te kijken. « De klaeren glans hcschemelt onse

oogen. » (J. de Harduyn.)

BESCH.EPEN, bescftecpte, beschccpt (wvh beschepte,

biii/ir/l, zie Ki.WKVERKORT.), b. w. Op een schipbe-

steden , bij eenen stierman verhuren, fr. engager mi scr-

vi£e d'nn pilote-pecheitr

.

— Zich beschepen, zich bij eenen stierman verhuren.

— Bescheept zijn of li/o/'rfi?/;, bij eenen stuurnian verhmird

zijn of worden. Bij wien is hij bescheept? Zijt gij reeds

beschccpt? De dag, op den wellcen de visschers beschee])t

worden, hect Bescheepdag.

BESCHEREN, in den zin van Beschilcken, zie

liESCHAKliX.

BESCHIETEN, beschoot, Imb besehoteii, o. w. Bij

lanJb. Zaad of giaau voortlirengen, sprekende van akker-

vnichten. Het koorn heeft dit jaar weinig beschoten. Hot

koolzaad hccft sedert lang zoo veel niet beschcten als nu. De
boonen beschietcn vele dit jaar. — Zie beschot.

BESCHIKT, verl. deelw. van Beschikken.

— liesclUkt zi/'n. Wordt gezcid van personen die schik-

kingen genomen hebben, die besloten en vastgesteld hebben

van lets te verrichten, fr. etre decide', avoirpris ses arrange-

ments. Ik ben beschikt van morgen op reize te gaan.

Beschikt zijn om lets te doeu.

BESCHINGEN(wvl.BESCHnNGEN,zieiND),4«c7w«^-
en besekang, besc/iongeti, b. w. Op lets schingen, belichten,

fr. eclairer, repandre de la lumiere siir. De zon beschingt

de aarde. Men zag de witte zeediiinen die door de niaan

beschongen waren. t. De eersle stralen der opgaande zunne

die den pijnelijksten dag van vader ( )uraedts leven moestcn

beschingen. > (K. Callebert.) — Zie schingen.

BESCHOEIEN, beschoeide, beschoeid, b. w. Den

v.)cl Lil licl c ludcidecl van eene deur, venster, enz. bekleeden

met eene plank of stuk hout. Eene deur beschoeien. De

welke bnigghe heeft 28 pylen, ende elke stake een voed van

een, ende die' voorzeyde pylen of staken bachten beschoyt

met dicken eecken plancken, ende die ghe\iilt met hecr-

den. : (Kronyk v. Bnigge.)

— Zie SCHOEIKN in de Wdl)., en VERSCHOEIEN in dit

Idiolicon.

BESCHORTEN, beschortte, besclmrt, b. w. lemand
berooxen (jf ontzoHen van 't vTij gebruik van zijn goed, van

het bestuur eener zaak, of van het uitoefenen eener bedie-

ning. Eenen ambtenaar beschorten van zijne bediening

(anders gezeid : Eenen ambtenaar schorsen in zijne bediening)

,

fr. siispendre qnelqri'jin de sesfonctions. Hij is beschort

van al zijn goed, fr. il est en interdit.

— Schorten bij Kil. is hetzelfde als Schorsen.

BESCHOT, o. Bij landb. Opbrengst van zaad of graan.

Gioo; 1.1 l.lccn beschot van tarwe, koolzaad, haver, boekweit,

boonen, erwten, enz.

— Groot of lilcen beschot ^even, oigroot of kleen van
beschot zijn, veel of weinig zaad of graan voortbrengen. De
oegst is Ideen van beschot, dit jaar. De boonen geven wel

beschot. Die tarwe is weinig van beschot, maar zij is zwaar.

Het koolzaad en heeft maar kleen beschot gegeven. — In.

denzelfden zin zegt men ook : Groot of kleen van scheute

zijn. De boekweit is dit jaar goed van scheute.

— Genoegen, behagen, voldoening. Beschot of Zijn

beschot in lets hebben of nemen, fr. prendre plaisir n giiel-

giie chose, s'en rejonir. Zijn beschot hebben in een kind dat

neerstig leert. Gij zijt welvarend, ik heb er beschot in, ik

heb er mijn beschot in. Die man heeft al zijn beschot in

zijneakkervruchten, in zijne beesten, enz. Hij had er beschot

in dat zijn vijand kwalijk voer. Hij en gaat nooit naar de

herberg, al zijn beschot is thuis in boeken te lezen.

— Wegens de twee beteekenissen van dit w., vgl. ;;oA ,

fr. re'coltc, en not^ genot, {r.jouissance,

— Ed. De Dene zegt :

Ende die van onpaeys heet beschot

Heynken peck wuentter met zyn ghezellen

Kyf kyf ende ramp houder liner ravot

Die van onpaeys heeft beschot

Myn heere van Grimberghe roertter de pot

Onniste comtter de oirloidge stellen

Ende die van onpaeys heeft beschot

Heynken peck wuentter met zyn ghezellen.

BESCHRANSEN, beschranste, beschranst, b. w.

A'crschanscn, fi. retranchcr, fortifier. « Hy besit menighc

beschranste plaetsen. - (P. Devynck.) « Beschransende

ende bedelvende hemlieden daer ghezaemdelick \an allc

zyden. > (N. Despars.)

— Kil. Schrantsen, schantsen, emunire ; en .Schrantse,

scliantse. <: Die versterdcinghe wierdt op-gherecht tot een

schrans teghen de Romeynen. (P. Devynck.)

BESCHRAPT, BESCHREPT, adj. Kwaad krijgs, .

scL.;„:2th, cii Lij^cNclg cluui, f.. r<iie, cher, coiiteux. De j

aardappels zijn beschia]jt dit jaar (het zijn er niet veel). Het '

koom was beschrept. Beschraple lijd (dure tijd, korteres in "

levensmiddelen, fr. chcrte, pe'nuric de denre'es). Het is

beschrepte tijd om leven. Beschrapt jaar, fr. chere annee.

De fijgen, de eiers raken beschrapt (worden zeldzaam en

gevolgentlijk duur). Het is beschrajjt (er is korteresse). —
Zie SCHRAP.
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—MESCHKAPTHEII), HESCHREITHEID, \. Scllaaischhcid,

fc. pi-'iuin\\ ,hnt,'i1,- vh-rcs.

BESCHREEMEN, bcschrccmde, hcschrecind, Ix w.

Besriiroioii, bewociien, fr. df'ptorar, plcurcr. De dood van

eencii ^adcr bostliiccmeii. ZiJHC zondcn besclireenicn. Zij en

kan niet gem>eg beschrcenien lict verlics dat zij doct. — Zie

SCHKF.EMEN.

BESCHREPT, adj. Zie HESi hkait.

BESCHRIJF (wvl. liF.scHKiir), o., BESCHRIJ-
VING (wvl. heschrivi.jg), v. ("Iproeping per brieve naar

ccnc yaaihcliieting, enz. Een bcschiijf doen, of Eene beschrij-

viuL' lioudeii.

BESCHRIJVEN (wvl. beschriven, zielj), bcschreef

(wvl. scliorpl. re, zie duigen), beschrcven, b. w. Eenen

invciitaris niaUen, fr. inventorier. Al zijn goal is besclireven

om verkorht te worden.

— Brieven zenden naar de liefliebbcrs om ze uit te noo-

digen naar eene gaaLscliieting, enz.

— Kil. Beschrijven, scripto in jjidUium 7'oarrv ; hc-

sdirijvcn tc hove, citarc iii tv/rMw/besdirijfbiicf, libclliis,

scriftfiim quo quis ht jiis voctitur.

BESCHRIJVING, v. Zie UE-scuRijr.

' BESCHROYEN, bij Kil., zie i)E,schkoodex.

BESCHROODEN, beschroodde, beschrood, b. w.

Rond alVlii V-n. Een stid< geld beschrooden.

— ]'"ig. Kciialen, \aslstcllen, fr. de'tennmer, limiter. Den
lijd beschrooden, in welUen eene zaak moet verricht worden.

De tijd was beschrood, was niet beschrood.

— Kil. Rficliioypn. aiiiptttare, trsecare, circitmcid<'rf.

BESCHULDEN, beschuldde, beschtdd, b. w. Het-

zelfde als licschuldigcn, fr. accuser. lemand beschulden van

dieftc.

— Zkh beschulden (w\l. ecus bcscktiUkn, zie EENS),

zich beschuldigen, fr. s'accitser, se cotifesser. Ik beschulde

niij van gevloekt te hebben, dat ik gevloekt heb. — Zie

-IGEN.

— BEsriiri.i)iNG,v. Hetzclfdc als Bcschuldiging, fr. accu-

sation.

.... door de beschulding' van syn eigen zeJvcn.

(G. De Dous.)

BESET, BESETTINGHE, bij Kil., zie hezet.

• BESEULUWEN, bij Kil., zie be.souw'Elen.

BESHANDEN, b. w. Zie iiesanijen.

- BESLAAFD (vl. be.si.aefd, zie ae), adj. Zeer bedrij-

vig, noest, jachtig, met veel bezigheden bezel, dvok bezig,

fr. affaire, tres-occupe', empresse. W'ordt gez. van ieniand

die spoed en ijver toont om veel of lastig handcnweik ge-

daan te krijgen. Een beslaiifd vrouwtje. Beslaafd rond-

loopen. Er beslaafd uitzien. Beslaafd zijn. Hij kwam geheel

beslaafd in. Beslaafd zijn in zijn werk(uit der mate neerstig

zijn). Beslaafd zijn van hct werk (overladen zijn van 'l werk,

fr. Hrc surcharge de travail). « Hij mochtc werken en

ieslaa/d zijn, en hij deed dat geerne. » (K. Callebert.)

— Beslijkt en bemorst vaii le werken of te reizcn. Zij

kwamen geheel beslaafd van den akker. Beslaafd zijn tot

aan de knie'n van door het slijk te berschen. De jager was

beslaafd.

— BESLAAFDHELD (wvl. Ook BESLAAFDiOI, zie -HEID),

V. De staat van beslaafd te zijn. Hebt gij hare beslaafdhcid

gezirn ?

BESLAAN (vl. besi,ae.\, zie ae), beslocg en bcsla-g,

beslegcn, h. w. Bij timm. Met eene groote bij] of happe dc

kanten afhouwcn van ce[icn boom zoodanig dat hij vierkantte

worde, fr. e'quarrir (avec la cognA, xvec I'epaule de

mojtton).

— Betcmperen, fr. de'trempcr. Kalk beslaan (blusschen,

water gietcn op Icvend kalk). Meel beslaan om hct tc

kneden. Land beslaan met beer, niet ale, (ale gietcn op het

land, den akker beren). Den dorsl beslaan (lesschen, laven).

Stecnkolen beslaan (met water besproeicn, opdat zij te licvi-

gcr znu'lcn !>r,-.:iden),

BESL.AG, o. zonder mv. Snocveiide taal of wiuderige

manieren, fr. embarras. Een mcnsch met veel beslag, die

veel beslag over zich hccft. "K en kan al dat beslag niel wel

verdragen. Het is al wat beslag.

— Beslag niatcn, wind raaken, in woordeu en hande-

lingen zich grootsch en verwaand toonen, h./aire de I'cm-

barras. Ge moet hieral dat beslag niet maken : wij kenuen

u sedert lang.

— Wordt ook gez. van dingcn die veel in den schijn, en

weinig ofniets in der daad zijn. Die boom maakt veel beslag

(hceft veel takken en blaren), maar draagt weinig vrxichten.

Eene dondervlaag die veel beslag maakt zonder kwaad aan

de akkers tc doen. Dat Weed maakt veel meer beslag (blaai)

dan het wcerd is.

. — Beslag maken aan iets, er werk aan maken, er com-

plimenten en fatsoentjes aan maken. Neeni den voorstel

aan, zonder daar al dat beslag aan te maken. Moesl ik ecu

huis bouwen, ik en zou daar zoo veel beslag niet aan maken

gelijk gij.

— Beslag maken met iets, op iets roemen dat weerde

hceft, de goede hoedanigheden van iets doen bcwondereu

met zellbchagen. De veldheer miek veel beslag met zijncn

zegepraal. Het is niet raadzaam voor dc oudcrs van beslag

te maken met hunne kinders.

— Beslag mak'ti om of voor iets, veel levcn houden,

een overdrevene misnoegdheid of gramschap toonen wegens

iets. Beslag maken voor eenen niet. Ge moet al dat beslag

niet maken omdat ik uwen boekverloren heb, ik zal u eenen

nieuwen koopen.

— Beslag maJvn van iets, op ids roemen zonder reden,

er ophef van maken. Veel beslag maken van eenen gences-

middel. — Ook de moeielijkheid van iets overLh-even voor-

stellcn. Veel beslag maken van iets dat men te verrichten

hceft. Gij maakt al dat beslag van uw werk, en ik doe meer

in t-'-i -n dii' dan gij in eene week.

BESLAGHAMER, m. Bij smids. IJzcrcn hamcr met

eenen platten kop aan den eenen kant, en eenen klamv aan

den anderc". dicie-id? om pecrdcn tc beslaan.

BESLAGHAPPE, v. Zware biji dienende om eenen

boom t.- li.-slaii>, IV. .paule de mouton. — Zie BESLAAV.

BESLAGKUIP (wvl. Kui-e, zie ui), v. Bij brou-

wers. Eene kuip waarii\ men het mout bewerkl oni dc

we-v-' I" !>'; ':i-l.

BESLAGMAKER, m. Windmaker. fr. faiscur

d'rnthn- •

BESLAGSCHIP. B!iSLAGSCHUP, v. Groote
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houtcn schop met een ijzeren beslag dat er de spitstoe-

loupende negge of suee vau vormt, anders ook Delfschippe

gehecten. De beslagschippe dient om het slijk uit eenen
giacln cii rl,^ ::aid:' uit de akkervoren te ruimen.

BESLAVEN, beslanfde, beslaafd, b. w. met eenen
pcrsoon voor regimen. Overlasten, te veel werk geven.

Eeiic inide vrouw beslaven (met haren dienst te vragen
in meer plaatseu dan zij wel kan). Zie beslaai'd.
— /fi/j- beslaven, al de moeite doen die er noodig is

om iets gedaan te krijgen. Zijnen kost beslaven (met
veel^ arbeid zijn brood winnen). Haar man is zielc, hare
kiiidcren ziju kleen : zij moet het al aleene beslaven.

Qutaarde kinderen zijn 't die 't hunne ouders al doen
beslaven.

Wyl Plaeterw<er sit tot d'ooreu toe gesteken
In menig swaer geding, hem laygt het voete-gigt;

Maer schoon hem synen Raed wel neirstig onderricht,

De saeken seVbeslae/tmei loopen, schryven, spreken,

Hy langt hem niets tot loon : dit heet het hande-gigt.

(Vaelandc.)

Kloek, Lafleiir! nu aen hot werk!

Want'wy moeten 't gaen bes/nnvii

Om met alle vlytigheyd

Mvn lief vrauwke te begravcn.

(Id.)— (")v,-r;il x-pol cjeb-zigd.

BESLEFFEREN, b. w. Bedrctscn, beloopen. Eenc
zaak bcslcfferen (al de gangen doen die er noodig zijn

om ccnc zaak te doen lukken). Het is gemakkclijk

gekozen ic worden, als 't een ander al besleffert. —
Ook Kcslii'Tr-n-n.

-BESLETS, o. Z. onder besletsen.

BESLETSEN, bcsh'tstc, bcsletst, b. w. 't Zelfdc

als I'.e^l.lall in den ziu van Bedekken, vcr\-ullen, beklec-

dcn. Dat li.mdschrift zal twiutig (hukbladen besletsen.

Dal meubclstuk besletst veel plaats in de salette. Pa-

pier besletsen met woorden. Die hoiitmijt en dieschel-

ven besletsen te veel laud : wij zuUcn zc wegdoen om
't land te kunnen gebruiken. « Den gheheelen nest be-

slelscii en besitten. > (J. David, s. j.) « Dese ghedach-

ten besletsen zoo onsen gheest, datt' er niet een met
hot weder-keeren bekommert en was. » (P. Devynck.)

« Sy besletsen hun ses of seven een tente, daar sy

werckcn. » (Id.) « Ic segge dat de kerck moet mynen
gaiischen geest besletsen. » (Id.)

— 1'. Devynck gebruikt ook hel o. inv. Bcslcts :

Sy wiirden alle gheherberght in een groot besletsxan

\Vii!,ir( .

BESMFFERD, BESLUFFERD, adj. Beslaafd,

beslnit, bekcuried, bczorgd. Zij is al te besHtlijrd. Be-

sliffcrd zijn om iemand te dienen. Besliftbrd roudloopon

in li'iis.

BESLUFFERD, adj. Zie BESUKl'EKD.

BESLUFFEREN, b. w. Zie be.slekferen.

BESMATERD, z. under besmodderen.

BESMODDEREN, hesmoddenle, besmodderd, b. w.

Bemoddcien, besmeuren, besHjken. Zijne kleederen waren

besmodderd.. « Dese bloemen zijn besmoddert
, gelyck of

sy alle van de keuken berookt waren. » (Boetius a

Bolswcrt.)

— Zie SMODDER.

— Ed. De Dene heeft Besmaterd, van eenen dronkaard :

'

Bfsjingheii. Icsumtert, besmout cnbeplect. »

BESMOKKELEN, besmokkdde, besmokkcld, b. w.
Bezoedelen, besmeuren, bevuilen,beslabberen.Eenbesmok-
keld aanzichtje. Het kind heeft zich geheel besmokkeld met
pap te eten.

— Kil. Be-smnirkelen, maculare^ inquinare.

BESMUISTEREN (wvl. besmuusteren, zie ui),

besmnhterde, bestnnisterd^h. w. Besmouten, besmruin.
bemorsen. Het aanzichtje van 't kind is geheel besmui^lrnl.

Besmuisterd en besmeerd zijn. Hij kwam uit de slijkstraai,

besmuisterd van hoofde te voete. « Moest gy nog daerby
myn beste witte kousen gaen besmuystcren. » (C. Duvillers.)

— Kil. Be-smuysteren, oblinere, fcmngere, inqiiiuare

re pingid.

BESNAPERD, en BESNOEPERD, adj. met ./.,

nam- o{ nchtei: Vcrlekkerd, verliefd op, zeer begeerig n;i,ii.

Het kind is besnaperd op appels, naar speelgoed. Hij w .is

besnaperd achter de leesboeken. — Weil, heeft Versiiape-

ring voor Een smakelijk beetje of dronkje.

BESNOEPERD (wvl. besnouperd, zie ou). .m!|,

Zie BFi-N- M'FRII.

BESNOVEN, adj. Een weinigbeschonken, fr. iiii /'cu

I'vie. Bosnnven zijn. Hij kwam besnoven toe.

' BESOLUWEN, bij Kil., z. be.souwelen.

BESOUWELEN (wvl. besowelen, zie AU), /-

7t'elde, besonvu-ld, b. w. Bezoedelen, \'uil maken, vcili ,

melen, sprekende van papier, lijnwaad, kleederen, n,

.

fr. snlir, chilTonner, foitpir. Hare muts is besouw Id

van den regcn. Een kleed besouwelen met er op te li.yu' ii,

met in 't zand te spelen, enz. Ge moogt uw Ivlecd niti

besouwelen. Besouweld papier.

— o. w.mets^K. Vuihvorden, zijne schoonheidverlir . n.

bez. door verfrommeling, behandeling, enz. Datissrlnin
lijnwaad, ma.ar 't is nu wat besouweld van te dragen. W'lUo

kleederstolle besouwelt lichtelijk.

— Ook Besuielen en Bezouwelen. Zie souwelen.
-- Kil, Besculuwen, Besohiwen, jnaculare, fr. souilh i

.

BESPAAR2EN (uitspr. bespasen, zie RS), bespan,:.:/,;

bespaaisd, b. w. Bespatten. Zijn' kleed is bespaarsd \an

't slijk. lletgudsende bloed bespaarsde zijnen arm.

— Men zegt ook Besparzen, Bespeerzen en Besperzen.

- Hoe zvt ghy nu bespeerst met u eyghen bloet ! (J. Vande
Veldc.)'

Een peckzwarte Vaudoyse die volgd hem naer.

Met zoutwater bespeerst en besteken met Jans cruudt.

(Ed. De Deiie.)

— Kil. Be-sparsen, mpergere.

— Ad. Bespaarzing.

— Zie SPAARZEN.

BESPARZEN. BESP.AARZEN.

BESPATTEREN, bespatterde, bespatterd, h. w.

Bespatten, bcspetteren. Het springende bloed bespatterde

zijnen arm. Bespatterd zijn van het .slijk.

BESPEERZEN (uitspr. bespezen, zware e, zie Ks),

bespeersde, bespeersd, b. w. Zie bespaarzen.
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BESPEGELEN, fnspfgci,: uriprff^ia. i). w. I!..ipik-

kclen. Ecneii miuir bespegelen.

— Ook voor Bespiegelen. Zicli bespegelen, fr. se rcgardcr

dans le tniroir.

— Zie SPEGELEN.

BESPEIEREN, li. w. Hetzelftle als Bespeiten, be-

spatton.

BESPEITEN, hcspeitte, bcspeit, b. \v. Bespatten, met

water nf slijk besprengeii of bekladden. De schommelette

heefl leelijk de muren bespeit met den vloer te schuren.

Zijii klced was bespeit met bloed. Bespeit zijn van slijk,

fr. t'tre dlabousse.

— Bespuiten, met eene spuit of speitebos besproeien of

bevochligen. De knaap had zijne leute in zijne makkers te

bespeitcM. Kene wonde bespeiten, fr. scringuer une plaic.

— ( >ok Bespeitsen.

BESPEITSEN, bespeitste, bespeitst, b. w. Hetzelfde

als Bespeiten.

BESPEKELEN, bespekclde, bcspekeld, b. w. Bespik-

kelcn. met spatten besprenkelen.

— Zie i;kspegei.EX.

BESPERJZEN (uitspr. bespezten, zie Rs), bespersde,

bfspriitl. h. \v. Zie HEsp.^'UtZEX.

BESPETTEREN, bespetterde, bespetterd, b. w.

Be>p:itten. De nuuir was bespetterd van 't slijk.

BESPOTTEN,-*«/>o^'<^, ben bespot, o. w. Slet kleene

spatjes of stippeltjes bevlekt worden. Dat lijnwaad bespot

van de vochtigheid. De schaal van die vogeleiers is bespot

in 't rood.

— Afl . Bespotheid , Bespotting.

— Zie SPOTTEN.

BESPRIETELEN, besprieteUe, besprieteld, b. w.

Bestraleii, liclitstralen schieten op. <• De opstaende sonne

besprkttlde dat beeld. •
(J. de Hard.) « Oft schoon sonn

ofl maen bispriitrll hun gesicht. » (Id.)

— Zie SPRtETELEN.

BESSCHEN, o. w. Maamsche uitspraak van Ber-

- scher. Zie HERsruEX.

BESSEN, bfstc (wvl. ook bntege, zie l.xtPERFECT),

gfbi-s/, h. w. Hetzelfde als Betten, baaien, fr. bassi'ner.

Eene wonde bessen. « Ecn blende werd ziendeal zijn oogen
' bfsseii in 't water, waar de heilige Apostel zijne handen in

gcwassclicn had. (R. d. H.)

— BESSEN, /-. Af-, Uit-.

BEST, superl. van.Goad, fr. le meillciir, le miciix.

— /,i\h op ziJH bcstf klecden of zetifn,z^Tic beste klee-

'
i -n iuindoen. Op zij'n beste zi/'n, op zyn bes/e staan,

bcstc kleedercn aanhebbcn. Hij was op zijn beste-om

1 de kemiesse te gaan. Waarom staat gij vandage op
licste?

— Om ter best, om het best, ft. a quimieux mieux. Zij

! lijvcn om ter best. Om ter best een liedje zingen.

lER.

- Tell beste(ii spreken voor iemand, ecn goed woord
1 iemand doen, bij iemand schoone spreken voor een

I r, fr. mteire'der pour quelqu'un. Vs. zal voor u ten

rn ,)ii. l.-.'Ti Hi; ii.^<.ft \.w'v mij ten besten gesproken

bij mijnen misnocgden vader. Spreek ecn woordeken te:i

besten voor mij.

:— Naar mifn best, zoo ik mij Tiiet vergis, zoo ik

best meen, fr. si je ne me trompc. Hij woont, naaf mijn
best, op den hoek van die straat. Waneer is dat gebeurd ?

Naar mijn best, verleden vrijdag avond. Hoeveel ben ik

u schuldig? Ik weet het niet zeker, maar naar mijn
best, het is elf frank.

—BEST, z. Beter-, Onder-, Opper-. Zie verder
—BESTE.

*

BESTAAKT (wvl. bestakt, zie klankverkort.),

adj. Bezet, bestemd, beschikt, gem. van den tijd. Al
mijne uren zijn bestaakt, fr. totitcs mes heiires sont

prises, remplies, occupees. Al zijn tijd is bestaakt. De
<lrie eerste dagen van de toekomendc week zijn reeds

bestaakt. Kunt gij morgen komen? Neen, ik ben be-

staakt (ik ben niet vrij ; ik moet elders gaan, ik ben
reeds verzegd, fr. Jc me suis engage' aillairs). Ik \Toeg

hem om \-isch te koopen, raaar al de visch was bestaakt.

BESTAAN (vl. Best.mn, zie ae), bestond, bestaan,

b. w. Bedekken met er op te staan, bezetten, fr. oecu-

pcr, remplir. De mcnschen bestondcn geheel de stniat.

Honderde kramen besfonden de markt. Die bosch be-

staat eene geheele streek. Vele boonien bestaan dat land.

— Ook passive bestaan zqn -van, of met.'VCya hoofd

is wel bestaan van haar. Die akker is bestaan van ^'las,

van klaver, van koorn, cf van andere ^Tuchten. Dat
land is wel bestaan (de \'ruchten staan er wel en schoon

op). Die ak]<er is dik bestaan met vlas. Die hofstede

is bestaan met vele populieren. « Het hesschen houdt

daer mcde deselve bosschen bestaen sijn, moet gevelt sijn

voor 'texpireren vande maent van Meye. ? (Cost. v. Po-

perinjjhe.) ' Bezacyde landen bestaen met tliiende-baere

ATuchten. » (\n. Setting-boec.)

— Bestaan aan iets, er aan geraken, genoegzaam aan

icts winnen om de onkosten te keeren en zelfs iets over

te hebben. Ik moet dat aan tien frank kuimfen verkoo-

pen om er aan te bestaan. Ilv laat u dat voor vijf frank,

maar ik kan er niet aan bestaan.

— Kil. heeft Bestaan in den zin van Aanged.ian,

affectiis. Bestaan van ziektc, affeetus morbo. « Die grave

wiert, in zyn hof, zo buytermaten qualick bestaen van

eender heete cortse die hem subitelick toeqnam dat hy
noch binnen den zelven jaere overleet. > (X. Despars.)

« Ten ware niet wel schrivelick met hoe groot een anghst

ende vreese dat alsdoen alle die van WestAHaenderen
bestaen ende bevaen waren. » (Id.) •; Die graviime ver-

viel anderwarf in die zelve ziectg, ende wierter zo buy-

term.iten qnalick of bestaen, dat zyder of statf. s (Id.)

BESTAAN SEL, o. Venvantschap, fr. j*n;r«/// na-

bestaande, maagschap, fr. parent. « Die seer schandelijck

ontronwich ghcvallen sijn aen hun naeste bloedt ende

vrienden . . . daerenteghen vele menschen van gheen be-

staentsel, van een ghehecl ander landt ende staet, op
de welckc men betrouwen mochte. >

(J. Steeghius.)

« Wie hem lioir fondcrcn wilt in een steifhuys, ende

sijn bestansel niet bekent en is, is schuldich .ilvooren te

proberen den rechte om ghenoeghen, hoe n.acr ende van

wat zijde hy den overledenen is bestaendc. » (Cost. v.

\ Aelst.) « TJw eygen ouders, uw eygen kinders, uw eygen
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icstaensels^ die hebben u gebragt daer g)' nu zyt. a

(F. Vanden Werve.)

BESTAKT. Zie bestaaxt.

BESTAMPEN, bestampte (wvl. ook bestamptegc),

beitampt, I), w. Stampen op. Het peeid stond den grond

te bestanipen.

Met vael en magre voet elckanderen fel bestanipen.

(J. CI. Cock.)

BESTAND, adj. Zie bastand.

Kracht ontembaer, en bestand

Om de flauwe menschenhand

Die u miek, om duizend handen

Om tienduizende verstanden

Te overrompelen . .

.

(G. Gez. Het stoomgevaertc.)

—BESTE, z. Pie-, Pieke- Pije-. Zie ook —best.

BESTEDEN, bestcedde, besteed, b. w. Verhuren,

sprekende \aii dienstboden, fr. mettre en condition. De
moeder heeft hare dochter bij eenen balcker besteed.

— Zich besteden, zich verhuren, fr. entrer en condi-

tion, s'engager an .service de qnelqu'un. Hij heeft zich

besteed bij eenen boer. Hij heeft zich besteed als peerde-

knecht. Hij gaat zich elders besteden, fr. il va changer

de condition. Hij heeft zich besteed aan niijnen breeder

voor twintig frank te niaande.

— I/et is wel besteed, Dit zegt men aan of van iemand

wien eenige tegenheid of ongeluk overkomt dat hij, naar

ons inzien, wel verdient. Men heeft hem zijn geld gestolen

;

het is wel besteed (fr. il a ce qti'il merite) : hij moest er

maar bctcr voor zorgen . Men heeft u daar nitgescholden

;

het is wel besteed! ge moest er maar niet gaan. « Heeft

hij hier compassie mede? Neen hij, het is wel besteed,

zegt hij. » (F. Vanden Werve.) « Als men komt te

segghen dat het wel hesteedt is, ende dat hy wel ver-

dient heeft 't ghene dat hy verdraeghen moet. » (A. De-

buck.)

Tk segg* nog eens : 't is itrl besteedt

Dat gy vergaet.

(P. Croon.)

En, daer sy sat en huylen.

Sit nu en kokermuylen.

En peyst, 't is wel besteed.

(Vaelande.)

BESTEEK, BESTEEKSEL (wvl. bestek, he-

STfeKREi,. zie KT.ANKVERKORT.), o. Schenkagie die men

iemand doet op zijnen veijaar- of patroondag. Een bc-

steek doen van iet» aan iemand. Een besteelv krijgen.

Een besteeksel ontvangen. Ik heb eenen boek voor (mijn)

besteek gehad. Zie BESTEKEN.

BESTEKEN, bestak, besteken, b. w. Iemand beste-

ken op zijnen verjaar- of patroondag (hem een geschenk

doen, fr. faire icn cadeau). De Icinders bestalien hunnen*

vader met een kapeeltje bloemen. Hij bestak zijne zuster

met eenen boek. Zij hebben mij besteken met eenen

krentekoek. Het is morgen zijn feestdag : Avij gaan hem
besteken.

— Besteken zi)n met zonden, er het geweten mede
belast hebben. Hij biechtte a! het kwaad waarmede hij

besteken was. Is er niets meer waarmede gij besteken zijt ?

— A. Debuck zegt Bestelcen zijn van tijdelijkc gocderen,

voor Bcgunstigd zijn door de fortuin, rijk zijn.

— A'oiiscn ofzoiien besteken, er de voetelingen van met

sayette ovemaaien voor de kloekte, {x. fortifier drs bns, da
chaussettes. Zij lian wel besteken. Ik doe die nieuwe kouscn

niet aan, ze moeten eerst besteken zijn.

BESTELLE, v. Soort vankleene, ronde, zacluekcek,

ook Mnstelle, en bij Kil. Xlorstelle genaamd.

— Wegens Ii:t verloop van b en m, zie B.

— Kramers heeft Bestel, v. dat hij vertaall door Biscuit

epice, sorte de grand biscuit. Hij heeft oolt Bolder, fr. petit

pain mou deforme ronde.

BESTELLEN, bcstclde, besteld, b. w. Bedienen,

berechten, bestieren, winkelware afgeven voor geld. Die

e?rst komt za] cerst besteld zijn. Iemand bestellcn. Eene

winkelmeid is eene dochter die in denwinkel bestelt. Kartie,

rijst, zeep bestellen.

— Van voeder voorzien, fr. affener, afferiager. De kocien

bestellen (de koeien op stal hun voedsel geven). Zijn de scha-

pen al besteld? <: De mans waren besigh om hun eselkens

te bestellen. » (Surius.)

— Bemorsen, beslijkeu, bevuilen. Hij was besteld van

hoofde te voete . Hij kwam leelijk besteld uit de slijkstrate.

Gelieel haar kleed was besteld. « Mynen Jan is somtyds

besteld tot aen de knoesels. > (C. Duvillers.)

— BESTELLEN, z. Op-.

BESTIAAL, zie BEESTl..\,.vt,.

BESTIEREN, brstierdc, besticrd, b. w. De waren

aan den kooper behandigen in den winkel, de kalanten

bedienen ; anders gezeid Bestellen, fr. servir. Bij Weil, heet

het Berechten. De een bestierde de drooge waren, en de

andere de natte. Daar kwamen zooveel menschen in den

winkel, dat hij ze niet meer aleen bestieren en konde.

— Geld bieden voor lets dat men koopen wilt, of Geld

geven, betalen voor 't geen men gekocht heeft. Hoeveel mag

ik bestieren voor een nieuw kleed? Ik heb hem tien frank

bcstierd voor zijnen hond, maar hij wilde hem niet laten.

Hij bestiert al zijn geld intrijfelsen zottigheden.Wat bestiert

gij daar voor? (dat is : Wat wilt gij daan-oor geven? als de

zaak nog niet verkocht is; of Hoeveel hebt gij d.aarv(>nr

betaald ? als zij reeds gekocht is.) « In alsulcke pottaidge

brstier ick myn schat. » (Ed. De Dene.)

— Ongehavend maken, toetakelen, slecht behandelrn.

De regen en df wind hebben hem schoon bestierd, fr. /.;

t>li(ie et le vent I'ontjoliment arrange. Hoe was hij bestiti 1

1

(beslijkt) van door den modder te pleien !
— In dcnzelfden

zin zegt men ook Bestellen.

— Bestellen, van voeder voorzien, bezorgen. De koeien

bestieren (de koeien o]> stal haar voedsel toedienen). '• Sy

gaf dicwils boter ende melc aenden armen sender de wete

van liaoi ouders, overmits datse de beesten bestierde.

(M. Lambrecht.)

BESTIG, adj. superl. Hetzelfde als Best. Het woidt

gebruikt in deze spreuk : Hij is niet te bestig, niet .-d te

bestig (niet al te wel, hij is onpasselijk).

BESTOFFELEN, hrstofelde, bestoffeld, b. w. Onistii-

wcn, met eenen dichten drom omringen. In de geestelijk'^

zeniling waren de biechtstoelen bestoffeld van volk (er was

uit der mate veel volk te biechlen). Telkens de milddadige

man uitging, was hij beslofteld van arme menschen. Een

hond die wel bestoffeld is (van vlooien).
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— Dit Bestoflclen is ten freqiicntalief van Bestuxven.

BESTOP, BESTOPSEL, o. Omheining. Het be-

\an cene weide. Een bestopsel raaken rond eene

. « Niemandt en vermach te haelen, afbreken oftc

1 iieken ander lieden thuynen ofte bcstop, • (Cost. v.

V.unK-.)

BESTOPPEN, bestopte (wvl. ook hestoptege, zic

iMii.KFECi), hcstopt, b. w. Omheinen, met stoppertsen

al^liiiten. Eene weide bestoppen. Een bestopt perk. • Die

li.i'-rlieder erfve willen bevrijden, moeten die alsoo bestop-

[ti :: ilat daer niemant an-commen en can, ende soo verre

\- innt de stop^len breekt zal boeten alsvoren. » (Cost. v.

. « Besluyten of bestopprn ghemeene straten oft

n met dijcken, baillien oft andersms. » (Cost. v.

I < Huysinghen ende alderrande boomen staende op

te van een leen.... besloten met een walgracht, por-

iide wal-bnigghe, volgen ter eerster doot den leene;

r huysinghen ende boomen staende op de andere

. ene leenen niet begracht ofte bestopt. zijn deeUch,

\\cn de beste vorst te welen een huis met tinimeragie

metsinghe d'een in d'ander ghevrocht, mitsgaders den

i-boom die den leene volghen. » (Cost. v. Audenaerde,

Wll. 12.)

BESTREK, o. Uitgestrektheid, fr. e'tenduc. Hoe

^11 1 I is het bestrek van dat land, van die hofstede? Die

pri cliie heeft een bestiek van eene mir vierkantte. Het be-

strek van zijne niacht gaat zoo verre niet. Doe niij kennen

lien aard van dat land en zijn bestrek.

BESTREKKEN, bcstrekte, ben bestrckt, o. w. Strek-

keii. zich uitstrekken, fr. s'etendrc. Hoe vene bestrekt die

pi c hie? Die prochie bestrekt eene nur van de kerke naar

ci.n westkant. Zijn gezag, zijne rechtsmacht bestrekt zeer

wrrc. Hoe verre bestrekt u\v land hier.- Zijne geklmidde-

Irn bestrekken niet ver gcnoeg om zulk eene opvocding aan

^ijne kinderen te kimnen geven. Dat se de cleene midde-

len die hun overbleven, mochten behouden ende tot onder-

houdt van vrauwe ende kinderen gebraycken, soo verre

i\v: conden bcstrcchen. • (Panwel Heinderycx.i < Sy trach-

ten hooger te reckon dan hunne armen lank zyn, dan hunne

mi.ldelen bestreckeii , en sy berslen uyt het wambaes, sy

'.\ i.ien kael en schrael. « (F. Vanden AVer\-e.) t' Hoflandt

v.ia t' capitele van Cassele, bestreckendf in Oost- ende

West-Vleteren. » (Costumen van Veume.)

Daer hy alles magh gebieden

Met sijn \vijdt-A«/;r<:^t'«(f-handt.

(P. Devynck.)

— Zich bi-strekkcn (wvl. fens bestrekken, zie EENS),

zich uitstrekken, fr. s'e'tendre. « Het gheluckigh Arabien

bestreckt sich langhts de roode zee. » (P. Dex'ynck.) <: Het

.

vierde deel vande Meditatien bestreckt skh van Sin.xen tot

den Advent. » (F. de Smidt.) •« Overdenckt hoe wijt de

miltheyt Godts haer bestreckt. » (Id.)

— Wegens be, vgl. Bepramen = pramen.

BESTRIEN, b. w. Westvl. vorra van Bestrijden. Zie

BESTRIJDEN'.

BESTRIEUWELEN (wvl. bestriewelen), be-

striemvelde, bcstrieii-iield, b. w. Bestrooien. De spijs met

suiker bestrieuwelen. Eenen weg bestrieuwelen met bloe-

men. — Ook Bestrievelen,

BESTRIEVELEN, b. w. Zie bestrieuw-elen.

BESTRIJDEN, hestrecd, bestreden (wvl. BE.STRJEN,

liestree. hcstreeii, zie -IKN), b. w. Bekijven, berispen, fr. re-

priniander, Xk heb hem bestreen over (of voor) zijne onbe-

leefdheid. Hij \vierd van zijnen vader bestreen omdat hij te

late ihuis kwam. Hij bestreed mij geweldig. — ZiesTRlj-

DEX.

— Kil. heet dit w. verouderd; tonzent overal is 't nog

in voile jeugd,

BESTRUT, o. zonder mv. Jachtige bezigheid, werk-

zame beweging of bezorgdheid die veel meerder is dan 't de

zaak vereischt. In bestrut zijn (in neerstige loening zijn,

in de weer zijn). In groot bestrut zijn . In bestrut loopen.

Vol bestrut zijn. In voile bestrut zijn. De huisvrouw was

in groot bestrut (liep neersdg en bekommerd rond om het

een en het ander in huis te verrichten) . Hij was in voile

bestrut om alles te schikken voor de feest. Waarom al dat

bestrut ? AJ dat bestrut en is niet noodig. Het is al bestrut

(veel beweging voor eene zaak van niet) . In zijn bestrut

zijn, in zijn bestrut loopen (veel omslag maken). Hoe liep

hij in zijn bestrut om alles te bereiden voor de aankomst

van den prins! In een bestrut zijn lijk eene henne met

zeventien kiekens. Zij kwam geloopcn in een bestrut, ge

zoudt peizen 't gaat al vergaan. Ik ben niet gediend met al

dat bestrut (met al die complimenten, met al dat beslag).

— "Wordt ook gezeid van den persoon zelve die in

bestrut is. Daar bestrut ! (zegt men berispender wijze aan

iemand die groote haaste en verlegenheid toonde voor eene

zaak die dat niet vereischte, gelijk men nu ziet). Het is een

zot bestrut (zegt men van iemand die al te veel omslag

maakt, fr. qni se donne beancoup de peine pour iin rien, of

qui fait beancoup trap de ce'remonies, beaucoup trap de

fa^ovs).

BESTRUTen BESTRUTSTofBESTRUTSCH,
adj . Beslaafd, bekommerd in kleene dingen, bovenmate

neerstig en bezorgd om b . v. iemand te dienen, te ontvan-

gen, enz. Dat \TOUwtje is toch bestrut : als ge daar gaat, zij

zou het al uithalen om u wel te doen. Een bestrutsch

meisje. Martha liep bestrut rond om den Zaligmaker te

dienen (soUicita circa plurima). Zij zijn bestrut tot dat

't genoeg is. (Zie GEXOEG.)

BESTURTEN, b. w. Hetzelfde als Bestorten. Let op

dat gij mijn kleed niet en besturt. Den vloer besturten met

bier.

BESUIELEN (wvl. besuelen, zie ui), besuielde^

besuield, b. w. Hetzelfde als Besouwelen.

BESWANSELEN, bes-u^anseide, bes-wanseld, b. w.

Door swanselen nat maken. Hij droeg water in huis en

beswanselde den vloer en zijne kleederen.

— Afi. Beswanseling.

BESWIESELBN, brswieselde, beswieseld, b. w. Al

swieselende nat maken. Geheel de vloer is beswieseld van

't speeksel. Het kind beswieselt zijne kleederen met er natte

spijzen op te sturten. Hij kwam binnen, geheel beswieseld

van den regen.

— Ook Beswijselen.

— Zie swiESFl KX.

BESWIJSELEN (wvl. beswiselex, zie ij). b. w.

Zie beswieselex.
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BET, bijw. Hetzolf.le ali Biter, fr. miaix. <; \Vy zoudeii

veel bet ende ghesonderlicker ons leven leedeu dat ons Godt

verleent heeft. » (I. de Damhoudere.) « Op dat ick dan te

bet ghenesen mach u zeer. » (CI. De Clerck.)

— Meer, fr. phts. « Het schijnt datter over bet dan 400

jaeren alsukke cen familie gheweest sonde hebben. »

(L. de Huvettere.) « Die nu bet dan acht jaer lanck buyten

Brugghe ghewoont hadde.> (N. Despar5.)«Hij was t'seven-

tich jaren oudt oft bet. » (C. Viancx.)

— Maerlant gebruikt dit woord dikwijls in de eerste

beteek., somwijlen 00k in de tweede, b. v. bet of (fr. phis

loin), bet an (fr. phis pres), bet in (meer inwaarts), bet naer

(ir. phcs pres). Zie den Rijmbijbel en zijn glossariznn, uitg.

prof. David.

— Men hoort dit woord nog dagelijks te Brugge, doch

enkel in de uitdnikldng -mat bet (uitgespr. -wabbet, wabet,

Uerat. op bet, zie ASsrjnLATlE), met de beteekenis van wat
meer, iets 7neei; ruim. Dat weegt wabet of tien pond (wat

bet dan tien pond, d. i. ruim tien pond). Hoe ver is die stad

van hier? vijf uren of wabet. — Men zegt ook : Wabet tien

pond, of tien pond >vabet, enz. Hij is wabet dertig jaar oud.

Dat boek bevat honderd bladzijden wabet. — Eenigen

zelfs gebruiken wabet in den algemeenen zin van Oratrent,

fr. environ, b. v. Dat vat behelst wabet honderd liters (d. i.

rond de honderd liters, iets meer of iets min).

— In plaats van wat bet zegt men ook een beetje bet, b.

V. Hoe laat is het? Een beetje bet of negen (iets meer dan

negen ure).

BETAAMD (vl. betaemd, zie asa, adj. Betamelijk,

voegzaam, fr. convenable, decent. Betaamde doenswijs.

Betaamde woord»n.

— Vandaar Onbetaamd.

BETAAMTE, v. Gepastheid, welvoegelijkheid, fr.

eoni'enance. « An elc zelveren trompet ende daroen was

hangende eene baniere, groot ende wyd, naer de betaemte

van der tiompette ende clarocne. » (Kr. v. Br.)

BETANKT, BETANGT, adj. Moeielijk om krijgen,

raar te rinden, schaarsch, zeldzaam, en bijgevolg duur, hoog

in prijs. Goed papier is betankt. De goede aardappels zijn

betankt. De hofsteden zijn tegenwoordig betankt (het ge-

beurt zelden dat er eene te krijgen is, te pachten is). Het

werkvolk is betankt (als er weinige werklieden te krijgen

zgn).

— Dit woord is veel gebruikt.

BETATEREN , hetaterde, betaterd, b. w. Met kladden

](uilnis bezoedelen, bemorsen. De straat lag geheel betaterd

van den koeidrek. Dat kind is geheel betaterd van slordig

pap te eton, van in 't slijk te plassen, enz. — Zie TATER.

BETE, V. Zie beet, en de comp. aid.

BETEEUWELEN, (wvl. betee\velen), beteeuwel-

de, bi-tecu'Lield, b. w. Vertroetelen, fr. delicater. Een be-

teeuweld kind. Eene beteeuwelde kat. Beteeuweld kouten

(verkept spreken, fr. parler conime parte un enfant gate).

BETEGENEN, betegcnde, betegend. b. w. Hetzelfde

als Bejegenen, ontmoeten, fr. rencontrcr ; tegengaan, te

gemoet gaan, onthalen, fr. alter au-devant, accueillir.

Hy moge menig jaer dien grooten vyver zegenen.

Die voor uw deure zwalpt, vol rijkdom en gewiu,

Opdat de temme bare u nimmer durv' betegenen

Met rampe of ongeval en rouwe in 't huisgezin.

(G. Gez.)

— Liok \'ertegeuen.

—BETEL {loco —Bete), z. Kantv-.

BETEMPEREN, betemperde, betcmperd, b. ,

Drooge stofi'en met eenig voclit vcrmengen en beslaan

er eene soort van deeg van te maken, fr. detremper. M
bloem betemperen met melk en eiers om koeken te bakl.

Gebluscht kalk betemperen met water om moortel tc bt 1

,

Drooge verwen betemperen met olie om ze onder den loopi 1

op den steen te wrijven.

— IJzer verstalen met het gloeiende in 't water te dom-
pelen, fr. trempcr. IJzer betemperen. Bctemperd staal.

— Ook Betimperen. ,

BETBRBEST, bijw. Beter als best, het beste van al.

Het wordt gebruikt in deze spreuli : Dat is nu nog belei •

bc^t. tr. voila qui est mieux encore (dat overtreft allesi.

BETERDEN, betord, betorden, b. w. Zie beterii

—BETERKOOP, z. Verbeterkoopen.

BETERNIS (wvl. beternesse), v. HerstelUng v.in

gezoiidheid. Wordt elliptisch gebruikt voor Ik -wenscli u

beternis! sprekende aan eenen zieke, van wien men afsclicict

neemt. Welaan goeden moed, broeder, en beternis

!

BETERREN, beterde, beterd, b. w. Met terre be-t-

ken. holl. tittci-':n, {x.gotidronner. — Zie TERRE.

BETERTEN, bctort, betortcn, b. w. Betreden. Di-

weg is nog maar weinig betorten geweest.

— Bij landmeters. De uitgestrektheid van eenen groml

afnieten, en er de hoedanigheid van waardeeren, fr. ar;

ter, cadastrcr. Eenen akker, eenen bilk beterten. -VI

landen van eene prochie beterten. Verleden jaar is die hm-
stede betorten geweest.

— Ook Beterdeu. Zie terdex.
— BETERTixc, V. Betreding, de daad van beterden. De

betertinge van eenen weg. De betertinge van de landen, fr.

arpentagc. De betertinge doen van eene gemeente, fr. caif-

trer une comntune.

BETEUTELD, BETUTTELD, adj. Betem
verlegen, onthutst. Met eene zaak beteuteld zijn. c Geek

met die meest beteutclt hadden geweest in het ghel.

perijckel. ) (P. Devyuck.) . Sy beefden door grooten ancxi

ende vreese, ende waeren soo betttttelt dat sy nauwelyckx

eeu woordt en kosten uytten. » (Id
.

)

— ilen zegt ook Betutterd.

BETIJGEN (wvl. BETIGEN), beteeg (wvl. scherpl. <v,

zie DUiGEN), betegen, b. w. Betichten, beschuldigen.

Iem:md betijgen van gestolen te hebben. Icmand valsche-

lijk betijgen. « Hy wordt betegJien van verraedt. !>-(A. De-
buck.) « Misdaet daer hy af beteghen was. » (Id.)

— Kramers heet dit w . verouderd

!

BETIKKELEN, betiJtieicle, bctikkeM, b. w. Bestip-

pelen, beapikkelen. — Zie TIKKELEN.

BETIMPEREN, b. w. Zie BETEilPEREX.

BETINGELEN (wvl. eethn-gelex, zie ind), betin-

geldc, betin^eld, h. w. Met uetels prikkelen, fr. piquer az'ec

des orties; urtiqncr. lemands hand betingelen. Zich aan

eenen netel betingelen.

— Bctingeld zi/n, fig. Sterk gedreven zijn, beneteld,

bcduiveld zijn. Hij is betingeld om kwaad te doen, om
anderen te plagen, enz.
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— Meu zcgt oiilv Benetelen en Benittelcn. Zie akl.

— ZicTINGKl..

BETINTELD (wvl. bethntei.u, zie ind), adj. Betin-

gelJ, beiieteld, belooverd, hevig aangedreven. Hij is betin-

teW nm kwaad te doen. Betinteld zijn om anderen te plagen.

BETJAMMELEN, bctjammeMe, bctjamindd, b. w.

Bctr:i|)i)cieii, bcdampeliii. Z. BEDAMl'EI-EN.

— Koud Koeimoiule zegt men Bedemmelcn. (.•^/^'•. /'/.

Idtot.)

BETJIPT, a Ij. en deelw. Zie begipt.

BETOEFELEN (wvl. betoufelen, zie on), hetoe-

fcldc, brtocfrUI. \i. \\. Toefdoen, streelen, liefkozen, lamoe-

zcn. fr. cansstr, cajolcr. Een kind betoefelen. Eencn bond,

een peerd betoefelen nm ze te bedaren. Die bond zal geen

kwaad doen, als gij hem een weinig weet te betoefelen.

— Zie TOEVEN en toefelen.

BETOERINGS, bijw. Bekeeringi, elk op zijne beurt,

beurtelings. Zc moeten bet al betoerings doen. lets betoe-

rings dragen. Betoerings de wacht houden. De scbolieren

zeggen betoerings hunne les op. Oul. hi ghebuerten (Gail-

lard's Giossar.).

BETOOGEN, bctoogde (wvl. 00k beioogdege, zie IM-

PEKEECT), bctoogd,h. w. Betoonen, bewijzen. Eenewaar-

hoid rcto''gen. lemand veel genegenheid betoogen. Hij

bctoogde niij geene dankbaarheid. t Daer in betooch ic, waer

toe ic wel wilde dat hem elck wilde voeghen. » (Th. van

Herentals
.

)

BETOOR, m. Zie BUTOOK.

BETORDENHEID, BETORTENHEID, v. De

staat van iets dat betreden is geweest. Men zag aan de

betortenheid van den grond, dat de dieven langs daar weg-

gevlncht waren.

BETRACHTEN, betrachttc (wvl. ook betrachtege,

zie IMPERIECT), bctracht, b. w. Trachten te bekomen, naar

iets trachten. Hij heeft eindelijk den post gekregen dien hij

zoo lang betracht had . Hij betracht niets anders meer dan

eenc zalige dnnd te ~^tcrven.

BETRAMPELEN, befrainpeU,; betrampeld, b. w.

Betrappclen. Den grond betrampelen.

— Zie TRAMPEI.EX.

BETRAPELIJK, adj. Besmettelijk, rapelijk. Eene

betrai>i_-lijke zi'.-lite. fr. inaladie contagicuse.

BETRAPEN, betraapte, betraapt (wvl. betraptc,

betrapt, zie iu,.\nkverkort.), b. av. Verrassen, grijpen,

fr. attraper, surprendre. Eenen dief op heeter daad betra-

pen. Ik betraapte hem in den hof. « Dien predycant conde

men ondancx aUer vlijt niet betiapen. (Pauwel Heindcrj'cx.)

« Legt dan af alle ationsticheyt, alle sondige granisrap, alk'

dwase vonhissen ende alle ongenadicheyt, die ghi eenichsins

in n herte sont betrapoi mogen. > (Th. van Herentals.) < Itk

sal u noch wel betraepi-ii. » (Ed. De Dene.) i, De perpetia-

teur van dezen leelicken sticke wiert endelinghe betracpt en

- ter quader doot ghebrocht. » (N. Despars.) « Hanghende

veel moordenaers an boomen, ter zelver plaetse dacr hy ze

hetrapen conste. -• (Id.)

Gelyk een dief.....

kan u de looze doodt betrapen.

(G. De Dous.)

De crabbe zagh een oester gapen

Die sy mcende te betrapen.

(Ghcschier.)

De wolf, om alderbest de vliezen te betrapen,

Zich met een schaeps-vel heeft vermomd en heel verschapen.

(Vondol.)

Metten heilighen zal men hu helich bctraepen.

(Ed. De Dene.)

— Eene (besmetteli/kc) ziekte betrapen, er van aangedaan
worden.

— Ongrui betrapen, ongedierte (fr. vermine) krijgen met
in een arm huisje te gaan, enz.

— Kramers en Weil, hebben daar Betrappen voor. Kil.

heeft Betrapen en Betrappen.

BETRAPPELEN, b. w. Betreden, h. fouler. Deze
weg worclt veel betrappeld.

BETRENT, voorz. dat hier en daar gebruikt wordt

voor Omtrent, Kom betrent mij niet, of ik sla n in den grond.

« So versamen sii betrent den tween hueren nader noene. ;>

(Cost, ende pleghen van 't gheselscepe van O. L. V. van

Roosebeke te Brugge. Hs.) < Den hertoghe quam in prinche-

lyken state, betrent met tusschen dry ende 400 peerden. »

(Kr. v. Br.). « Eene houtene lade, betrent twee ellen lane,

viercante, ende een voet wyd ende diep. •> (Id.) « Doe zo was
in de raerct, betrend den schavoote, al zulc eene lopynghe,

zo dafin dien vooi-seyde lopynghe dood ghetoorden bleef

bonder de voeten, eenen man van bmiten, ende hij woende

te Jachbeke, in de valcke, ende hy hiet Luuc. God hebbe zyn

ziele. Amen. » (Id.)

BETRETELEN, betretelde, betretetd, b. w., zware e.

Hetzclfdc als Bclroetelen, bekeppen, fr. dorloter, de'licatcr.

BETROKKEN, betrak, betrokken, b. w. Hetzelfde

als Betreldveii in de Wdb. — Zie TROKKEN.

BETRUNTEN, b. w. Bekeukelen, iemand Uimte

ni.iken )iiet hem ti teeder te behandelen en zijnc grillekens

ill le volgeu. (ie meet dat kind niet belrunten . Ge ziet wel

dat die jongen te veel betrunt is.

BETSCH, adj. Hetzelfde als Batsch dat Kramers ver-

taalt door arrogant, indolent, trotsch, onbeschoft, I'uw. Een
betsche vent. Eene betsche antwoord. Betsch woord. lemand

betsch toespreken.

BETSCHHEID, v. Batschheid, de hoedanigheid Van

betsch te zijn. De betschheid van zijnc antwoord. De betsch-

heid van dien vent

.

BETTE, v., vklw . betje, betteie{n.(,e\t, wijfje van den

bok, fr. e/ieire.

— Vgl. Beite.

BETTEN, zie b.v.vien.

-BETTEN, z.Uit-.

BETUIT (wvl. HE-TUUT, zie ui), o. zonder mv. Beleg,

.aanleg, behcniligheid om zijne zaken te schikken. Die huis-

vronw en heeft geen betuit. Zij heeft weinig bctuit in haren

haudel.

BETUTTELD, a<lj. zie beteuteU).

BETUTTERD, adj. Beteuterd, verlegen,bekommerd,

onthntst. Met iets bewtterd zijn. — Zie BETEurELD.
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— Bfiutterd ti/n voor kmand, bekommerd zijn voor

iemantls geluk. Bemin uwe moeder : zij is zoo betutterd

voor u.

— Brtiitterd zi/n achter iernaiid, gejaagd zijn oin bij

iemand te wezen, sprek. van geliefden.

BETWEEFELEN, betweefelde, bct'.vcefcld, b. w.

scheipl. fc. Bepraten, door sclialke en vleiende woorden

bewegen, aanlokkcn, fr. engager, alWcher. Behveefel hem
maaf tot dat hij medegaat. Die winkelier weel zijne kalanten

te betwcefelen. Iemand betweefelen om iets tc doen, te koo-

pen, enz. Laat u niet betweefelen. Hij wilt van niemand

betwccfeld worden.

— Afl. Betweefeling.

— Men zegt 00k Bedweefelen.

— Zie TWEEFRLEN.

BEUGEL, m. Bij landb. De beugel van eenen ploeg

zonder ^ielen, is een halve ring of cirkel van dik ijzer, die

met eenen bout vastligt aan het vooreinde van den ploeg-

balk, en waar het hamas of voleie aan gehecht wordt. De
beugel van eenen wielploeg is een voile ring of cirkel \an

ijzer, die te midden van den ploegbalk vastligt met eenen

bout en die bij middel van de tochtjceten den voortrein

verbindt aan den ploegbalk. Ook Kaan genaamd, fr. collet.

— Kennewe, schilje, houten goreel dat men om den hals

van zwijnen en hoenders steltom ze tebeletten door de hagen

te kruipen, fr. tnbart. Zie begel.

— Gesp, fr. ioiicle, zie beukel.

—BEUGEL, z. Stij-.

BEUGELBEEN, o. Hoepelbeen. Beugelbeenen hcb-

beii, fr. ai'oir ,i,s Jamhrs (fr vilebreqjiin, avoir lesjamhes

,n pannthh,-.

BEUGELBEENDE, BEUKELBEENDE, adj.

Wiensbeenen gelijk een hoepel uitwaarts gebogen zijn. De
eene was kalverkniede, en de ander beugelbeende. Beugel-

bcende gaan. anders gezeid Met een hoepelke gaan.

BEUGELBOUT, m. IJzeren bout die den beugel

vc^tigt aan den ploegbalk ; ook Kaanbout geheeten.

BEUGELEN, beugelde, heb gebeugeld, o. w. Bulkon,

loeien (van ruuderen), fr. bcugler.

— Luid schreeuwen, hard en wanluidend zingen, fr. Hur-

ler, heugler.

— All. Beugelaar, Beugeling.

— In Limburg zegt men Beuken. [Alg. 77. Idiot.) De
koe beukt. Het kind beukt.

BEUGEVLEESCH, o. Rundvleesch, koevleesch,

ossevleesch, fr. liandc de bcpuf, du bceiif^ du boitilli Eene

schel beugevleesch eten. Er was in den winkel geen beuge-

vleesch meer te koopen.

— Vgl. eng. bugle, buffel, en het 1. buculns, biiaila,

joiige stier of koe.

BEUK, m., en BEUKE, v. De raimte tusschen twee

rijen pilaren die een gewelf ondersteunen in eene kerk,

fr. nrf. Eene kerk met drie beuken (eenen middelbeuk en

twee zijbeuken). Eene kerk van vijf beulien. Er was weinig

volk in die bcuke. Een wijde, een nauwe beuk. Zijne stem

lunderde door al de beuken.

Te midden in den beuk staen twee gewyde autaereil.

(Vaelande.)

— Kramers heeft daar Bulk voor, dat men ook hoort

tusschen Schelde en Leie.

—BEUK(E, z. .Middel-, Zij-.

BEUK, m., fr. hetre, zieaoEKen de compos, aldaar.

BEUKEL, m. Gesp, fr. boiiclf. In den beukel is er een
doom (fr. ardillon) of tivee om de lederen riem, enz. in den
beukel te vestigen. .Schoe'n met beukels. Beukels op de
schoe'n dragen. De beukels van eene broek. Gordel met
eenen beukel, h. ceinture a boucle. Aan een peerdentuig
zijn verscheidene beukels.

— Kil. BokeI,7fte&.

—BEUKEL, /,. Schoe-.

BEUKELAAR, BEUKELARE, m. Bij wevers.

Kleenc uitbuiking of verhevenheid op het midden van de
weeflade, dienende tot handvatsel om de weeflade te bewe-
gen als men weeft.

BEUKELBEENDE, adj. Hetzelfdeals Beugelbeende.

BEUKELEN, bcukelde, gebeiikeld, b.cn o.w. Beuken,

herhaaldelijk slaan of kloppen. Stokvisch beukelen. De
kuiper beukelt op zijne banden. Hij was zoo dronke dat hij

gedurig met zijnen kop tegen muren en deuren beukelde.

— Iemand beukelen, hem afrossen, veel slagen geven.

BEUKELING, v. De daad van beukelen. Iemand
eene bcid;elinge geven. Eene beukelinge krijgen (eene ran-

seling. eene ros^ing, eene kabootering, eene pandoering).

BEUKELNET, o.. BEUKELNETTE, v. zie

PriKEI.XET.

— ^'g!. ook BOLNETTE.

BEULEN, beiilde, heb gebeuld, o. w. Veel werkcii,

zich aftobben. Zij heeft geheel haar leven gebeuld.

— Benlen met, ^vreed behaudelen, veel doen zwoegen

of lijden, fr. criieliser, trailer duremcnt. Onmenschelijk met

iemand beulen. Die landman beult met zijne peerden. De
kat beult met de muis Beulen met zijne kleederen (dezelve

al te raw behandelen en verderv'en).

— In dezen zin vindt men het ook b. w. « Maer de moor-

ders hem achterhalende, beulden hem noch veel erger dan

te voren. » (P.auwel Heinder\cx.)

— Zie KRABEULEN.

—BEULEN, z. Door-, Ka-, Kra-.

BEULING, V. coUectief. Ingewand van dieren, fr.

tripaillc, De beuling van een zwijn. De beuling van eenen

vogel, van eenen visch. Hij trapte den puit de beulinge uit.

— Kramers heeft een Beuling, m., fr. boudin. Het oude

fr. beuille beteekende Ingewand van vogelen en visschen.

Kil. Beulinck, intestimim.

BEUNEN, bninde, gebetind, o. en b. w. Hetzelfde

als Boenen. Zie aid.

BEUNIG, adj. Wordt gezeid van den wijngaard, van

den homniel, van boonen en erwten, van appels, peren en

noten die door honigdauw, door maden of wormen, of door

eene andere ziekte in hunnen wasdom verhinderd worden

en mislidvken. Die hommel wordt beunig. Beunige noten

(die b. V. loos of wormstekig zijn). De erweten zijn beunig.

't Zijn veel beunige noten van de jare.

— Vgl. Vinnig.
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BEUNIGEN, li,iin:g,li; ben gebfiim'gJ, o. w. Beunig

wordcn. Die wijiijjaard beunigt. Die peerdeboonen beginneu

te beunigen. Die appels zijn gebeunigd. Het is een slecht

fniiij.Tar, als appels en peren beunigen. Tarwe en hommel

beunigen, als er b. v. in Mei eenig ongrui op valt dat er

den wasdoni van verhindert of vernielt.

BEUREL, BURREL, m. Het geloei van eenen os

of koc. Eene dulle koe geeft eenen dooven beurel, fr. iiii

sourd mug^issrmr-nt. Zie BURL.

BEURELEN, hmrelde, ^ebetireld, b. en o. w. Zie

BURIEN.

—BEURELEN, z. Uit-.

BEURLAAR, zieBURL.\AR.

BEURLINGE, zie burling.

BEURLSTEMME, zie buri^tem.

BEURS, BEURZE, BURZE. BORZE (uitspr.

beiize, biizze, zie RS), v. Geldbeurs, fr. borirsr. Op zijne

beurze slapen (sterk voor zijn geld zorgen. gierig zijn).

« Wilt gheen gheldt in uwe bursi-n hebben, oft een male

over wegh draghen. .
(J. David, 5. j.) « Als gij niet in uw

borse en hebt. j (F. Vanden Werve.) < Ghe\vin inde borse,

m.acct dicwils verlies inde consciencie. •> (Th. van Herentals.)

— lemand op zi/'ne beurze dienen, hem dienen zonder

vergelding, voor niet, gratis. God op zijne beurze dienen

(vlijtig zijne gebeden verrichten en .indere christelijke

plichten volbrengen uit Inutere liefde tot God, zonder zijne

tijdelijke belangen in te zien).

— De zak in een kleed, fr. pocJie. Hij stak de snuifdoos

in zijne beurs. Hij trok eenen neusdoek uit zijne beurze. Hij

vulde al zijne beurzen op met appels. De beurzen van eene

vest, van eene broek, van eenen rok, van eenen voorschoot,

enz.

— Kil. heeft Borse.

—BEURS. —BEURZE, —BURZE, —BORZE,
z. Berechting-, Bi^terham-, Judas-, Kam-. .Schapersbc irze-

kens. Schiiper-burzetjes.

BEURZEBLOEM (wvl. uitspr. beuzeblomme, zieRS

en oe), v. Eene hofbloem, op zijn fransch ook porte-mon-

naic geheeten, in de wetenschap caUrolaria.

BEURZEKENSKRUID, BURZEKENS-
KRUID (uitspr. beuzekes-, biizzekeskriiud), o. Tasch-

kruid, thliispi bursa pastoris L., ix.boursf-a-pasteiir.

BEURZELUIZEN (wvl. beurzeluze.v , uitspr.

beiize-i. beurzfluijde, hcb gebeurzeluisd, o. \v. De borzen

ledigen, beurzensnijden. • Dat sy met dit burse-luysen

haest hun borse voUen. » (P. De\-ynck.) — Zie onder

BOEKBINDEN.

BEURZELUIZER, BURZELUIZER (v vl. -n -

ZER, zie fi), m. Die de beurzen ledigt. gelddief.

Twistevoeder, dobbel-grondt,

Beurse-luyser, valsche niondt.

(P. De%->-nck.)— Zie LuizEN

BEURZEN (uitspr. beuzen. zie RS). beursde, heb

gebeursd : ook Burzen, o. w. AVordt gezeid van een kleed

dat, mismaakt zijnde, kwade plooien zet op wijze van

bobbels of zakken, b./aire dts poches. Dat kleed beurst op

verscheidene plaatsen. Een lap, die op een kleed gen;iaid is,

beurst als hij te groot is.

— Bij vissohers. Een visch beurst in eene vluwe of slel-

nette, waneer hij met het binnengaren, waar hij tcgcn aan-

schiet, voortvaart in eene waarde, zoodanig dat hij, met dat

binnengaren over kop en lijf, daarin gevangen blijft als in

eene beurs of zak. Zonder de waarden kan de visch niet

beurzen. — Zie binnenoarex.

BEURZESNIJDEN (wvl. bel-rzesnien, uitspr.

bi:i-.-. zie Rs en -\i:^\, beurusni/dde, lieb gebeurzesiiyd, o.

w. Beurzeluizen, h.filoiiter. — Zie onder boekbixden.

— beirzes.\iji>er, ni. b.Jilou. « Ghegeeselt een ucurze-

snydcr cnde 6 jacr ghebannen up de galge. » (Kr. v. Br.)

BEURZEVULLING, v. De da.ad van de geldbeurs

te vuUen, winst. Dal is al geen beurzevullinge (dat toU de

beurs niet, dat brengt geen geld bij). « Voor ooghen hebben

haerlieder zelfs eyghen profyt ende beursrvullinghe. » (X.

Despars.)

— BEUTEN, z. Heute-.

BEUTER, ni. en v. Zie boter, en Ascomp. aid.

BEUTERPLAS, BUTTERPLAS, m., vklw,

-plosje. Zoo heet men in 't Brugsclie eene keUing, Ir. rico-

chet. Eenen beuterplas maken. Butterplasjes maken. Men

maaUt butterplasjes met een plat steentje dat men op de

vlakte von 't water doet bonteren.

— Kil. Botten op d' water, slingheren, testulam ant

lamcllam diitrini;crc super aqua: lequor.

BEUZELMARKT (uitspr. -mart, even als inte voor

inktc, enz.), v. Beuzelarij, prul, fr. bagatelle.

Och of de Gramschap noit uyt minder reden quam.

En boven d' oor-sack noit onlstak een groote viani

.

Maer eene beusclmerkt, die ik niet aen kan wysen,

Doet dikwils in ons bloed onstuimigheden rysen.

(L. Demeycr.)

— Zie M.\RKT.

BEUZEN, '. w. Zie beurzen.

BEUZETJE, o. Een vat inhoudeude het vierdc van

eene ton, anders Kw.artje en Kinnefje genaamd. Een beu-

zetje bier.

— Verkleenw. van 't ongebmikte Beus, in oud fr. bussr,

dat Bescherelle vcrkla.-ut door autrefois espice defuliu'lle.

BEVADEMEN (tonzent altijd bev.\men), it-z/W. /«</<%

bexademd, b. w. Met de annen omvatten. Ik kan dien dik-

ken boom niet bevamen. « God die zonder handen vat en

zonder aerm bevademt. » (.-V. Debuck.)

Dat synen roem niet al gheheel

Be-vamen kan dit nauwe deel. (Id.i

— Bespannen, met de span overgrijpen, fr. embrnsser

arec les deux mains, mesurcr aiec I'cmpan. Een boompje

zoo dun dat men het bevamen kan. Ik kan de breetlte van

die plank bevamen (met de uitgesCrckte hand overspanncu).

— Zie v.\.\M.

BEVANGEN, bt- i/tgen belong, ben btiangeii, o. w.

Bevangen worden. De doom bevangt aan de ruiten (kleeft

er op). De adcm bevangt aan den spiegel (bczwalkt hem
de Spiegel beslaat er van).



BEV — io8 BEW
— Eene nkkerTnicht hn'angt^ als zij geel wordt en

verdort eer zij haren vollen wasdom heeft. De langdurige

droogte doet de vruchten bevangen. Als de oegst bevangt,

is het graaii kleen en vemepen. De tarwe bevangt, begint

te bevangen, is bevangen. Voor Bevangen in dezen zin zegt

men ook Aanslaan.

— Bez'angrn weder, benauwd, versmachtend warm,
stikheet, fr. ctoiiffant. Het weder is bevangen. De locbt is

bevangen, er zal ccne donden-laag l<oinen. Het is hicr

bevangen in deze kamer. Het was zoo bevangen in de kerk

dat cr menschen van kwalijk bedegen zijn. Bevangen weder

is dikwijls een voorbode van ongeweerte. — Zie bang.
— De adcm is bevangen, waneer hij belemmerd is, wancer

hi.] moeielijk en lastig is. Jlijn asem is bevangen. De asem

van den storvenden menscli is bevangen. Hij is bevangen

op de borst (hij is benauwd van borst, fr. il o la respiration

cmdle).

— BEVANGEXHEID, v. De staat van bevangen te zijn, van

benauwd te zijn. De bevangenheid van het weder, van de

locht De bevangenheid van den adem, van de borst, fr.

oppression de poitrine, respiration difficile.

BEVAREN, hevaarde, icn bez'aren, o. w. Dit woord
is in Fr.-\'l. gebezigd in denzelfden zin als V-aren en Belen-

den bij de andere West-Vlamingen, Dus zegt men : Nie-

mand en weet waar hij bevaren is (gevaien is, belonden is,

en, bij Kramers, beland is), fr. personne ne sait ce qu'ilest

derenii. Waar is de tijd bevaren (verdwcnen) dat wij kin-

deren waren. AVaar peist gij te bevaren .' (zegt men aan eenen

godslasteraar of anderen booswicht, om hem vrees aan te

jagen).

— AVegens be, vgl. Bestrekken = streldcen.

BEVATTING, v. De daad van iels te bevatten.begrijp,

vcrstand. Hij heeft er niet veel bevatting van, fr. il n'en

comprciul pas strand' clwse.

BEVER, m. zonder mv. Het beven van de zenuwen,

zcnuwschudding. Den bcver krijgen van sterke dranken te

tliinken. « Ge moet met my bekennen dat den koffy ii geen

deugd en doet, en dat gy cr byuaer telkens den bevcr van

krygt, en den hertldop of de maegpyn. » (C. Du\Tllers.)

— Koude koorts, koortsbeving. De bevcr viel op niij,

sproug op mij, zat op mij.

— Hutse, fr. gelatitie.

BEVERIK, m. Koorts, ix.ftevre. Den bcvcrik krijgen,

hcbben.

— Zeiun\schudding, fr. trembleinent febrile.

— [lutM-, h. gelatine.

BEVERTEIN, o. Zekere gemeene klecderstoffc met
haar of wol aan den eenen kant. Er is veel katoen in 't bever-

tein, Eene broek van bevertein. Zwart, bruin, bleek bever-

tein. Be\ertein is eene soort van Jlollevel of katoenen pane.

— A'gl. Ticretein.

BEVESTEN, beresttr, bevest, b. w. Hetzelfde als

Bevestigen. Zie -igen.

— DEVESTING, V. Bevcstiging. « Tot bczvstingvan dien. -

(I. dc Grieck.)

BEVIGGEND,BEVIKKEND,aai.Dr.ichtig,zwan-
ger van vi^'g^ns. Eejie beviggendc zeng.

BEVINDEN (wvl. beviinden, zie lisU), beroml en

ievand, beiv/idcn, b. w. Ik bevand dat hij mij niet bedrogen

had. Men bevandl ilic zake van zulcker zwaricheil te /ii

i

dat... » (N. Dcspars.)

— Zich U'el bevindcn met iemand of met i>ls. Ii

trmiTxr bien de qnclgu'un o« de qtielquc ch

landers zeggen zich wel bevinden bif.

BEVLAMMEN, bei'la?nde (wvl. ook bculainr.

zie niT'ERFECT), be-elamd, b. w. Met vlammen omrinj:.

bedeklien. Men schildert de ziellcens in 't Vage^^lul i' :-

domme bevlamd. De brand van den Schouwburg bcvlamdi.

wel de naburige huizen, maar stak ze toch in brande niet.

BEVOORDEELIGEN, bevoordceligde, bevoo,.;. -

ligdy b. w. Hetzelfde als Bevoordeelen, fr. avantagcr, f<:

riser. Iemand bevoordeeligen. Hij is in het testament \.-\

zijn vader bevoordeeligd gewecst.

BEVOORDEREN, bevoorderde, bcvoorderd, 1

Hetzelfde als Be\'ordcrcn in de Woordenb. « Den nn i

kan qualyk sonder lyden syu saligheyt wcrken en bero, •, . -

ren. •> (F. Vanden Wcrve.)

— Zie VOORDER.

BEVREDEN, bn'reedde, bei'reed, h. w. Hetzelfde ab

Bevrcdigeu. Heer, 't is in u macht, u dienaer te bevreden, >

(I. de Grieck.)

— Zie -IGEX.

BEWAAIDHEID, v. Zie \t.rw;\,\idheid.

BEWAARDER, z. Lichl-, Lucht-.

BEWAARSCHOOL, v. School voor dekleenckinders'

beneden de jaren van \ vcrstand, ook Knitschool, fr. e'cole

gardienne.

BEWAREN, bewaarde, heb bcvaard, o. w. Goed

blij-scn, fr. .«< conserver. Die finiten bewaren niet lang. De
aartiappels bewaren geheel den winter. Gezouten vleesch

bewaart wel. Die appels hebben lang bewaard, maar nu

bcginncn zij te bedcrven.

BEWEGEN, A-Tiworf, beweegde, b. w. Zie beweugen.

BEWEUGELIJK, adj. Dat kan beweugd worden.

Dat pc rd is niet wel beweugelijk.

BEWEUGEN, be-<ivugde, be-weiigd, h. w. Bestiercn,

gclcidcn, richten, fr. coridnire, diriger, 1. iti viam dirigere.

Een peerd, eenen wagen beweugen, fr. condjiire nn ehe^rnl,

un chariot. Den ploeg beweugen in 't land. Hij knn l"^t

peerd niet beweugen, en reed in den gtacht. Eenen '

beweugen op het water. Men kan eenen luchtbal wel .1

opvaren, maar men kan hem niet beweugen. Het woei

,

hevig dat de vogelen in de lucht zich niet beweugen .u

konden.

— Dit woord komt van AVeug, weg, fr. chemin, <••

lets geheel anders dan Bewegen (bewoog, bewogen), d.i:

vormd is van AVegen, fr. tiiotwoir. Men beweegt >

.

wagen die stil staat, en men beweugt hem als hij in :

is. Xogtans in eenige plaatsen, waar men 'weg zegt en

weug, gebniikt men bewegen (beweegde, beweegd), i

"

den zin van beweugen. « Bidt God dat hi u leven salii 1

be'iveghe. » (Th. van Herentals.) « De vyanden [de dm:
j

zochten in alle manieren die reyse (naar Lorctte) hari te

beletten, veel spels onde zwaericheyt aen doende degli' i.

die se derwaert beweec/iden en voerden. (C. Vranc.\.)

— Voor ons Beweugen heeft Kil. Beweghen, in

dirigere, met eene geSteerte e, en alzoo onderscheidi iiij
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\\rl woonl vail Beweghcn, movcrc, dat hij zoiulcr

ii crlec »pelt.

Ook (ieweugen.

BEWORDEN, bovordde (wvl. ook bcwordegc. zic

iMi'ERFErT), /ir-,:'ori{, b. w. Hetzelfde als Bewoorden, met

woorden iiiuhukken. Ik kan 't niet beworden. « Bat die

opcliinminge inder ovcrsten crachten seer quaet es te

be^c'ortferi. > (H. Herp.) — Zie WORD.

BEZAAIDTE, BEZAAITE, v. Bezaaide aklvcr. De

vogelen van dc bczaaite jagen. Een winter zonder sneeuw

is gevaarlijii voor de bezaaiten.

— //(/ is eenc diinnc bezaaitc, zegt men fig. van ieniaml

die weinig verstand heeft, die dim van koornaarde is.

— lu dc « Co.stuinen van Vlaeuderen » heet het Bezaaid-

heid. (Vgl. Geziiidte = gezindlieid.) « Die hacr-lieder

bccsten laeten loopen in ander lieden landen, vmcliten cnde

bczacyihcden. » Dus ook bij andere schiijvers. < A'eel

schoone bizaey/hrit ghinck te niete. » (X. Despars.)

BEZAAISEL (vl. bezaeisel, zie ae), o. Het bezaaide

kind, het zaad ol giaan dat in den akker gezaaid is, hetzij

het nog in de aaide verboigen ligt, of reeds boven den grond

uitslaat en grocit. Hij wikle niet dat de jagers over zijnc

bezaaisels hepcn. De hennen doen veel kwaad aan de

bezaaisels. » Alsscr op eenen tijdt by een vramven clooster

een groot tcnipcest was van slach-reghen, windt en haghel,

zoo liepen die susters nae die kercke, biddende de heyhghe

Maghet dat zyhiierlieder bezaeysct sonde willen beschermen,

daer sy mo^lLU uy leven. ) (C. Vrancx.)

BEZAAITE, zie bezaaidte.

BEZAATSE, zieBEZATSE.

BE2AGEN, bezaagde, bezaagd, b. w. De kanten van

cencii Ijooni af/agen, met de zaag plat en eflen maken.

Eenen boom vicrkantte bezagen (met de zaag vierkantcn,

Ir. i-quairir).

BEZATSE, BEZAATSE, v. Hetzelfde als 't latijn

bisaiciiim, fr. bissac, beiacc. Zie SPLETZAK. Hij drocg op de

schoer eene bezatse met i-ier brooden, twee van vovcn en

Iwee van achter.
« "Wie yemants gpet by ghevalle vyndt of

tabbaert, bygordele, besaetse, tasche male, of andere goet. »

(I. de Damhoudere.)

Packen, eynsels en besaetstii

Laghen daer gheheel verstroyt.

(CI. De Clerck.)

— 't Is sik naar bezatse, 't is pot iiaar pollepel, het con

voegt het ander.

BKZE, \., vklw. bezekf(?i. Hetzelfde als Bezie, bo,

fr. baic: \'an daar Aalbeze, Stekelbeze, Braambeze, enz.

.Sy en soudcn niet gheeme een besikcn plucken

Ton ware op hiins vaders er\'c ghewassen.

(Anna Biins.)

— Fig. jUles wat aan eenc beze gelijkt. De bezen van

een roozenhoedje, fr. les grains d'un chapelet.

— Zie bij I'lEZE.

' -BEZE, BEES, BEZIE, z. Aal-, Ale-, P.cistc-

bczien, Eer-, Ere-, lefte-, Mompe-, Monke-, Profctc-,

Slceuw-, Snottc-, Spelle-, Spille-, Spinne-. Vgl. ook de

com-positao^ -BEIER.

BEZEEMEN, liezcemde, b,:,xiiHl,h. w. Met zcem of

honig bcstrijken. Den boord van eenen giftkroes bezeemeu.

Als gy geduerigh kiopt by dien en dcsen heere

Met een bcsccmdeti mondt.
I P. Devynck.i

BEZEERD, zie HAzteKo.

— BEZEGEL, z. Sluit-.

BEZEILEN, bezeilde, bczri/d, h. w. Beredderen, uit-

voeren, fr. menrr a bonne fin, cxcciilcr. Hij kent het om
lets te bezeilen. Hij heeft dat bezeild voor mij. Bezeil dat

eens voor mij. Hij hadde geern dat ambt bekomen, dat huis

gckocht, die dochter ten huwelijk gekregen, eene geldsommc

geleend, enz. en hij vroeg mij dat ik die zaken voor hem

bezeilen zou.

— Beheeren, bestieren, doen gaau, met goeden uitslag

bewerken, fr. administrer, gc'i'cr, regir. Hij is de man niet

om zulk eene onderneming te bezeilen. Een ambt bezeilen.

Eenen winkel bezeilen. Eene fabrijk, eon werkhuis, eene

molen, eene hofstede bezeilen, fr. exploiter line fabriqtte,

line usinc, iin motdin, tine Jerme. Hij bezeilt die hofstede

zeer wel. Hij kon die molen niet bezeilen en is arm gewor-

den. Hij heeft geen geld genoeg om zoo veel landte bezeilen.

— Kramers heeft : « A\'ij kuimen dat niet opzeilen (niet

nitvoeren). Hij kan dat huishoiiden niet opzeilen, fr. // ne

petitpaspoiirvoir atix besoins de ce me'nage.i

— BEZEILING, v. De daad van bezeilen. De bezeiling

van eene hofstede.

BEZEM, ra., fr. balai. In Braband zegt men SciJfOT,

welke vorm bij ons onbekend is. Nieuwe bczems vagea

wel en nieuwe meskens snic;; -.vc!. Achter den bezem staan,

ofStaan waar de bezem staat (in eenen hoek van 't huis,

miskend en veracht zijn van de huisgenooten ; wordt gezeid

b. v. van eenen vader die over zijne kinderen alle gez^ag

verloren heeft, enz.). Ik heb hier niets te zeggen : waar de

bezem staat, mag ik staan. Zie mulhoek.

—BEZEM, z. Krakke-, Pot-, Potte-, St.il-, Tonne-,

Tunne-.

—BEZEM iloeo Beze), z. Profete-.

BEZEMEN, bezctnde, gebezeind, b. en o. w. Met den

bezem vagcn.

— Bij brouwers. Met eene bezoudere soort van bczempjes

de tonnen wisschen en kuischen.

BEZET, ci., zonder mv. Gifte gedaan bij testament,

bij Kil. Beseltinghe, fr. legs. Hij heeft haar een bezet gegc-

ven van duizcnd frank. Een bezet krijgen. Hij heeft een

bezet gehad van vijf honderd frank 's jaars, te betalen door

de erfgenamen zoolanghij leeft. Wordt dikwijls gezeid van

dienslbodcn die zulk eene gift ontvangen van hiumen ster-

venden meester.

— Bclasting, rent, fr. hypothiqtie. Kil. Beset, hypotheea.

Er is een bezet op dat huis. « Dat nieraand eenighe goedin-

ghen ler quaeder trauwe en belaste met renten ofte schulden,

op de boete van tscstich ponden parisysen, boven dc schaden

ende interestcn aen ])artye, ende nieu ofte breeder bezet te

mocten doen. (Cost, vanden Lande vauden Vryen.)

BEZETTEN, bezette, bezet, b. w. Bij metsere. Eenen

intitir beietten, de voegen met moortel vuUen en toestiijken,

ix.ficher.
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— Berciilen, belastcn, fr. Iiypothcqucr, gri'vcr d'niK

rente. Al zijn goed is bezel. Een bezel huis. Een huib

bezetten. « Erfvelicke, losselicke, ende lyf-renten, bezel ofte

onbezet. » (Cosl. vanden Lande vanden Vryen.) « Het landt

oft ander hypolhequen, daer op dal de selve renlen bezel

ende versekert zyn. > (Id.) « Huysen, meulen, besette renlen,

oft aader goedingen. > (Id.)

— Veniiaken, bespreken, fr. legiter par testament. Hij

heeft haar honderd frank jaarlijks bezel. Al zijn goed aan

iemand bezetlen.

BEZETTIG, adj.Gedienslig, dienslveerdig, vokioende,

gereed om iemand le voldoen en diensl le bewijzen, fr.

scrviahk, lomplaisant, courtou. Bezellig zijn aan lafel

(zorgvuldig zijn om de glazen van de dischgenoolen vol le

schenken, en hun al hel noodige le verschaffen). Die vrouw

is bezellig in huis. Hij is zeer bezellig. Een bezellige

jongeling.

— Zindelijk, die orde en nelheid beminl, fr. prnprc. Eene

bezellige vrouw. Die bezellig is, duldl niel dal zijne klecde-

ren slordig of zijn huisraad ongeschikt zij.

— All. Bezelligheid.

BEZIEN, bezag, bezien, b. w. Beproeven, de proef

nemcn, fr. essajvr. Ik wil dat pennemes niet koopen, wanl

ik heb hel bezien (d. i. er mede gesneden), en 'I en deugt

i:iel. Slaleu pennen bezien (er mede schrijven om le zien of

zij gncd zijn.) Een nieuw kleed, cencn nicuwcn hoed,

nieuwe schoe'n bezien (dezelve aanpassen of aandoen, om
le zien of zij v.-el gaan). Ik wil eens bezien of ik dal zwaar

gewichl kan ophelTen. Hij bezag of hij ook zoo icts vcrrich-

ten kou, maar hel giiig niel. Ik heb dien sleutel bezien of

hij zou gaan op dil slol, en hij gaal er niel op. Kunl gij

zulke letters maken? Ik zal bezien. Een peerd bezien (het

berijden, enz.). Eenen kordewagen bezien (hem voeren om
te zien of hij goed en gemakkelijk is). Eenen orgel bezien

(bespelen lot proefneming). In dcze piaals vaiig ik geenen

visch ; ik ga eens daar verder bezien. Hij heeft zijn zieken

zoon naar IlaUe gezonden om te bezien of de verandering

van lucht hem geen voordeel en zoude doen. « Zo Irocken

zv melter spoet naer Dixmude, omme le beziene offer

gheenrande middele meer en was omme haerlieder quaet,

boos ende scditieus voorslel laugher le mueghen conliniie-

rcne, ende be^^ndende expresselick dat neen, keerden weder

Ihuyswaerl. > (N. Despars.) « Dies zant hy den grave Lode-

wijck weder Izijnen lande waerl, omme le besienc of hy die

ghemeenle aldaer eenichsins zoudc connen ghepaeyen met

woorden. > (Id.) Had den ledigen lyd my toegelacchen, ik

had besien of ik dal verwylsel had konnen onlkomen, son-

der te veel aen andere kanten te verhesen. « (Vaelande.)

Mante toe, lael ons beu'en

Om nog naeder le geraeken.

(Id.)

— Overal gebniikl iu Fr.-Vl. Elders zegl men meest

Probeeren.

BEZIQ(wvl. BEZEG, zie -Ig), adj. Onledig, fr. ocaipe.

— Dil adj. is het opposiel vau Ledig, niet aleen in den

zin van Werldoos, die niet werkt; maar ook iu den zin van

IJdel, fr. vide, non occiipe, en 't zegl zooveel als Bezel, fr.

occupe', plus ou mains reinpli. Dus hoort men bij 't volk :

Die kuip, die pot, dal glas is bezig (bezel met het een of

't ander vocfit, enz. niet ledig, niet ijdel). Ik kau dal vat niel
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gcbruikcn, het slaat bezig. jVl de glazen stonden bezig. De
sloclen zijn bezig (als zij bezetcn zijn). Ik vond in de her-

berg niet eenen stoel meer die niet bezig en was.

— Bczige tijd, drukke tijd, verladeu tijd, die veel werk'

medebrengl. In den oegst is het bezige tijd voor de land-

bouwers. In bezigen tijd moel men neerstig werken. Het is

nu le bezige tijd om naar de kermis te gaan. Te uaaste week

zal hel voor ons eene bezige week zijn. Heden is 't een

bezige dag.

BEZIGEN (wvl. BEZEGEN, zie -igI, b. w. Gebruiken.

— '^irh bezigen, zich weren, zich bijsteken. Zie onder

BIJSTEKEN.

BEZIGHOUD, m., BEZIGHOUDING, v. Bezig-

heid, werk, fr. occupation. Hij heeft geern bezighoud.

Geenen bezighoud genoeg hebbcn. Dat zal eene aangename

bezighouding zijn voor hem.

BEZIJDS (wvl. BEZiros), voorz. en bijw. Bezijden, ter

zijde, nevens. Bezijds het huis. Dat is bezijds de waarheid.

Bezijds slaan. Bezijds loopen. Bezijds gieten.

BEZIJPEN (wvl. bezipen), bezi/pte en bezcep (wvl.

scheipl. ee, zie onder duigen), bezi/pt en bezepen, b. w.

Zijpelend nal maken, bedruppelen.

Een Lely wil met morghen-dauw besepen.

(J. de Harduyn.)

— Bezi/pt ofbezepen zijn, fig. Dronken zijn.

BEZINNEN, bezinde of bezon, bezind of bezonnen,

b. w. Waarnemen, gadeslaan, zijne aandacht vestigen op.

Eene huisvrouw moel veel bezinnen. De eersle voor\vaarde

om iets te leeren is van het le bezinnen.

— Ki!. Be-sinnen, meditari, ammadvertere.

BEZINNIG, adj. Zie bijzinnig.

BEZITTIGE, V. Bezilsler. Zij is bezittige van diie

hofsleden. « In sulcken ghevalle sal de besitter ofte

bcsittighe schuldigh ende ghehouden wesen dal ter kennisse

le bringhen. « (Costumen vanden Lande vanden Vryen.)

— Zie -IGE.

BEZOETEN, bezoette, bezoet, b. w. De zoete vrucht

smal<en, hel voordeel genieten van iets dal men gedaan

heeft. Het wordt maar gebmikl in legenstelling met Bezu-

ren. "Wat men niet bezuurl, bezoet men niet (die nolen eet,

moel ze eerst kraken ; die de moeile ontziet, krijgl de be-

looning niet; die roozen wil plukken, mag geene doomen

vreezen; enz.).

BEZONDER, adj. Bijzonder. Zie Bg.

BEZON G, m., mv. bezongen, vklw. bezongsken,

kleml. op zong. Zie bezouw.

BEZONGEN, bezongde, bezongd, b. w. Zie BEZOU-

wen .

'BEZOPEN, bij Maerlant, z. BEZOPPEN.

BEZOPPEN, bezopte, bezopt, b. w. Met zop bevoch^

ligen, doorweeken, fr. tremper. Eene waschte bezoppen,

fr. tremper le linge. Hij kwara bezopt in van den regen.

— Maerlant zegl Bezopen.

Nylus, die door Egypten loopt,

Hadde tlant al meest bezoopt.
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BEZORGZAMIG, adj. Bezorgzaam, vol bezorgdheiil.

Zie -/A.MIG. » Uve heylige kcicke, als een hesorchsamigf

moeder. > (Th. \an Herentals.)

BEZOUW (wvl. BEZOW), m., mv. besotiwen. Een

grsote boiulel van twee of vier waterbootec rauw vlas, top

en aars opeen geleid en met twee of drie banden samenge-

bonden, oni in eene benne te rooten te steken, fr. bonjeau,

boiijeaic. Het vlas in bezouweii bindeii. De bezonwen uit

het water trekken.

— Ook Bczong en Bosjong.

BEZOUWELEN (wvl. bezowelen, zie AU), bezou-

welde,bezoinaihi, b. en o. w. Vuil maken of worden. Zie

BESOUWELEN.

BEZOUWEN (wvl. BEZowTiN, zie AU), bvsouwJf,

bezoiiwd, b. w. Het rauwe vlas in bezouwen binden om het

in de bennen of hekkens ter rooting le steken, fr. lier en

boujeajix,

— Ook Bezongen en Bosjongen.

— BEzouwER, m. Een die 't vlas bezouwt.

BEZWELTEN, bezwolt en bczwalt, ben bez'u'ollen,

o. w. Bezwijmen, in onmacht vallen, fr. tomber en de'fail-

lance. In de kcrk bezwelten van de warmte. Ik zag hem
verbleeken en bezwelten. Hij bezwolt. i Ghevoeldy niet

somtijts n zelven van devotie ende viericheyt smelten, en by

nae bezwelten ? > (Spieghel des gheloofs.) « Als zijn huys-

vrauwe hoorde dat heiiren man doot was, zij bezwalt, ende

wiert doot gherekent. » (C. Vrancx.)

En hceft soo langh ghcweent dat hy daer is beswolten.

(David vander Linden.)

— Bezwijken van gebrek, van honger sterven. < Zulcke

eene afgryselicke groote dierste van coorne, dater alomme
veel .schamelc lieden van liongere beswolten. > (N. Despars.)

« Veel beesten beswolten van armoede ende ghebreke. > (Id.)

Den dursteghen wilt laven

Eer hy van droogtten bezwelt.

(Ed. De Dene.)

— Ter aarde neerzinkcn en ster\en, schielijk overlijden.

De pelgiim is hier laugs de baan bezwolten.

— Kil. Be-swelten, deficere^ laiiguescere animo^ Unqni
animo. — Zie ZWEI.TEN.

BIANDI, vocgw. Zie bijandi.

*BICHTEN, bij Kil., zie bijchten.

—BIDDEN, z. A.-in-.

BIDZALIG, adj., klenit. op bid. Die alles verkrijgt wat

hij vraagt aan God of zijne Heiligen. Een zieke mensch

zeide aan zijnen deugdzamen vriend : ge zijt gij bidzalig,

lees ccnen Onze-Vader voor mij, en ik zal genezen. Gij

hebt voor mij Onze Lieve Vrouw van Dadizeele gaan die-

nen
; heeft zij geknikt op uwe vrage? Antwoord : Meeut

-gij dan dat ik bidzalig ben ?

—^ In 't alg. Die wel gelukt in zijne ondernemiugen,

wien het lot gunstig is. Hij is een bidzalige mensch : al

wat hij doet slaat hem mede. Ik ben niet bidzalig |in

'tkaartspel. Hij is bidzalig in deloterie'n.

BIE, v., mv. bic'n, vklw. bietje. Honigvlieg, fr. abeiUe.

Vlijtig en neerstig gelijk eene bie. Ge raoest haar zien gaan,

zien werken : 't was lijk een bietje.

— - Het vklw. bietje wordl als troctclnaam toegepast op

een ander dier en zelfs op een werktuig dat men aanschouwt

als puik in zijne soort. Mijn veugelken, dat is een keer een

bietje om te zingen. Een bietje van een spinnewiel. Dat

pennemes is een bietje ('t snijdt uitnemende wel).

'< Ach ! myn bietje ge zingt zoo schoonc

En uw oogske 't blinkt zoo bly,

Ach ! myn bietje ge lonkt zoo schoone

En uw oogske 't staet regt op my,

Ach ! myn Uefks gy danst zoo schoone

Krinkelende, winkelende, wentelende : op !

»

Zeide een knaepke en het keek naer de schoone

Krinkelende wentehngen van .... zijnen top

!

(G. Gez.)

— De bie steken. Zie onder BIJS.

— Dit w. verschilt in mtspraak van 't voorz. by (wvl. i/).

zooveel als zien van zjn. De Hollanders maken geen <m-

derscheid en schrijven bj voor 't een en 't ander.

— BIE, z. Appel-, Eer-, Ere-, Maagde-, Monsl-, Most-,

Stront-.

BIEBAUW, m. Zie bijdebauw.

BIEBEETE, v. Een plankje onder aan hot kriclgat

van et-MiLii bicUorf waar de bie'n op treden om in of uit den

korf te kraipcu. — Zie beete.

BIEBUIK (wvl. -BUUK, zie ui), m. Biekorf, b.panier,

ruche a mid. Men vlecht de biebuiken van stroo. Eencn

biebuik snijden. Het krielgat van eenen biebuik, t Heeft al

de Bie-b-intcken onder voeten vertorden. >> (Ed. De Dene.)

Gheen uyt den bie-buyck vlieghen s.al

Ten zy den koningh vlieght voor al.

(P.Devynck.)
—BIECHT, z. Na-, Voor-.

BIECHTHEER, m. Biechtvader. s Overzulcx den

biechtheer zeyde tot hem. » (C. Vrancx.)

— Vgl. Grootheer (grootvader).

BIEDEN, bood, gcboden (wvl. bcen, bo, geboon), b. w.

Een bod doen op iets, zeggen hoeveel men voor lets wilt

geven, fr. off'rir. He heb (hem) honderd frank geboden voor

dienboom, maar hij wilde hem niet laten (niet verkoo])en).

Hoeveel biedt gij daarvoor ?

— Bieden op verschilt van bieden voor. Men zegt bieden

op iets of iets bebieden, als men er den prijs niet bijvoegt;

en bieden Toor iets, als men den prijs bepaalt. Ik was de

eerste die er op bood. Ik wilde er niet op bieden. Hij heeft

er lang op geboden, eer hij het gelcregen heeft. Wie biedt er

op dezen koop? Ik ga nu dat meubel koopen waarop ik

gistcren geboden heb. Elkeen bood er op. Hij heeft er niet

op geboden (met het accent op geboden : hij heeft er vol-

strekt geen bod op gedaan. — //y /leeft er niet voor gebo-

den, met het accent op met : hij heeft er een bod op gedaan

dat zoo veel is als niet).

— Men zegt ook Geld bieden. Hij heeft geld geboden

voor dien rebbank. Hij wilde geen geld bieden. Ik bood er

geld op. — Vandaar Bebieden.

—BIEDEN (wvl. -BIEN), z. Af-, Eer-, Wecr-.

BIEHURDE, BIEHORDE,BIEHUTTE,BIE-
VLAKE, V. Biebank, hok uit horden van striio vervoer-

digd, waar de biekorvcn in verzameld staau, fr. ruclicr.
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BIEMELKER, iii. Bijenhouder, immckcr, IV. rrliii

qui ctrvc, qui notirrit Jes abeiUcs, apiijittfur. Die bieiiicl-

kei liecTl ilertig koi ven.

— \'yl. Duivcmelker, Keunemelker en Hancmclker.

BIEM UTSE, V. Ken maskervan gevlnchten ijzerdraad,

dienende om van de bie'n in 't aangezicht niet gestiaald te

worden, als men hunne korven nadert ; bij Kramers Bijen-

kap geheeten.

BIEN, zie BIEDEN en de comp. aid.

*BIENDSE, bij Kil., z. onder BIEZEM.

BIENSTE, V. Hetzelfde als Biest dat Kramers ver-

taalt door premier lait d'unr vache qui vient de veler,

amouille ; colostre, be'ton.

— BIENSTEBOTER, -BEUTER, -BUTTER, V. Biestboter.

— EiP.NSTEMELK, V. Biestmelk.

BIENSTEN, biemtte (wvl. ook bienstege, zie l.-tfPER-

FECT), gebieiist (i\i\. ebienst, zie GE), b. w. Melken na de

kalving, de biest afmelken. Eene vernieuwde koe biensten.

Is de koe al gebienst ?

BIER, o., fr. Mere, Hij sleeg het in 't bier, hij gaf het

zich in 't bier, fr. // se tnit a boire son soitl de biere.

— Ten biere gaan, zijne gewoonlijke pinte gaan drinken

naar cen bierhuis of herberg. Waar gaat hij ten biere?

fr. quel cabaret fre'quente-t-il? Hij gaat ten biere naar de

Drie Zwaantjes.

—BIER, z. Kante-, Kavesse-, Keerze-, Opvul-, Peur-,

Puur-, Schee-, Scheid-, Stort-, Sturte-, Uithaal-, Vasten-.

BIERACHTIG, adj. Wordt gezeid van de oogen van

iemand die le veel bier gedronken heeft. Het is maandag

nuchting, zijn oogen staan weer bierig 0/ bierachtig.

— Die veel voor bier is, geern bier drinkt. Een glaasje is

genoeg; ik ben niet bierachtig. — Zie -achtiq.

BIERBORST (uitspr. -bost, zie RS), m. Bierdrinker,

die veel bier drinkt.

BIERDICHT, adj. Waar het bier niet door kan zijpe-

len. Eene bierdiclite ton. Dat vat en is niet bierdidit.

— Vgl. Terredicht, Waterdicht, enz.

BIERKANDEEL, o. Biersoep.bierpap met suiker en

eiers. 's Avoiids cot men somtijdsbierkandeel.

BIERKEETE, BIERKITTE, v. Een rond houlen

vat veel hooger dan wijlI op wijze van eene groote kan,

gemaalct van kleene duigen met koperen of ijzeren bauden

beslegen, met eene oor voor handvatsel, en dienende om
bier in te tappen. De bierkeeten verschillen van grootte:

't zijn er van twee tot zes of aclit stoopen.

— Weil, heeft Kit, v., eene groote kruik, en Kil. Kitte.

Zie keete.

BIERKETEL,, m. Hetzelfde als Brouwketel, fr. clum-

diere a brasser,

BIERKITTE, /.. bierkeete.

BIERLERZE, (iiitsp. -lezze, -lize, zie Rs), v. Bier-

buik, biertlrinker. Zie lerze.

BIERPOMPE, v. Metalen pompje dienende in hcr-

bergen, oni, bij middel van eenen looden derm, die in den

kelder daalt en in de bierton dompclt, bier te pompen bij

den toog.

BIERSWOLLERIJ, v. Swanseling of verkwistm.;

van liier bij ilrinkebrocrs. — Zie swollen'.

BIERVOERDER, m. Bronwcrsknecht die de toniim

met den bierwagen vervcert. lie biervocrders dragen \\v\

den bierboom de tonnen in den kelder.

BIERWEERSE, BIERWERSE, .. Zie weersi ,

BIES, m. Z. BILS.

BIES, v. Zie bieze, en de compos, aid.

BIES, imperfect van Bassen. Zie b.assen.

*BIES-BOUT, m. Zie iiij.SP.\u\v.

BIETJESTEKKER, m. Een vogeltje aiiders ook

Ivapellevogcl en Lu.uepiepe geheeten.

— Bietjestekker is hetzelfde niet als Biewolf of Bijen

dat m de Woordenlioeken verfranscht wordt door^?/<'/< ,

mcrops.

BIEVLAKE, v. Zie BiEllURim.

BIEZE .r BIES, V. Biczcm, U:jonc.

— Bij lileermakers, enz. Eene trens, lint, of koordetie np

wijze van ccncn bieshalm langs den zoom of op den 11. !

van een kleed genaaid, fr. passe-poil, nervure. Biezc

eene soldafenbroek. Eene bies of een biezeken aan de
]

-

van eene vronvvenmuts.

— Bij schoemakers. Een lederen strookje of riempje,

smaller dan een rand, en gebezigd om te spanncn.

— Bij huidevetters. Eenebleekeof witte streepbinP'

I

het leder, fr. come. De biezen in het leder zijn een ti

'

dat het leder niet genoeg getaand is. Goed leder heeft gi- -,.-

biezen. AI5 men het leder doorsnijdt, ziet men de bie;- op

dedoorsnee.

— Bij smid.s, enz. Dikke boord of zoom langs den or-c I

of rug van eene zeisen of van eene pikke, om sterkte am
het blad te geven.

— Bij schrijnwerkers. Een rond lijstje met of zond.i

kantjes, h. baguette. Eene bies met cen kantje van omlri,

lieet asterva! ; eene bieze met een kantje van boven, heel een

averechtschc astcrval.

—BIEZE, —BIEZEM, —BIES, z. Grab-, Gracht-,

Ki lei-, Pap-, Peerde-, .Splet-, Steen-, Stoel-, Veld-.

BIEZEM, m. Hetzelfde als Bieze, fr. jonc. Die gvaeht

staat vol biezems. Biezems trekken. Eenen benst van bie-

zcms vlechten.

— Bieze, bij Kil. ook Biendse, komt van Binden, cmh

als 't Ljiincits ysnjungo, en 't gr. sj^oivo; van '*yfi^- I 'H -

zem is dan zooveel als Bindseni. Vgl. Bliksem van BlikliLii.

Bloesem van Bloeien, Deesem (deegsem) van Dijgen, Ree-

sem (reegsem) van Rijgen, Ziksem (zeisen) van 't 1. sccarr.

—BIEZEM, z. —BIEZE.

BIEZENHUL, m., vklw. biczenhiilleke{ii. Een struik

of groep biezen, Ir. un buisson de Jones. Er groeide hier en

daar een biezenhul.

— Kijken lijk de diiivel door een biezenhidleke, bits en

toornig kijken. Wat schilt er dan? ge kij1;t lijk een duivel

door een biezenhulleke. — Zie hul.

BIEZESTEKER, m. Bij sehocmakers. Een mesje om
de biezen te snijdeu. — Zie BIEZE.

BIGGEL, BUGGEL, BUGGER, m. Waliker leveu-

dig kind. Een biggel van een kind, van eene.i jongen. o Gij

Ideene biiggel. Die buggel verveelt mij.
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BIJ [vy\. Hi), in., vklw. /iiyfje. Hetgeen men inxct in ocn

spcl, Ir. »i/se. In hetkaartspcl is tie bij een penning; in hel

niaibelspel is de bij cen niarbcl, cnz. Elk nioet /ijncn bij

steken. Hij heeft zijnen bij niet gestekcn. Zijnen bij liebbcn

(zon veel winnen als men ingezet had). Ik heb alsan mijnen

bij.

Zi/nen bij nit lie ronde trekkeii, zi/nen hi) uit den pot

nemen, wedernemen hetgeen men ingezet had en uitscheiden

van spelen. Fig. zich onttrekken aan eene z.aak die slecht of

gevaailijk wordt, fr. tirer son e'pingk dujeii.

BIJ (wvl. BI), voorz. en bijw., conipar. bi/der, supcrl.

. bijdst en b^st, fr. prcs de, anpres.

— Bi) ti/'den, beteekent niet aleen Bij poozen, bij wijleii,

nu en dan, fr. de temps en temps; maar 00k Bij tijds, aan

tijds, ten bekwamen tijde, fr. a temps. Hij kwam nog bij

tijden oni met den postwagen te vcrtrckken.

— Bi/ ttvee j'aar, by zes ?naanden, bij drie dagen, enz.

Nog twee jaar, fr. en deux ans, Na zes maanden, fr, encore

six mois. Met drie dagen, fr. apris troisjours. Bij twee

uren zal hij gedaan hebben. Bij vier weken zai de oegst

rijpe zijn.

— Bij lateren dag, bij later ttjd, in vervolg van tijd, fr.

dans /a suite, plus tard. Nu wordt zijne handelswijs

beknibbeld, maar bij later tijd zal men er de wijsheid van

waardeeren.

— Bi/ lange niet, 't schilt veel, 't is vene van daar, in

geener wijs, fr. il s'enfanf. Jk zal dat bij lange niet dnen. Is

hij zoo rijk als zijn breeder ? bij lange niet.

— Bjde wyl (wvl. bi de wile), binnen de wijl, binnen-

dien, intusschentijd, (r. dans Viatervalle, entretemps. Pleet

gij den oven, ik zal bij de wijle het brood kneden. Kleed u

aan, ik zal bij de wijle het peerd inspanuen. {Bij heeft nog

dezen zin van binnen in bij dat hieronder, en in bi/dien, zie

aid.)

— Bi/ wordt in eenige plaatsen (b. v. te Beemem, bij

Brugge) gebezigd voor met. Hij wandelde by zijnen stok in

de hand. Hij stond bi/ zijnen hoed op het hoofd. De man
bi/ zijnen zwarten baard. Ik ga by vader naar de stad. De kat

eet de miiizen op by kop en haar. (Er bestond een « oud

voorz. bet, bit, dat in beteekenis niet veel van met ver-

schilde, » zegt Dr. De Vries, Mnl. Jfdb. ad v. albed.\i.le.)

— De Oost-Vl. gebniikcn by somwijlen als bijw. in den

zin van byna, bijkans, b. v. Hij is bij zoo lang als zijn

broeder.

— Bij dat, voegw. 1° Volgens dat, voor zoo veel dat, fr.

d'apris qiu\ pour autant que. Bij dat ik versta, dat moet

dezin van den brief zijn. Bij dat ik zag, die mensch raocst

veel lijden. Bij dat wij vernomen hebben, zou hij schielijk

gestorven zijn. Bij dat hij er van oordeelen kon, vond hij den

boek schoon.

— Men gebniiktin dezen zin ook enkelijk Bij, b. v. Bij

ik versta.

2° Binnen dat, liijdien, terwiji, fr. pendant que. Bij dat

't schaapje bleet, verliest het zijn bete. Bij dat de winkclier

omgekeerd was, stool de dief een gnuden ring.

By dat d'eene aen d'andere spreken

Roef! den geld-pot word geschuymd.

(N'^aelaiide.)

— By of omtrent, fr. pbis oh mains prcs. ./Vis men
^an den duivel spreekt, hij is er bij of omtrent, fr.

quand on parte du hup, oti en voit la queue. <: \':\n al

te moordenc, roovene ende brandene, daer sy eenichsins

by ofte omtrent gheraken consten. > (N. Despars.l » Het
springt al in slacken wat dat 'er bij oft ontrcnt is. »

(F. Vanden Werve.)

— Wancer bij zonder klemtoon samengesteld is met

cen woord, verloopt het dikwijis in be :

Bijdien — bedicn.

Bijkans — bekans.

Bijkeerings — bekeerings.

Bijna — bena.

Bijzinnig — bezinnig.

Bijzcinder — bezonder.

BIJ, z. Grapje-, Ortje-.

BIJANDI (wvl. BiANDi), voegw., klemt. op di.

Hetzelfde als Bijaldien. Bijandi gij dat zegt. — Zie BEDI

onder bijwen.

BIJBANK (wvl. bibank, zie ij), m. Bij mulders.

Breede plank binnen in den molen, waar men de zakken

graau of mf el op zet die door den leias opgeheschen

of neergelaten worden.

BIJBELEN (wvl. BiBEtEN, zie IJ), bi/belde, hcb ge-

bi/beld, o. w. 'S avonds voor geheel het huisgezin luidop

eene lezing doen in de historie des Bijbels of in een

anderen boek. Terwij! vader bijbelt, luisteren de kin-

deren. De winteravonden doorbrengen met te bijbelen

en te vertellen. Men bibelt in ons oud Vlaandcren,

in het vastenboekske binst de veertigdaagsche vaslon. ^

(R. d. H.)

— Afl. Bijbeling.

BIJBINDE (wvl. BIBIINDE, zie Ij), v., klemt. op by.

Bij vlasreeders. Van de bijbindc weten, wordt gezeid

v.an vlasch dat, uit het water getrokken zijnde, niet ge-

noeg geroot is in de plaatsen waar de banden lagen,

omdat die banden te hard toegehaald w.iren. Dat vlas

weet van de bijbinde. Vlas, dat van de bijbinde weet,

is taai om zwingelen. In dezen zin zegt men ook dat

Het vlas verketeld is. — Zie \veten van.

BIJBOLLEN (wvl. bibollex, zie rr), bolde by

(wvl. ook boldege bi, zie imperfect), lieb bijgebohi (fvl.

biebold zie ge), o. w. In 't boUespel. Naar de staak

boUen om er bij te liggen. Hij kent het best van alien

om bij te boUen. De eenen boUen bij, anderen blokken,

anderen schieten. ^— Fig. Kunnen blokken en bi/bollen, kunnen doen wat

men wil, de keur hebben van den een of den anderen

middel of maatregel te gebruiken. Ge moet met die zaak

niet verlegen zijn, ge kunt blokken en bijboUcn.

BIJBRENGSEL, BIJBRINGSEL (wvl. Bi-

BRIINOSEL, zie IJ en ind), o. Bijbrcnging, bijgebr.acht

woord, fr. allegation. Dat bijbrengsel komt hicr niet

te pas, fr. voila un sot a-propos,

BIJCHTEN (wvl. BIICHTEN), bi/chtte (wvl. ook

biichtege, zie niHERFECx), gebijcht (fvl. ebiicht, zie ge),

b. en o. w. Hetzelfde als Biechten.

— ICil. heeft Bichten en Biechten.

BIJDEBAUW (wvl. bidebow, zie ij en Au), m.
Bijtcbauw , uok Bijbauw, Biebauw en Pikkebauw, holl.

Bullebiik, boeman geheetcn, bij de Walen bete-bou. eng.
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(Cheshire) buggy-bo, (Liverpool) baw-key. Soort van nachl-

spook waar men de kinders mee verschrikt.

BIJDER, BIJER (wvl. bider), comparatief van

Bij, Nader, fr. plus pris. Hij woont bijder de stad dan

ik. Bijder koraen. Bijer schuiven. Hoe bijder de kerk,

hoe meerder gens (spreekw.).

BIJDIEN, BIJDIES, BIJDIE (wvl. bediex, be-

DIES, BEUIE en BEDI, even als indi, nadi, voor indien^

iiadien; wegens bij = be, zie BIj), voegw. en bijw.

met de stemrust op de tweede greep.

— I" Hetzelfde als Doordien, omdat, om dies wil,

fr. parcf que, vu qiu. Hij vroeg mij den brief te schrij-

ven, bedien hij daartoe zelf onbekwaam was. Hij wilde

't niet doen bijdies het verboden was. Ik kom alhier,

bedi het aldaar te gevaarlijk is. Doe quamen de \-\-

anden voor de Cniuspoorte van der stede van Brugghe,

ende namen daer veel Coyen ende Schapen; dat quam

bcdv zy deden of van varre haer hoeden van h:>ren

oofde, ende staken haerlieden handen up, ende quamen

alzo als vrienden varre binder sehote. » (Kronyk van

Brugge.)

— Bijdien dat, bedi dat, doordien dat, omdat. Hj
ziet het niet, bedi dat hij blind is.

Bedi dat Lucifer, die scone.

Was gheworpen uten trone.

(Maerlant.)

— Pi/dies van, bedies van, om dieswille van, ter

oorzaak van, causa. Men zag boomen noch huizen staan,

bedies van den dikken smoor. De oegst is mislukt bij-

dies van den langdurigen regen.

— Oul. als bijw. Daarom, om die reden.

Bedi mesdoet hi ende lieghet

Die seit, dat hi iet maken conde,

Die quade gheest, sonder zonde.

(Maerlant.)

Dattie mensche weseij moet

Allene, dat nes niet goed :

ALnken wi hem oec bedi

Helpe die hem ghelijc si. (Id._)

— 2" Hetzelfde als Binnendien, bindien, binstdien (zie

bij), d. i. intusschentijd, middelerivijl, fr. entrctemps. Lees

gij de gazette, 'k z.il bedien eenen brief schrijven.

De wynen vloeyen 'er als uyt gestorte beken

;

Het is van eerst lot lest een staegen over\'loed.

Bydies den aermen mensch sj-n graegen honger boet

Met brood en water. .

.

(Vaelande.)

En bydies had zich beraen

[en was van gedacht veranderd). (Id.)

Sy bydies spoeyt rasse rangen

Voor de deur . .

.

(Id.)

» Die de overstapsels bydies, terwylen, ondertusscJten,

dacr en lusschen, onder-uylen, tusschendien, ten selven

tyde, ens., altemael als in de Lethe versmoord heeft, om
altoos, als met een welbehagen, intussc/ien te stellen. »

(Vaelande.) Nooyt sal ik gelooven dat intusschen eenigen

voorstap verdient boven bydies of ondtrtusschen. » (Id.)

— Ook voegw. met of zon&a dat. Tenvijl, ir. peiiJ i

que. Het kind viel in den heerd, bedien de raoeder C'

stond weg was. Doe dat voor mij, bedie dat ge hier n

wachten.

— 3° Ook gebruikt voor Bij.-Udien, fr. si, en cas que. U
't bijdien gij dat gedaan hebt, ge zult het duur betalcu.

Bijdien gij dat nog eens durft zeggen.

BIJDST :;i BIJST (wvl. biidst, bust, zie ij), super-

latief van Bij, naast. Zij waren alien niet ver, maai- hij was
de bijdste. Hij is bijdit van alien gekomen. Loop om den

geneesheer die de bijste woont.

— Om ter bi/dst, om ter naast, fr. an pluspris. Om ter

bijdst naar eene schreve schieten. Om ter bijst raden hoe

oud ieniand is.

BIJEENRUIFELEN (wvl. bieenrufelen, zie ij

en t'l), niifelde byeen, byeengemifeld, b. w. Met den

ruifel in een hoop vergaren. Het opengespreid graan bijeen-

ruifelen. — Zie ruifelen.

BIJEENSCHARTEN (wv1.bieen-|, schartte bi/een,

bi/'eetiveschart, b. w. Thoope schrapen. Hij schartte de

dorre blaren bijeen. Hij schartte al zijn geld bijeen om die

schuld te betalen.

BIJFEERT (wvl. bffeert), m. ofv. Zie Btn'EERD.

BIJFEERTING, v. Zie bijveerd.

— Somtijds hoort men Bijfetingen, zonder de r, zware e.

BIJGAAN (wvl. BI-), het ging bij, het heeft bi/gegaan,

onpers. met of of dat. Weinig schillen, op het punt zijn

van, fr. differer de peu. 't Ging bij of zij vochten (zij voch-

ten niet, maar zij waren op het punt), 't Ging bij dat hij

versmoorde (hij versmoorde niet, maar het heeft weinii;

geschollen). 't Ging bij of hij trof den vogel niet(hij trof den

vogel, maar met moeite en bijkans niet). 't Ging bij dat hij

niet betaalde (hij betaalde, maar hij was op het punt van

niet te betalen). Het zal bijgaan of hij zal niet genezen, dat

hij niet genezen zal.

— Ook zonder complement. Sterft hij niet, het zal

bygaan. Hij zal nog zijne zinnen verliezen : het zal bijgaan.

— Tuist in denzelfden zin gebruikt men ook Bijkomen.

BIJHALER (wvl. BIHA-\LDERof BIH.VELDER, zie AE

en ij), m. Schraper, ieraand die schravelachtig is en rap

.achter 't oordje, die geld vergaart. Het is een bijhaalder.

BIJHOORSEL (wvl. B1H-, zie ij), o. Bijhoorige z.aak,

fr. accesscire. Met al de bijhoorsels.

BIJHOUDEND (wvl. Bi-), .idj. Sp.-uirzaam (in eenen

goeden zin). Taai en traag aan 't gevcn, eenigszins gierig (in

eenen slechten zin). Een bijhoudend mensch. Bijhoudende

zijn.

— Die 't geen hij weet zelden kenba.ar maakt, die een

geheini wel bewaart. Ge zijt al te bijhoudend.

BIJKAN (wvl. BIKAK en BEK.\N, zie ij en Bij), bijw.

Bijkans, bijna. Bijkan tien frank. Hij viel bijkan dood.

» Te midden sombere en bijkan ondoordringbare eikenbos-

schen. » (A. Duclos.)

— Ook Bijkansten en Bijkanst.

— AVordt schertse nde gebriiikt als antwoord in den zin

van Geenszins, het is ver van daar. Is het waar dat gij die

hofstede gaat koopen? Bijkans. Ik peis dat gij ook van dat

gedacht zijt. Ja, bijkansten.
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BIJKANST. BIJKANSTEN, bijw. Zie bijkax.

BIJKOMEN, htt k-uam bij, het heeft bijgekomcn,

(wvl. BIKOMMEN, kam hi, bigekommetu, zie komen), onpers.

met of of dat. Weinig schillen, fr. differer dc pen. Het

kwaiii bij of hij \nel in 't water. — Zie bijgaan.

BIJL (a »;. BILE, zie Ij), V. (niet o.) Happe, fr. cog-ne'e.

-BIJL,/. Latte-.

BIJLEEFTE(\wI. BiLiFTK, zie ij en ki_v>k\-erk.).

V. Hctzelfde s.\> Bijleve.

BIJLEGGER (wvl. bilegger, zie rj), m. Bij toppende

':'"'1cren: zie HOKRI.

IJLEVE, V. (de trseede sjlbe heeft eenen halven

on). Levenslang \Turhtgenot van eenig goed, fr. r^-

-' 7 viagery iistifniit. De weduwe heefl al hare eigen-

cloninien afgestaan aan hare kinderen, niaar zij behoiidt de

lijleve van den helft. Hij heeft alles verkccht, niaar hij

h iiult er de bijleve van. Al het goed is verkocht, maar hij

hi ft er de bijleve van. De bijleve hebben van het goeil. Zij

n een huwelijkskontrakt geraaakt waarbij de langst-

le de bijleve behoudt van het goed van die eerst sterft.

leve bespreken.

Kil. Bij-le\inghe, usiis/nictiis ; et </os, dotalis friu-

ulgo vitalia. < Zy zoiide die stede van Cortrycke

i
' len melter casselrie voor haer duwarie ende byler^n-

(X. Despars, passim.) . AIs man ende wijf, t'samen

welicke hebbende ghcweest, overlijden. weder sv kin-

ichterlaten ofte niel, soo heeft de //Dighsf/erende in

nghe, de helft van het inkommen vande leenen, erfve,

\ los-baer oft onlosbaer, huysen. ende alle andere

!;oudende goedinghen, ghekommen van den overle-

-ijn leven lang gheduerende, alsoowel vande gone by
' erleden ten huwelijcke ghebrocht, als die ghedurende

huwelick, hem verstorien, ofte by veriallen ofte ver-

n ende anderssins toeghekommen zijn. •> (Deelboeck

1 Lande vanden Vrj-en.) Als tivee by-levinghtn

^n hebben iivf een goedt^ ende d'eerste by-le^'i'nghe

le versterven, soo en sal daer door de laetste bv-le-

" niet vemieerdert worden, maer cederen tot profijte

' n proprietaris. (Id.) ^ Man noch wijf en behouden
• hfat noch bvle7-inghe op de goedinghen die de hael-

'is vanden overleden man ofte wijf, d'een jeghens

' r, ten sterf-huyze inbrenghen. » (Id.) « Als de gone,

-levinghe houdt aen eenighe landt, leeft tot Sint

i - lagh mid-somer totten sonnen-opgangh, sal de helft

vanile by-levinghe verschenen wesen; ende leeft hij tot

Sint Gillisdagh daer naer, oock totten Sonnen-opgangh, soo

>al -ic gheheele bv-^ei'inghe vervallen zijn, omme bv de

haeldinghers danof te profiteren, sonder anderssins te ghe-

'•"n na rate van tijde; maer in renten ende huys-huere,

te van tijde gherekent worden. » (Id.) t Sonder dat

' 'fte moeder daeraen eeni^h recht van brleiin^he
'• '. -(Id.^

BIJLEVEN, o. Hetzelfde als Bijleve, bijlevinge,

fr. itsiifriiil. Het bijleven hebben van 't goed. Het bijlevcn

behouden.

BIJLEVINGHE, bij Kil.. zie PrriKVE.

BIJNAAS, BIJNAAST, BIJNAASTEN, BIJ-
NAAR, BIJNAARS, BIJNAARST, BIJNAAR-

STEN (wvl. BI- met den klemtoon, ot BE- zonder klem-

toon, zie lj-€n bij), bijw. Hetzelfde ab Bijna (wvl. bina en

bena), bijkans. Ik heb bijnaas gedaan. Honderd frank

benaarsten. > Lueghenconfj-ters wiens prasraghen schynen

bynaest waer te zyne. - (Ed. De Dene.)

End' heeft bvnaest op den schouders ghedommen

.

(Id.)

Dns roepe ic als t'enden rade bynaes.

(A. Biins.)

— \'gl. -Utoost, altoosten ; Bijkanst, bijkansten, enz.

BIJNST (wvl. BUXST, zie n), m. Eerste raelk van

eene vemieuwde koe, anders 00k Bieste en Bienste ge-

naamd, fr. amouille. — Zie BIESST.

BIJS, ra., BIJZE. V. (wvl. bus, m., bize, v., zie ij),

en hier of daar 00k BIES, m., BIEZE, v. Hetzelfde,

meen ik, als Bijspauw, brems, zie BijSPAnv; ofbeter mis-

schien De daad van 't bijzen : zie bijzex.

— Den bi)S steken, de bi/se sicken, en hier of daar 00k

den bies steken, de bicze steken, en zelfs de bie steken, 00k

nog den bt/zer steken of trygen, 't schtn-iiit steken, en

den bout steken, driftig .tan 't loopen gaan gelijk eene koe

die de bremzen (fr. taons) hoort ronken, snel vluchten. aan

't bijzen gaan. De koe stak den bijs in de weide. De haas

sprong uit en stak de bijze. De dief heeft aanstonds den

bijs gesteken. — Vgl. Dc moord steken id. i. de moor<l

krijgen, moord in den zin van dood, fr. la morf), en dc ivalg

steken (d . i. de walg krijgen).

— Men geeft 00k den naam van Bijs of Bies, m. aan het

kork dat men van verre tracht om te werpen, in zekere

spelen : zie BijzEKOtrwEX en papboerex.

— Xaar de Scheldewarirt draagt de Schongel, fr. cscar-

polette, ook den naam van Bijs, m. en Bijze. v.-, zie bijzen,

bees, grbezen.

BIJS.z. Vooiken-.

BIJS, BIJZE (wvl. BiZE, zie u), v. Bui, voorbijga.inde

regenvlaag, fr. onde'e, lavasse, giboule'e. Eene bijs met of

zonder wind, 't En regent niet gedurig, maar 't komt nu en

dan een bijze. Wacht een weinig tot dat die bijze voorbij

is. De ilaartsche bijzen.

— Fig. gez., even als Bui en \Taag, voor Eene kwade

voorbijgaande gemoedsbeweging, fr, acees de maievaise

humeiir, de colere. In eene bijze zijn.

— Bijs.vcHTiG (wvl. BnSACHTiG), adj. Buiachtig. Bijs-

achtig weder.

BIJSCHIEN.bijw. Zie B.

BIJSDE (wvl. BnsDE), .adj. Die zulke bobbels of knob-

bels heeft waarin bijswomien zitten. Die koe is bijsde op

den rug. Bijsde koeien zijn gezonde koeien.

— Dit w. is samengesteld uit bifs en de uitgang dc (zie

-DE) ; waaruit ik besluit d.it hii's een zelfst. nw. is, beteeke-

nende hetzelfde als bi/'s-uvrm, fr. lar-re de Fhypodermc du
bwuf. Of echter dit w. bi/'s bij 't volk gebruikt wordt, kan ik

niet verzekeren ; manT bi/s'jvrm'\% overal gekend.

BIJSKAUW, BIJSKOUW (wvl. biiskow, zie ij en

\v), m. Zie biizekaiw.

BIJSOORM (wvl. Bii.sooKME. zie ij),m. Zie bijswokm.

BIJSPAUW (wvl. Biispow, zie IJ en AU), m. Soort

van groole Nlieg met snelle en luidruchtige vlucht, in ds
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wetenschap tahamis, Ir. taon. De bijspauweii vliegeu met

zulk cen gedruisch dat er tie koeien van op de vlucht gaan.

In Xoord-VI. is de bijspauw gemeener dan in Zuid-Vl.

— Kil. Bies-bout, scarabeus alts strcpitaits ac mm
mn.xiiiio iinpetu ac stridore volans, — Vgl. Korenbout bij

Kramers vcrtaald door fr. charoncon, en Romboutbij Kil.

Puijst-bijtcr, mordclla. Ten Kate (2' Proeve, bl. 595) heeft

Bouten in den zin van Garnalen, 1. gammari, fr. crevittcs.

— Zie v.ww,

BIJST, -'e BTTHST.

BIJSTANIGE, BIJSTANEGE (wvl. bi-), v. Bij-

staanster, luilpvrouw, vrouw die ergens gaat helpenalser

veel werli of liuitengewone bezigheden zijn.

— Te Biiigge gebruikt in den zin van Binnendienstercge.

Zie^ild.

BIJSTEKEN (wvl. HI-, zie IJ), stak bij, bjgestelien,

b. en o. \v. Bij spelers. Geld inzetten, fr. /aire la niise,

jncttre de Vargent au jeti. Bijsteken in den pot. Elk steke

eene kluite bij. Er is nog iemand die moet bijsteken. — In

dezen zin zcgt men ook enkel Steken.

— Zich bijsteken, zich weren, zijn best docn, al zijne

kracliten inspannen om iets gedaan te krijgen.'zich bezigen.

Ik heb mij daar moeten bijsteken, of ik kreeg vandage niijii

wcrlc iiiel voltooid. Alio, .Steekubij (d. i. weer u)!

-BIJSTEKEN, z. Buitenka-, Ka-.

BIJSTIER (wvl. BI-STIER of BUS-TIER, zie ij), adj.,

kleml. op by. Van geld en goed beroofd, arm, behoeftig. Hij

is bijstier. Hij heeft zoo veel tegenspoed gehad, dat hij

bijstier geworden is. Zich bijstier drinken (alles verteren in

den drank en arm worden). Een bijstiere boer (omtrentarni).

Gij en zult daarom noch te rijker noch te bijstierder zijn.

t Als wy dat (land) niet cultiveren en moghen noch oock

ooirbooren, wy werde aerme ende bysticr. » (Z. v. Male
.

)

« Die groote verachterthede van alle die stedendie nn gheel

acrmc cnde bysticr gheworden waren. » (N. Despars.)

« Zommighe hieten ketelgheesten wicns ])rofcssie was in

groolc maeltyden, daer mede dat zy elck ander bysticr

maecten. » (J. Vande Velde.) « AVant anderssins de voor-

seyde vulres tachter zouden moeten ghaen, ende hendelike

*!'.?/;<•/• worden. » (Cueren van den viUlersvan Bnigge.)

Maer dees bouve orj'nghet al ter mwyne

;

Ick werde bysticr.

{Ed. Ue Dene.)

— Twee lichteti en ccn vicr inaakt >•' n ri/k man [ofccncn

boer] bijstier, gebrekaan spaarzaamheid veramit.

— Iemand bi/sticr maken in het spel, hem al zijn geld

afspelen, hem i-ut spelen, blcs maken. Ik heb met hem
gekaart tot dat hij bijstiei was.

— Het zal rijk of bijstier zijn, zegt men even als 7 i-i/

maal of mantel zijn, waneer men iets onderneemt waat

onze fortuin of onze ondergang uit volgen moet.

BIJSTIERVELD, o. Zoo heet in 't Poperingsche

hier en daar een stuk land dat mager en weinig vnichtbaar

is. Hij bouwt een huis op zijn bijstierveld.

BIJSWACHTER, zie bIjzewachter en papboer.

BIJSWORM (wvl. HiLswoRM, BiiswuRJi, en bils-

OORME, zie IJ en oorm), m De larve van eene bremssoort

(fr. espece d'a:stre) (Hq in Acvieteaschap hypodermabovis

heet. De plaats van den huid, waarin ecu bijsworm zit, is

opgerczen als cen bobbel, en 't is met die bobbels te 1

wen dat men de bijswormen er uit drijft, — Ook Tci

Veurne-amb,

— Hoe heet bij 't volk de vlieg waar de bijsworm

voortkonit? Ik gis Bijspauw. "Wei is waar, deze naam m

gem. gegeven aan den ronkenden tabanus, fr. taon, >

lari'e in de aardc leeft en niet in tlen huid van runddi

maar men bemerke i" dat de eerste helft van bijspan

bijsimrm hetzelfde woord is ; en 2" dat fr. aistrc en taon m
de Wdb. onverschiUig vertaald worden door Brems, aU uf

beide maar kkn waren.

BIJT, m. Pijtelo, kuit, kippe, jong kalf. Eenen uuch-

teren bijt vcrkoopen.

BIJT (wvl. BITE), v. Groote opening gema.ikt in het ijs

van den eenen oerer tot den anderen. Eene bijt in de vaart

maken om er met eenen boot over te yareu.

— Waneer men aleenlijk Een gat in 't ijs gehouwen

beduiden wilt, zegt men eene Loeme (zie aid.) ; nogtans in

Xoord-A'l., even als in Holland, wordt Bijt ook voor Loeme
gebezigd. — In eenige strcken is Bijt mann., in andere

OBz. Eenen bijtkappeo. Hij is in dit bijt versmoord.

—BIJT, 7. In-.

— BIJTEN, z.Krebbe-.

BIJTER (wvl. BITER, zie ij), m., sklw. bijtcrtjc. Bijt- ,

tand, snijtand, fr. dent incisive. Het kindje krijgt zijne

bijtcrtjc?.

— BIJTER, z. Kobbebijtertje, Koorn-, Konse-,

Krakkc-. .^pillc-. Tee-.

BIJTERSHOOFD (wvl. bitersh-, zie ij), o. Een
gebeiteldc stoenen ko]i met een giijnzend aangezicht, waarop

b. V. de balkcn rusten in oude gebouwen, enz. fr. mascaron.

BIJTHAAI (wvl. BirniAEiE, zie yen ,ve), v. Een zce-

visch van weinig of geen weerde, fr. sqiiale bleu, 1. carcha-

rias glauciis. (Van Beneden, Ann. Pari. 1865-1866,

docum. hi. 602.)

BIJTNETEL (wvl. biitnetel, biitnettei., hiit-

nutf.i. zie ij), ni.Insommige streken hetzelfde als BranJ-

netel, 1. urtica. tegenover den dooven netel, 1. lamiiim.

BIJTTAN D, m. Snijtand, fr. dent incistvc. I

BIJVEERD en BIJVEERT (wvl. 11IV-), m. of v., I

zware ee, klemt. op bj. Bijzaak, toevoegsel, hetgeen het I
hoofdzakelijke vergezelt en aankleeft zonder nogtans er ^
noodwendig dcel van le maken, fr. accessoire. Gem. in

't mv. bijvecrden en bijveerten, gebezigd. Een wagen met

al zijne bijveerden, fr. un chariot avec ions ses aceessoin <

Eene keern met al hare bijveerten. De brouwcrij werd >

kocht met al hare bijveerden. Het vraagt veel onkost 1

nieuwe kerk te stichten, zonder nog te spreken van de

autaren, den orgel en meuigvuldige andere bijveerten. Er

zijn veel bijveerden aan die zaak. De bijveerten niet rekenen.

Van de bijveerden geen gewag maken.

— Ook De bijkomende dingen die men gemeenelijk

bespreekt in 't maken van een vcrdrag of kontrakt, zoo

als het drinkgeld voor den knecht die de verkochtc waren '

ter beslemde plaats levert, den wijnpot dien men gccft in

't maken van eenen pacht, enz. In dezen zin zegt men : •

Bijveerden bespreken, geven, krijgen. De bijveerten waren

kleen.
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— Men zegt ook Bijfeerten eu Bijfeerlingen.

— Dit woord, dat zecr gemeen is bij de Oost-Vlamingeu

zoo wel als bij ons, komt van by en x'cerd, vaard of vaart,

van varett : hetgeen bij iets anders vaart ofgevoegd wordt.

Vgl. 't fr. accessoire van 't 1. ad-ccdo.

BIJZE, V. Zie Bijs, m.

—BIJZE, 7.. IJs-.

BIJZEKAUW, BIJSKOUW (wM. bizekow, biis-

KOW), m. Een kork met centen op, dat men tracht omver

te smijten. Bijzekaira- smijten, (r.joucran botichon.

BIJZEKAUWEN (wvl. bizekowtes, zie ij en .Kc\

bifzfkaimde, htb gthiizekainvd, o. w. Een spel waarbij

men, met een stiik geld of metalen schijf, tracht een kork en

dc centen die er op liggen, om te werpen; anders gezeid

Bijzekaiiw smijten, den bijs smijten, metteren, kork schie-

ten, kalle schieten, fr. jotter mi botichon.

BIJZEN (wvl. BIZEN, zie Ij). bi/'sde, heeftgebi/sdfiTi^v-,.

Wordt gezeid van buiig weder, als er nu en dan eene

regcnvlajg komt met wind. Het heeft gisteren geheel

den dag gebijsd.

BIJZEN (wvl. bizen), Jyirf? en i^«, (wvl. scherpl.

ee, zie DtnGEX), geby'sd en gcbezen, o. w. dat Kil. ver-

taalt door cestiiare, a:stti exagitari; insano more dis-

ctirrere: monicatim Itidrre, lascivire. Wij gebruiken

dit woord gebeel veel, als volgt :

— Dr ioeieti bi/zen, waneer zij in de weiden drif-

tig loopen met den steert in de lucht. Het bijzen van

de koeien is somtijds, niet altijd, een teeken dat zij

tochtig zijn. De koeien gaan aan 't bijzen als zij de

bijspauwen hooren ronken ffr. besrr). Als de cene koe bi/sf,

de andere sfeelf dm steert op, is een spreekwoord om
te beduiden b. v. dat de geest van muiterij gemakke-

lijk van de eenen naar de anderen overgaat.

— Ge^'letis;elde rnsetten bifzen , waneer zij hitsig

vliegen. De gestoorde bie'n kwamen uit den korf gebezen.

De zwarte mestkever (fr. geotriiJ>e) komt 's avonds al

ronkende langs de ooren gebezen.

— Krtiipdiertjes bi)zen, als zij trachten snel voort te

ijlrn Lings den grond of langs de muren. Zie dat beestje

bijzen l.ings den vloer. Daar kwam eene slek in huis

gebezen . De slekken bijzen. .ils zij vlijtig kniipen langs

den grond. met hare voelboomtjes npgesteken. Het bijzen

van de slekken is teeken van slecht weder. Paschendi/-

sntdag als de slekken bifzen, zegt men om te beteekenen

nooit. of ten minste eenen grooten twijfel uit te dmk-

kcn wegens iets d.it gebenren zou.

— Een mensch bt/st, die driftig loopt of aansnclt. Hij

kwam uit zijn huis gebezen achter de kwa jongens die

opTzijne deur buischten. Van jongheden die wereldsch

lijn en veel naar herbergen en kermissen drillen, zegt

men dat zij bijzen . Jongheden die veel loopen en bijzen,

krijgen dikwijls een slechten naam.

En die selver den rechten wegh souden wijsen,

Som na nieu weghen oock loopen ende bijsen.

(A. Biins.)

'Twelck 'tsimpel vole wt den wege byseti doet.

(Id.)

.'\lle m.-icht is van Godt weerdich om prijsen,

Maer die daer na steken, loopen en bysen,

Sal God confimdeeren. (Id.)

AVaer dat ic loope oft waer ic byse.

Hy sal al ianckende noch na n bysen.

(Id.)

(Id.)

Dies mocht hy rasch t' huuswaert bysen.

(Ed. De Dene.)

— Het hoar byst, waneer het oprijst of stormt. Al mijn

haar bees van gramschap. Zijn haar bijst op zijn hoofd van

woede. Hij voelde zijn haar bijzen van schrik. Het haar van

den bond bijst als hij vertoomd is. De pluimen van zekere

vogels bijzen als zij in gramschap zijn.

— De steert van eene koe of van eene kat bijst. waneer

hij oprijst.

— Een Tocht by'st als het met geweld ergens uit op-

borrelt of springt. Zie eens dat fonteintje bijzen. Hij hield

zijn hand tegen de lul van de pomp gesloten, maar het

water bees tusschen zijne vingers. De champagnewijn bijst

uit de flesch. Eene bierton bijst als men de spon doorboort

of het rwilije lost. Men doet eene ton al bovenbijzen, om
er lucht in te lalen en ze dus al onder af te tappen.

— Bij de Oost-"\n. wordt Bijzen (bies, gebezen, J. Bols,

in 't Kath. Onderwijs, i Sept. 1882) gebruikt in den zin van

Schongelen, touteren, fr. se balancer stir Vescarpolette.

—BIJZEN, z. Uit-, Weg-.

BIJZER (wvl. bizer), m. Hetzelfde als Bijs, in den

by'zcr krygen olden bi/zer stetoi, d. i. bijzen, loopen, weg-

vluchten. De koeien kregen den bijzer. Hij stak den bijzer

uit vrees van slagen te krijgen. — Zie BTJS, m.

BIJZETTEN (wtI. bizetten, zie ij). s<'"<' *y. *y-

gez^:t, b. w. Bij kaartspelers, eoz. Bijsteken, fr. metire son

enjeu.

— Zieh byzettcn, plaats nemen aan tafel, zich neerzetten

bij de andere dischgenooten. Zet u bij en eet met ons.

BIJZEWACHTER, BIJSWACHTER, m. Zie

PAPBOEK.

BIJZIG (wvl. EIZEG, zie IJ en -IG), adj. Bijsachtig,

Iniiig. Bijzig weder.

BIJZINNIG («-v]. BIZIKNIG, en bezinkeg, zie W}\

adj., met den klemtoon op ZIN. Zinneloos, krankzinnig,

fr. aliene. Bijzinnig worden. Bijzinnig zijn. Een bijzinnig

mensch. Men heeft mij gezeid dat hij sedert eenigen tijd

bijzinnig geworden is.

— Afl. Bijzinnigheid (wvl. ook Bizinnigi, zie HEm),

— Kil. Bijsinnigh. bisinnigh, amens, demens.

BILD, o. Hetzelfde als Beeld, fr. image, statue.

— Verkleenw. Bildeke(n, printje.

— Kil. Bild, Beld, Beeld, imago.

—BILD, z, Aan-, Ane-. Vgl. -BILK, -bilkt, -bulk.

BILDE, v., mv. bilden. Half bul van eenen boom,

wa.irop de reilen van den ijzeren wtg gevestigd worden,

eng. sleeper, hd. roll, holl. d-u-arsligger, fr. bille. -, Vijftig

koopen sparreboomen dienstig om te zagen, als ook voor

bilden van den yzeren weg, waterpompen, flieringen, kepeis

en ander bouwgerief. » (***).

—BILJET, z. Beer-.

BILJOEN, o. Zie bzloen.

BILK, 111. Berk. Zie but.
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—BILK, - BILKT, —BULK, z. Aan-, Aiie-. Vgl.

BII.D.

BILK, BULK, ra., vkhv. b/lkskcfn. Beluili voor

beest«u, bocht, omsloten weide, omheind perk, Ir. anclos,

pare ento-ure de palisscules.Z\)\yn.^Vik.T>\A\\. l)ij het huis

was er een bilksken voor het kalf.

— Het woord iu dezo cerste beteekenii hoort lueu in

't Rousselaarsche (b. v. te Bevereu).

— In Noord-Vlaanderen is het Eene weide m-^t ^racliten

omringd, gelijk er daar ontclbaar te vindeu ziju, Ir. p^irc,

pdturage, carremi. Kil. BUck, pa^cuum. Een vette bilk.

Een magere buUv. De ossen blijven 's zomers dag en nacht

in de bilken. » Een dood Idnd ghevonden, ghedolven in

dheerde, in een beeilct. » (Kr. v. Br.) « Aldacr zy al tbes-

tiael uyt de bilcken ende garsinghen haelden.
»
(X. Despars.)

— Eenen bilk breken oi schfuren, hem omploegen en in

zaailand veranderen. « Gheene pachters en vermoghen

eenighe gars-landen ofte oude bilcken te breken ofte sayen. >

(Cost. V. Berghen S. Winocx.)

— Eenen bilk dcringen, den dering, die er onder ligt,

uitgraven. Een bilk die gederingd wordt, verliest van zijnc

weerde.

— De Billc verschUt van den Meersch hierin dat dc

meerschen gemeenlijk valleien zijn, of langs de zoom eener

rivier liggen; de bilkeH integendeel liggen hoog met diepe

gr.'.rhten oinringd, en vervangeu de plaats der akkerlanden:

ten andcre, het gras van de meerschen is maaigras waar men
hooi van maakt, tenvijl het malsche gras van de bilken

afgeweid wordt van de ossen, en niet gemaaid.

— Uit deji bilk springen, uit het perk vluchten, de dis-

cussie ontwijken of zijn gegeven woord niet houden, bezon-

derlijk uit lafheid.

— De wereld is geiyk een bilk (oi gely'k een meersch) :

die er meest wetdt, heeft mcest, in die de beste tanden

hecft, krifgt meest. Spreekw.

—BILK, —BULK, z. Koei-, Osse-, Tweetander-,

Zwijne-.

BILKENKASTELEIN, m. lemand die, ten profijte

van den eigenaar, eene of nicer ossebilken gadeslaat, met er

de noodige grachten te delven en te onderhouden, de mol-

honpen open te spreiden, te zorgen dat de ossen niet ge-

stolen worden noch nit den bilk wegloopen, enz.

— Zie KASTEIETX.

BILKGRAS fvvvl. mr.KGEKS, bulkgars, uilspr. -ges,

-gas, zie Rs), o. Soort van gars dat de bilken en de vette

weiden begroeit, en zeer goed veevoeder is, poa prntensis

L., fr. pntiirin.

BILKSNIJDER, m. Zie I'.li.rsxrrDER.

—BILKT, /. — nn.K.

BILLANDER, m, Een platbodemde vaartuig meest

gebniikt op de rivieren, bij ICramers Bijlander, Binnen-

lander en Damlooi)er genaamd, fr. be'landre. « Dede het

magistraet t\vee sclie])en coopen, Billanders genaemt. »

(P.aiiwel Heinderycx.)

— Dit Billander is voor Binlander. Zie assimil^vtie.

—BIL(LE, z. Piiile-.

—BILLEN, zie Ka-, Kleuter-, Klotter-, IClutter-.

BILT, m. Hetzelfde als Berk, fr. bouleau, 1. betuln.

Ook Mei genaamd; en in eenige streken Bilk.

— Bilt coUectiTe geuomen is o. Er groeit daar veel bilt.

— BiLTEiV, BILKEN, adj. Van berkenhout. Een bilten

bezera, fr. balai de brins de bonUau. Bilken hout.

— BILTENBOOM, BILKENBOOM, m. Berkenboom, fr.

bouleau.

BILTE, V. Zie uente.

BILTSNIJDER, BILKSNIJDER (wvl. -snider),

m. Die het fijne rijsliout van de berkeutakken m de
bosschen gaat afsuijden om bezems te maken. H.aar man is

o?n biltsnijder.

BIMBALOWCi
( vvl. BliMB.\LONG, zie IND), m. Zie

BI.N-GBALOXG.

BIMBERLOOI2E (wvl. bu.m-, ;

BARLOOIZE.
; I.ND), v. Zie bi.vg-

BIMBOM, zie BI.NGBONG.

BIMBOMMEN (wvl. bumbo.m.men, zie ind), o. w.

Zie BINGBONGEX.
— Wegens m = >tg, zie ng.

BIN, voorz. en bijw. Hetzelfde als Binnen. Bin de stad.

Hij bezag het huis van bin en van bniten, « Bin haren hve. :.

(Maerlant.) « Nu biti nu buiten spoor. » (Vondel.) « Bin
haren tiden. » (M. Stoke.) « Bin denbestande. » (N. Despars.)

« Bin onderhalf jaer. » (Vande Velde.) « Bin den havende »

d. i. in den avond. (Kr. v. Br.) « Ende byn dyen tydt dat

due dAUenson op de rej'se was. » (G. Weydts.) - Jan die

blij was van bin te zijn. » (K. Callebert.)

Eilfes, naer den regten zin,

Schoon van buiten, goed van bin.

(G. Gcz.i— Vgl. Bacht.

BINDADER, BINDARE (wvl. bund-, zie ind), v.

Spanadcr, tnngriem, fr. filet A' la languc. Van de bindader

gesneen zijn, fr. avoir la langue bien pendue. « Hoe men
de bnif ad^re genesen sal. Alse die bint adere wast in den

mensche onder den tongen dewelcke es geheeten cortinge,

die soe wast meer in jonge kinderen die nieu geboren syn

;

die aderen suldi met vlimmen ontwee sniden dwers. »

(Jehan Yperman.)— Het volk zegt gem. Biinare, met weglating der d,

even als baarnote, banroe, enz. voor baardnote, bandroede,

enz.

BINDE (wvl. biinde, zie ind), v. Zoo heet een kmid

dat in dc Woordenboeken Winde spelt, hetzij de eonvol-

vulns arvensis L. of de convolvulus sepium L., fr. liseron.

— Platte ijzeren reile op de velgen van een wiel, anders

Scheen genaamd. In plaats van eenen hoepel. liggen er

soms v\e\ a vijf binden tot beslag van een wageinviel.

— Vgl. 't fr. bande d'unc rone (ijzeren hoepel).
^

—BINDE, z. Bij-, Schaap-, Strek-, Zomer-.

—BINDEN, z. Mis-, Op-

—BINDEREN, z.Scha-.

BINDIEN, bijw. Binnendien. in den tusschentijd. Ik

zal eene halve nre weg zijn, ge kunt bindien het Iniis uit-

vagen.— Zie bijdien.

BINDLOOD (wvl. EiiND-,zie ind), o. Bij glazemakers.

Smalle Mlirondc lood die in de bindloodmeulen geplet is,

en dient b. v. om de ijzeren roede of reile van eene venster

aan het breedlood te soudeeren.
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— BlNDl,noDMF,rLEN, in. en V. Soort van rad of ])let-

molen oin bintllood tetrekken.

BINDROEDE (wvl. bundkoe, zie tnd), v. Hetzelfde

als Bandroede. De bindroeden van dc stroodckkers wordcn

00k Dekrneden wcnaamd ter onderscheiding van de bind-

roeden die men aan staketsels, hagen, vlaken, enz. lanps

beide kanten aanbindt. <-, Niemandt en vermach inde bus-

schen eeniglie plantsoenen te peelen, le hauwen ofte snyden

eenighe deck-iocden, hynd-mcdcn, wissen, bessenislocken.->

(Cost. v. Veunie.)

BINDSCHOOF (wvl. bund-, zie ind), m. Bij landb.

Ecn sclii'iif dien men met dc halnigaten naar omhoog, en

met de auwen naar beneden, vastbindt, boveu op eenen

stuik of mandel. De bindschoof is als liet deksel van den

stuik en belet den regen, die valt, van in den stuik tedringcn.

De bindschoof is vvel nat, maar de stuik is droog.

BINDSEL. (wvl. BiiNDSEL, zie ind), o. Band, fr. /?<«.

— In 't bez. De koorde waar men de koeien aan vast-

bindt in liaar sliet, fr. hchcne,

— In Bvab. en Limb, zegt men Bindel. (Alg. VI. Idiot.)

BINDWISSE, V. Zie bandwisse.

BINGBALONG (wvl. bung-, zie ind). m. Hetzelfde

als Bingbong, met eenen lasch in den grondvorm, waarvan

breedvoerig bij fladakken gesproken wordt.

— BINr.BAI.ONGEN, o. w. Zie bingbongen.

BINGBARLOOIZE (wvl. biingb-, zie ind), v.

Touter, scliongcl, fr. fScayfyoh'tU'

.

— Ook Biniberlooize.

BINGBARLOOIZEN (wvl. bitng-, zie ind), biiio-

harlooisdf, gcbingbarlooisd, b. en o. w. Touteren, sclion-

gelen, rendckokeren.

— Oi)k Bimberlnoi/en.

BINGBONG, BIMBOM fwvl. bung-, biim-, z >

ind), m.. niv. bingboitcrcn , bimboinmcn, vklw. bi»i-

boitgskc, bimbofiiken ; ook Bimbalong, Bingbalong. Wordt
gezeid van al wat bingbongt. De bingbong van eene

klok of van de klokken (liet geluid er van). Een bond
met bingbalongskens om den hals, fr. avec des grelots,

dcs gril/rt!:. De kwispels aan een kleed, de bellen van

haver of Iiommel, enz. zijn bingbalongen.

BINGBONGEN (wvl. bung-), hingbongde, lieb ge-

biiigbotigd^ o. w. Heeii en weder bewegen, hangen en

ilingeren, met of zonder klank. Wordt gezeid van eene

klok en van alles wat aan eene koord of zoo lets te

zwieren hangt. De klokken bingbongden geheel den

avond. De peren hangen te bingbongen aan den bconi

al.s het waait. Hij viel van het dak, maar hij gieep

zich aan eene koorde vast, en hing daar te bingbongen.

' Ik hong daar en bingbongde aan den tak.

— Men zegt ook Bingebongen, Bongelcn, Bonimclcn,

Bimbommen, en Bingbalongen of Bimbalongen.

BINGEBONGEN, zie bingbongen.

BINNE, bijw. dat in samengestelde naamw. bij ons

gebniikt woidt in plaats van Binnen, door afkapping

der laatste ?;, of beter met bijvoeging eener enphonische

e aan Bin (zie bin). Dus zeggen wij Binnedeur, Binne-

gang, Binnekamer, Binnekant, Binnelandsch, Binnennuir,

f
Binneplaats, Binnestad, Binnewaarts, Binueweg, Binne-

werk, Binnczak, cnz. Bcgint het tweedc woord met een

klinker of met eene //, dan zeggen wij enkel bin, b. v.

Bin-akker, Binhof, enz.

— Bij de wcrkwoorden is 't altijd biniim of bin,

nooit b/finr.

BINNEN, bijw. en voorz. Het opposiet van Buitcn.

— Te binnen komcn of vallen, weder in 't gedacht, in

't geheugen komen, fr. rc^ienir a Vesprit, a la memoire.

Dat komt mij niet te binnen, Het zal u we! te binnen

komen. Het viel mij al met eens te binnen wat hij

mij daarover gezeid had.

— Te binnen liggen, meer of min in 't geheugen

blijven. Het ligt mij nog te binnen. Dat zal hem lang

to binnen liggen.

— Bmten te binnen keeren. Wordt gezeid van eenen

zak, van een kleed, enz. dat men omkeert zoodanig dat

de gewone binnenkant naar buifen, en de gewone buiten-

kant naar binnen zij. Eenen graanzak buiten tc binnen

keeren. De konsen waren buiten te binnen gekeerd.

— Binnen dat, binst dat, terwijl dat, fr. pendant

que. Binnen dat het regent.

— Binneti de wijle, binst de wijle, fr. entretemps.

Schrijf nu uwen brief, ik zal binnen de \yij!e het dag-

blad lezen. « Nu zijn wij aan de eerste riviere gekomen,

zegt hij en hij trekt, binnen der wijle, zijne wecht deur den

regenbak. > (R. d. H.)

BINNENBREKEN, bral! en broli binnen, heb of

befi binnen <;,hrokni, o. w. Inbreken, fr. entrerpar force,

avec efractioii. Dieven die 's nachts binnenbreken.

BINNENBUSSE, BINNENBOSSE (wvl. bin-

neb-), V. Koker van gegoten ijzer of koper, binnen in

de naaf van een wiel, waar de as in draait, bij Kra-

mers Naaflius geheeten, fr. boite de roue.

BINNENDIEN, BINDIEN, BINSTDIEN,
BINSTENDIEN, bijw. met de stemnist op <//.«. In

den tnsschentijd, middelenvijl. Haast u, Ideed u aan,

^ zal binnendien hier vrachten en de gazette lezen.

— Voegw. Tervvijl, fr. pendant que. lie schreet een

brief binnendien (dat) men de maaltijd bereidde.

— Vgl. Bovendien, Builendien, enz.

— Men zegt ook Bijdien, zie aid. — Wegens bin-

nen = bij, zie BIJ.

BINNENDIENEN, diende binnen, heb binncnge-

diend, o. w. Waneer eene dienstmeid ziek wordt of

voor eenige dagen moet uitgaan, dan neemt men • tot

een veibei eene andere meid om in huis te dienen

binnen dien tijd dat de andere dienstmeid ziek of weg is :

dit heet biniu-ndienen. Zij beeft daar dric weken binnen-

gediend.

BINNENDIENST, m. Het binnendicnen. In liin-

nendicnst zijn.

BINNENDIENSTEREGE (wvl. binned-), v.

Ecnc meid die liinnendient, anders ook Bijst.ancge ge-

naamd. Daar is eene binncndicnstcregc oindat de meid

ziek is.

BINNENDOEN, deed hitmen, binnengedaan, b.

w. Ergens doen iiigaau. Den ocgst binnendoen, fr. rn-

granger la nioisson. Het vee, de schapcn, de zwijnen

binnendoen fin den stal drijven). Spijs of drank binnes-

doen (innemen, inzwelgen).
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BINNENDURVEN, dur/d^, M.rf „f dorst bin-
nen, m bin„engedurfd of -gedvrst, o. w. Durven
bmnengaan. Hij dorst de spelonk niet binnen.

BINNENGAREN (wvl. bixxegare.v, zie binn-e) o
Er zijn vluwen of stelnettea die dobbel zijn. d. i. bestaande
mt twee netten waarvan de eene, dm,u-;,garen genaamd
als bekleed is met de andere die men de -u'oarden heet De
vluwe wordt zoo in 't water geleid, dat het binnengaren
naar den kant is waar de visschen aanzwemmen; zijne
mazenofmalien zijn kleen. Integendeel de waarden zijn
groote en breede mazen, zoodanigdat de visch, als hij schiet
om door de net te slaan, in de vluwe ieurst, d. i. met het
binnengaren in of door eene waarde vaart, en daar als in
eene beurs of zak gevangen zit.

BINNENGERAKEN, geraaite oigerocht bimt^n
tub of ben bin,Kngeraakt oi -gerocht, o. w. Eindigen met
ergensbmnen te komen, te varen, enz. Het schip gerocht
de haven niet binnen. Wat ik ook op de deure klopte, ik
gerocht niet binnen.

BINNENHEBBEN (vM. -ein, zie ei.n), had bin-
7ien, binnengehad, b. w. lets binnengehaald, binnenge-
zwolgen, binnengevoerd hebben. De hond had het sttik
brood haast binnen. Hij heeft reeds zijnen oegst binnen.

BINNENHOMMEL ^v^•l. Bi.VHomrEL, zie bikxe),
m. HonimelbeUen die groeien aan de aangebondeue ranken'm tegenoversteUing met deze die aan de scheerranken staan.'

BINNENKABIJSTEREN (wvl. .K.^BnsTEREN-, zie
15), kabi/sterde binnen, heb oibettbinnengekabi/sUrd, o w
Ergens spoedig binnenloopen. Als het onweer opkw'am al
wie buuen was, kabijsterde binnen. - Zie Kabusterex.

BINNENKERTE, -KARTE (wvl. bin.ne-, zie
BrxxE), V. De binnenkerte van de naaf eens wiels is een
ijzeren band die er rond hgt naar den binnenkant van den
wagen, 't is te zeggen tegen den hurder.

BINNENKNOEZEL, BINNENKNOESEL
(wvl. liiXNE-. zie Bi.NXE), m. De cnklauw aan den binnen-
kant van den voet. De binnenknoezels tegen elkander stoo-
ten in 't ga.Tn. — Zie knoezel.

BINNENKOSTEN (wvl. bix^e-, zie bi.vne). m. rav.
Gemeentekosten, fi-. charges communalfs, impdts comma-
na^ix. Het is de Gemeenteraad die de binnenkosten be-
paalt. De binnenkosten betalen. De binnenkosten van die
gemeente loopen hoog.

— Vroeger. als blijkt uit het F?. Setting-boecxken, onder-
scheidde men twee soorten van Binnenkosten :

1° 6 Binne-iostcn lubbendede nature van den Uytsendt
van bmen, d. i. onkosten welcke worden omme-ghestelt by
ordre van boven. Dusdanig zijn d'onkosten van logementen
van soldacten, passeringhen ende r^passeringhen, leveringe
van hoy, stroot, graenen, keurlinghen, pioniers, waeghens,
etc. Bovendien d'onkosten vande wachten die men houdt in
bosschen, op de rerieren, ende elders, tegens den inval van
den vyandt; als oock de contributien ende alle ^TanUijcke
exactien

: om dieswille dat sy oock worden ghevrae-'ht v.-m
hoogher handt, al-hoe-wel by eene andere souveraiSteyt. »
Zie UITZEXD.

2»c Binne-kosten vande prochien, gheseytproc/iie-iosten
ofle domiciliaire lasten, d. i. onkosten van het gemeente
gedestineert tot betaeUnge van saecken raeckende de partie^

o — BIN

culiere commoditeyt, profyt, ende nootsaeckelyckhevt vari
het Gemeente. Daer onder te rekenen zijn d'onkosten van
t vennaecken van de wetten, van d'auditien van rekeningen
van 't forraeren vande Settingh-boecken : de tel-penningen'
ende coUecte loonen, de proces-kosten vande saecken het
Ghemeente raeckende

: d'onkosten van d'octroven tot het
doen van d'omme-stellinghen : het onderhout vande horo-
logee

: de pensioenen van schoolmeesters, van vroe-\Tou-
wen,-van nacht-waeckers

: d'onkosten die worden ghedaenm lyde van peste : de bekostinghen vande wachten te=en de
dieven, landt-loopers, ende straet-schen<lers : de teerin^hen
van partijeloopers, van beide de zijden, ten tyde van'oor-
loghe

: logementen van soldaeten duerende maer eenen
nacht

:
de toeleggen aen de onder-pastors. capellaenen ofte

kosters, tot het assisteren van den p^istor, ende celebreren
vande vroeg-misse, daer hetpastoreel inne-komen niet en is
suffisant

: ende daer de thiende-heffei^ niet en zijn verobU-
geert die te besorgen; de reparatien vande prochie-kercken
•t verraaecken vande sdaeten, brug^hen ende water-loopen[
dewelcke by het Gemeente, ende niet by de naeste ghelande'
staen te onderhouden volgens het placcaet vandeu i'? Maerte
1507. Ende voorts alle andere diergelijcke wettelijcke ende
deugdelijcke onkosten. »

BINNENKUNNEN, ton of koste binnen, keb bin-
nengehinn^,,, o. w. Ergens kunnen binnengaan, varen,
enz. Dc hooiwagcn kon niet binnen door de poort.

BINNENLATEN, liet binnen, binnengelaten, b. w.
Laten binnengaan. De poortier liet hem binnen.
- Ergens binnen hten staan of liggen. Ik heb mijnen

hoed binnengelaten.

BINNENLEUTE, v. Inwendige %Teugd. Binnen-
leutc hebhcn als men zijnen vijand vernederd ziet.

BINNENLIMPEN, Hmpu binnen, binnengelimpt,
b. w. In ecnc- tcug doorzwelgen. Drie glazen bier binnen-
Umpen in korte stonden. Hij limpte den borrel binnen. —
Zie Li.MPEx.

BINNENMOETEN, mocst of most binnen, heb bin-
nengemoctcn, o. w. Jloeten binnengaan of binnenzijn. Op
eene gestelde uur, moeten al de dienstboden binnen.

BINNENMOGEN (wvl. -itEnoEN, zie o), machfe
bintwn, heb hiimengemogen, o. w. Ergens mogen binnen-
komen, gaan, v.iren, enz. Sluit de deur : die schelm
mag niet binnen.

BINNENMOKKELEN, mokkclde bimwn, binnen-
getnoH-eld, b. w. Lustig en hertelijk eten. Het kind
mokkelde den zoetekoek (peperkoek) binnen.

BINNENMUFFELEN, mufe/de binnen, binnen-
gemiifeld, b. w. Gretig en lustig opeten. De werkraan
muffelde den schotel binnen. — Zie xa-PFELEN.

BINNENNEST (wvl. ein.venest, binnest, zie
binne), ni. Een vogelnest bestaat uit twee deelen : het
buitendeel van rijshout, mos, hooi of shjk gemaakt; en
het binnendeel van wulle, pluimen, haar, enz. ver\-eer-
digd: dit binnendeel heet de Binnennest. De binnen-
nest van een meerl.

BINNENPALMEN, palmde binnen, binm-nge-
pahnj, b. w. Zich toeeigenen, zich aanmaUgen, fr.

s'approprier, s.'emparer. Hij heeft dat stuk land listig
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vyelen binneii te palmen. Eene schroode van de straa

binnenpalmen (zonder recht er eenc strook van afsii ij-

den en bij den akker voegen). Hij heeft gcheel dat eil-

deel binuengepalmd (door list en bedrog), fr. // a capte

surpn's cct heritage.

BINNENREEP (wvl. binnereep, zie binne), m.

Bi; iiiukler.-. Eene koorde die vast is aan de leie bin-

nen ile windniolen, en dient om de graanzakken op te

hijsclien van aan den ingang der molen tot op het

steenbedde.

BINNENROEDE (wvl. bin.neroe, zie binne), v.

Bij mulders. — Zie ROE.

BINNENROOSTER (wvl. binne-, zie binne), m.

Onderrooster. De binnenrooster van een openvier is

de rooster wanrop de kolen branden.

BINNENSCHAAF (wvl. binneschave, zie binne),

v. Bij kuipers. Een kromgeplooid trekmes met twee

handliaven.

BINNENSLINZEN, slansaislons biniwn, binnen-

geslonzen, b. w. OpvTeten, binnensmuUen . Een sink

vleesch binnenslinzeu. Appels binnenslinzen. — Zie

SLINZEN.

BINNENSMOEFELEN, (wvl. -smoufelen, zie

OU), smoefcldr binm-ii, binnengesmof/ch!, b. w. Binne..-

smullen. — Zie smi )Kkelen.

BINNENSPELEN, spceldr binnen, binnengespceld,

b. w. OpsmuUen. Eene karmena binnenspelen.

Zich binnenspelen, rijk worden met handel te voeren

of ander bedrijf te doen . Hij gaat zich trachten binnen te

spelen in korte jaren. Hij is binnengospeeld (hij heeft genoeg

gewonnen om voortaan op zijn gemak te leven).

BINNENSPOETEREN, spoeterde binnen, heb ol

ben binnengcspocteni, o. \v. Met grooten spoed binnenijlen.

Elk spoeterde binnen, als die dondervlaag begon. — Zie

spoeteren.

BINNENSPRAAK (wvl. binnesprake, zie binne),

V. Inspraak, inwendige stem, fir. inspiration, voix interieiirc.

De goddelijke binnenspraak.

"Wat voordeel dede ghy met ,al de binne-spraeken,

Waarmede dat den Heer uw hert" heeft willen raeken?

(G. De Dous.)

BINNENTRIMPEN, trimptc binnen, ben binnen-

gctrimpt, o. w. Met stille stapkens binnensluipen. — Zie

TRIMPEN

.

BINNENWAARTS (wvl. binneweerd, binne-

WEERDS, compar. binneweerder), bijw., fr. en dedans.

— Afl. Binnenwaartsch (wvl. Binneweerdsch), adj. Dr

binnenweerdsche zijde van den berg.

BINNENWEEG (wvl. binneweeg, zie binne), m.,

mv. -!<'(r4>-<v?. Binnenmuur van leem of herd. « De bnylen

ende binnen-vieeglien soo gheplackt, datmen noch lattcn,

noch richele, noch bast en sie. » (Cost. v. Audenaerde.) —
Zie \VEEG.

BINNENWERK, (wvl. binnewerk, zie binne), o.

Bij hommelkweekers. Hommelbellen die aan de aangeleide

ranken groeien, in tegenoverstelling met deze die aan de

scheen-anken staan. Er is veel binnenwerk. Er is weinig

blDnenwerk aan die hommelranken.

— Huiswerk in tegenoverstelling met het werk in dcil

akker. « Zoudt ge misschien u met het binnewerk belastcn,

terwijl g>'uw' vrouwe met het land laet geworden? > (C.

Duvillers.)

— De binnendeelen van eene machine, enz. Het binne-

werk van die horlogie is versleten

.

— De ingewandcn, de binnendeelen van het lichaam.

Zijn binnenwerk en deugt niet meer ',b. v. als het hert, de

longen, of een ander binnendeel ziek is).

BINNENWILLEN, is.<ihie binnen. binnengexeild, b.

w. Willen dat iemand of ietsbinnenga, binneuzij, binnenge-

dreven worde, enz. De moeder wilt hare kinderen binnen,

als het avond wordt. Hij wilde mij binnen.

— o. w. Willen binnengaan. Hij wilde niet binnen. De

bond wilt zijn hok niet binnen.

BINNENZIJN (wvl. -ZIIN, zie Ij), was binnen, heb

I
imwcHo-iKvci/. o. w. Ergens binnen gegaan, geloopen, ge-

varen, gekropcn zijn. Hij was binnen, eer het regende. Zij

zijn de haven binnen. Ik heb daar eens binnengeweest.

BINST, voorz. Binnen, gedurende, ix. pendant. 'Sms^.

het jaar. Binst dien tijd. Binst de vespers. Binst het sermoen.

Binst de kermis. Binst den zomer. « Want binst de week is

ze nooyt in de kerke te zien. » (C. Duvillers.) « Binst dien

tijd heeft Christus verkeerd en gehandeld metzijneapostels.»

(C. Van HuUebusch.) » Binst zijne ziekte. » (K. Callebert.)

iOm reden der dagelijksche affronten die de Kaneimiken aan-

oedaan wierden, tot binst de goddelijke dieasten toe. »

(A. Dudos.)

'K zal in de bosschen naer de bronne

Gaen binst 't branden van de zonne.

(K. de (iheldere.)

Binst de ure dat de zonnestralen

Haest pylregt uit den hemel dalen.

(Id.)

Ook in den zin van Binnen in, fr. dans. Binst het huis.

Hij is binst het huis (binnen in huis).

Btnst de -wi/le, in tusschentijd, fr. enfretemps. Hij schveef

binst de wijle eenen brief. Haal mij dien boek, ik zal binst

de wijle mijn werk voltrekken. « Laat ons nu den ouden

man laten lezen, om te zeggen, binst tie wijle, wie dat hij is

die niet lange meer en ging weg zijn. > (K. Callebert.)

— Binst dat, binst de wi/le dat, terwijl dat, fr. pendant

que. Binst dat ik schreef. Binst de wijle dat gij leest, zal ik

eens gaan wandelen. « Binst dat 't schaapke bleet 't verliest

zijn bete. » (.Spreekw.) « Binst dat hij andere vollieren zou

gaan onderwijzen en beprediken. » (A. Duclos.)

BINSTDIEN, BINSTENDIEN, bijw. Zie bin-

NENDIEN.

BISHANDEN, zie hesanuen.

BISSCHOP, BUSSCHOP, m. Preb.it of opper-

priester van een bisdom, fr. ih'eqne.

- Bij steenbakkers. De werkman die het klei ofsteen-

moortel in den vorm schikt en hem het fatsoen Vim eene

biike geeft ; die de steenen vormt.

Eenige taalgeleerden beweren met veel grond dat men

betor Biscop schreve; *ant zoo spreekt het volk, en, wat

nog gewichtiger is, 't komt beter overeen met 1. episcopiis,

gr. eitfexoTto;.
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BITTER, ni. zonder mv. Roet dat de rook van 't vuur

aflegt op de binnenkanten van kaven en kachelbuizen,

fr. suic. De bitter is tweederlei : de een is los en poeder-

achtig, en wordt meesl Grijm, grijnisel genaamd ; de ander

is vast en vormt glimmende knobbels van een donkerbruin

kleur, en heet oolc Ruiskalk of Roestegale. Den bitter

atkrabben. De biiis is verstopt van den bitter. < Calck, olie,

asscen, bitter vant cafcoen. » (F. Rapaert.)

— Zie GRlfM en ruiskalk.

— Kiamers en Weiland maken Bitter o.; bij ons 'i- bet ni.

— BITTER, /.. Kaaf-, Kafoor-.

BITTER, adj., fr. amcr.

— \'oor een adjectief geplaatst dat een deerniswekkend

gedacht bevat, heeft Bitter, even als Bedrukt en Bedroefd,

den zin van Uit der mate, overvloedig, geweldig, b. v. Bitter

koiid. Bitter Idcen. Bitter jong. Bitter arm. Bitter flauvv.

Bitter duur leven. Bitter weinig geld. Bitter slecht voedsel.

« Alexander was niaer zestien jaren oud, en alhoewel zoo

bitter jong, hy stond aen 't lioofd van Macedouien. »

(C. Van Hullebusch.)

— Men zegt niet Bitter rijk, bitter groot, bitter scliooii,

enz.

BITTEREN, bitlrrde, ^ebitteni, b. w. Bij koper-

gieters. Gee! koper dompelen in sterkwater waar kaatbitter

in geniengeld is. Men bittert het koper om het een gouden

kleur te geven. De kopergieters kunnen zoo geestig bitteren.

— In dczen zin zegt men ook Aftrekken.

BLAADDE, BLAATTE, adj. Dat bladeren heeft,

gebladerd. Een blaadde stengel. — Zie -DE.

BLAAI, BLAGAAI, m. zonder mv. Valsche glans en

praclit die veel kostelijker schijnt dan hij is inderdaad, ijdele

l)ronk in de kleederdracht, in de stoffeering en den optooi

van een huis, van eene salette, enz. Met veel blaai aange-

klced zijn. Daar is veel blaai in de wereld. Het is al maar
wat blaai. Er is veel blaai in dat huis. Het is al blaai wat

men daar ziet. Vele menschen zijn met den blaai gediend.

De grootste blaai is de grootste rijkdom niet. Voor den

blaai zijn, den blaai beminnen. Geenen blaai kunnen Hjden.

Daar is veel blaai bij. « Dat is vlaemsclie wysheid, maer de

vlaemsche wysheid en voorzigtige standvastigheid en heeft

geen dag meer by de Vlamingen, niet nicer als hunne oude

tale en spreuk-begaefdheid. 't Moet nu al franschen blaei

zijn. » (***)

— Blaai maketi, van stoflen sprek. Bedriegelijken glans

en praal aan de oogen vertconen. Die kleederstof maakt
grootcn blaai, maar is weinig van duur. Vergulding, aca-

jouplalf, spiegels en luchlcrs maken blaai in eene kanier.

— Blaai nfoken, van personen sprek. Beslag maken,

wind maken. Hij maakt veel blaai. Zij en moet hier al dien

blaai niet maken.

— Met den blaai st/iirt men den gaai^ met de pracht

verblindt men de menschen en doet men zich gelden in de

dwaze wereld.

Hiertegen is eene andere spreuk die de vootgaande

tempert

:

Groote blaai zonder geld

Wordt algelijk nievers geteld.

— Blaai in spraai, zie SPKAjM.

BLAAIEN, blaaide, heb gcblaaid, o. w. Bl»ken, la,iien,

schitteren (van^en vlammend vuur); zie blaaiiken.

— Blaai maken, sprek. van valsche pr.icht en ijdelm

praal. Dat kleed blaait van verre. Speiergoed bla.iit. Di

witte koof met die bloemen en roode linten blaait in '

oogen. Het zal er te kermis nog eens gaan blaaien.

— Aaien i? haaicn) en blaaien, of IVaaien en blaai' i

Wordt gez. van spelende meisjes die dansen en zwieren, c.T

die zich op de tee'n ronddraaien en dan plotselings ncC-r-

hukken om hun kleed bol te zetten en wind te maken. De
schoolmeisjes verlustigden zich met aaien en blaaien.

— Ook van vrouwlieden die veel blaai en zwier maken
uit ijdele pronkzucht. De modepoppen hlaaiden en waaiden

achter strate. — Ook nog gez. van de steeksantjes of derge-

lijke waaipapieren die de jongens, uit tijdverdrijf, in den

wind werpen om ze in de lucht te zien zwierelen. Steek-

santjes koopen om er mee te waaien en te blaaien. Zie

IiL.\AIER.

— Kil. heeft Blaeijen i" in den zin van Plooien, buigen.

1. pandare, ciirvare ; 2* in den zin van Zwaaien : t Blaeven

oft waeyen een sweerdt, I'z'Jrarc, veiitilare gladium. »

— M. Stoke zegt (VH, 87-91)

:

Want de selve wint de wayde.

Was so clene, dat hi blayde

So lettel, dat de grote scope

Metten andren gheselscepe

Niet conden ghecomen voer de Ame.

Jan van Heelu schreef bladen, en gebruikte 't van de

beweging eener baniere in den wind :

Doen si die baniere sagen

Op gaen, ende weder bladen.

— ^'^g. Blauwieren.

BLAAIER(vl. BL.AEIER, zie ae), m. leniand dicbl.iait

of iets dat bl.aait.

— ff aaiers en blaaiers, is een naam dien men geeft aan

de Steeksantjes (zie aid.) omdat de kinders er mee waaien

en blaaien.

BLAAIEREN, blaaierde, heb geblaoierd, o. w. Fre-

quent, van Blaaien, vlammen, laaien, schitterende branden,

fr. flaniboyer. Het vuur blaaiert. De blaaierende vlam van

den heerd verlicht geheel de kamer.

— .-Vfl. Blaaiering, Geblaaier.

BLAAIERIJ, v. GEBLAAI, o. zonder mv. Ijdele

[ironk, valsche praal. Het is .al blaaicrij. Veel geblaai en

weinig weerde.

— Opgesmukte taal, fr. elinquant
, fanx brillant. Dat

boek is vol blaaierij. Vele lezers zijn met de blaaierij ge-

diend.

BLAAIING, v. Zie BLADERrxG.

BLAAIMAKER, m. Beslagmaker, pronker, praalhans.

BLAAISTEREN, blaaisterde, heb gcblaaisterd, o. w.
Hetzclfde als Blaaieren, {-x. flaniboyer.

— Afl. Elaaistering. < Die schrickelycke blaeysteringhe

van dien overvloedighen brandt. > (J. de Harduyn.) — Zie

WEI.STEREN.

BLAAR, BLARE, v. Blaas op het vel voortkomende

van de hitte, bladder. ZieBLElN.

— Fig. Alles w-at aan eene blaar gelijkt. Eene blaar in

't glas (fell in 't glas, gelijkende aan eene oog of blaa^l.

Bij Kramers Blaas geheeten.

— Drooge blare, zie onder BLEIN.
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— Naam van cene koe die blaarde is. Zie blaarde,

2* art. — V^gl. BLESSE.

— \Vei,'eris 't verschil tusschen Blaar, Bleine en Buile

zie BLF.INE.

-BLAAR, -BLARE, ?.. Muil-, Water-.

BLAARDE, adj. Die blaren heeft ten gevoige van eei.e

vc.-rhranilliciil, bladderdc. Zijn arm is blaarde, van nn.1

kokciul water bestort geweest te hebben.

BLAARDE (vl. blaerde, zie AE),en BLARDE, adj.

Kaal, haarloos, fr. chanvc. Blarde worden. Blarde van

hoofd zijn. Een blarde kop. c Omme dieswille dat hy wa

blaerde ende dinne ghehairt was. » (N. Despars.) « Cacrle,

ghezeit de Caluwe, omme dieswille dat hy een luoerile

hooft hadde. » (Id.)

— Ook gez. van een dier dat witte vlekken heelt. Eene

blarde koe (d. i. zwart met witte vlekken, of wit inet zwarte

vlekken). •> Uat zy (de pecrden) wat hlaerde ofte me witte

stroppen /ijn gcteeckent.< (Jac. Desmct.)

BLAARROOZE, BLEINROOZE, v. Soort van

velziekte, in 't fr. erysipelcphlycteiwide.

BLAAS, m. Het blazen, fr. souffle. Hij gaf eenen blaas

en het vuur schoot in vlamme. De blaas van den « iml

schudt de blaileren af. Ik zou er gecnen blaas voor geven,

dat is mij geenen blaas weerd (dat acht ik zooveel als nicts).

c Met den fenijnighen blaesAsx serpenten. » (J. David, s, j.)

Een rooc, een wind, een blaes.

(P. Devynck.^

De zoele blaes d©r vlamme.

(K. deGheldere.)

BLAAS, BLA2E, v., fr. vessic.

— Noch van ttcit noch van blaze uvten, niets welcn van

eene zaak, er de omstandigheden niet van kennen. Ik vroeg

hem eenige inlichtingen nopens die gebeurtenis, maar hij

wiste noch van tnit noch van blaze. Eenigen zeggen bij

misverstand noch van tifd noch van blaze.

— 't Is een blaze, 't is een krieke, 't is eene misluk

zaak. « Hij zcgt : gne le soujfle puissant... dat de mac h-

tige asem die onze voorgangers bezielde , over mtzc

zielen ga en wij zuUen winnen! — Zoo ge ziet het wel, 't en

is maar nen asem, nen blaas, en ze gaan winnen. Als 'I

maargcen blaze en is! (***)

—BLAAS, —BLAZE, z. Hcrteblazeken.

BLAATTE, adj. Gebladerd, bladeren hebbeii<lc. I

hoomen zijn blaatte in den zomer. Een blaatte tak.

Ook Blaaddc. Zie aid.

— \'an Blat (zie BL.^T), en den uitgang te, zie -UE.

BLAD, ook BLAT, o., ix.feuille. De mv. bldten c-ii

bladen of blaten worden onverschillig gebruikt ; zoo zegl

men de blaren of de blaten van eenen boek of van eeneu

boom.

— Een boek vier in 't blad, acht in 7 blad, cnz. d. i.

een boek in quarto, in octavo, enz.

— Zijn bladje keeren, geheel anders spreken dan men
eerst sprak, meer ofmin behendig van meening verandercn

in een gesprek, fr. chamber de note, virer de bord. Als hij

gevoelde dat hij zijn gedacht niet kon staanile houdeii, dat

zijne zienswijze mishaagde, enz. keerde hij zijn bladje.

— B^ iemand op een goed of sUcht bladje staan, bij

iemand in gunst of in ongunst zijn. Dat ik op een betcr

bladje stonde bij hem, ik zou voor u ten beste spreken.

Met veynzen wort hier niet ghedaen,

Ten sy wy op t' schoon blaeyken staen.

(A. Poirters.)

— Bij speldewerksters. Soort van loopertje dat geen

ander sieraad heeft tenzij liguurtjei van een boomblad. Het

kind speldewerkt een bladje.

— Blad van eenen zwingel. De zwingel is eene soort van

groot houten zweerd, bestaande uit drie aaneengelijmdc

deelen : de hamllutaf, waarbij de zwingelaar hem vast-

hvi^t; het blad, bijkans zoo breed als lang, waarmede

men op het vlas kapt om de lemen uit te slaaa ; en de steert

die smaller ea langer over het blaJ oprijst. De top en de

hiel van 't blad zijn het voorste en het achterste uiteindc

van de negge.

— \'ruchtgebnnk, fr. iisufruit, Kil. ususfriictus. :. Sal

oock den langhst-levende, tzy man oft wijf, behouden in

bylevinge, sijn leven geduerende, d'een helft vanden blaedt'

ende in-commen op alle d'erve, ende erfvelicke onlosselicke

renten, by man ofte wijf overleden achterghelaten. » (Cost.

V. Poperinghe.) « Man noch wijf en behouden gheen blat

noch bylcvinghe op de goedinghen die.... » (Dejlboeck

V. L. v. Vryen.) — Zie El.Arji.NC.

—BLAD, z. Abeelenbladjes, Amberblaren, Ampcl-

blaren, Boek-, Dokkeblaren, Gate-, Hals-, Kaasjesblaren,

Kauwel-, Klaverbladje, Laureinsblaren, Lepel-, Lep^l-

blaren, Melkbladen, Onder-, Pappeblaren, Plompe-, Smal-,

Tel-, Trendel-, Venster-, Vliender-, Vlinder-, Weega;irds-

blaren, Weevertsblaren, WegaardsbUren, Weversblarcn,

Wompel-.

BLADDER, BLEDDER, m. Blaar, blaas, cn^.blad-

der. Als men de hand verbrandt, komen er bladders op.

— Kil, Blaeder, blaere, puyste.

— BL.VUDERDE, BI.EDDERDE, adj. Met bladders bjl.-kl,

geblaard, blaarde.

BLADDEREN, bl.idderdi-, ben gebUutiard, o. w.

Blaren, met blazen belekt worden. Ik heb mij verbrand,

het bladdert. Het vel bladdert als er kokende water op

stort. Koekbrood bladdert, als de korst al in Ideene blazoa

oprijst. Die vollaard is niet wel'gebakken : hij is gebladJerd.

— Ook Bleddercn.

BLADDERROOZE, v. Zie bl.wrrooze.

BLADER, m. Zie bladder.

BLADERING, BLADING, BLAAIINGE, v.

V'ruchtgebraik, genieliug van de vinchleii en den opbrengst

van een land d.it de eigendom is van een ander, tocht,

fr. usufruil. Hij leeft met de bladerihge van die hofstcde.

Iemand bij testament de blaaiinge van zijn goed schenken.

— Inkomsten of pachtgelden van eenen grond, fr. /,

revenu d'line tern: Hij trekt er maar de bladeringe van

.

Hij kan met de blaaiinge leven. De blaaiinge van die pacht-

hoeve is groot, is kleen. De blaaiing die er van konit is

voor hem. « Alle onse goedinghen voorseid met alien hue-

reu vruchten en bladinglun. > (lis. 1474.) « Vader ofte

moeder van weesen sullen hebben de houdcnisse van hior-

heder kinderen, met het inkommen ende gebruyck van alle

haerlieder goedinghen, 't zy leen, erfve, huysen, renten, ofte

catheyl, sulckx die zijn groot ofte kleene, lot dies sy hun
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selfs bedyden ; sonder vandc blaedinghc ofte vervallen van

dien eenige rekeninghe te doene. (Coshuiien vanden

Lande van den Vryen.) « Zij moghen d'opheve hebben van

de bladinghe van heurlieder goedt, zonder aen t' principael

te moghen commen. » (Cost. v«n Veurne.)

— De krnois nf interest van geld, fr. inte'rets d'lni capi-

tal. Hij trekt vcel bladeringhe, weinig blaaiinge van zijn

geld. Hij heeft maar vier ten honderd blaaiinge. De blaai-

inge keeren van geleend geld (de kroois belalen, fr. paver

Ics iiiit'rets).

— Kil. Blad, blade en bladinghe, ttsusfrnctns honorum,

proventus. — Weil, heeft daarvoor Bladen, Bladeren en

Blaren.

BLADING, V. Zie blaperinge.

BLADJES-THEE, m. Winkelthee. fr. the dc Cliim,

then Hridn I,.

BLAFFETUUR (wvl. blaffeteure, zie u), v.,

klemt. op tmir. Fenteneel, vensterblind, fr. voJet. De
blaflfeturen tocdoen. De blaffeturen zijn al binnen, en de

vatervensters al buiten.

BLAGAAI, m. Hetzclfde als Blaai. Zie elaat.

BLAGAAIE, v. klemt. oy> gaaj. Beslagmaker, blaaima-

kcr, fr. faiseiir d'emhnrras. Eene blagaaie van eenen vent.

BLAK, adj. Hetzelfde als Vlak, effcn, bloot, open. Kil.

Black, lequus, planus. Het blakke veld . De blakke zee. Dat

hnis st.iat blak (in eene bloote en opene plaats).

Maar waerom, o ligte vlokken fsneetnc),

Komt ge ti toch op de aerde leggen ?

Wilt ge 't blakie land verbergen

En het tot een kleed verstrekken ?

(K. de Gheldere.)

— Meest zegt men taiitol. Blak en bloot. De tafel staat

blak en bloot, als er niemendalle op ligt. In Noord-Vlaan-

deren is de streek blak en bloot als de oegst geweerd is.

— Ook snbst. o. Vl.ikte, het open veld, de voile zee. Kil.

(rqiior, planities. In 't blakke ziet men verre.

Maer toch en isser niet dat schromt

Ten sy dat schip in 't blacke komt.

fJ. de Hard.)

— Ten blahhe komen, te voor.schijn komen. «Eens komt

het kwaad ten blakke, al brachten het de kraaien nit. >

(Alg. W. Idiot.)

Zoo commen daer ten btark al de venvondde dieren

Van hongher over hoop staan hnylen ende tieren,

(T- de Harduyn.)

— Ten blakke zftten, in eene opene bloote plaats zitten.

Een bond zit ten blakke op eene hofstede, waneer zijn hok

in eene jilaats staat van waar hij geheel den omtrek in 't

zicht heeft.

— Zieh int den blakke trekken^ weggaan nit eene plaats

waar men blootgesteld en in gevaar is, verdwijnen, zich weg-

maken. Zich uit den blakke trckken om door den vijand

niet getroft'en te worden. Als er lets onaangenaams te ver-

richten is, die jongen trekt zich altijd nit den blakke (d. i.

uit de oogen van zijne ouders, die dan den last op zijnen

broeder schuiven, enz ).

BLAKEN, hlaaktc, heb geblaakt (\\\\. binkte, gebUkt,

zie Kl..\NVERKORT.), o. \v. In gloed zijn. Als het houtvnur

uitgevlamd is, dan liggen de gloeiende kolen te blakcn. De

blaasbalg doet de smiskolen blaken om er 't ijzer in ic

gloeien. Blakende kolen geven een blauw laaiken. De vuui-

pot, het Uomfoor blaakt te stijf : doe er een weinig

asschen op.

—BLAKEN, z. Over-.

BLAKER, m. TJzeren blad dat men hangt voor cpn

openvipr of kachel zonder deur, om het vier aan te jag'^^n.

anders ook Aanjager, Jacht en Klep, tr. chasse. De gronte

en de kleene blaker van een openvier. Den blaker aanli.->n-

gen, afnemen. Den blaker laten gloeien.

— Papieren of metalen lichtweerkaatser op eene qnin-

qnetlamp, enz., fr. re'flecteiu; abat-jour, rrverbere . Do
blaker kaatst het licht nederwaart. De bl.akers van de str.nnt-

lanteernen ziin in metaal.

— Kramers geeft aan dit woord den zin van onze Keri-

sepan : Kiliaen den zin van Hanglamp, en zoo ook V.

Croon : < Sullen de vertende (vertt'nde) Blaekers schonn

geschnert ende wat hoog gehangen niet meerder licht van

sich straelen overde gansche saele, dan eenen silveren kan-

delaer op de tafel ? *

BLAKEREN, b!akerde, geblakerd, b. w. Met den

blaker aanjager. In 't begin moet het vunr geblakerd wor-

den tot dat de kolen wel branden. Die stove trekt niet : ik

moet altijd blakeren.

BLAKTE, V. Vlakle. Zie ptak.

BLAMOES, o., Idcmt. oji nwes. Kunomurre, falieter.

In blamoos slaan, fr. en eojnpote. en marfnejade. Temand in

blamoes slaan (liont en blanw). De hagel heeft den oegst in

blamoes geslagen. In blamoes zijn of liggen.

BLAMOT, adj., klemt. op mot. Blot, gekneusd, ge-

Miitsf. fr. menrtri. Blamotte appels of peren. Die appel is

blamot gevallen. Alsdekinderen onrijpe appels eten, klop-

pen zij die eerst blamot. Zich de schenen blamot loopen (de

beenen kncnzen met ergers tegen te loopen). lemand bla-

mot slaan, fr. fneurtrir quelqu'u7i a coups de baton, a

coups de poing. Zich blamot vallcn. Blamot zijn van vallcn.

Blamot zijn van zitten (smert gevoelen van te lang te zitten

op eenen harden stoel, enz.).

— Zie onder FT.AnAKKEN.

BLAMUIZE,v.BLAMUIZER, m. (wvl. blamuze,

RL.\MVZER, zie tn). Clud keizerlijk muntsl^d;, doende een

plaket of drie stuivers en half, fr. blamrise, blomuser. « De
broeders van .S' Kniis schieten al de gaaien af en verteren

geenen blamvizer. » (***). Dat en is mij geene blamuize

weerd.

— Hif spuwt blamm'zen, zegt men van een tiitterend

mensch die fluimt.

—BLANDEN, z. Af-.

BLANK, m. De daad van blinken, glans van iels dat

glad gewreven of gepolijsterd is, fr. lustre, c'clai. De blank

van gepolijsterd metaal. De blank van gepoctste schoenen.

Blank geven aan iets (lets doen blinken). Blank krijgen (be-

ginnen blinken). De blank is er af. Den blank wegnemen.

BLANK, adj. en adv. Efien, glad, blak. < De stilte des •

weders ende de hlancke zee. » (B. Surius.)

— Blanke talje^ kreupelbosch die afgekapt is aan den

grond, fr. coupe blanche. Zie Blj\NKETAI.JE.

— Op gelijke hoogte, even hoog, fr. de niveau, Het
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water van ilcn graclit slond blankc m2t de straat. Twee

tafels blankc stellcn bij malUaar.

— B/n»kc vol, cflfen vol. Een glas blankc viil sclicnkon

(effen vol, booidevol). Telkens het vloed is, staan die niccr-

sclien blankc vul (efien vol water).

— Ovcrstroonid, met water bcdekt. Galieel die wcide

sl.iat blank. De weg lag blank.

— 't Is al blankc.

.

., gevolgd van een naamw., is lict-

zclfdc als 't is alhcmcl, 't is al lonter. . ., fr. cc n'cst rien

qui;. . . Het is al blanke water dat men ziet, fr. on nn voit

gtic de I'cau. Het was al blanke soldatcn twee uren in

't ronde. Het is a! blanke koorn, zoo vecrc men zien kan.

BLANKAARD, m. Blanke vallei, uitgestrekte water-

plas, vijver, fr. e'tnngy nappe d'eait, petit lac. De groote

vijver van Mcrckhem heet Blankaard. In den Blankaard

visschcn. 's "Winters schaverdijnt men op den Bkmkaard.

BLANKE, v. Was een stuk geld van zes duiten of drie

oordjcs of drie centen en half Die tot de blanke geborcn is

zal lot den sluiver nict komcn. (Sprcekw.) Van stuivcrs

blanlicn tiiakcn, stuivers op blanken brcngen (wordt gezcid

van ieniand die b. v. een meubelslnk vermangelt voor ccn

ander dat veel min weerd is, die door zijne onachtzaamheid

zijne koopwaren laatbcdcrven, enz.).

BLANKEBOUWER, m., mv. hcincers. Icmand die

met blanken, d. i. met weinig geld, een of meer huisjcs

boiiwt, daartoe gcbniikcnde gocdkoope of gcringe materia-

len. Dat is een blankeboiiwer. De blankebouwers koopen

dikwijls oude brake van huizen. De blankeboiiwer hecft

hier en daar oude balken en ribben en oud sleen gekocht.

BLANKE-TALJE, bijw. Eencn bosch blanke-talje

kappen (eflcn afheiiwen aan den grond, fr. couper tin bois

ablanche-tiiiltr, d. i. horizontalcment ct a flcur de tcrrc,

zcgt Beschrrellc).

BLARDE, adj. Zie blaarde, 2°.

BLARE, V. Zie blaar, en de compos, aid.

BLAREN, blaarde, geblaard, o. w. Hetzelfde als Bla-

rien, Bladdeien.

— BLAREN (mv. van Blad), z. — lil.AD.

BLARIE, v., mv. blarien. Blaar, bladder, blaas op

hot vel.

— Zie CIE/.K.

BLARIEN, blaride, ben gcblarid, o. w. Blarcn, blad-

dcren. Hcl vel blarit als men cr kokende water op stort.

Mijne vrcten zijn geblarid van zoo ver te reizcn. Leg dit

blad oji do vcrbrande plaats i zij en zal niet blarien.

BLARIEN, blaride, !ieb geblarid, o. w. Slraflaaicn,

flakkcren, h. Jlamboyer.

— Dit blarien is cene metathesis van Blaaiercn. Zie

BLAAIKRFN.

BLAT, o., mv. blaten. Hetzelfde al.s blad, bladcn, fr.

fcidlle. Zie r.I.AU.

BLATIG, adj. Bladcr^g, U.feuillu. De schaduw van dc

blatige lindc.

BLAUW (wvl. liLOW, zie ah), m. Hot blauwrr, fr. con-

trelar.de. Op den blauw gaan (uilgaan om sliiikhandcl to

'IriJNcn). Hij is dezen nacht op den blauw ge\\-ce=t.

—BLAUW, z. Appel-, Auw-, Bleune-, BIcunlje-,

Blijde-,

—BLAUWE, z. Auw-.

BLAUWE-KOORNMUSCH, BLAUWE-
KOOLMUSCH, v. Ken vogellje ook Koolpiepe gc-

hecteii.

BLAUWEN (wvl. iir.0WEN, zie AU), blammle, ge-

blaiiwd, b. en o. w. Smokkelen, goedercn bedektelijk in-

of uitvoeren zonder daarvan de rechten te betalen, fr. frau-
der, /aire la contrebandc. Een stuk wijn blaiiwen. Zijde en

fluweel blauwcn. Hij heeft lang geblauwd zonder ontdckt

te wordcn. ; In ons liuys loert men om op 't bcste in 't don-

ker wyn en bier te blatcwen. » (F. Vanden Wcrve.) « Be-

merkt ook hoe dikwils gy de Rechten en Lasten hebt

geblanivt. . (Id.l

Lyck ons ghebuer ick blaeuwen sal,

Die zich vcrhoedt voor ongheval.

(P. De ^'ynck.)

— Blawwen met, blauwcn bij middel van. ilet eenen

bond blauwcn (eenen hond gebruiken die onbemerkt de

goedercn over de grenzen draagt). Met eenen wagen blau-

wcn die eenen dubbelen bodem heeft.

— In den dondcr blamvcn, lets zoodanig vemchtcn dat

het niemand benierke of achterhalen kunne. Xieniand en

weet w'ic die misdaad (die moord, die brandsticliting, die

diefte, enz.) bedreven heeft : dat is in den dunder geblauwd.

Wie hccft er hem die perte gespeeld ': Raad er achter : het

is in den dunder geblauwd. "W'aar is dat onwettig kind ge-

varen ? niemand kan het zcggen : men heeft dat in den

dunder geblauwd

.

— o. w. Naar school niet gaan, de school ontwijken. Hij

heeft gistercn geblauwd.

—BLAUWEN, z. Af-.

BLAUWENDIG (wvl. bi.owendig), adj. Blauwach-

tig. Een blaiiwendig kleiir. Een blauwendigeschijn. <i Zwer-

te haeyren (fr. epis) die het graen blatihcymhgh maken. t

(C. Vrancx.)

— Afl. Blamvcndigheid. — Zie -endig.

BLAUWER (wvl. I'.tower), m. Smokkelaar, fr. con-

trebandicr

.

BLAUWIEREN (wvl blcavieren, zie AU), bhm-

liicrde, hib gcblau'i'Icrd, o. w. "Wapperen, been en weer

waaitn. Laat de vlaggen blaiiwieren. Blauwierende vaan-

dels. »Mct /'/dii/VjrWfventiesx d. i. vaantjes. (Kortr. hs.

173"-)

— Ygl. Blaaien.

BLAUWKLEURDE(wvI. lunw-), adj. Elauwkloi-

rig. Dc blai.wklcurde hcnicl. Dat kiced is blauwklcuide.

— Zie -DE.

BLAUWOOGDE (wvl.BLOW-),adj.Diebknnve oogen

hccft. Een blauwrogde kind. — Zie -DE.

BLAUWPORSELEIN (wvl. bi.o\vporseij£1N, iiit-

spraak. -posselein, zie Atr en Rs), o. Kleederstofl'e, meest

katocn, met een hcmelhlauwcn grond gclijk blauw porse-

Icin, ovcrzaaid of niet met kleene wittc slippelljes. Een

kited, ccn \oorschoot van blauwpoiselein.

— Ecne wilde jilant met bemelblauwe bloempjes, andeis

Vcrgcct-mij-niet, niyosolis pabistris With.

-- BiAUWroRSEi-ElNEN, adj. EcD blauwporscleincn voor-

schoot.
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BLAUWREIS (wvl. blowreize, zie AU), adj. Uit-

stap om sluikhniKlel te drijven. Hij heeft dezen nacht

wederom ecne bla\i\vreize gedaau (op den blauw geweest).

BLAUWROOD (wvl. blowrood, zie .\v), adj. Pur-

perrood. Do kam van den haan, die driftig wordt, is blauw-

rood. Blauwrood van tooin.

BLAZE, v. Zie blaas.

BLAZEN, m^s en d/ocs, ffeblazen, b. en o. w., fr. soiif-

fler. Hij bioes in zijne handen van de lioude.

— Wordt dikwijls absoluut genomen voor Op eene fluit,

op eene tiompet, op eenen hoorn blazen. Hij kan wel

blazen. \Vie heeft cr gebkazen in die uitvaart? Moede ziju

van bkazen.

— Met ecne balpijpe doodschieten. Een vogeltjc blazen.

— Met eenen boog of vuurroer doodschieten. Eenen

haas blazen. Op het slagveld wercl er veel volk geblazen.

— Fig. Geblazen zl/n, verloren zijn, te leur gesteld zijn,

in den grond geholpen zijn, fr. ctreperdu, Ik ben geblazen

!

— Vergiootcn, overdrijven, door woorden lets veel meer-

der voorstellen dan het inderdaad is, fr. cxagc'rer. Hij blaast

wederom . Ge blaast zcker een M'einig. Hij is bezig met

blazen, geloofhem nict.

— Bij kalsijleggers. De steenen van eene kalsijde met

den handboom oplichten zondcr ze uit te neinen, en er zand

of zavel onder steken om ze aldus te verlioogen. Als de

steenen versleten zijn of niet dicht geuoeg meer liggen, don

blaast men niet, maarmen pakt nit. Overal waar gij putten

of dalen vindt in deze kalsijde, daar zult gij blazen.

—BLAZEN, z. Op-, Slot-, Uit-.

BLAZER, m. Komfoor, fr. rechaud.

-BLAZER, z. Pulle-, Slot-, Torre-.

BLAZE-VEER, BLAZE-VERE, v., klemt. op veer.

Zoo hect in het Korlrijkschc eene soort van eensnarige gui-

tenviool die te Brugge den naam van goehe draagt. Zij

bestaat uit een gespannen handboog, aan wiens einde, tns-

schen het hout en depees, eene opgczette koei- of zwijne-

blaas geklemd ligl, zoodanig dat, ak men met eenen strekel

op die pees vvrijft, cr een dof geronk uit ontstaat, gelijkende

aan dat van den rommelpot, docli veel sterker en min een-

toonig. Op nieuwjaar- en dertienavond gaan zekere lieden

van deur tot deur en zingen een lied bij 't ruischen van de

blaze-v4re om een stuk geld te ontvangen. De vastenavond-

zotten Joopen ook in de straat met eene blaze-vere.

Het zal t'avond bale zijn,

En ik ga gemaskerd zijn.

Met een blaze-vere.

(Volkslied.)— Zie VEER.

BLAZOENTAFEL, m. en v. Paneel waarop een

blazoen of wapen geschilderd is. In de domkerk hangen de

blazoentafels van verscheidcne bisschoppen. <; Wapenschil-

den en blasoeiitafelen. :. (Rond den Hecrd.) De blazoentafel

wordt gesteld boven de ingangdeur van de wouiug ecns

overledenen edelmans, en blijft daar, tot teeken van rouw,

verscheiden weken hangen. De blazoentafels zijn niet

gekend in Frankrijlc, maar wel in Engelaud waar zij den

naam van hatehnieut dragen.

BLE, BLEE, zware e. Men zegt ble zijn, ble staan, en

hier of daar ook hli hehben (ble ein), en in 't Poperingsclie

vleihebbeH (i'/f/c/«), voor Stand honden, bereid staan om
de ballen te ontvangen die men werpon zal, de b,allen trot-

seeren. Meest gebrnikt bij spelende jongens. Ik bon bli,

smijt maar. Hij durft niet bli staan. Dnrft gij bli staan ?

Sta-je ble (mag ik naar u werpen met den bal) ? Op de vraag

Sta-je bl6? antwoorJt men somwijien Smijt da'k het ei

(smijt dat ik het hcb).

BLEDDER, m. Hetzellde als Bladder, blaar.

BLEDDERDE, adj. Zie bl.\dderde.

BLEDDEREN, lledJerde, ben gcbledderd, o. w. Hel-

zelfdc als Bladdercn, blaren.

BLEE, zware e. Zie BLfi.

BLEEK, m., scherpl. ee. Het bleeken. Goed weder voor

den bleek van 'tlijnwaad. Den bleek doen (bleeker zijn,

fr. e'tre blanchi^eiir). Men ondel-scheidt drie soorten van

bleek : 1° bleek met zuiver watet, zi? waterbleek
;

2° bleelc met melk, zie MEI.kbleek; en 3° bleek met water

en aschloog of potasch, en dezen bleek, die 't midden houdt

tnsschen water- en melkbleek, heet men Halvcn bleek.

Welken bleek begeertgij? 't Moet maar halven bleek zijn.

— Gebleekt lijnwaad. Dat is schoone bleek. Hemden
van halven bleek.

— Lijnwaad dat te bleeken ligt. Den bleek besproeien.

Men heeft dezen nacht een deel van den bleek gestolen.

— Bleekplaats, bleekerij. Lijnwaad op den bleek leggen,

naar den bleek zeflden. Deze weide moot ook al eens dienen

voor bleek.

—BLEEK, z. Meersch-, Melk-, Menagie-, Water-.

—BLEEKER, z. Wasdite-.

BLEEKERSKALK, o. Cliioorkalk, fr. ehlorure de

ehaiix. Een schotel bleekerskalk in linis plaatscn om de

uitwasemingen van besraettelijke ziekten weg te nemen.

BLEEKERSPALE, v. Een wild akkerkniid,//r7o-o

negleela DC, fr. eotonniere.

BLEEKHOF, o. Een hof, boomgaard of omtuinde

weide waar men het lijnwaad te bleeken legt.

BLEEKKLEURDE, adj. Bleekkleurig. Bleekkleurde

lippen, fr. li-vres pales.

BLEEKSTEEN, m. Zoo heeten de kareelbakkers

eenen Plaksteen na dat de steenoven gebran 1 is, omdat die

steen maar langs eenen kant aan het vunr rakendc en niet

kunnende doorgloeicn, maar half gebakken is.

BLEEKWATER, o. Chloorkalkwatei-, fr. ehlorure

h'ljitide, eau de ehlorure de chaux.

BLEERZE of BLERZE (uitspr. bleze, zware e, zie

RS), \'. Bij goudsniids. Plat kopcren plaatje of gesneden

stukje j^apier dicnende tot model of mal om den bak of den

steert van eenen lepcl, enz. in zilver te verveerdigen. Er zijn

bleerzen van alien vorm en groottc. De bleerzen hangen op

eenen ring gereesemd aan eenen nagel langs den wand in

den werkwinkel.

BLEEVE, v., gem. niv. blec-c'en, scherpl. ee. Beleeften,

bleevelingen, ovcrblijfsels van spijs, klieken, fr. rcstes, reliefs

de table. Bleeven maken, fr. laisser des restes. Kind, eet

uwe bleeven op. De bleeven van de maaltijd aan den arme

weggeven. Het is eene bleeve. Jongep, g' en meugt geen

bleeven laten, of ge gaat ze tavend vooren uit moeten
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opeten. Hetzijn al bleeven. 'K en «il geen bleeven elea. Ora

blecven le clcn, komt men altijd aan tijden.

't (Lam) drinkt uyt myn bekerke, en het eet rayn bUefkes

[brood.

(Vaelande.)

— Kil. in Append, hceft Releef; en Maerlant zegt Verlief

:

Nochtan bleven ruweren ghinder

xij conen tr//;iyaldaer.

— BLEEVE, A Henne-

BLEEVEGE, v. Z. BL ever.

BLEEVELING, m. en o., gem. mv. bleevelingen.

(iverMliot van spijs. Zie bleeve.

_ Kil. Blevelinghen, overblijfsel, reliquice. « Zijt gedach-

ticli, die vele gratien ontfanghen hebt, uwen naesten oock

vande blnflinghen niede te deylen. > (F. de Smidt.)

— Zie -Li.XG.

BLEEVEN, bleefde, heb gebleefd, o. w., scherpl. ee.

Belccflen niaken, iels overlatcn in de teljoor, klieken, fr.

laisser dcs restes (sur son assieite). Gij meugt niet bleeven,

kind, ge moet hct al of>- of uilcten. Hij bleeft. Hij zal moeten

bleeven (niet kunnen alles opctcn).

— Men zegt ook Leeveren en Leeferen.

BLEEVER, m.. BLEEVEGE, v. Die van zijn eten

overlaat, die 't niet al op- of Viiteet, die eemdeel van zijnen

boterham of van zijn vleescb, enz. laat liggen.

BLEIN^E, V. Soorl van harde bobbel in het vel, voort-

komende van cene le groole drukking, fr. injlammaiioti

phlycU'noide. Eene bleine krijgen. Die bleine doet zeer.

Bleincn liebben aan den voet.

— Dili!, blaar en bUin verschUlen bij ons hierin dat eene

buili veroorzaakt wordt door stooten, eene blaar, (r.phlvc-

tine, door de hitte van 't vuur, van kokend water, of van

't zw;etcn, en eeae biein door nijpen. In eene builishet

vleesch gcpleltcrd, uit eene blaar vloeit er water, eene bleine

is hard, blauw en rood. Men V\\\^builen, fr. ampoule, aan

't hoofd van te vallen, blaren aan de vo^ten van 't zweeten

in 't gaan, en bleinen aan de handen van een zwaar gewicht

op te heffen of van aan eene touw te treliken.

— De drooge bleine, of De drooge blare. Eene koeziekte

die fr. agalaxie heel. Eene koe die de drooge blein heeft,

en gecftboler noch mclk ofalthans zeer weinig. Bemerktgij

het rijzen van hct haar en het vastklevea van het vel aan de

niggegraat van die magere koe? Zij heeft zeker de drooge

bLire. De koeieu van amis heideboeren krijgen somtijds de

drooge bleine, bij gebrek aan voedsel. — Een veeaarli uit

Noord-Vl. schrijft mij dat het woord Bleine, zonder bijvoeg-

sel, gebruikt wordt in den zin van Melk die geene boler of

maar slcchtc boter geeft, fr. lait qui ne donnepas de betirre

mi du manvais beurre.

— De bleine in den kop,\s eene schaap- en geiteziekte

die in de boeken Draaizucht heet, fr. hydatide au ceneau,

tournts, toitrnoiement.

—BLEIN(E, z. Eloca-.

BLEINEZAAD, o. Zaad v.in eene plant, dienende om
eene drinkwerse te koken voor kocien die de drooge bleine

hebbcn.

— Ook die plant zelve, lepidiiim saiiviim L., fr. cresson

aWnots.

BLEINROOZE, v., zie bl.\.\rrooze.

BLEK, ra. HeLzelfde als Blik, de daad van wijd of

scheef te kljken zoodat er het wit der oogen van gezien

wordt, dreigende oogslag. Eenen blek wcrpcn, geven. Eenea

blek krijgen van iemand (met eenen dreigenden oogslag

bezicn worden). Een vervaarlijke blek.

— Een bltk van de zon, koitstoudig verschijnen van de

ZOD tusschcn de wolken.

— Een blek voor eenen lek. Wordt gezeid van eenen blek

van de zon, die voorgegaan is of gevolgd wordt van eene

regenbui. c 't Reinde sneughtens me buwen dat t' spette,

tons schonck t' seunnie, n'en bleck omne ne led. » (Kortr.

hs. 1-36.)

—BLEK, z. Vuil-, Zee-.

BLEK, o. Blik, h./er-blanc. Eene Linteem van blek en

hoorn.

"Wat gerieflfelijker saeken

Kan men van het blek niet maeken ?

(P. Croon.)

— Vandaar Blekslager, ix.ferblanttcr, en Vuilblek.

BLEK-AARD of BLEKKAARD, m. BLEK-
LAND, o. Blikgrond, blikland, witachtige grond die

klijtig en leemig en weinig vruchtbaar is. Er is veel blekaard,

veel blekland in dien akker (veel plaatsen die blekgrond zijn).

— Ook gez. van de witachtige wolken in buiig weder.

Het zal nog niet ophouden van bijzen : ik zie 't aan den

blekkaard in de lucht. Er is veel blekkaard in de lucht.

— Dit woord is gevormd van blekken, blikken en den

uitgang aard.

BLEKKEN, blekte, geblekt, b. w. Waneer staande

boomen verkocht worden, kapt men er de schors van af tot

op het spek op de breedte en de lengte van cene uitgestrekte

hand, om daar gemeeulijk een romeinsch cijfergetal in te

kerven : dat heet Eenen boom blekken, of Eenen boom

blessen. *

— Kjamers heeft Blikken in den zin van Het wit der

boomen ontblooten, de schors afscheuren, fr. de'cortiqiur,

ecorccr. « Versch afgesneden hout blecken van den groenen

bast. . (A. Pouters.)

— Bij kaartspelers. Bloot leggen, keeren, sprekende van

het troefblad^ Zoohaast de troef geblekt is, en dat de kaarten

misdeeld zijn, hij die gedeeld heeft, is aan de boete.

— o. w. met Jubben. Blikken, blikoogen, het oogwit

laten zien, hetzij met de oogen wijd open te scherrelen, hetzij

met scheef te kijken, fr. onvrir de grands veiix, regarder

de tracers. Het blekken is gemeenlijk een teeken van

bedreiging. Hij blekte geweldig. Hij blekte zoo leelijk naar

mij, of op mij. De meester blekt om zich te docn ontzien.

De hond blckt en grijnst als hij getergd wordt. — Zie

BLESSEN.

— Verdeis wordt het gezeid van eenen bleeken glans, van

een wit kleur dat afschijnt zonder te stralen. De zon blekt

door de wolkcu. Men ziet de zceduinen van vcrre blekken.

Een witte toren blekt tegen een opkomend ongeweerte.

Without, wit lijnwaad, enz. blekken in hetduisler.

Hi hadde enen helm van goeden stale,

Daer menech groet steen van kerstale

Stont in ende menech sardijn

Die blecte jegen dat sonnescijn

Als of hi al ontsteken ware.

(De Trojaensche oorlog.)
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— Weil, en andeicn guvcu a:m Bliklcen den zin van

Pinkoogen, kiiipoogen, fr. clignoti:/; cillfr. Dit is bij ons

niet gelcend.

BLEKKENBOOM, m. Sooit van abeel met witten

bast. Anders ook Blekker.

BLEKKER, ni. lemand die 't wit v.in zijne oogen l.iat

zicn

.

— Het oog 7,elve van eencn bleltker, drcigende oogsUig.

Een paar blekkers opzetten (het wit der oogen laten zieu,

tot teelcen van bedreiging, cnr.), fr. U'rer de grands yeux

.

— Witte zeeduin die men van verre ziet. Die visscher

woont tegen den grooten blekker.

— Soort van abeel met witten bast. Ook Blekkenboom

genaamd. '

— Op Sint-Eloisdag kiezen de boeren onder hen eenen

deken en twee blekkers (of adjuncten) voor geheel het jaar,

en 't is een van die blekkers die 't volgende jaar deken

gekozen wordt. De dekeu draagt een schakel of medalje,

en de blekkeis een wit lint aan den arm. 's Morgens verga-

dert men in 't hiiis van den deken, om van daar samen heen

te rijden na;, de keik wa.ir eene pleclitige Mis gezongen

wordt; 's noens is het kermis bij den smid; en 's aclrternoens

is het kiezing.

BLEKKEREN, hlcklxrde, heb gcbkkkerd, o. w.
BUkkeren, glanzen, blinken. Gepolijsl m^taal blekkert als

er de zon op schingt.

— Frequent, van Blekkcn.

BLEKKERENHOUT, BLEKKERSHOUT, o.

Bhkhout, vcrmolmd hcmt dat bij nachtc blekkert of blinkt,

bij Kramers Glimhout gelieetcn.

BLEKLAND, o. Zie bleka,\rd.

BLEK-OORM, m. Blikworm, fr. rcr hiisant. — Zie

OORM.

BLEKSEM, m. Bliksem, h.foiidre. Zie BLIKse.m, enz.

BLEKSEMEN, bleksetiide, hce/t gcbU-ksemd, onprs.

Bliksemen. fict blcksemde vervaarlijk.

BLEKSTEERT of BLIKSTEERT, m. Zie bles-

SENACHTEGAAL.

—BLEKSTEERT, /.. NadUcgaal-.

BLEKWORM, BLIKWORM, ni. Glimworm, fr.

7'er liusant,

BLEND, adj. Blind, fr. aveiiglc. . Mer ej-laes wi zyn
tinvaert siende blent ende hoorende doof, dat clagelic is. v

(Th. van Herenthals.)

— Blende brake. Zie onder br.vak.

— Blende keuns. Zie keun.
^ Blende soepe, soepe waar geene oogen op zijn, water-

soep zondcr eenige vetheid.

Vgl. de volg. verzen van Vaelande :

Somtijdts soppen die vercroppeu,

AVant sy syn van koole toppen

,

Noch sy slachten Argns niet,

Midts de soppe niet en siet.

— Blende mniite, stuk geld waar alle merk van afgesleten

is. De blende stuivers zijn niet gegeerd. Een blende frank

.

— De school of de Mis blend slaan, gaan wandelen of

spelen daar men hadde nioetcn naar de school of naar de

Mis gaan. Die jongen heelt weer al de schole blend geslegen.

Ilij sloeg de Messe blend.

— Eene ton valt of Ugt blen.l^ w.neer zij op de fonticre

geleid zijnde, met het merkteeken tegen den mum- ligt,'

zoodat men het niet zien kan.

—BLEND, —BLIND, z. Staal-.

BLENDEI, o. Blindei. Blendei slaan, spel van kinde-

reu die, met eeuen blinddoek op de oogen, en eenen stole in

de hand, van zekeren afstand vooruitstappeu om een ei te

slaan dat aan eenen draad hangt.

BLENDEKALLE, BLINDEKALLE,v. Een kin-

derspel, aiiders ook Blmdem.tnnetje geheeten, fr. colin-

maillard. Blendekalle spelen.

— De geblinddoekte bij dat spel. Wie zal bleiidekalle

zijn ?

BLENDEN, bUndde en blotid, ben geblend en geblon-

den, o. w. Uit de oogen verdwijneh, henen varen, te zoek

geraken. De graaf verdween in den strijd, en niemand wist

waar hij geblondcu was. Ei mij ! waar mag ik nu blenden?

Menigeen begrijpt niet waar het zilveren geld al blenJt. Ik

heb dat boekje gekocht over drie jaar, maar zoek cr nu achler

waar het geblonden is. Waar de tijd toch blendt ! Waar is

de tijd geblonden dat wij kinderen waren

!

— Men zogt ook Blenncn, Belennen en Beleiiden, welk

laatste Kil. verklaart door Ver-eynden, evadere, pervadere.

Zie belenden.

—BLENDEN, —BELENDEN, z. Weg-.

BLENDEBERD, BLINDBERD, o. E-ne plank

die men op het voorhoofd ^an eene koe bindt, om ze te

beletten vooruit te zien. Vluchtige koeien doet men blende-

berrelsaan, opdal zij niet bijzen zouden door de weide. —
Zie berd.

BLENDEBERDEN, bUndeberdde, geblendeberd, h.

w. Een blendeberd aandoen. Eene koe blendeberden.

BLENDLAP, BLINOLAP, m. BHnddoek, lap dien

men voor de ougen biudt van ee:i paerd dat in de rosmoleu

nioct gaan.

BLENDLAPPEN, blendlapte, gehlendlapt, b. w.

Eenen blendlap aandoen. Een peer.l blendlappen.

— Vgl. Blendeberden.

BLENDEPOT, BLINDEPOT, m. Een kinderspel,

hetzclfde misschien dat m 't fr. an pot easse' hect, hierin

bcstaande : Men li.nigt een cerden pot vol grijmsel of bitter

aan eene koord omhoog, en de spelers, met de oogen

geblinddoekt, gaan elk op zijne beurt al slaaude met eenen

stok in de ruimte, tot dat lemand den pot treft die in slukken

nederstuift. Blendepot spolen. Men vindt het woord bij Ed.

De Dene :

Van potleii, canncn, tceleu ende zulckc proadelynghe

Esser emmers ghenough, wat baetet te helcne :

Die gheef ick al tsaemen wechchaeghens mondelynghe

Den kynders omine blendepot mede te spelene.

BLENDPOTTEN, blendpotte, heb geblendpot, o. w.

Kwijte rekenen, clfon houden, dood laten, fr. se tenir re'ei-

proquement quitte. Wordt gezeid van personen die, elkan-

der eene som verschuldigd zijnde welke omtrent even groot

is, wederzijds vcrklaren voldaau te zijn zonder eenige beta-
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ling. Ik wect niet juist m^er hoeveel glj raij schulJig zijt,

miar hit beilr.iagt aU-erre zoo veel aU ik aan u bctalen

inn;t : hct beste ware van te blendpotten. Wij zuUen blend-

patten.Wij hebben geblendpot. Ik heb met hem geblendpot.

BLEI4NEN, blon, ben geblonnen, o. w. Hetzelide als

BlenJen. bl.nii, gcbloncU'ii.

BLERZE, V. Zie bleesze.

BLES, m. 't Zelfde als Blek, oogslag waarbij het wit

van de oogen gezien wordt, de daad van eens le blessen.

— Ook gebruikt voor Blesse, witte plek op 't voorhoofd

van een peerd, enz. Op den bles van 't peerd.— Zie blesse.

BLES0E, adj. Wordt gezeid van den bezonderen blik

der oogen waarbij men het oog\i'it ziet. Een dwaas mensch

kijkt blesde waneer hij verwonderd is. Hij keek blesdc

denkende dat men hem bespotten wilde. Een blesde oogslag

is dikwijls eene bedreiging. Zie BLES.

— Die eene blesse heell. Een blesde peerd (dat eene witte

vlek heeft op 'I voorhoof 1). Een mensch die blesde is (die

eene witte vlek of streep heeft in 't haar). Zie BLESSE.

BLESSE, V. Ontschorste vlek op eenen boom, breed

cu Ian:; omtrent gelijk de uitgestrekte hand. Als men boo-

men vcrkoopen wilt, kapt men op iederen eene blesse waar

men een cijfergetal in kerfi dat het volgnummer van de

verkooping aauwijst. Zie KOEXE.

— Kale of haarlooze vlek aan 't hooid van eenen mensch.

Ook Eene witte haarlok, eene witte vlek in 't haar.

— De witte vlek of haarlok op het hoofd van een peerd,

koe ol keun ; ook Blaar en Kol geheeten. •; Een zwart kalve-

ken, en 't heeft een wit bhskeno^ zyn hoofd.
»
(C. Duvillers.)

— Doch in Xoord-Vl. is 't Eene witte streep die van boven

*t voorhoofd daalt tot aan de neus, fr. chanjrein, terwijl de

witte vlek daar den naam van teeken draagt. Wat heeft dat

peerd op 't voorhoofd: eene blesse of teeken, fr. un chan-

frcin oil une e'toik' Eene koe met eene blesse.

— Peerden en koeien die eene blesse op 't voorhoofd

hebben, worden Blesse genaamd. Zie BLOEM.

Baai, zoo sprak hij, Baai en Blesse,

Heden moeten... stille! fraai!

Moeten wij naar de uitvaartmesse

Met den wagen, Blesse en Baai.

(G. Gez.)

— In Xoord-Vl. geldt Bless3 nog voor Haarschsel, splet,

reef, scheiding in 't haar op 't hoofd, fr. rate. Eane blesse

maken in 't haar. Hare blesse is niet recht. Zij draagt hare

blesse op kant (niet in 't midden van 't hoofd).

— In Zuid-Vl. bet, Blesse ook eenvou lig weg Haarlok

op het voorhaofd. De mannen strijken hunne bles slinks of

rechts. De vrouwUeden scheiden gem. hun voorhoofdhaar in

twee blessen die de slapen bedekken. Hare bles is los

gegaan en hangt in hare oogen. Men ziet wel aan hare

grijze bles dat zij van de jongste niet meer en is.

BLESSEN, blesu, geblest, o. en b. w. .
't Zelfde als

Blekken in den zin 1° van Eenen boom blekken, en 2» van

Dreigende kijken, het oogwit laten zien, blikoogen. Zie

BLEKKEN.

BLESSENACHTEGAAL, m. Soortvan nachtegaal

met eenen rooden steert, andtrs Xachtegaal-bleksteert ge-

naamd, fr. rossignol de miiraUle,\. Sylvia phankunis.

BLET, adj. Gekneiisd, geblutst, sprek. van fruit,

'

(r. coti, meurtri. Eene blette peer. Zie BLOT.

— Ons Blet is hetzelfde niet als het fr. blet; want Vne

pyire blette is Eene lotte peer, eene beursche peer, en niet

Eene blette peer.

BLETSEN, bletste, gebletst, b. en o. w. Blutsen, kneu-

zen, fr. mciirtrir. Die afgevallene appels zijn geblutst (ge-

build). Hij heeft zij:i b;en geblutst m^t tegen de staak te

loopen.

BLEUNAARD, ra. Blo-iJaard, lalaard, b. poltron,

Idche.

BLEUNE, BLEUNTJE, PLEUNE, PLEUN-
TJE, PLEUNA, PLEUNAATJE, PLUINE,
PLUINTJE. Woorden die men gebruikt sprekende van

iemand die ht t spel moet opgeven, die een stout stuk, door

eenen andcrcn verricht, niet k.in of niet durft nadoen. Hij is

bleune. Hij staat bleune. Iemand bleune maken, steken of

stellen, fr. defier quelqit'nn d'en faire atitant. "Wat aan-

g-iat over wijde grachten te spriugen, er is niemand die mij

kan bleune steken (die eenen sprong zal doen welken ik

niet kan en zal nadoen). Laat ons eens pleuntje stellen (om

ter stoutst lets verrichten, b. v. over diepe grachten sprin-

gen, eene rivier doorrwemmen, al schaverdijnende over

eene loeme springen, enz.) Pleunaatje gesteken zijn, fr. etre

surpasse'par un autre,

— Voor Bleune of Pleune, zegt men ook Kunste, Stakje

en Matje (van Mat in 't schaakspel). Zie ook baks.

BLEUNEBLAUW of BLEUNEBLOUW
,

BLEUNTJEBLOUW (wvl. -Btow, zie au). Hetzelfde

als Bleuntje. Uleuneblauw spelen. Van iemand die bleune-

blouw is, zegt men spottende :

Bleuueblauw

Zijn gat is lauw.

— Zie \'ERBLOCWEN.

BLEUNEN, bleunde, heb gebleunJ, o. w. Xiet dur-

ven doen hetgecn een ander doet, bleune zijn, pleuntje

staan. Hij wilde niet bleunen, en sprong over den gracht

gelijk de anderen, maar \-iel le midden in 't water. Uw bree-

der heeft vier boterhammen geeten, en gij maar drie; ware

ik of gij, ik name ook eenen vicrden, en ik zou niet bleunen.

Hij moet bleimen voor zijnen breeder,

— Onze schrijvers gebruikten het w. in den zin van

Be^Teesd zijn, blood zijn, verlegen zijn. c Met da caroi sca-

veelde de pis\Tnaigre, die bleunde, al houUisen en paij-

beenen glinck een rennekokenne avepias eup ne pipegael

deiu: d'hobette bachten en barbecaen. » (Kortr. hs. 1736-)

Xou sie ick wel waerom dat jy soo weynigh bleunt :

Je romt zoo van je hel; is 't daer-op dat-je steunt ?

(L. Vossius.)

BLEUNTJE, o. Zie blel-.st:.

BLEUNTJEBLOUW, zie bleuxeblacw.

BLEUZAARD, BLEUZER, m. Iemand of iets dal

bleust of bloost.

— Eene soort van blozende appel.

— /Jollandsc/te bleuzaard, eene soort van groote goede

perzik.

BLEUZEN, bleusde, heb gebleiisd, o. w. Hetzelfde als

Blozen, rood worden, rood zijn. Bleuzende taken. Blcuzende

krieken. Een appel die bleost.
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— We^cns cii = II, /.ie o.

BLEUZER, m. Zie bi.euzaard.

*BLEVELINGH, bij Kil., zie bleeveling.

BLIE, adj. samengetr. uit Blide, d. i. blijde, vrolijk.

Zie IE.

BLIEK, m. (enniet v.), \\d\\'.bliekste(>!. Een riviervisch,

anders blei, fr. able. Zoo gezdnd als een bliek (zeer gezond).

Een bliekske smijten om eenen snoek te vangen (een nppel
geven om een ei te krijgen, fr. donner nn eeuf pour avoir
tm bwuf).

—BLIEK, 2. Kiaai-, Zonne-, Zunnc-.

— BLIEKEN, z. Zonne-.

BLI EN, b. w. Zie blijden.

BLIESEM, m. Wordtgehoord in den zin van iliksem,

diiivfl, in dit en dergelijke gezegsels : een groote bliesem
van een liond.

BLIEVEN, onpcrs. Hetzelfde als Believen. AVat
blieft er u .'

— Vgl. Blump, bicnden, blijven, enz. voor Beliimp,

belenden, belijven, enz.

— Dit Blieven bestaat ook in Holland, zegt Kramers.

BLIJDE (wvl. ELIDE, BLIE, zie ie), adj. Vrolijk.

— \'an kleuren. Helder en frisch. Een blijde morgen,
blijde dagcraad. Een blijde kleur.

BLIJDEBLAUW (wvl. blideblow, zie Au), adj.

Helderblauw, fr. b/m clair. In den blijdeblauwen hemel.

Het blijdeblauw kleur staat tegenover het donkerblauw.

BLIJDEGEM, o. A\ordt gebruikt in deze spreuk :

te Blijdii^i tn brgrave7i zi/n, als men spreeUt van eenen
overledene wiens dood vreugde baart aan.de erfgenamen of

de gebnren. Hij is te Blijdegem begraven. Ook : Hij is te

Blijdenbergc begraven.

BLIJDEGROEN (wvl. elide-), adj. Heldergroen,

fr. vert clair. Een blijdegroen kleur. Blijdegroene stoffe.

BLIJDEN, blt/dde, gcbli/d (wvl. blien, blide, gebliid,

zie lEN), b. w. Verblijden, verheugen, fr. rejouir. Die goede
lijding zal hem blien. Hij heeft er zich over geblijd.

BLIJDENBERG.m. 't Zelfde als Blijdegem. Op Blij-

denbergc bcgiaven.

BLIJDEROOD (wvl. elide). a<:j. Helderrood, fr.

rovge clair. Eene blijderoode stcf^c. Een nppel met cene
blijdercodc kaak.

BLIJDSCHAP (wvl. ook eliilso.-epe, blischepe,
zie -SCHEPE), V. Vreugd. Was dat cone blijdscbcpe, als dat
gocd nicuws toekwam. Hij was o\er von blijschcpe. In
groote blijschepe zijn. -. Dat ic altijts niijn riiste, troost, ende
blischcpc in u vinde.

»
(Th. van Herentals.)

BLIJDZAAM, adj. Blijde, vrolijTc, eng. blithesome.

-BLIJK, z, Oogen-.

BLIJVEN (wvl. BI.LVEN, zie onder frijten), bleef
(wvl. scherpl. ee, zie onder duigen), ben gcbleien (wvl. ook
blc-ueii), o. w., fr. durer, rester. Waar is hij gebleven?
. Oft si yemant-yet schuldich zijn bleveti. » (Th. van Heren-
Uls.) . Sy en wisten niet dat het hout in den voet bleven
was. > (C. Vrancx.)

—BLIJVEN, z. In-, Over-.

BLIJVENSDURIG (wvl. BLivExsDEURir., zie ij eq
L'). adj. Bestendig, voortdurig, h.permanent. Eene blijvens-

durige samenzwering tegen Kerk en .Staat.

BLIJVER, ni. Die of dat blijft.

— Jong bonmpje dat men, in het afiiappen van eenen
bosch, kat staan om het tot eenen grooten boom op te

kweeken, fr. baliveau (van 'i oudvl. beliven, nu bli/ven)^

en ook lais (van laisser, laten).

— Mecgaan op bljvert/es (ofop 7 huisbliJTertjes) wagcn,
thuis blijven. Wordt schertsende gezeid aan kinderen die
vragen om mede te gaan.

—BLIK, z. Zee-, Vuil-. Vgl. -elfk:.

BLIKKEN, b. en o. w. Zie blekken,

BLIKSEM, BLEKSEM, m.,ir.foudre.
— Schurk, sclielm, guit. Een bliksem van eenen vent.

Een bliksem van eenen jongcn. Die bliksem heeft w-eerora

al mij.-i appcls gcphikl.

— Soort van licht besclniit slingerachtig van vorm. Men
onderschcidt klecne bliksem ^a groote bliksem. "Waneer er

ringen gemengcUl zijn onder den bliksem, dan zegt men
Dander en bliksem.

— Den bliksem! Uitiocping van verbaasdheid, van
verlcgenheid, enz. Den bliksem! dat is wonderbaar.

BLIKSEMS, bijw. 'Weerlichts, verbliksemd, donders,

vtrdonderd, bliksteerts, enz., fr. diablement. Zijhebben daar

bliksems veel leute gehad. & heb mij blilisems moeten
haastcn. Hij kan bliksems schoone schrijven.

— Ook Bliksemstccits.

BLIKSEMSCH, adj. Hetzelfde als AVeerlichtsch bij

Kramers. Die bliksemsche jongen heeft weer al school

gedoken.

BLIKSEMSTEERTS, bijw. Zie bliksems en blik-

steerts.

BLIKSTEERT, m. zie bleksteert.

BLIKSTEERTS, bijw., zware ee. Wordt gebruikt,

even als Bliksems, verduiveld, weerlichts, fr. diablement,

enz. om eenen grooten superlalief tut te drukken. Het is

bliksteerts koud. Ik heb mij ihkstecrts moeten weren, ol

ik kreeg mijn peil niet. Hij kan bliksteerts schoone zingen.

1. M'es nu blicksteirs preus met' lammie » d. i. men is nu

verduiveld fier met het kindje. (Korlr. lis. I/36.)

— Wei bliksteerts! \\it\ weerhchts! \\e\ bliksteerts ! wie

hadde er dat gepeisd ? Wei bliksteerts ! wat een snoek!

— Ook Bliksenistecrts.

BLIND, adj. Zie blend, en de conip. aid.

BLINDBERD, c, zie blendeberd.

BLINDEKALLE, v., zie elexdekalle.

BLINDEPOT, m., zie Blendepot.

BLINDER, ill. Onbezonnen knaap, wilde jongen,

schelm, fr. fripon, eng. bbindirer. Die blinder heeft

wederoin al eene pert uitgesteken.

— Men zegt ook Blinter, Blunder en Blunter. De ?" in

Blinder en Blinter klinkt gelijk de i in beminnen, zinnen,

en niet gelijk //in kind {kiind), wind [wiiiid), enz. Zie IXD,
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BLINDERS, BLUNDERS, BLINTERS,
BLUNTERS, intcii. AVecrUchts, verclonclerd. W.iar

hebtgij hlinilcrs dat uitgevon:lcn? Blimleis. tlat is schoon!

,' — Wen zegt oolc Den blinder, even als Den blilfsem, den

I duivel, cnz. Wat don blinder mag dat zijii ? Wie den blinder

' liaddc zoo lets gcr.idcn ?

BLINDERSCH, BLUNDERSCH , BLIN-
TERSCH, BLUNTERSCH, adj. Schelmachtig. Een

blindersche jongen. Die blundcrschc.jongen lieeft weilerom

wat uitgemeten

!

BLINDLAP, m., zie BI.ENIM.AI'.

BLINK {wvI.BLliNK, zie ind), m., zSnder mv. Schoc-

smeer waamiede mende schoe'n zw.irt en blinkt, Ir. cirnvrt-.

\
Blink maken. Blink verkoopcn. Die blink is te droag.

j

-BLINK, z. Mcubel-.

j

BLINKBORSTEL {wvl. iu.iinkburstei,, uitspr.

j

-^ittstel, zie RS), ni. Zadite borstel oni schoe'n, knopen, cnz.

! te bUnkcii, fr. poUswiic.

1 BLINKDOZE (wvl. bi.unk-), v. Doos met blink,

fr. hoite a cira^c,

BLINKEN (wvl. BLIINKEN, zie inij), blank en blank,

geblonken (fvl. cblonkcn, zie ge), b. w. Doen glanzen. Ilebt

gij mijne schoe'n reeds geblonken ? Do geblonkene wapens

glinsterden in dc oogen. Ikgafhcm cenen penning voor

mijne knoj)cn te blinken.

—BLINKEN, z. Door-.

BLINKPOT (wvl. BMI.N'K-), m. Aardeu vat \va:ir de

blink in is.

BLINTER, m. Zie blinder.

BLINTERSCH, adj. Zie bunderscii.

BLOED, o., fr. sang.

—
( '^j'l/}) kwaad bloed niakrn of kcCiYkm, door ongedukl,

spijt of gramschap zijne gezondhcid Ic kort doen. Ik wil

mij daaroni, daarbij, daarvoor, daarin, daarmee geen kwaad
bloed maken. De vadcr maakt veel kwaad bleed in zijnen

wederspannigen zoon. Ik ten niinste zal daarbij geen kwaad
bleed kweeken.

— Zyn bloed omrocren of verrofren, van schrik hevig

vcrschieten en ontsteld zijn, eenealteratie krijgen. Hij heeft

eenen baanstropper gemoet, en er zijn bloed aan verroerd.

Doe hem niet verschieten, 't ware genoeg om zijn bloed te

verroeren, fr. pour lui faire toiirner Ic sang.

— Koiide bloed, zie koude-bloed.
— Bloedvnn li/nwaad. Waneer een stuk lijnwaad afge-

weven is, dan wordt het van den drom afgesneden ; nu 't is

een gebniik dat de kinderen van den huize eene teljoor

houden onder den drom die afgesneden wordt om, zoo men
zegt, het bloed van dat stuk lijnwaad te vanger: : trouwens

de wever, tcrwijl liij dat snijdt, laat uit zijne hand eenige

gcldstukken glijden in de teljoor, en dc kinderen mcenen
dat die stnkken uit het lijnwaad zelve viocien, en cr hot

bloeil van zijn, en zij verlangen geweldig tegen dat zij dat

bloed niogcn vangen.

—BLOED, z. Kondc-, Neuskcn-, Ncuzekc-, Ncu-
zelje-, I'.'iT-, Pere-, Snake-.

BLOEDBLEIN (uitspr. blocblcine, zie d), v. Eene
bleindic blauwcn rood is. Eene bloedbleine krijgen in de hand
van met tc veel gewcld eenen stok of zoo lets te hanteeren.

BLOEDDOGGE, v. Bulhoud, cng. bulldog, fr. boulc-

dogue,

— Is het eerste dcel van dit woord eene metathesis van

't eng. bull, dan schreve men beter blocdoggc, met eene d,

(bloe-Jog).

BLOEDEN.BLOEN,Wo<:iA/,-,^wWo«i',b.(no.w.Om
lets lijden, fr. porter la peine, cxpier. De onschuldige most

dikwijls bloeden voor een ander. De ouders blocden soni-

wijlen de misdaden van hunnc kinders. Gij zult dat moeten

blocden. Hij had het kwaad gedaan, en ik heb het gebloed.

BLOEDFIELT (uitspr. bloefielt), m . Een vruchtaf-

drijvcnde boom die in eenige hoven gekweekt wordt, en die

in de Woordenb. ZevenboD.n, in de wctenschap/««;j>c/-«j

sabina, fr. Sabine, geheeten wordt.

BLOEDIG, adj. Die veel bloed heeft, die gewoonlijk

rood is in 't aangezicht. Een bloedige knaap.

— Bloedig jong, uit der mate Jong,' bitter jong. Zij was

nog bloedig jong als zij trouwde.

— Bloedig grain, bloedig kivaad, geweldig gram, doch

meer inwendig nog dan uitwendig. Hij was bloedig kwaad.

Ik wierd zoo bloedig gram dat ik het niet i,eggen en kan.

Hij miek raij bloedig kwaad. Zicli bloedig kwaad maken in

ieniand of in iets.

Want ic en kreegh in dit geval

Van nicmandt danck noch loon met al,

Daeroni ic wicrde bloedigh gram.

(P. Devynck.)

BLOEDIGE STRATEN-VAN-JERUSALEM,
v. mv. Eene hofbloom die in de wetenschap hcet abntilon

striatum Hort., sida picta Hook.
— Dtis genaamd om de purperen aderen die in de gele

bloembladen gcsprieteld liggen, of ook misschien eene giove

verbastering van den latijnschen naam abutilon striatum,

BLOEDKANKER (uitspr. block-), m. .Soort van

zachten kanker waar dikwijls bloed uit vloeit, h. fongus
/lematode.

— Niet te \ orwarren met Bloeiende kanker. Zie ranker.

BLOEDLAKEN (uitsp. bloelakene), v. Lijklaken,

echel, fr. sangsne. lemand bloedlakens zetten.

BLOEDLATEN (uitspr. bloelaten, zie D), lie! bloed,

bloedgelaten,h. w. Aderlaten, (r. saigner. lemam\ h\oed-

laten. Ilij cloet zich eens 's jaars blocdlatcn. Hij lict mij

blood.

— Bi.OEin.ATiNG, v., (v.snigiiee.

BLOEDLING (uitspr. bloeling, zie D),m. Blocdworst,

bloedbouling, fr. boudin.

BLOEDPEER (uitspr. bloepere), v. Soort van zonicr-

peer met rooJe vlekkcn van binnen, grauw van pel, en

weinig good \-an smaak.

BLOEDPLANT (uitspr. blorplante, zie u), v. Eene
jilant andcrs Vcrkenskruid genaamd, fr. eupatoire chan-

vein, 1. eupatorium canabinnm L. De bloedplant groeit

hoog in nattc mecrichen en langs de grachten, en wordt als

geneosmiddel gebruikt voor de koeicn die bloed wateren

.

Op azijn gokookt diont zij ook tegen den cholera.

BLOEDSPEITER (uitspr. bloespciterc, zie D), m.
Blocilspat, fr. e'elaboussiire de sang. Zijn kleed was vol

bloedspeiters. — Zie -ek.
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BLOEDSTRIEP (iiitspr. bloestriepe), v. Eene streep

van blocd. Bloedstiiepcn en slijm in den mest van peerden,

zijn een tcelicii van ontsteking in de darmen.

BLOEDVERROERING, v. Zie alteratie.

BLOEDVERSCH (uilspr. llocirsch, zie D en Es),

adj. Zeer verscli, hersvcrsch, fr. iont frais. Dat vlccscli,dic

visch is bloedversch.

BLOEDVINK, m. Ook Broedvink; zie aid.

BLOEDWORTEL (uitspr. blocu'-), m. Plant met

geschaaide bl.ndcren en gele bloempjes. In de Woorden-

boeken heet zij Zevenblad, tormcntilla erecta L.

— L. Fuchs gceft den naam van Bloedwoitel aan een

soort van geranium « dat schier overal in de beemden wast

en oveimalcn crachlig is om bloet te slelpen». En deTor-

nicntille heet bij hem « Roode heylwortel cnde Berckwortel,

om des wille dat de wortel root eude heylsaem is, ende

allermcest in berckenbosschen wassende is. » — Zie KEUNE-

REBBE.

BLOEDZUIGERSBLOEM, v., zie bloedzuipers-

BLOEM.

BLOEDZUIPER (wvl. bloeziper, zie t"l), m.

Hctzelfde als Bloedzuiger (wvl. bloesiiger) dat wij cole

gebruikcn en in de Wdb. verklaard wordt 1° door Echel,

lijklaken, fr. sangsnc ; z" door fr. vampire, eene Ameri-

'kaansche vleermiiis die het bleed van slapende lieden

afzuigt
;
3" door Knevelaar, woekeraar, fr. aidbe, coticiis-

sioniiaiie, usuru'r.

-- Bij 't volk is het ook Een spook of een doode die

's nachts het graf verlaat om de menschen hun bloed af te

zuigen, fr. vampire.

Ook nog eene soort van kever die 's zomers veel te

zien is op de rijpende koornhalmen in den akker. Hij is

roodachtig, omtrent een centimeter !ang en een millimeter

breed. Hij hcct fr. teh'phore (famille des Malaeodermes),

dit zij de tclephorus mclantirus, of de telcphonis lateralis,

of nog een ander.

BLOEDZUIPERSBLOEM, BLOEDZUI-
GERSBLOEM (wvl. BLOEZrPERS-, BLOEZUGERS-

BI.OJ.IME, zie II en oe), v. Naam dien men hier of daar geeft

aan het Roozcwied, Ir. coquelicot, om de kleene kinderen

er eenen alkecr van in te boezemen, en ze aldus te beletten

van in de akkervruchleu te loopen om ze te plukken. Kind,

dat zijn bloedzuigersbloemeo, kcm er nictaan.

BLOEF lELT, m. Zie bloedfielt.

— BLOEI, z. Appel-, Erweet-.

BLOEIE, V. Bloem van ceren bloeicnden fniilboom,

bloeiscl. Die appelaar hceft veel bloeien. Die bloeien vallen

af. « Het aenschyn dcr aerden vercieren met blocyen,

bezaeyen met blommcn, bcghiflen met vruchten. »

(A. Debuck.)

— Ock Blrem in 't algemeen.

Syne -wortels, bloeyen, blacn

Konnen dooden doen verrysen.

(Vaelande.)

Singt, Broedei s, en verheft het puyk dcr vroege bloeyen

Die n:cr rend uwe Sterne, o Lente-maegd, siet gloeyen,

De Roos vol soeten reuk.

(Id.)

— Het orgaan dat de eieren bevat, liggende op den kant

van de baarmoeder bij koeien, memen enz. Bij Kramers
Eier5tok genaamd, fr. ovairc. — Zie loker.

—BLOEIE, z. Erweet-.

BLOEIEN, i/tf«a''',^tW<)<vi)', b. en o. w. Verbloeien,

roodgeel worden van te bij het vuur te zijn, zengen, fr. rons-

sir. Zijn kleed is gcbloeid. Let op dat uw kleed niet on

bloeit.

— Mcest zcgt men A^erbloeien.

BLOEIER, m., vklw. bloeierie^n. Xaam dien men
geeft aan lets dst men als zeer schoon, zeer nitmuntende

beschouwt, helzij een dier, hetzij een speelgoed, enz. Dat

peerdje is een bloeier. De jongens die marbelen of toppen

zeggen mijn bloeierke aan hunnen besten speelmarbel, aan

eenen schooncn top, enz. Men zegt ook Fleure.

BLOEISTE,BLOEITE, v. Het bloeien. Debloeiste

van den hommel. — Zie JUXSTE.

BLOE (-KANKER, -LATEN, -LING, -PEER,
-PLANTE, enz.) Zie hloed (-ranker, -i«\ten, ...

enz.)

BLOEM (vl. BLoirME, zie oe), v., it. flcur, ijsl. blom,

zw. blomma. De blommen bloeien. Blomme van mcel. Fig.

Eene blomme van schoonheid.

— Blauwe bloem, blamp blocmpje, slimme trek, eene

leugen, valsche inlichting. Laat de blauwe bloempjes in

't koorn (maak mij geene leugens wijs). « Wy hielden dat

bykans voor bubben, en kosten dat schaers ghelooven,

maer wy saghen welhaest datmen ons gheen blaii llomme

op de niauwe en haddc ghevest. » (P. Devynck.) lemand

blauwe bloempjes wijs maken. leraand blauwe blocni|)jcs

ophangen of opvesten. « Ik zal den man met een bloir.i'

bloemeken (onderheteen of ander voorwendsel) ontbiedcn.»

(F. Vanden AVerve.) « Uw zoogezcgde vriend kccrt zijn

blad, en hccht u blaii-ce bloempjes op. » (J. Desmel.)

— Ook de naam van ceue witgevlekte koe, vacea waeit-

losfi, zegt Kil. — Andere Koenamen, aan het kleur of

bezondcre teekens ontleend, zijn b. v. Blare, Blesse, Bonte,

Grimmel, Kolle, Molle, Schimm«l, Sterre, Grijze, Monkel,

Bazinne (baai), Plekkaard, enz.

—BLOEM, z. Achtuur-, Apeel-, Auwblauw-, Beurze-:

Bloedzuigers-, Bloedzuipers-, Boter-, Diamant-, Dood-,

Gaskoenje-, Gokel-, HoUisch-, Hooi-, Kaas-, Kankcr-,

Kapeel-, Keerse-, Koekoeks-, Koekoets-, Kortsen-, Lnih-

ting-, Meersch-, Mier-, Olie-, Paasch-,Plompe-, Pot-, Pottc-,

Schinksen-, Sint-Jans-, Sinte-Kalrijne-, Sint-Lievens-, .Simt

-

Picters-, Stijf- , Sulfer-, Trompettcn-, Vestc-, Vlas-, Vlosth-.

AVilte-, Wompcl-, A\'ulge-, AVulve-, AViilver-, Zoniti-,

Zonne-.

BLOEMAARD (wvl. blohaard), m., mv. bloimaarih.

Zie Br.oEMER.

BLOEMACHTIG (wvl. blomachtjg, zie oe), adj.

Die veel van blocmen houdt. Hij is niet al te bloemachtig.

— Zie -ACHi IG.

BLOEMBOT (wvl. biombotte, zie OE), v. De knop

waaiuit eene bloem onlluikt. — Zie BOTTE.

BLOEM DE (wvl. blomde en bLOMTE), adj. Met bloe-

men besteken, beschilderd of geweven. Een bloemde kleed.

— In eenige plaatsen, Blond, fr. blond. Bloemde haar,

Hij is blomte van haar.
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BLOEMEN (vl. blommen), bloemdc, hen gehloemd,

o. w. Witacluig worden en de gedaante van meel krijgen.

Zic BEGIJXEX.

— Sprek. van gekookte aardappels, Openvallen gelijk

mcelbloem; 00k -Melen. Het zijn goede aardappels die

bloemen.

BLOEMER (wvl. blomjier, zie oe), m. Gekookte

aardappel die als meelbloem openvalt, anders 00k Bloemaard

geheeten. Die aardappels zijn wel geen bloeiners, niaar zij

zijn algclijk goed. Bloemers en leemers.

BLOEMHUT(wvl.Bl,OMHLT), m.Een bloemenstniik,

bloemen die uit denzelfden wortel schicten. Eenen bloemluit

verplanten. — Zie HUT.

BLOEMING (wvl. BLoiiMiNG), ni. Soort van boercn-

appel die goel is van peel en middelbaar van grootte. Ee
rijpe bidniniing riekt naar roggemeel. en is niet bijzonder

goed. — Zie inc.

BLOEMKAPEEL (wvl. blomk.\peel), m. Bloem-

tuiltje, fr. bouquet dc rlcurs. — Zie KAPEEL.

BLOEMKAUWEL, BLOEMKOUWEL (wvl.

j
BLOMKOWEE, zie OE en .\v), m. Eloemkool, fr. chou-Jlcur. .

I

— Zie K.\u\VEL.

BLOEMKENS-OLIE (wvl. blomkes-), v. Olie van

lelien, fr. httilc df lis. Xaar de apotheek gaan cm bloem-

kens-olie.

\
BLOEMPASCHEN (wvl. BLOM-MEr.\scHEx),ni. Zoo

iheet
Palnienzondag, 1. Pascha Honim.

BLOEMPEELDER, BLOEMPELDER (wvl.

j
BLOMP-), m. Degene die de pellen, fr. pt-Hiciiles, van het

1 graan afdoet, om d.m dit gepelde graan te laten malen. De
f bloempelders onderscheidt men gemeenlijk in Boekw-eit-

j
pelders en Gerstepelders. De bloempelders zijn tevens ook

( bloemverkooper.'i.

I
BLOEMSTAAL (wvl. blomstaal of st.\el, zie oe

en ae), m. Bloemstam. Een bloemstaal aan den grond

afsnijden. Eenige bloemstalen verplanten.

Des levens stonden altemael

Ze wyken als de hlocmevstael

Geveld door 't zwingende maeijerstael.

(K. de Gheldere.)

— Zie ST.v.\L.

BLOEMTEIL (wvl. blomteele, zie oe en Ei), v.

Eene teil waar men meelbloem in doet; of waar meelbloem

in is.

— Het IS gelifh een heurzel in eene blomteele, of Het is

gelif'k een hurzel in eene kmine^ zegt men van iemand die

binnen 's monds spreekt, die onverstaanbaar mompelt of

neuzelt.

BLOEMTRUIS (wvl. blomtruus, zie oe en ui), m.

Een tri)s l>l(icmcn, fr. bouquet dcflcnrs, hetzij natuurlijk ot

met de hand gemaakt. — Zie TRris.

BLOK. m. Klomp, fr. bloc. Dit woord is O. bij Weil, en

Kramers. In Vlaanderen is het m. Op eenen blok zit-

ten, enz.

— Bus in eene kerk of in een gesticht, ter ontvangst van

geld dat de milddadigheid er in stort, fr. tronc. Geld in den

blok steken. Den blok rooven. De blok voor het vastengeld.

De blok van den armc. « Alzoo word 't geld dat men geeft

onder de ziel-misscn oftc dat men steekt in den blok van de

kerken, offer oft offerhande gcnoemt. » (C. Hazart.) « Hy
stack in onser liever Vrauwen block eenen Joannes » soort

van muntstnk. (C. Vrancx.)

— Klomp boomhout om te branden. Er zijn vooral twee

soorten van blokken : de eene van eenen voct lang; de

andere van vier voet lang, die men Bnigsche blokken noemt

(zie F.\SCEEL). Een boom in vier gekloven, en dan in korte

of lange klompen gezaagd, geeft dc blokken. Eenen blok

aan 't vmir leggen. Blokken van eenen beukcboom.

— Den blok slepen. Wordt gez. van iemand die als een

slave, al het lastigste werk veiTichten moet. Dieverstooteling

moet altijd den blok slepen. Vader en kinders leven duar op

hun gemak, en moeder mag den blok slepen.

— Bij timm. Vierkantte stuk hout waarin het schaafijzer

gevat is, ix.fiit dc robot. De blok van de schave.

— Bij hommelboeren, zie hommelblok.
— Bij speldewerlaters. Bout, b.fiiseau. De knippel en de

tuortel van den blok. De blokken winden (het garen er op

winden). De blokken korten, of langcn (den draad korten

of langen waarmede men speldewerkt). De blokken lijken

(dezelve alien op gelijken afstand van de kant stcllcu). De

blokken draaien (de draden van twee blokken rond elkander

draaien gelijk twijn) : om een topwerk te maken, draait men

gemeenlijk zevenmaal de blokken ; om eene spelle te dekkcn,

draait men ze tweemaal.

— Bij holders. Eene bol die halfwege in de baan ligt.

Eenen blok leggen, zie blokken.

In 'tjaar blok als de uikn kraaien en de koeien met

patij'nen gaan. Dit is eene sprenlc om te zeggen Xooit, even

als het fr. aiix calendcs gtccques. Men zegt ook : In 't jaar

een, al.s de uilen preeken.

— Vleesch op li'fwifoX'jkinderspehvaarin iemand, gebogen

staande met de hand op den rug en de oogen toe, tracht te

raden wie van de anderen er op zijne hand geslegen heefl.

Vleesch op den blok spelen, fr. joiicr a la main chaiide.

— Blok, saraengesleld met een ander .woord, dient

dikw-ijls om iets groots in zijne soort aan te duiden; zie

hieronder Blokaande, Blokbieze, Blokmeeze, Blokmier,

Bloknoot, enz.

—BLOK, z. Aarsgat-, Achter-, Brood-, Geterte-, Gods-,

Horamel-, Olie-, Rom-, Ronge-, Schijf-, Stand-, Strijk-,

Touw-, Vijl-, Voor-, Werk-.

BLOKAANDE, BLOKANDE. v. Soort van dubbele

duinaandc, w ilde aande nog zoo groot als eene smierlaande.

— Zie bi.ok.

BLOKAPPEL, m. Een groote appcl in zijne soort,

fr. line grossc pomme. AVat een schoone blokappel is dat!

Dat jC'ngentje heeft een hopfd gelijk eenen blokappel (een

al te groot hoofd). — Zie blok.

BLOKBALIE, BLOKBALJE, BLOKBELDJE
(zie b.\lie), v. Een zwaar grof hek waarvan de bovcnste

reeze een balk of boom is met het ouderbul er aan. Vele

hofsteden sluiten met eene blokbaUe in plaats van met eene

poort. Eene weide, een am waarvan de ingang met eene

blokbalje gesloten is. Hij lag met de armen op de blokbalie

geleund. Hij klom over de blokbidje.

— Lomp gelijk eene blokbalie, zeer lomp, zeer plonip, fr.

Ires -glossier/ bij Kramers, Grof gelijk boonestroo.
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BLOKBEER, m. fhoote beer, lompaard, grove kerel,

fi . loiirdauih — Zie ni.OK.

BLOKBELDJE,*v., zie BLOKBALIE.

BLOKBIEZE, v. Soort van dikke bics die in de

mocra-iscn groeit, gelijkende aan d e- stoelbies, (fr. jonc des

chaisu'rs\ dtjcli zoo taai niet.

BLOKBIEZEM, m. en Is Blokbie2e.

Zie BI.OKlilEZE.

BLOKET, o., klemt. op kct. Kleen vierkantte stuk

hout op wijze van cene brike, dat men in eenen nnnir

metselt, om er dan ceiie kram, een duimijzer of zoo iets in

te slaan. Groot of Icleen bloket. Lange, korte blokelten.

— Bij slolmakers. Een dik stukje ijzer dat binnen in de

slotkas ligt, en, even als de reepen, dienl orn de valsche

sleutels te bcicllcn van tot de barbeelen te geraken. Als er

een bloket in 't skjt is, moet de sleutel genoegzaam iiitge-

korvcii zijii om door het bloket niet tegengehouden te

wordcn

.

BLOKIJZER, ook BOUTIJZER (wvl. -izer), o.

Bij Ideerniakers. Een strijkijzer dat hol is om er gloeieudc

blokke'n of boiiten van ijzer in te steken, fr. carreau, fcr
n repasser. Den naad met het blokijzer effenperscn.

BLOKKEN, bloktc, hcb gi-blokt, 0. w. Bij bolders.

Eene bol halfwege de baan spelen om het spel van de

anderen te belenimeren, anders gezeid Eenen blok leggen.

Ge moet blokkcn.

— Fig. Ktinncn hlokken en bi/bollcn, zie ^ilJBOLLEN.

— Bleeven, zijnea boterham of zijne teljoorspijs niet

opkrijgen. Hij b okt, hij gaat blokkcn.

BLOKKOLF, BLOKKOLVE, v. Een houten slecl

die met den punt vaslzil in ccn blok of klompje hout, dic-

neudo om de zeugc tc jageii, of, zoo men elders zegt, de

soeize te krodcn, in het kolvesjiel.

BLOKKOT, o. Zoo heet te Thielt nog do keldcr of het

onderdeel van 't gcvang, waar dat vroeger, dc blok of stok

was, d. i. bij Kil. numflla, cippiis, soort van houten folter-

blok waar de niisdadigers met hals en voeten aan vastge-

klonken waren. « Doe waren ghcstclt 6 ghczellen of bouven
ghezeyt, alzo men wil ; die waren ghcstelt ende geslotcn

(metten voeten) in dc bloc daer men al zulke boeven pleiclu

te stelleuc u]) bloc. - (Kr. v. Br.) '

BLOKLIJSTER (wvl. -i.ii.ster, zie ijl, v. Soort van

grootc diUkc lijster, fr. ilralnc, grossc gn'rc. — Zie

laVELSTEK.

BLOKMEERLAAN, BLOKMEERLAAR, m.
.Soort van giootc mccrl, /iin/tis mcnilii, die zijncn nest

dicht tegen den grond maakt. Hij wordt voor den zaug
min geacht dan dc Maartschc raoerlaan. Anders ook Tjok-

meerlaan gehecLcn.

BLOKMEEZE, v. Grootc. dikke mces met eenen

zwaiten kop en cene geluwe borst waar over eene zwarte

btreep loopt; in dc Woonlcnb. Koolraees en Brandmees
genaamd, fr. iiu'samrc charbonniire,

BLOKMIER(E, v. Groote zwarte mier, mierul.

BLOKMUSCH, ni. Dc gemeene gioote musch, fr.

moincaie ilomcstiijuc, anders Dakmusch, Paunennisch,

Papmusch, Stroonuisch en Tarwmusch genaamd; in tcgcn-

overstelliiig van de Steenmusch. D; blokniusch is gecne

rietmusch.

BLOKNOOT, BLOKNOTE, v. Sr.ort van dobb. 1.

hazelnoot.

BLOKPEER, BLOKPERE, v. Eene groole peer in

hare soort, fr. iine grossc poire. Is dat eene bloUpere! Dat

zijn al schoo.'ie blokp^ertjes (gaaf en groot).

BLOKRATTE, v. Huisrat, de grootsts van derattc".

BLOKSNIP (wvl. -SXEPPE), V. Dikke zware s.-ii

anders Boschsnip genaamd, fr. bc'casse. De Lljksnipp; 1

vee! meerder dan de watersnip, fr. bccasstnc.

BLOK-STEERTEN, blokslccrtte, gcblokstecrt, b. w.

Kortsteerten, fr. c'coiirtci%courtaHdcr^ ihglahet-.^^ix pccr'-l

bloksteerten. — Zie ylieschen.

BLOKSTOEL.m. Een stoel zondcr leaning, be.staanl

uit eenen platten blok op drie of vierslijpers. Dc boeremci.l

zit op eenen blokstoel om de koeien le nielken.

BLOKTAND, m. Bij metsers. Zie T.VXD.

BLOKTONG, v. Eene varieleit van tongo, fr. sol'.

beter gekend op de vischmarkt als in de wetcnschap. I'

bloktongeis korter en dikker dan de Slagtonge. De blo];-

tongen worden gem. gefruit of gebraden, de slagtongcn

gekookt.

BLOKTOPPEN, bloktoptc (wvl. ook bloktopt,-, .

zie l-MPERFEcr), gebloktopt, b. w. Ongelijk sclieren, !

dikke toppen afsnijden, fr. bretaiider. Ilaar is geblokt' ;

als het niet effen weg, maar onfatsoenlijk in Irappcn af;; -

kort is. Eene haag bloktoppen (onregelmatig scheren, er .1

iiitgcschotene takjes van afknippcn in de cene plaats nn ii

of korter dan in de anderc).

BLOKTRAP, m. De ouderste trap van ccncn slccgor,

de onderste trede van eenen zoldcrtrap, fi'. palicrc.

BLOKVUUR, BLOKVIER, o. Een vuur yc-

maalvt met tjokkeu ofandere groote stukken hout. Ein

blokvnur aanicggen. In de wintersche avonden, zilten 1!

landlieden rond een blokvier te wannen.

BLOMME, V. ZieELOEM en de compos, aid.

BLOMTE, adj. Zie bloemde.

BLONG , adj. Blond, geelachtig, fr. bloiul. Blonghaar.

fr. iici chti'Cicx blonds. .

BLONK, adj. Stomp, waar de sncde of scherpe punt '.J

van af is, cng. blunt, fr. c'monsst', 1. obiusiis. Een blonk

mes. Dat nies staat blonk. De punt van dczen pricni 1

blonk. De ploeg is blonk als de scharre niet mcer snijdl

vcrelaald moet worden. s Niet... met ceneghen scaerpeii caci-

den... maer... met bloncken caerden. » (Cueren van den Vul- 1

lers van Brugge.) De molcnsteen is blonk als de schcrpte er
]

van af is en dat hij moet gebild worden. Een peerd stnai

blonk als zijne hoefijzers afgesleten zijn, als het niet schcip

staat. Dc oogen zijn blonk, als zij duistcr en doof zijn, nicl

stralen noch blinkcn, 1. quorum acics obttisa, fr. dcs ycu\

icrnes. Blonkc tanden. De tanden van jongc honden wor-

den blonk van beenen te knagen.
— Blonk staan, fig. Afzijn van vermoeidheid, van flauwte,

van honger. Zoo zegt men ook, maar in den tegenovergc-

stelden zin, Scherp staan, voor kloek en kraohtig en vcerdig

zijn om iets te verrichten.
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— Fig. tOns vcrs^ancU is verduysterl, Jattet bynae niel en

dooglit dan tot arghcydt, anders bot en blonck tot iet goedts,

volghendc de vcrdonen nature. » (J. Dand, s. j.)

BLONKACHTIG, adj. Eeni^s;ins blonk. Dat mcs

woiJt blonkacluig. Ilij zict nog al wel, schoon zijnc oogen

wat blonliachti^ staan.

BLONKHEID, v. Dc staat van blonk te zijn. De
blouklii-id van een mes.

Jail de Scheorere wien blonckhcyt niDsgreyde.

(Ed. De Dene.)

BLOOT, adj. Hetzclfdc als Blood in dc \Vdb., fr. timidc.

Die blnote inenscli.

— Dus zeggen wij ooU Hart voor Hard : harte notctt,

fr. noix dures.

BLOOTDEELEN, decide bioot, blootgedceld, b. w.

lemand gecn ilecl geven van hetgeen aan andereu iiitge-

decld wordt. De kindcrs, die snoeperijen onder malk.ander

uitdeelen, toonen huunen afkeor tegen den eenen of den

anderen nicdege/.el, met hem btoot te dcelen. Zich zelven

blootdeelen (alles aan anderen aitdeelen, dat men zelve

niets ON crhcbbe). Gc mcagt \\ zclvcn ni^t blootdeelen. <i Dc
Lcvicten werden blootgedeiUl in de verdeeling van het land

van bclofte. In plaets kregen zy de tienden welke de overige

geslachten verpligt waren te bctalen. -> (C. ^'an HuUebuscli.)

BLOOTSHOOFDE, bijw. Metathesis van Bloot-

hooftls, met blijuten hoofdc.

— Xyl. Luidskele voor Luidkeels.

BLOT, adj. Blamot, gekneu.'id, gcblutst, r. coti,

mtiiilri. Kene blotte peer. leniand blauw en blot slaan.—
Zie tLF.r.

BLOTSBOLLIG, adj. Zie iiOTSBOLUG.

BLOTSEN, zie onder BoT.siiol.UG.

BLOTTEN, blotU; gcblot, b. w. Kneuzen, bliitsen,

fr. nitiirlrir, contiisioniicr. Gchtel zijn aanzicht was geblct.

(jeblotte appels of peren.

BLOUW (wvl. BLOW, zie .\u), m. Slag, beuk, stool,

fr. cojip. Hij gaf hem eencn blouw dat hij achterwaarts

omvloog.

— Kil. Blomve, alapa, eng. blos).

—BLOUW, z. Bleuntje-. Vgl. -bl^cw.

BLOUWEN, bij Kil., zie boerevi'uk.

BLUIVEN (wvl. BLUVEN% zie UI), bleef, gcblcirii,

o. w . Hetzellde als Blijven. Waar bluiift hi zoo lange .'

— Wegens 7//= y, zie onder FRIJI'EX.

BLUMSTREKE, v. Zie BELisirsiREEK.

BLUNDER, m., zie blindkr.

BLUNDERSCH, adj., zie blindersch.

BLUNTER, m., zie blinder.

BLUNTERSCH, .idj., zie blinder.scii.

BLUSSCHEN, biuschte (wvl. ook bluschUge, zie

IMI'EKI EC I ), geblusckt (fvl. iblitic/it, zie GE), b. \v. Uit-

dooven. Als een oude schiire in braude scliiet, is er geen

bhisschcn aan (zcgt men van een ouden vent die 't in zijn

hoofd krijgt van nog te trouwcn).

— Betalen, anders ook Uitbiazcn. Hij luoet al de

onkosten van 't proccs blnsschen (uitbiazcn). <. Wrvolgciis

en konnen de peniiinghen, tot het blusscheii vandc selv

schult op-glicnomen, geene voordere verbintenissc vcrkrogc:!

hebben.i (\'l. Scttinj,'-boec).

BLUSSCHER, ni. Klecn ongcbluscht kalksteentj

dat in den pleislcr u;' mnortel zil, waarmede men cencn

muur beplakt, en dat later opengaande zich uitzet op dc

bep'eisteringenopenbarst.Demoortelgicters nioetcn zorgen

dat cr goene bliisschers in den moortel steken. De blus-

scliers doen con plcislerwerk zijne eer vcrliezen.

— Doofpot, fr. c'toiitjoir.

BLUTS, BLUTSCH, adj. Ka.ilhoofdig, blarde, fr.

ch iiiiv. Die man wotdt allengskens bhits. Een blutsche

koj). Kil. Bles, calviis.

— Wordt ook gezcid van de vogeljongen die nog geen

pluimcn hebben. Een blutsch kieken. Die vogeltjes zijn nog

bluts.

— Hi/ zict zoo bluts als eene musih, zcgt n-.ea van

ieniand die cr onnoozel, ziekachlig of vcrzeeuwd uit ziet,

gelijk b. V. ccn ontnu.htorde dronkaard. Vgl. sr.E.'ilJE.

BLUTSCHEBOLLE. v. Zi- i;i r i sebolix.

BLUTSE, V. KueuziuL. . mntrtrcssiire.

Allc/j:; wihk!- 1 c:i biamv . . Vranc.v.) « Soo

wcl yi 1 noch buylca i>li Uutscn en zagh inl

vlec^. I'.Usinghe, die zij contiisionem hceten,

die ca t- ... i ..jiv.vnc ghelyk een wondinghe, ten wacrc

dat zulck eene bltitsc zo groot waere, datmense zouJe moe-

ten open vliemen, » (I. de Darahoudere.)

— BuHc tegen blutse shxan. Zie oa^ler liriL.

BLUTSEBOLLE..BLUTSCHEBOLLE,,v.K.^al-
kop, iemand die bloot en blarde is van hoofd.

BI^l}TSEN;bli,tste,gebliitst,b. w. Kneuzen, fr. meur-

ir/r, eotir. Zijn been blutscn.Geblutste appels. « Als iemand

zwaerlick ghesmeten is met stocken, ghebuult oft gke-

bliitst. » (I. de Damhoudere.)

Ach! siet niijn licbacin tens gJublutst

En overgolen heel met wonden.

(J. dc Harduyn.).

BO, adj. Helzeifilc als Beu, zat, verzadigd van. Bo zijn

van cten. Zich bo ctcn. Bo zijn van 't spel. Ik ben er bo van.

Bo wordcn van lets. — Jlen zegt ook : lets bo zijn, iets bo

worden. Hij wierd hotspelbo.

— Kil. Bo, soliir, opplctus cibo, potit.

BO. Wordt gebruikt in A'oi:ho{oi ho) noch bo, niet met

al, geen enkel wooid. Xoch o noch bo weten. Xoch o uodi

bo keiinen. (Xoch) ho noch bo zeggen, .antwoorden, enz. Hij

hceft mij de zaak zoo slecht verknoezcld, dat ik er noch ho

noch bo inee weet. Hij zeide ho noch bo (hij sprak geen

woord, hij zeide noch hoe noch wat)

.

— Kramers hecCt Boe noch ba zeggen, antwoorden, fr. 7te

dire mot, ne rtpondre tnot,

— Maerlant schrijft Ba no Bu.

EnJc scide: waneu bestu?

Jhesus ne antwoorde ba no bu.

BOBBEL, m. Wegens 't verscliil van Bobbel met

Brobbcl, zie BROBBEL.

— Zie ook BUBBEL en de comp. aid.

BOBIJN, v. ZicBABijN.
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BOCHT.m., vldw. hochtje. Eene afgelieinde plaats, een

peik met planken of hurdeu of pertsen roadom afgeslolen,

waarin men zwijuen of schapeD, of ook andere dieren stelt,

fr. pare {anx cochons, aux moutons). De bochten zijn twee-

derlei : bocliten op het veld, fr. fare des champs; en

bochten op het hof zelve bij de stalling, fr. pare doines-

tique. Het zwijn loopt en wroet in den bocht. De schapen

noenen in den bocht. De herder sluit des noens zijne kudde

in den bocht te midden het veld, terwijl hij naar de hofstede

gaat zijn middagniaal nemen. Hoenders kvveeken in eenen

bocht. Hondejongen houden in eenen bocht . « Bazinne, de

zvvjTis waren uyt do logt gebroken, en d'hoenders liepen

in den lochtiug; en den hane was er ook by. » (C. Duvillers.)

— Kil. heeft Bocht en Bucht, Men zegt ook Bok.

—BOCHT, z. Keune-, Melk-, Schapen-, Verkens-,

Voor-, Zwijne-. (Vgl. -BOECHT en -boeft.)

—BODE, z. Wedde-, Wetle-.

—BODEM, —BOOM, z. Tap-.

—BODEMIG, z. Rood-.

BODEMSTAAK, v. Zie boomst.\.\k.

—BOECHT, z. Voor-. (Vgl. -bocht en -boeft.)

BOEDE, bij Kil., zicBOElE.

—BOEFT, z. Voor-. {Vgl. -BOCHT en -boecht.)

BOEGSPIJKER (wvl. bougspikek, zie ou en ij), m.

Bij metsers. Een lang smal truweeltje ora de voegen van

eenen muur efl'en tc strijken.

— Xiet te verwanen met Vulzetter noch met Dagge.

BOEIE, V. Een kleen gebouw van planlven of van

briken, waar men hout, stroo, kolen, enz. inbeschut tegcn

den regen. Draag die sch-ivelingen in de boeie. Een huis

met boeie en stalling. De boeien wordeu ook Looizen ge-

naamd; zie LOOIZE. « Coopmanschepe in soo grooter

menichte dat men die in de huysen, platson, boyen, kelders,

vauten niet en consten ghestuywen nochte logeeren. »

(Z. v. Male.)

— Kil. Boeije, boedc, tiigurium, domuiuula. Vgl. fr.

l/oi/o-e.

—BOEIE, z. Belle-, Zout-.

BOEIEN, bocitle, hcb gebocid, o. w. Vevtoeven, beiden,

fr. tardcr, s'arrctcr. Waar hebt gij zoo lang gebocid? Hij

heeft niet lang geboeid. Hij boeide niet. Ik vrees dat hij zal

boeien. Vgl. geboeien.

BOEK (wvl. BOUK, zie ou), m. (niet 0.), fr. livrc. In

eenen ouden boek.

— De dcrde maag van de helkerende dieren, fr. mellicr.

Zie PENS.

— Een boek kaarten, fr. nn jcii de cartes. Er is een blad

te kort in dezen boek. Een nieuwe bofk.

—BOEK, z. Dood-, Doodschuld-, Glide-, Guide-,

Lochting-, Messe-,Mis-, (Jntvang-, Plak-, Pronde!-, Rood-,

Spec]-, Vastenboeksken, Vcrhoofding-.

BOEK (wvl. BOUK, zie. ou), m. Benk, bcukenboom,

fr. hetie.

— Kil. Boecke, buecke, yffi^;«-.

— B0EKBL.VD, o. BeukeublaJ, h.feuiUedchctre.

— BOEKBOOM, ni. Bcukenboom, fr. hctrc.

— BOEICBOSCH, m. Beukenbosch.

— BOElvEN, adj. Beukcn, van beukenhout, fr. ac hctrc.

Boekeu stoelen.

— BOEKH.VGE, V. Beukenhaag.

— BOEKHOUT, o. Beukenhout.

— noEKNOTE, V. Beukennoot, ix.fainc.

— B0EK;pel(LE, BOEKSCHURSE, V. Beukenbast, fr. cecr^r

de hctre.

BOEK (wvl. BOUK, zie ou), verl. tijd van Bakken.

BOEKBINDEN (wvl. boukbhnden, zie ou en ixn),

hockbindde^ heb geboekbind'^ o. w. Boekbinder zijn, den stiel

doen van boeken te binden. Hij heeft veel jaren geboekbind.

Zijnen kost winnen met boekbinden.

— Men bemerke i" dat dit ww., samengesteld uil een

substantief met een werk>v., en dergelijke, die eene kunst,

een bedrijf, een ambacht aanduiden, als baardsehercn, brood-

bakkrn^ haarsnijdcn^ hiiidcvctten, kaafvagcHyketctbtiUclicn,

ktcermaken^ ktoefkappen^ koolmctcn, koordedaiisen (fr.

cxerccr I'art dttfiinambtile), latidbouwen, mntsemaken,

schaliedeiken, scheeptrekken, schoelappen, stcenbakken,

stoeldraaieji, zeepzicden, zoutzieden, enz. gemeenlijk niaar

gebruikt worden in den infinitief, zelden in den imperfect,

of het deelwoord.

2° Dat al zulke werkwoorden, in zoo ver zij een ambaclu

of broodwinnend bedrijf aanduiden, gelijkvloeiendi zijn,

zelfs wancer het enkel werkwoord ongelijkvloeiend of oure-

gelmatig is, b. v.

I

ik baardscheerde,

ik ha.arsnijdde,

ik scheeptrekte,

Ik zeepziedde,

ik vlaskoopte,

heb gebaardscheerJ

;

heb gehaarsnijd;

heb gescheeptrekt

;

heb gezeepzied;

heb gevlaskoopt; enz.

3° Dat er verschil is tusschen boekbiridcn (ik boekbindde,

heb geboekbind), en boeken binden (ik bond boeken, heb

boeken gebonden), broodbakken (ilc broodbakte, heb

gebroodbakt) en brood bakken (ik biek brood, heb brood

gebakken), enz.; want men kan boeken binden zonder

binder te zijn, en brood bakken zonder bakker te zijn. Hij

heeft drie jaren geschoelapt (schoelapper geweest); hij heeft

gisteren gchcel den dag schoe'n gelapt. — Het eerste wijst

op een ambacht, het ander op eene enkele werking.

4° Dat andere wcrkw'oorden die op dezelfde wijs gevormd

zijn, maar cerder eene voorbijgaande werking van liefheb-

berij of tijdverdrijf aanduiden, als gaaisehieten, kalleslaan,

viastklimmen, koordedansen (d. i. in de koorde springen,

gelijk de kinderen doen), naehtloopen, koningtrekken,

{panni)koekbakken, schyfschieten^ schooldnikeji ^ schaats^

rijdcny tajigektinkeny teerlingsmyten^ zakloopen, zeugc-

jagen, enz. aleenlijk in de onbcp.ialde wijs gebruikt worden,

als substanlieven, b. v. Het gaaisehieten is zeer gemeen in

Viaanderen; het nachtloopen is berispelijk; een kindafliee-

reu van het schoolduiken ; enz. — Voor den imperfect en

hot deelwoord zegt men b. v. Wij schoten den gaai, hebben -

den gaai gcschoten. Ik sloeg kalle, heb kalle geslcgen. W'ij

trokken (den) kouing, hebben (den) koning getrokken.

Hij dock schole, heeft schole gedoken. Ik reed op schaalsen,

heb op schaatsen gereden. Ik smeet met (de) teetliugen,

heb met (de) teerlingen gesmcten ; enz.

5° Dat de mannelijke substantieven, die men van deze

werkwoorden maakt met er den uitgang van af te laten,

dezelfde beteekenis hebben als de onbepaalde wijs. Bij

gevolg a) w.aneer het werkwoord op een ambacht ziet, moet

het substantief altijd aangewend worden met het bepalende
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lidwoord, 1>. \. den broodbak docn, den huidevet ii/'hct

huidevctten doeii, den kleermaak of het klccrniakcn doen

(d. i. lict bedrijf uitoefenen van broodbakker, van hiiide-

,vetter, van Ideerniaker) ; hij leeft met den baardschecr of met

liet baardscheren, met den stoeldraai o/met het stocldraaien;

die jongen leert den klojfkap of het klocfkappen, den

schaliedek lyhet sclialicdekken ; enz. *] waneer het werk-

woordop cene liofhebberij of tijdverdrijf of enkele bezigheid

'ziet, maghet subslantief ook aangewend worden op andere

jvijzen, b. v. mijn pannekoekbak is mishikt; er heeft geen

zakloop 0/ geen zaklooping plaats gehad ; een schoolduik

wordt gestiaft; enz. c) waneer het wcrkwoord nu eens op

een ambacht, dan eens op cene enkele beziglicid ziet, wordt

het substantief aangewend met het bepalend lidwoord aleen

in 't eerste geval, en ook anderszins in 't tweede, b. v. den

koordedans doen (fr. exercer I'art dufunainbule), eeuen

koordedans doen (ecne poos dansen in 0/ op de koorde).

Met den vlaskoop leven (d. i. leven met den stiel te doen

van vlaskooper), eenen voordeeligen vlaskoop doen (d. i

,

aan een voordeeligen prijs eene hoeveelheid vlas koopen).

BOEKDUL, adj. Driftig naar oude, nieuwe, rare of

veleboeken, fr. bibliomane. Een boekdulle mensch. Boek-

dul zijn.

BOEKEIT (wvl. BOUKEIT, zie ou), m., klemt. op boek.

In sommige gewesten gebruikt voor Boekweit, fr. bit' sar-

rasiiiy beaiicitit, boitqiiette.

BOEKLIS, BOEKLISCH (wvl. bouk-, zie ou), o.

Eene plant die in 't fr. glaicitl des marais heet, iris pseitdo-

acorus L . Jlet boeklisch belegt men de wegen langs waar

de processie voorbijgaat.

BOEKORGEL, (wvl. bouk-, zie ou), m. Trekorgel,

speelbock, fr. accordJoH.

BOEKREK (wvl. boukrek, zie ou), o. Soort van

houten kas, met of zonder luiken, verdeeld in verscheidene

vakken ofriggels, om er boeken in te plaatsen, fr. bibliotlU-qiie.

BOEKWEIT (wvl. boekwee, scherpl. ce, ook bouk-

EIT, en vroeger boukei als blijkt uit eene aanhaling die

men vinden zal bij Revelaar), m., en bij Kramers v., fr.

bte sarrasiiij bogit£tte^ beauc2iit^ bouqitctte.

— Engelsche boekweit, eene tuinbloem, ook Druppeltjes-

bloed geheeten, polygomim orientale L., fr. pcrsicaire dii

Levant.

— Wilde boekweit, zie boekweitkruid.
— BOEKWElTDEif, m. Deip of derschvlocr in de opene

lucht, waar men den boekweit derscht. — Zie DEM.
— BOEKWTJITKOEK (wvl. BOUKWTEEKOUKE), m. Panne-

koek van boekweitbloem. « Dat gy het kost scheuren oft

snyden gelijk eenen heeten boekwey koek. » (P. Croon.)

— BOEKWEHKRUID, o. Een akkerkraid dat anders ook

Strekbinde en Zcmerbinde, en bij D. de Gorter Wilde
boek-weyt heet, polygonum convohnihis L., fr. nnouce
liscroH. — Zie kru'ID.

— BOEKWEiTi'ELDER, -PEELDER m. Degcne die met de

kwccin den boekweit pelt, d. i. de pellen (ir.pi//ieiihi) er

van afdoct, om hem daarna te laten malcn. De bocliwcit-

pelders worden ook Bloenipelders geheeten.

— \'gl. Gerstepelder.

BOEKZAK (wvl. bouk-. zie ou), m. Een zak waar de

studenten vroeger hunnc leerboeken in drocgen.

Dan begint men t' ondersoeckcii

Oft ghy Iczcn kont in boecken;

En wort alles wel ghedaen

Ghy mooghl naer de study' gaen.

Men laet u een boecksack maeken,

Om soo een student te raecken,

En men coopt al wat betaemt

Aen die wort student glicnacmt.

(L. der Stud.)

— In 't algemeen, Reiszak, gemeenlijk van trijpfluweel,

fr. sac de voyage. Den boekzak stropt men van boven toe

met eene rijgkoorde. Met den boekzak op reize gaan. Vader

kwam van de kermis thuis met een geheelen boekzak

appels en noteu voor de kinders. « Ick en hadde maer twee

kleyn boeek-sackskens, daer al myn kleyn armoede in was. •>

(Surius.;

—BOELE, z. Pie-, Piep-.

BOEN, m., zonder mv. Het boenen. Waarvan is dat

water gckleurd ? "t Is van den boen. Zie BOENEN.

BOENE, V. Bij huidevetters. Taanwater dat, in den

zo]iput bruin geworden zijnde, overgepompt wordt in de

boenkuipe om den huid te weeken en te tanen,fr.a?(zw^«c.

Bij Kil. heet het Beetwater; en Beeteu is daar 't zelfde als

ous Br>enen, fr. tanner.

BOENEN, boendc, geboend, b. en o. w. Wordt gezeid

van dc bevlokking of van de klemiug die voortkomt van

't oxied der metalen, van het sap der planten of vmchten,

enz. Het lijnwaad boent of wordt geboend van 't oksel-

zweet, van 't ijzermaal. De handen boenen of worden

geboend van okkernoten te plooschen, van eerdappels te

schellen, van schorseneelen te schrepen. Een nieuw kleed

van laken boent de handen door zijne verwe die afgaat. Die

stofle boent. Mijn hemdsbanden zijn geboend van mijnea

frak. Een groene tak boent, als het sap van zijne schors

ergens in dringt en vlekken maakt. Als men eene groene

plant in eenen boek toediukt, wordt het papier geboend, of

't papier zal er van boenen, of die plant boent het papier.

Een eiken kuip boent als men er vocht in laat staan. Het

water is geboend in de grachten waar veel eikenbladen in

vallen. De huidevetters boenen de huiden, als zij die in het

taanwater reeden, fr. tanner, auvergner (zie bok^e). Men

boent de netten, de zeileu, enz. met ze een ros kleur te doen

trekken in de taan of run, fr. tanner un filet. De borstel-

makers boenen het haar, als zij het koken in zekere verf-

stoften die 't een zwart kleur geven. Een ijzeren pot boent

als hij nieuw is. Een koperen ketel boent (namelijk de

gekookte aardappels, visch, enz. die er eenigen tijd in blij-

ven staan, krijgen een zwartachtig of groen kleur).

- Fig.

Kind! en vind toch

Xoait geen smake in 't vrecmd gedoont

Dat den schat van 't hcrte boent.

(K. de Ghclderc.)

- BOENEN, z. Op-.

BOENING, v. Het boenen; de bevlekking die er uit

oiUslaal. l£r zijn veel boeningcn in dat lijnwaad.

BOENKUIP (wvl. -KUI'E, zie Vl), v. Bij huidevetters.

Diope w ijde staude iu den gioud geraetseld, waarin men de
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versclie hiiiden in do bocnc It^^jt om zc te doen zwelleu en te

taneu. Onitieut twee wekcn lang blijvcn de huidcn in de

boenlmipen, waar zij vier of vijf keereu daags in vertrokken

worden. De boenkuip heet Looilvuip bij Kramers, fr. rodoir,

coudrct.

BOENSEL, o. Bevlekking of kleuring die voortkomt

van 'tboeneu. Het Jijnwaad lieeft dat boensel gekregen van

eenen ijzeren nagel waar 't aan hong. Het boensel van eenc

nette.

— Kil. Boensel, mactila.

—BOER, z. Achteruoen-, Beer-, Bold-, Bolt-, Bonwd-,

Dering-, Geete-, Genste-, Ginste-, Heere-, Honimel-, Kas-

telein-, Koe-, Koei-, Kordwagen-, Pai)-, Peem-, Peerde-,

Reutel-, Schaap-, Schaapsulker-, Stal-, Velt-den-boer,

Venne-, Wiedouw-.

BOERBELLE, v., met den klemtoon oj) bel. Het-

zclfde als Berbelle.

—BOERDERIJ, z. Stal-.

BOEREKNAAP,ni. Kneclif, dienstbode bij een land-

boiiwer.

— Zie KX.v.\P.

BOERELEUTE, v. Wordt gczeid van iets dat onkun-

dige lieden schoou en kostelijk vinden, hoewel er inderdaad

noch kiinst noch goede smaak in zit. Al die gebeeklhouwde

sieraden en zijn maar boereleute.Wat denktii van dat kleed,

van die schilderij ? Dat het boereleute is. — Zie LEUTE.

BOERELUIZEN (wvl. -luzen, zis ui), m. en v.

niv. Schertsende bcnaming van de pemen in 't land, fr.

cliicndcnts dans Us tcrrcs ciiltivces,

BOEREMENSCH, ni. Biiitenman, veldbewoner, fr.

campagnard. v: Die sniipele en dwaze boercmcnsclien ziet

men daar slaan te gapen » . (C. DuviUers.)

BOEREN, hoerde, keb geboerd, o. \v. Riimoeren,

drinken en klinken, brassen en luidruchtig plcizier niaken;

losbandig Icven. Zij hebben geheel den namiddag geboerd.

Hij boerde tot ver in den nacht. Van gisteren te boercn is

hij vandagc ziek. Hij zal nog wel boeren dat hij eindclijk

arm wordt. Hij heeft geheel zijn leven geboerd en gemooscht.

« Eyiaes tliis nii so verre gecomen, dattet eenen jongen

man, wel ghetripet oft gcbocrt te hebben, ende bastacrden

vercregen te hebben voor huwelijc, grootc eere is ende

gheen scande. » (Th. van Herentals.)

— Ook gebruikt in eenen zachteren zin, t. w. Mooschen,

prutsen, zich met kleiniglieden bezig hoiiden, fr. chipoter.

Die jongen is weeral aan 't boeren. A\ul l^oert hij daai' uren

lang.-

— Vgl. Omboeren (2= art.) in 't Wdb. der Nedcil. Taal.

— Er zich door boeren, arm woideu door verkwistingen

in pleizierpaitijen. Hij was tien dtuzcud frank rijk : in min

dan een jaar hccft hij er zich door geboerd. — Zie VER-

BOEREN.

— BOEREN, z. Door-, Pap-, Uit-, Stal-.

BOERERIJST, m. Zie boerrjjst.

BOERETABAK (wvl. -toubak, -tubak), m. Tabak
die zuiver is, waar uicts in gemengeld is, tegenover den

Winkelt.ibak.

BOERETEE, m., mv. -tee'n. Platteboon, giootetuin-

boon, bij Desroches Labboon, en bij Kramers Boerenboon

geheeten, vkia faha L., i\. fi-ve de marais. Bocr;t n

eten.

Een bed erwten ; bocrct^cnen.

(Vacland'

.

BOEREVUUR (wvl. -viek, zie u), o. Bor:

makcn, of Soldate2-kr malvn, de armcn rond het lijl

om zich te verwarmen, gelijk de werkliedcn doen ili-

den akkcr l;oud liebbcn. Bij Kil. heet het Blouwen.

BOERHAVEZEVEN, BOERHAFZEVEN en

BOERHAZEVEN, o. Riiikelbom, soort van breeden
hocjjel met een vcl oversiianncn, en rondom met bellctjes

of rinkcltjes omhangen, soiutijds ook met roode en gr.icne

en gele linten gepaleerd; fr. tambour de basque. A!
kermis is, slaan de boennnon op het boerhavezeven v

hare kneukcls vorbot van komen, of ook wrijven zij ...
j

met den duim die er wippelende op verspringten een trili- ii.l

geiuid veroorzaakt. Op Sinte Annedag zouden de joiii;. ,is

geene leute hebben, hadden zij gecn boerhavezeven n',< Ar-

om gerncht te makcn. 't Gcluid van het boerhavezeven i- m
't klcen dat van eenc bomtromine met schelbekkens.

-^ Dit woord, gcmeenlijk met den klemtoon op de ,

laatste sylbe, schijnteene verbastering van Boer-halve--

Een zeveu bij ons is 't geen de Hollanders eene 7

zilt hectcn. Daar warcn eerlijds, nicer dan mi, bij do '

liedcn dobbelc zevens, waaivau het onderste door^

was om de raeelbloein door te ziften, en het bovensle bliii.l

en gateloos dat men op het eerste paste gelijk een dclv> I,

opdat er al boven niets veilorcn ginge onder het ziften. I 'U

bovenste /wfof-2(ff«, met rinkels en linten omhangtii, i~

een w-aar Boerhavezeven. ^\'egens have of As/ voor /(</,, ,

zie tt.\F.

BOERIJN, m. Zie tiOKijy.

BOERKENS-EN-BOERINNEKENS, BOER-
TJES EN-BOERINNETJES, o. mv. Naam dien het

voiK geek a.iu de silcne arimria L., doch meest aan de .

valerian.i rubra L., eene plante met roode bloempjes, die -j

in de lioven gekweckt wordt. De mllcvlinder, die Ir. 6<7/«-
'

bylc heet, pompt er don honing uit met zijn langen snuit. «

BOERRIJST (wvl. -Kil.s, zie Rij.s), m. Pap van nieuw-
>

niolUcn melk en rijst. Boerrijst maken. Boerrijst eten. \

— Te V'ladsloo is hot een brei van bloem en eiers opge- i

rocrd met water en melk; als men hem opdischt, maakt ^
men in 't midden eenen mokker waar men suiker in stiooit.

'

BOERSHAMER (?), m. Zie iiOE,sii.\MER. 1

BOERTJES-EN-BOERINNETJES, o. mv. Zie j

BOEKlCE.Ni-E.N-BllEKJNXEKE.NS.

BOESEM, m. Hetzelfde als Boezem. In VI. hoort 1

men den schuilelklank van s in bocscm, inboesemen, enz. —
Zie BOEZE.M.

"BOESEN, bij ICil., zie boezen.

—BOESER, z. Ka-. 1

BOESHAMER, m. Een hamcr bestaande uit eenen j

steel midden in een kromgebogen ijzer dat aan beide uit- ,

einden eenen ronden kop heeft, De goudsmid gebruikt den

boeshamer om eene zilveren of gouden plaat uit te slaan en

te verbreeden. « Hicr zat Tillo aan den bank, bezig, op den

tas, met den bocrshaiuer, het goud uit te breen ; alsdan sueed
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hij, met de schare, daar qiindr.natjes ofte vicrkanlle nuint-

plaatjes uit... » (A. Duclos.)

— Onze uitspraak bclet niet van Bocishamer te spellcn

(zie Rs); cloch zie boezen.

— BOET(E, /.. Eer-.

BOETDOEK, m. Bij hoedemaUers, Een docU die, in

het boeh'iij tusschcn dc twee stiikken gefultcrd haar li^t,

opdat aleculijk dc zoomen, en niet het midden van die

stukken, aanecn zoudcn klcvcn, fr. lambcati.

BOETEN, boctlc,geboet, b. w.Bij hoedemaUers. Twee
stukken gi fultcid haar of wol door diukkinf , enz. aaneen-

werkcn, en zc een begin van hocdgedaautegevcn, fi. h,:tii-.

— BOETEN, z. Uit-.

BOETOOR, .n. Zie butoor.

BOETSE, v., in den zin van fr. farce, is tonzent niet

gckend, niaar wcl/octe'. Zie aid.

BOETSELEN, b. w. Zie boet.sen.

BOETSEN, boehte, gcboctsi, b. w. Buutsrn, bocisLt-

ren, fr. modeler. 1. Het boeticn nielleem ofte andcre aardc is

d'oudste knnst op 't aerdryk b'.-lvend. .( \'aelandc.)

— Krequenl. Boctsclen.

... De sanden

Der .lerde syn dan tot f'cn trcllelyk lyfs gcstel

Geboelscid, en tot vlcesch, gebecnderen en vcl.

Tot vlicsen, scnuwen, tot adcrs, bauden, pcscn,

Kerschapcn....

(Vaelandc.)

BOETZINNIG, BUITZINNIG, adj. Krankzinnig,

zinneloos, fr. foii. Die vrouw is ccn weinig bootzinnig.

Buitziuuig wordcn. Zie r,riiv,iN.Nic..

BOEVER (wvl. liOUVER, zie oul, ni..Peerdeknccht,

fr. valet ife'cnrie, valet de charrue. Die boevcr woont

reeds tien jaar bij dien landbouwcr. Boever worden. Boever

zijn. Zich als boever besteden. De boever akkert hot land.

De boevcrs ajieren de peerden en slapen in den pcerdstal.

— BOEVER, z. Peerde-.

BOEZEM, BOESEM, m. Het vorenstc dcel van den

mantel eencr stliouw, namelijk van aan het mantelhout tot

aan de zoldering. De boozeni is dikwijls behangen met eenc

schilderij, een kniisbeeld, of eenen spiegel.

BOEZEN, boesde, gcboesd, b. w. Onder den slag van

den boeshamcr nitbrciden. Eene zilveren plaat boezen.

— Alg. VI. Idiot, heeft boescn en bociacn in den zin van

Kloppen. l\il. Boesen, impcttiosc ptilsarc

.

BOEZERON, m. Kiel, kort bovenklecd v.-m lijnwaad,

onk i-iiizoron en Bnzeron, bij Kramers Boozcrocn, fr, bcr-

geron, blouse.

— Bij zeevissrhers. Een blikken maatjcf dat ruim eenen

druppel .of borrel inlioudl, fr. boiijaron. Een boezeron

genever. Het dobbel van dit maatje of twee boezerons hec-

tcn de visschcrs eene Wonipe. Nn mompe bet. eig. fr. bou-

clie'e (zie mompe); waaruit ik besluit dat fr. boiijaron

(? boiicheron) hetvklw. is van bouchce.

BOFFEN, bofte (wvl. ook boftege, zie imperkect),

keb gebo/l [M. i-bo/f, zie GE), o. w. Stoffen, pralen, zich

roemen, I'r. se vantcr, Kil. inflare buceas (pochen, snocven),

en jactare. Hij boft zoo geern . De oegst is redelijk, maar

niet om slijf te boffen. « En ge weet dat een boerkcn nog al

niet ligt en boft, » (C. Duvillers.)

Waer is u bojcji, blasen air

Waer is hy die 't al dwynghcn za! ?

(CI. De Clerck.)

Allarreni, allarrem, past op u gliewcir,

Dat stoetfen, dat boeffeii en doet my geen deir.

(L. Vossins.)

\'licdt .nlle baetzouckers naer 't giilselick gaepen

Die holTen boffen ende quaet verwaendelick blaesen.

(Ed. De Dene.)

— Boffen op of niel, cr op rocmcn, cr mcde pralen,

grootclijks prijzcn of lovcn, fr. sevanter, se glorifier de.

Hij boft altijd op zijn eigen dadcn. Op zijneatkomst boffen.

Hij mag daar op boiTen. De dienstbode was bemokkeld

omdat er zijn meester op bofte. Het is niet goed dat de

ouders te veel met hunne kinderen boffen. i Die met zijn

zels'en boft en dcugt niet, maar ik ben goed, zei Stollelc. »

(R. d. H.)

Allyd stoffen

Altyd boffen

Op alles wat zy doen.

(J. B. Dccortc.)

Z -Ifs ge moet niet komen boffen

Wet de rykhcid van uw dragt.

(K. de Gheldere.)

— BOFFEN, z. Over-.

BOFFEN, bij Kil., zie beelen.

BOFFER, m.,BOFSTER,v.Iemanddieboft, poclicr,

poclister.

Soo slond die boffer daer en blies;

Wat ded' hy op? niet dan verlies.

(P. Devynck.)

Geef den boffer een brood

;

De klager heeft geen nood.

(Spreekw.)

BOFSLAG, m. Grootspraak, gepoch, fr. vantcn'e.

Eenen bofslag gcven, fr. se vantcr, hdbler. Hij begon met

te spreken van zijnen voorspoed in den handel, den goeden

uitslag zijncr ondernemingen ; en als die bofslag nit was,

eindigdc hij met geld te vragen in leeniugl

BOFSTER, v. Zie boffer.

BOGAARDVINK (wvl -viynke, zie ind). v., mv.

-vinken. l-"en \ngcl minder dan de musch, nestelende in de

fruitboomcn van de landhoeven, en wel gekend om zijnen

zang; anders ook Slagvink, Botvink, AppeMnk, Winter-

vink, of enfcel weg Vinke genaamd, fr. pinson coinmun,

1. fringillo Calebs. De vinken van de prijskampen zijn

bogaardvinken. Dc bogaardvink sl.aat (zingt). De bogaard-

vinKon slaan niet alien gelijk, en vandaar dat de \'inkeniers

dezelvc onderscheidcn volgens himnen zang, met de namen

vanDeeverswie, Kiekebie, Or^ebie, Rabberdouw, Rieswie,

Toptop, Zeepeeuwer, Veeuw, Viedouwie en Viedouweew
en Knwie (slechte zangers, Walen), Giskolie, Tiekowie,

Tiowic, e.iz.

BOGAARDVEUGEL, m., z. iiOG.v.\RDVOGEL.
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BOGAARDVOGEL, BOGAARDVEUGEL, ni.

Bij vinkenieis. Eene Bogaardvink die den winter in vrijheid

overleeft, die maar na den winter gevangen wordt. — Zie

TAKKF.I.ING.

BOGE, m. Zie BOOG en de comp. aid.

— BOGEN, 7.. Elle-.

BOGORGE, BOGORGIE (uitsp. bogorzc, zie RS) v.

met destemnist np^or. Hetzeifde als Bigorie, speerhaak,

fr, higonie^ higorgrie.

BOK, m. Een afgelieind perk. Zie bocht.

— BOK, z. Verkens-, Zwijne-. Vgl. — Bocht.

BOK, m. Stoot, slag, Idop, Een bok van den haraer.

Men gaf drie bokken op de deur. Ik heb den bok gehoord

Hij krceg eenen bok op het hoofd dat hij er van duizelde.

BOK, m. Tros, fr. trocJiet, bouquet, to7cffe. Een bok

noten, krieken, pereu (die saroengegroeid staan op een

takjc, zie boske). Een bok bloemen (zie k.\peel). Een bok

eekels, fr. trochct dc glands. De truisjonkers groeien in

bokken. Eenen bok maken van verscheidene bloemen. Een

bok linten op eene muts. Een bok (korte) pluimen op den

hoed. Een bok van sayette of woUegaren. De peerden van

den voemian w.iren aan den kop versierd met bokken van

roode sayette.

— De landbouwcrs geven in 't bczonder den naam van

Bokken aan Grove krensen en liahe koornaren waar nog

granen in zitten. In die gedorschene tarwe zijn er veel bok-

ken, en ze moeten er uit ge7irt worden. — A''gl. schoenje.

— Van ons Bok komt het fr. bouquet.

—BOK, z. Twee-, Drie-, Vier-, Vijf-, Zes-, Zevcn-.

BOK, m., mv. boks. Kraaksteen van krieken, kerzen,

pniinien, perziken, abrikozcn, enz. fr. no van de drupe. De
boks kraken om er de keesten (kernen) uitte halen. Gij meugt

de boks niet inzwelgen als ge kerzen cet. Hij eet de krieken

met boks en al. Een groote, een kleene bok. De boks smijten

(een kinderspel waarbij men met kriek- en kerzesteenen in

een putje smijt, even als met knikkers of marbels). Met de

boks sjjelen. Geef mij den boli van dien abriko om eene

drilnote te maken

.

— Meest gebmikt in 't Poperingsche, waar het mv. van

eensylbige woorden gemeenlijk met s gevormd wordt, b. v.

honds, kats. tands, enz.

— Kil. Baecke, Skamb.'y Keerne, nucleus.

—BOK, z. Persche-, Pniim-.

' BOKEL, bij Kil., zie beukel.

BOKKELEN, bokkeldc, gebokkeld, o. w. Frequent,
van Bokken. De tranen bokkelden (op den grond).

BOKKEN, bokte, gebokt, b. w. Geboeien, gedieschen,

uithardcn, fr. supporter. Wordt meest gebruikt met het of
dat in negatieve of interrogatieve wendingen, sprek. van
groote koude, groote hitte, zwaren arbeid, enz. Het was
zoo bang in de kerk dat ik het niet bokken en kon. Die
werkman en kan dat daar niet bokken. Kunt gij het daar
bokken ?

— Men zegt ook Gebokken.

BOKKEN, bokte, heb gebokt, o. w. Hard botsen dat
het eenen bons geve. Op de deur bokken met den vuist.

Met het hoofd tegen den muur bokken. Hij viel dat hij

bokte, of dat het bokte,

— Bokken is hetzeifde niet als Biikken. Bukken is

gemeenlijk stooten met gebogenen hoofde. Men kan bokken
zonder bukken, en bukken zonder bokken. Op de deur

bukken, is Met het hoofd er tegen stooten; op de deur

bokken, is er op bonzcn met den vuist of anderszins. Men
zegt wel Hij viel dat het bokte, maar niet Dat het bukte.

—BOKKEN, z, Xeder-, Sla-. J
BOKKETEERS (uitspr. -tees, zie RS), m., zware ee. "

Eigenlijk, meen ik, Teers of paal v.-m eenen bok of oniliui-

ning, tuinstaak, fr. po/i's d'cvclos.

— In het gebniik, fig. Kinkel, lummel, lompaard, anil. 1
-

ook Tuinstake genaamd, fr. lourdaud, palot. Een bokk -

teers van cencn vent, van een vrouwspersoon,vaneen jon!;'.ii.

Is dat ecu bokketeers!

BOKSCHARNIER, v. Eene lede of scharnier wier

twee vlerken ieder ten halve omgeplooid zijn op de wijze

van eenen elleboog. Als eene deur, die op bokscharnieren

hangt, geopend wordt, verwijdert zij zich van den po^t

of stijl, en laat er eene niimte tusschen zoo wijd als de \\\r.

deelen van de bokschamiere lang zijn,'vaii aan de nijclsjui

tot aan den elleboog. jVls men die deur toedoet, vallen die

tvvee deelen toe gelijk een boek en blijven zoo lijk een anu

vooruitsteken.

BOKSE, V. Gevang, kot, Ix. prison. In dc bokse zitlcn.

Let op dat ge in de bokse niet en geraakt.

— Wordt gehoord in 't Kortrijksche.

BOKSE, V. Meisjc dat onbezonnen en woelig is gelijk

een knechtjongen.

— In Limb, heeft Bokse de bet. van broek, fr. pantaton.

(Alg, VI. Idiot,)

BOKTARWE, BOKTERWE, oostwa.arts BOK-
TAARWE, BOKTARIE, a . Soort van tarwe met getak-

kelde aren, ir./roment a epis ratneux.

— Zie BOK, fr. bouquet.

BOL, m. Bij beenhouwers. De spiering van hetbilstuk.

De bol is zoo lekker niet als de spiering van het niggestuk.

BOL, V. Zie bolle, en de composita aldaar.

BOL, o. Het bol van eenen boom. Zie BUL, o., en de

comp. aid.

BOL-AARD, BOLLAARD, m., BOLHOOFD. o. ?

Knotwilge, tronkwilge, bovenling, boom wier kruin afge-

houwen is, fr. ietard, eng. pollard. De takken en de tivijgcn

die boven op den bollaard groeien, voeren den naam van

Haar, en van ^'lies. Het vlies van de bollaards wordt van

tijd tot tijd afgeka]>t. « AUe op-gaende ende fniyt-draghende

boomen, bollacrdcn ende troncken, woorden ghcpresen clck

op hem selven. » (Cost. v. Bergheu S. Winoc.x.) « Alle op-

gaende ende fruyt-draghende boomen, bollaerden, taillien,

busschen ende haghen. > (Cost. v. Broucburch.)

BOLAARDE, adj. Hetzeifde als Baloorde.

— Zie METATHESIS.

BOLD, of BOLT, m. en 0. Baskamer, beer, h.gadoue.

Het bold uithalen, uilscheppen, uitpompen. Den bold op

den akker voeren.

— Ook Bouwd, Bouwt ot Baud, Baut, doch geenszins

Boud noch Bout : zie AV.

— BOLDBOER, BOLTBOER, BOUWDBOER, m. Lmdbouwer
die gewoon is veel bold nit de stad te halen. Het is een
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b<)MI>oor. Een boklbocr iiioct :um zijiien li;iilon ceneii vrd

mccrdcreii loon gevcn, dan andcre bocrcn, omdat die karton

zoo dilvwijls bij nachte naar dc stad meet rijden, en een werk

verrichten dat bij lange nict aangenaam is.

— BOLDKARTEEL, liOLTKARTEEL , BAUTKARTEEI,,

BOUWDKARTEEL, o. Aalkarteel, beerkarleel.

— nOLDKUIP, BOT.TKUIP, BOUWDKUIP, V. Aalkuip.

— BOLDLEPEL, BOLTLEPEI,, BAUDLEPEL, BOUWTLEPEI.,

m. Aaliepel, fr. louche.

— BOLDPUT, BOI.TPUT, BOUWDPUT, ni. Aalpiit, beerput,

fr. latrines, fosse d'aisances.

- BOI.DSCHUTTEr., BOI.TSCHUTTEr., BOUWDSCHUTl'EL,

m. Boldlepel, aalschotel.

— BOLDSTANDE, BOt.TSTA.NUE, l!AI"r.STANDE, BOUWD-

STANDE, V. Boldkaip.

— BOLDWA(',EN, BOl. IWAC.EN, BAUDWAGEN, BOUWD-

WAGEN, ni. Beerwagcn.

BOLDADIG, BOLDDADIG, adj. Baldadig, dertel,

brooddrouken.

BOLDE, adj. Bolrond, bolvorniig, fr. sphe'riqite. Een

bolde stuk hont. aarde, enz.

— BOLDE. -BULDE, z. Lang-.

BOLDER, BOLLER, m. Speler met de bolle. Hij

is een rapjie bolder. Er waren vcel holders.

— BOLDER, z. Gaai-.

BOLDERACHTIG, adj. Dik en bol, gelijvig, opge-

poeft. Bolderachtig van aanzicht (die voile en opgeblazen

kaken hoeftV

BOLHAMER, m. IJzcrcn hanier met bolrondcn kop.

De ketelbuischer gebniikt den bolhamer om ccne holte te

slaan in kop?r, en/.

BOLHOOFD, o. Tronkwilge, knotwilgc, fr. tctard.

- Zic BOI.AARn.

-»BOLIJZEN. Zoo schrijft Alg. VI. Idiot, een o. w.

dat ongetwijfeld het bol-acrsen is van Kil., op zijn wvl.

boleerzen (uitspr. bolezen, zware c, zie Rs). De verklaiing

van beide vornien is alverre dezelfde : Alg. VI. Idiot, zegt

;

'Icli op de handen omwerpen, zoodat men eenige sclire-

dcn vcrder weer recht staat : hi/ boli/st goed. •> Kil. zegt :

//; e<ip7il devohi, ehmibus in altum stiblettis.

BOLKATOEN, o., fr. cahcot. Zie baalk.\toen.

BOLKE, V. Ondervest, borstrok, ft. gilet. Eene bolke

met of zonder mouwen. Eene bolke van laken of andere

stof. Eene kostelijke bolke. Eene versleten bolke. Eene

nieuwe. eene oude bolke.

— Kil. Bulcke, thorax. — Veel gebniikt Scheldewaart.

BOLKET, m. Zie bolleket.

BOLKORST, V. Zie bollekor.st.

BOLLAARD, ra. Zie bol.vard.

BOLLANTEERN, v. Lanteern met een glazen bol

waar het licht in brandt, fr. lanterne ci globe. Met eene

bollanteern in den peerdstal gaan. Eene boUanteem dragcn.

BOLLE, v. Houten kloot om medc te s]ielcn in dc

bo!leb;ian, fr. boule. Met de holle spelen. Nieiiwe bollen

ioen draaien. De baat van eene bolle. De bo! in de klinke

gchieten.

— Bolleljr, bolMefii, bij speldcvvcrkstcrs. Soort van

marktkantje met figiiurtjes lijk eiljcs ofbollcljes. I let bolle-

tje geldt maar vicr stnivers dc elle. — Een ander markt-

kantje wier bollelje.s niet in 't midden maar aan den boord
staan, heet bollftje-achteniit. llct bollclje-.ichteruit geldt

twee stuivers.

BOLLE, V. .Soort van aarde die 00k Bolu.s genaamd
wordt, fr. bol, bohis. De schilders en de vergnlders gebniiken

bolle.

— Zwarte zaadkorrels van Schoonoogcn, die men in het

graan vindt, bij Kramers Bolder gcheeten, fr. graines de

niclle. Er is veel bolle in dat koorn.

— Ook de plant zelve, doch met het adj. rood vergezcld

om het te onderscheiden van de -d'itte. Dc roode bolle heet

bij Kramers Bolderik, en bij nns ook .Schoonooge, fr. niclle

des blcs, agi-osfcmma githago L. De wittc bolle heet anders

ook Wielkenskruid, lychnis dioica L., welatidrium pra-
tense Rnehl.. fr. cnjnpm^ons blancs.

— BOLLE, -BOL, z.Blutsche-,Blutse-, Kaas-, Klijt-,

Liitse-, Mente-, Pel;-, Peper-, R00-, Smak-, Stee-, Traag-,

l"ra-, Trek-, Twee-, \1oer-, Zotte-.

*BOLLE. b'i Kil., zie onder bit.i.ig.

BOLLEBAAN, v. Zie bou.etraag.

BOLLEBUIZE (wvl. -btze). v. Zic baliebuize.

BOLLEJOUW (wvl. -jow, zie AU), m., klemt. op

jouii'. lets dat rollcn kan om kleenc kinderen mede te

spelen, b. v. een bolleket, een knikker, een kaatsbal, eene

bolle, een ring, enz. Het kind hceft zijiien boUejouw ver-

loren. Een bollejonwtje. BoUejouwtjes rollen langs den

vloer.

BOLLEKARST, v., zie bollekorst.

BOLLEKARSTTE, adj., zie bollekorstte.

BOL(LE KATOEN, o., zie b.\.vlk.\toen.

BOLLEKET, m.. klemt op l-ct. Steenen of ijzeren

bal van twee, dric of vier duim diameter, dien de

kinders in verscheiden spelen bezigen. Met den bolleket

spelen. Een kleene, een grootc bolleket. Bollekcttcn van

glas, van steen, van ijzcr. IJzcrcn bollekctten hecten ook

Kardassen.

— Ook Bolket en Bonket.

BOLLEKETTEN, bollekette, kcb gebollekei. o. w.

Spelen met den bolleket. De kinders boUeketten.

BOLLEKORST, KARST (uitspr. -/w/f, -iraste, zie

Rs), V. Eene korst die in builen en bobbels opgezwoUen is.

Brood met eene bollekorst. De bollekorste kraakt en breekt

dikwijls tjij den minsten stoot.

BOLLEKORSTTE. -KARSTTE (uitspr. -tosste,

l-ast/e), adj. Kcne bollekorst hc'dicnde, bolkorstig, fr.

grincite, coquiUe. Bollekorstte binod, bij Kil. Bolknrstigh

brood, pam's rnptvs : ctij'tis criista a medulla separnta est.

Die taart is bollekorstte.

— Ook gez. van appels of ]Kic:'. wier gckneusde viekken

nitgcdroogd zijn (en niet veiTOt).

— Fig. Bolkorsttc zijn van zitten, van liggen (zoolang

zitten of liggcn dat men er smert van heeft; anders gez.

Blamot gczeten ofgelegenzijn).
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BOLLEN. bolde, g,-bolJ, b. en o. w. Met de boUe

spelen, b. joiier a la botih. Eene bolle bollen. Eene partij

boUen. Hard bollen, Verre bollen. Wei kunnen bollen.

Tegen den staak bollen. Op iemands been bollen. Te kort

bollen (niet ver genoeg bollen om het doelwit te bereiken

;

00k fig. Zie KORT)

.

— Ook gebruikt voo i Ballen, eenen bal vomien. Die spijs

bolt in den mend. Van iemand die met tegenzin, met Uinge

tanden eet, zegt men Het bolt in zijnen mo.".:l. Ik heb hem
hier zien eten, en gij moogt mij gelooven, het bolde in zijnen

mond.

—BOLLEN, z. Bane-, Bij-, Gaai-, Katte-, Kraak-,

Krake-, Kwak-, Lutse-, Jlis-, Op-, Rolle-. Tnc, Tra-.

Zotte-.

BOLLER -1. Zie BOLDER.

BOLLETJE-ACHTERUIT, o. Soort van markt-

kantje. Zie onder BOLLE.

BOLLETRA \ . Zie bolij;traag.

BOLLETRAAG. -TRAGE, v. Ba.in waarin men
bolt, bollebaan. De bollelrage leggen (dezelve veerdig maken

voor het spel). De bolletrage rakelen om ze te zuiveren van

steen^es en de hobbeligheden «eg te nemen.

— In eenige stieken zegt men Bolletra, even als La voor

I-aag, fr. coiichr, assise^ en Va voor Vaag, fr. soiiffltl. gifls:.

BOLLETROG, m. Hetzelfde in eenige streken als

Bolletraag. Den boUetrog cffenrakelen.

BOLLE-WERELD, v., klemt. op we. Eene boUe die

den wefeldkloot vcrbeehU, fr. globe. Een standbeeld van

het kindeken Jesus met eene bolle-wereld in zijne hand. Een
predi!istoel die den vorm heeft van eene bolle-wereld.

— Schertscndc ook gebruikt voor Hoofd. Iemand eenen

slag op zijne bnlle-werHd r^even.

BOLLEZAARD, BOLZAARD. m. Gr«ote hooge

manshoed. Eenen bollczaard dragen. Hij heeft zijnen bolle-

zaard op. Op zijn hoofd staat zoo lets dat noch klakke noch

bolzaard is. Een oude versleten bollezaard.

— Dit woord, met den klemt. op bol, hoort men vooral

te Bn!::;;t-.

— BOLLIG. z. H0I-, Hols-, Lots-.

BOLLING, v. De daad van met de bolle te spelen,

bollespel. Ten naasten zondag zal er bollinge zijn voor

prijzen. •

— BOLLING. z. Gaai-, Kraak-, Krake-.

BOLNETTE, v. Eene ronde \ischnet met hocpels,

anders ook Beukelnet en Puikcl genaamd, fr. manche,

filet a majiche. Eene bolnette steken om paling te vangen.

BOLOORDE, -idj. Zie baloorde.

BOLPIJP, V. Zie BALPIJP.

BOLROOS, BOLROOZE, v. Zie b.vlrooze.

-BOLS, '. H..l>-.

BOLSTAAK, BOLSTAKE. v. Bij gou.lsmids.

rfzeren bout met ronden kop dienstig om, in het ophalen,

het zilver of goud te ondersteunen dat men met den hamer

klopt. De bolstaak verschilt van de Bouterolle I" hierin dat

zij meerder is, en 2° dat de bolstaak vastgcklemd zijnde,

gebruikt wordt als een aanbeeldje of tas waarop men het

zilver ajicrt, terwijl men de bouterolle boven op het blad

stelt Ciller met eenen hamer op slant.

BOLSTERACHTIG, BULSTERACHTIG,
O]>gcpoeft, dik opge\'uld gelijk een bolster ol n-.alra>.

— Ofgeblazen, opgezwcUen, dikti.v^;. Elii 1 ^'!.^•.cra^^^

kind (een geUjvig kind). Bolst /.iclit. fr.

joufflu.

— Bolstera<:htig gekleed zijn (vcei icicciHicn a.-mhc! ".

dat men er als een bolster uit zie).

— Op<;erezen, tdtpuilend, dat zich ten alien kante ui

en opricuL. ^--z ^l teiachtige stroobondel (dikke b' r

verwarrcld stroo). Als men takkelingen van cikenhout

in mutsaards binden, moet men die kastijden, want andei >

zijn ze te biJsterachtig.

— Kil. heeft het adj. Bolster in den zin van ons Bolster-

achtig.

BOLT, lie bold en decomp. aid.

BOLUS, m. Zie BOLLE, 2".

BOLZAARD, m. Zie BOLLEZ^v-AJti).

BOLZEER, o. Gezwel aan de voetzool ten gevolgc

te veel te gaan of te dansen.

— Vervrozenheid, fr. engelure, eng. chilblain. I

'

bolzeer hebben aan handen of voeten, anders gezeid,

vorst hebben, den winter hebben in handen ofvoeten.

BOM, m. \naamsche uitspraak van Boom voor Bodem

(zie boom).

— Van daar Bomstaak, Bommeloos, enz.

— In Holland is dit hovi ook gekend. ; Zi/diche

boomen., voor bodemen, gemeenlijk bij verbastering bommen,

•z'idschf honiTnen genaamd, zijnde eene soort van plat-

inkers > zegt Weil, op ZIJD.

F;OM, 7. Bim-, Bing-.

BOMBEEN, o., mv. -beenen. Een dikopgezwn

been : in 't bez. De olifantsziekte, elephantiasis. Die nur

-

heeft duivel van beenen : 't zijn lijk bombeenen.

— "Misschien is bom hier voor boom, fr. arbre. Allhans

zegt men van zeer dikke beenen : Beenen lijk boomen, lijk-

pompeboomen.
— BOMBEENTDE, adj. Die de olifantsziekte in de beenen

heeft.

BOMHOOFD, BOMKOP, m. Dwazerik, fr.

crease. Men zegt ook Bomme, v.

— ilisschjen van Bommen, fr. resonner, alsof zof>

ledig hoofd, gehjk eene ijdele ton, zou bommen, indien 11

er op kloTite.

BOMIJS (wvl. Bosms, zie g), o. Kuipijs, ijs dat

't water niet draagt, gel^k men somwijlen ziet in >»rT, li-

— \~-n Bnmmen en IJs.

BOMKOP, m. Zie bomhoofd.

BOMLOOS, adj. Zie BojoiELOOS.

BOMME, T. Kluchtwoord om eenen Manshoeilaai;

duiden. Hij kwam op met zijne bomme. Iemand eenen -

op zijne bomme geven.Eenenieuwebomme.Eene verslet

bomme. Zie BUM.

— Dwazerik. Zie bomhoofd.

—BOMME, z. Hinke-, Hinkel-.
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BOMMELACHTIG, adj. Dili en \w], opgch].\/.cn.

opyezwollen, opgepoeft. Ecn bommelachtige jongen. Ken

bommelachtig aanzicht. Bommclachlig zijn van eten.

BOMMELEN, bommffde, heh gcbommcld, o. \v. Fre-

iiuoiit. van lidiniiien, ecn liol en dof geUiid iiiaken geiijU

wanccr men hard cipcene ijdele ton tionimoU.

W'onU onk gc/.eid vaji 'I gcbnldcr van den storniwiml.

Hoor den wind lioninielcn over de dakcn. i Oen dondor

bommcUe op sijn kamcr, cndc verl]ran(lo hem sijn hemdc-

m ailwe. » (P. Devynck.)

— Te slingeren liangcn, sprckende van icts dat meer of

min hard oFzwaar is. Zie donget.f.n.

— HOMMELINO, V. (t Twee uren laugh kreghcn \v>- de

bommelinghe in de lotht ghcmcnglU met Wixem ende

weer-licht. » (P. Devynck.)

BOM MELKE'N, o. Het kind met zijne ronde kaakjes.

fr. (7;;;'(' ho!([V. o Gij bommelke !

BOMMELOOS, adj. Hetzelfde als Bnomloos, bodem-

loos, zonder bndeni of grond. De bommelooze zee. Een

bomnielfiozc waterput. t^ Een iommfhosrn niet.s CMallants.)

— Zie BOM. m.

BOMMEN, bomilf, gchomd, b. w. Deuken, bnilen,

indeiiken, fr. fairc des enfonfzires, bossner. Eenen ketel

bommen. Eenen lioed .bommen. lets in stnklcen bommcn.
— ^Ten zegt ook Bummen.

BOMMEN, bomde, gebomd, b. w. Eene bora slaan in

het spongat van eene ton, fr. bondonncr. Eene biertonne

bommen.

—BOMMEN, z. P.ini-.

BOMMIS (wvl. noMMESSF.). V. Zoo noemde men te

Bnigge Eene zingende mis zonder orgel, voor dewelke er

niet geluid wierd, maar gcbomd of geklopt mot de klok.

Het broederschap van dc H. Barbara, en dat van de Zeven

Wee'n dedeii bommissen doen.

— Dit woord, dat men in de kerkrckeningen vindt, is

tegenwoordig nog gekend bij de oude menscheru

BOMSTAAK BOOMSTAAK BODEMSTAAK,
v. Bij ktlclbuischcrs. .Sotirt van aanbceld \v;..ir men den

bom (bodcm) van eenen moor of ketel op klopt. De bom-

stake bestaat iiit eene houten staak waarop een bolronde of

platte ijzoron blok rust : en van daar de Ronde bomstake

en dc Platte bomstake. — Zie BOM, m.

BOMTROM ME, v.Degioote trommel in een muziek,

fr. la groisc caisif.

BOMZAAG, V. Bij timm., kuipers, enz. Soort van

haiidzaag waarnicde men b. v. een bomgat in eene ton

zaagt, enz.; ook Oorzaag.

BOND, m., vklw. bondjc, hondckefii. Bondel, bundel.

Een bond hout (mutsaard). Een bond stioo, fr. both' de

paille. Honderd bondea hooi. Tien bondjes wortels. Een

bondeken wissen. Een bondje pennen. <c Een bont rapen....

een bont spenagie.... een bondeken porstenacekels. » (Z. v.

Male.) « Daer hy eenen bont houls raepte. » (M. Lambrecht.)

« Zittende op eenen bond met garze », fr. sitr une bottc

. d'herbe. (Kr. v. Br.)

Een bcrompelt voorhoofi. tscheen een %\\\{exbondekcn.

(Ed. De Dene.)

— Een bond vlas, zie iiooT.

BONDEL, BUNDEL, m. Helzelfde als Bond, fr.

hoite. Een bondel lioiil, hooi, stroo, klaver, enz.

— Een bondel stroo is, in eenige streken, eene bepaalde

hoeveelheid, t. w. drie balingen samengebonden. Zie b,\ung.

-BONDEL, —BUNDEL, z. Klippe!-, Knibbel-,

Knippel-, Korte-, Leg-, Schudde-, Smiite-.

*BONDOOIE, v., klemt. op dooj. Prolijtje, winste,

fr. gain^ profit^ be'nc'ftce. Als er eene bondooie ic doen

is, ik kom altijd te laat. Is er eene bondooie te doen, het is

mijn mededinger die zc krijgt.

- - Dit woord, slcchts te Bniggc, en dat nog zelden

gehoord, schijnt door misverstand verbasterd uit bond hooi,

fr. bottedffoin, welk bond hooi m dit spreekwoord voor-

komt : Is er een bond hooi, hi/ valt voor den esel zi/n^

nmilc (is er een profijtje te doen, het valt ten deele aan

iemand die 't niet verdient).

BONE, elders BOONE, v. Zoo heet, in 't bonespel,

deze die de anderen in hun schiiilhoek moet trachten te

ontdekken. Bone spelen. Duikt u wel, dat bone u niet vinde.

Hij liep zoo zeere niet als bone. Eer het spel begint om te

weten wie er bone is. staan de spelers in eene ronde bijeen,

en een onder hen begint te zeggen :

Roere, roere rond den pot,

en dan voegt hij er het volgende bij, terwijl hij, bij icder

woord, een van de spelers aanraakt

:

Huddeke Muddeke,

Winke Wanke,

Kopke Danke,

Tikke Tiene,

Elve, Twaalve, Dertiene, Aan!

Ofwel

:

Haken baken,

Boontjes kraken,

Haken baken boef,

De boontjes zijn genoef,

Hertens, l.lavers, pijkens, steenens, troef.

Deze, die bij dit laatste woord, aangeraakt wordt, is bone.

— Zie HALBERTSMA Lex. fris. 435-436.

BONESPEL, BOONESPEL, o. Een kinderspel

dat ook Duikertje-v.-cg, Dail;.,ke-piep, enz. gcheeten wordt,

fr. caehc-caehe. Deze, die den anderen moet zoeken, heet

bone, en waneer bone eenen ontdekt, roept hij hem bij

zijnen naam, en loopt dan spoedig naar zijn kot {honk bij

Kr.) of kamp tenig; maar als de ontdekte, die uit zijn

schiiilhoek springt, spoediger loopt dan bone, en eerder dan

hij in het kamp aankomt, deze verbramit de teem, d. i. dat

bone het spel verliest, en wederom moet bone zijn. De keern

is verbrand, d. i. bone heeft wel een verborgenen ontdekt,

maar hij is te laat in zijn kamp aangekomen.

BONETTE, v. Hoofdhidsel van den priester in den

choor, zijnde een kleene hoed zonder randen, fr. barrette,

bonnet carre. Tclkens men Gloria Patri... zingt, weert de

priester zijne bonette en buigt het hoofd.

— Kramers spelt Bonnit, en verklaart het door Eene

soort van meisjeskapje of miits . Kil. Bonet, pileus, pileum.

«, Men ghewent die kinderen tot properlyc te ncygen, die

bonette af te doen, eude lot alle goede manierlycheyt. » (A.

Adriaenssens.) « Ende hy sLic die blommen op zynen hoed
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oft honncttf. > (C. Vrancx.) « Als yemandt een anders bon-

nette, capprocn of cappe aftiect, die misdoet. * (I. de Dam-
houdere.) »: Soo wie nut zijn veinsteie worpt eenighe vulicheit

daeimede hy de voorbyganghers bonnctte oft tabbaert vuyl

iiiaect oft bederlt. » (Id.) « Sy cochten schoenen, een bonnctte

oft eenen hoet ende soo voorts. » (Z. v. Male.) « Den
liertoghe hatlde up zyn ooft een roode fyne schaerlaken

bonnette, ende daerup eenen finen witten velten hoed. »

(Kr. V. Br.) « Den hertoghe van Zassen hadde up zyn ooft

eene roode fine schaerlaken bonnette, ende daer an stacnde

een schoonc costchc, rykelic vedere. « (Id.)

- BONG, z. Bing-.

BONGELEN, bongtUle, heb gebongcld, o. w. Te

sUngeren hangen, bingbongen. Als het waait, bongelen de

peren aan den boom.

— Men zegt ook Bommelen. Zie bingbongen.

BONGEN, z. Bing-, Binge

BONGTROM ME.
/ osse caissc.

Hetzelfde als Bomtronmic, fr.

BONKE, V. Trosofreesem noten, krieken, perziken,

cnz. bijzonilcrlijk als zij aan den boomtak hangen, ook Bok

genaamd, fr. trofhet, bouquet, eng. bunch. Eene schoone

bonke keerzen (een takje dat krielt van de keerzen ; ook een

tros keerzen die men in de hand houdt). Die peren groeicn

al in bonken. Eene bonke braambezen.

Een bonke keerzen, kind!

Een bonke keerzen, kind

!

Gegroeid in den glans

Van 't gouden licht

Des zomers

!

(G. Gez.)

— De hinders, die in de bosschen gaan braambezen

plukken welke zij op eenen grashalm spitten, zingen :

Bonke ! bonke ! busch

!

Geef mij nog een bonke

Dat miju spit vul is

.

— Het wnrdt ook gezeid van eene kriek, van eene perzik,

van eene peer, van eenen aardappel, van eenen pompoen,

enz. die bnitcngewoon gioot is. AVat eene bonke is dat

!

Eene bonke van eenen pompoen. Die aardappels zijn al

bonken. — In dezeu zin zegt men ook Ponkc. — Vgl.

MUNKI!.

BONKET, m., klemt. op ket. Hetzelfde als Bolleket.

« Vele van de hagelstecnen waren de grootte \'an eene vnist,

andere gelijk een ei, en het meestendeel gelijlc bonketten. »

(R.d. H.)

BONNETTE, v. Zie honette.

BONSTEREN (Brugsche en Oostendsche uitspr.

bounkstcren, even als men daar ook motmkstcr zegt voor

monster), a. w. Hetzelfde als Bonteren. Hij bonsterde met

zijn honfd tegen den giond. Zie bonteren.

BONT, adj. Veelkleurig. Zie de Wdb.
— In 't bonte slaan of smiften, in 't kwaad slaan, los-

bandig worden. Zijne zouen willen goed vooniit, uitgeweerd

een die in 't bonte sloat.

— Bonte Pier, een kwaadaardige, ruwe, trotsche, moed-

willige vant. Het is gelijk een bonte Pier. Gelijk een bonte

Pier te werke gaan. Den bonten Pier scheren, of \'an il
\

bonten Pier scheren (zie scheren). Telkens liij droiil,

thuis komt, scheert hij zoo den bonten Pier dat vrfiuw <

hinders uit het huis vluchten. Hij begon negeins van dtu

bonten Pier te scheren, maar ze smeten hem buiten. lii

moet alweer van den bonten Pier niet scheren. Het vijamle-

lijk leger scheert leelijk den bonten Pier in die verovenlc

provincie.

BONTE (Poperingsche uitspr. bounte), v. Eene poos,

eene rande, eene zekere tijdruimte. Hij gaat voor eene bonte

weg (hij vertrekt voor zekeren tijd). Na eene bonte gelooiuii

te hebben, hield hij stil. Eene bonte gaan, rijden, draveri.

Ergens eene bonte zitten of staan. Eene bonte dansen (/ie

burte). Eene korte, eene lange bonte. Een bonte sleclit

weder, goed weder, nat weder, droog weder. Wij zijn in

eene slechte bonte, in eene goede bonte (sprek. van 't weden.

Het heeft eene lange bonte geregend. Eene goede, ecm

slechte bonte hsbben (sprek. van eenen zieke). Het is cem

lange bonte dat 't er wel mee gaat. Hij heeft eene goe bonli .

— Aanval, vlaag van hoest, van nitzinnigheid, \aii

razernij, fr. acces de tou.r, de folie, de rage. Hij heeft '1-

kinkhoest en krijgt nu en dan eene bonte. De kinkhocsi i
-

bij bonten. Hij zal nog in eene bonte blijven. Heeft hij n. u

dikwijls zulke bonten r Komen diebonten nogdikwijisovi i
;-

— Luim, gril, vlaag. Eene goede, eene slechte boiii'

hebben. In eene goede, in eene slechte bonte zijn.— Zie 1:^ u .

BONTE, v. Naani van eene bonte koe. Zie ondei

BLiiEM.

-- Bonte stekken, een kinderspel dat bij Kil. Fijckcn

heet, en waarbij men puntige stokken in eenen meersch 'f

natachtigen grond werpt en de rechtstaande aldus tracht

omver te slaan. Zjj stekten bonte. Zij hebben bonte gestekt.

BONTEREN, bonterde, heb of ben gebonterd, o. w

.

Bot.sen, terugstuiten, fr. rcbondir. Een kaatsbal diebonteit.

De kanonhal liep bonterende langs den grond. Hij bonterde

met zijn hooid tegen den mnur.

BOODSCHAP (\vvl.BODSCKAi',zie klankverkort.),

V. Gebiedenis, groetenis, fr. ecmplhnents, baise'fnains,

Mijne bodschap aan uwen broeder, fr. mes compliments a

votre frerc. Doe mijne bodsdiap aan uwe zuster. « Blijve

eup sij pertighste me grootevrauwens botschap en eens

gheel keuteljacht. » (Kortr. hs. 1736.)

— Oppassen is de bodschap, zegt men voor Men moet o| 1-

passen, er valt op te letten.

BOOG, BOGE, is m. in Vlaanderen even als in Hol-

land. Met den stalen boge schieten. Hij bewonderde den

schoonen regcnboge.

— In boge staan, met den pijl op den boog gespannen

staan, veerdig om te schieten. Het is verboden in de gaai-

schietingcn iemand aan te spreken of te genaken die in boge

staat, op de bocte van lien centimen.

-BOOG,—BOGE, z.Bal-,Doel-,Elle-, Moer-, Nelle-,

Paandcr-, Paiider-, Pender-, Regen-, Rein-.

BOOGDE, adj. Gekromd gelijk een boog. Een boogde

savel, fr. cimeterre. De hengsel van den paandcr is boogde.

Een gewelf dat boogde is.

BOOGDRIL, V. Bij smids. Stalen drille die met de

boiie|)ees romlgedraaitl wordl, tcrwijl men met de borst op

de druive drukt. De boogdrille dient om dunne stukken
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ijzer te doorbnoroii ; voor grootere stukkeii hezigt men <le

persdrillo.

BOOGKOUS, V. Een lederen of stoffen overtrek van
' eenen boog. tr. t-nveloppe tit- citir on d'e'to^epour arcs.

BOOGZAAG, BOOGZAGE, v. Eene zaag bestaamie

uit eenen bale oi staandirifr. traverse) in 't midden, twee

armen aan elk einde van den balk, een zaagblaJ (fr. lame)

dat met twee boiiten aan de armen vast is, en eene pees die

bij raiddel van een wringsel of wringstok (fr. garrot) kan

gestrengd of geslakt worden ; fr. scie de ckarpeutirr a cfuissis.

Hij heeft die ribbe met de boogzaag afgekort.

-BOOIEN, z.Tram-.

BOOM, ra., scherpl. 00. Het glinsterend stralen, eng.

beam. De boom van de zon. Zie BOOMEX.

BOOM, m., scherpl. 00. VIeeschprop, vleeschboom,

fr. polype. Een boom in de neuze. ^ Hy seyt d t eenen

boom in den buyc groeyt. »
(F. Rapaert.) Zie vleeschiiocm.

— Bij kaartspelers. Vier reefjes doorkniist van een vijfde

(-prj-p), beduidende dal men vijf spelen gewonnen heeft.

Na;ir mate men een spel wint, schrijft men een reetje met

een krijt op een bord of schalie. Eenen boom kaarteii (zoo

lang kaarten tot dat er ieniand vijf spelen gewonnen heeft).

— In den Bi/voeg zegt De Bo "t volgende : In

plaats van de reeijes te teekenen naarmate men een spel

wint) , maakt men gemeenlijk den boom eer men

—H begint, en men vaagt een reefken uit telkens men een

3i_ spel gewonnen heeft. Vandaar dat men voor eenen

I boom kaarten ook zegt eenen boom velleii, d. i. zoolang

kaarten tot dat er vijf reefjes gevaagd zijn aan den eenen

of den anderen kant. Willen wij een boompje vellen ? Eenen

boom jassen.

— Groote Idoeke kerel, reusachtige vent. Een vent gelijk

een boom. Een boom van eenen vent

—BOOM, z. Aschoenje-, Bilken-, Bilten-, Blekken-,

Boek-, Eeke-, Eier-, Espe-, Garen-, Hangei-, Honds-,

Hoor-, Hore-, Keerze-, KJaver-, Kriekappel-, Larius-, Lee-,

Leid-, Lijsor-, Lizor-, Mat-, Muur-, Muspel-, Noker-,

Nokker-, Xoor-, Oor-, Peem-, Peer-, Pere-, Perkel-, Perre-,

Persche-, Plooi-, Pompe-, Regen-, Rein-, Schoot-, Schrei-,

Spa-, Stik", Stuk-, Thee-, Toortel-, Tronk-, Tuimel-, Turn-,

Verdjuis-, Veurst-, Vijle-, Vitse-, Vleesch-, Vliender-,

\'linder-, Waai-, Wind-.

BOOM (uitspr. bom, zie BOii), m. Bodem, grond. Dat

is goe boom van land, fr. nn bon terroir.

— De boom van een vat, fr. lefond d'un tonneau. De
boom van eenen pot, mocr of ketel, fr. le cidd'unpot, d'lin

coqucmar, d'une marmite. Een looze boom, zie Loos.

— De boom van eene viering is de ijzeren plaat die, in

een open vier, als eene zoldering ligt boven de \nering en

dient om den rook langs de buis in de kave te leiden.

— Boom maien op, sUiat maken op, betrouwen op. Daar

en is geen boom op te maken.

—BOOM. —BODEM), z. Achter-, Tap-.

BOOM-DES-LEVENS, m. Een vreenid houtgewas

dat 111 de hovcii giocil, en in fr. sumac heet.

— De Franschen geven den naam van arbre de vie aan

den thuja occidentalis.

BOOMDUIF (wvl. -UUVE, zie UI), v. Ringduif, hout-

diul, \i. pt^eun ramier.

BOOMEN, boomtie, heb gt-boomd, o. w., scherjii. 00.

Felgljn>teronde stralen schieten, fr. darder. De zon boomt
in mijneoogen.

— b. w. Bij wevei-s. De ketting om den garenboom win-

den. Het garen meet hard en vast geboomd worden. —
Kramers heeft ditook.

BOOMEN, BOMEN, bodmje, gebodmd,h.\\. Het-

zellde aU iijJeiiien in de Wdb.
— Eenen gracht boomen, er het slijk uit graven tot dat

men aan deU vasten grond ofbodem komt. Als men grach-

ten uitmaakt, schaaft men eerst de zijdekanten af, dan

boomt men.

BOOMFLEES CH, o., zie boomfleest.

BOOMFLEEST.o., scherpl. wen f^. Een woud van

boomen, eene plaats met boomen beplant zonder schaar-

hout. — Zie FLEEST.

— Eenigen zeggen ook Boomflees(ch en Boomvereest.

BOOMIG, zie Rood-.

BOOMKATEIL, o. De takken aan eenen boom. De
storm heett leelijk al het boomkateil geschonden.

— 't Geboomte eener erve. Er is veel boomkateil rond

dien akker. — Zie K.VTEIL.

BOOMMUSCH, v. Zoo heet te Brugge eene soort

van nmscii die elders Steenmusch noemt, in tegenovei stel-

ling met de Stroomusch of Pannemusch.

BOOMPLANT, m., zonder mv. Geplante boomen.

De boomplant van die straat is gedeeltelijk aan mij en

gedeeltelijk aan hem. Die boomplant brengt veel voort,

geeft veel winst, is jaarlijks vele weerd.

BOOMPOT, m. Bij pottebakkers. Groote pot van

aarde gebakken, met handvatsels, om boompjes in te

kweeken.

BOOMSCH, adj., slechls gebruikt in deze zegswijze :

Het appelken smaakt gemeenlijk boomsch (zoo een tronk,

zoo een jong; de kinders gelijken de ouders, enz.)

BOOMSLAG S, bijw. Slaglinge. Boomslag omvallen

'd. i. plotselings en zoo lang men is).

BOOMSNOEKER (wvl. -s.vouker, zie ou), m.

Boomsnueier. Ghelyck boomsnoitckers hemlieden moeten

wachten dat zij niemant perikel oft hinder en doen. > (I. de

Darahoudere.)

— Zie SNOEKEX.

BOOMSTAAK, -STAKE, v. Zie bomst.vvk .

BOOMSTIL, .-idj. en bijw. Staakstil, roerloos. Hij

stond daiir boomstil op te kijken. Het peerd bleef al met

eens boomstille sta;in.

BOOMVELDER BOOMVELLER, m. Werkman
die uoomeii veil, booinuakker, fr. biicheron.

BOOMVEREEST, o. Een woud van boomen, eene

plaats met boomeu bestaan; ook Boomfleest.

— Dit Vereest is voor F'oreest dat Weil. verkLaarl door

Woud, (x./oret.

BOON, BOONE, v. Knobbel of gezwel in 't gehe-

melte van dcu luoud van een peerd, fr. lampas. De boone

trekken (uitsnijden). « By naer tegen de voorste tanden,



BOO - r 46 BOO

daei'de jonge poinl"!] van (le ('wi;(c gebuuull wimlen. 1 |ai:.

de Sniel.)

— Booneii dradfii, zic DKADEN.
— Het gaat voort lijk boonrn knopcii, het gaat zeer

traagzaam voorl, het werk doet geen voortgajig.

— Zij'ne hoonc {zljnr honiitfrs) U liWfke It'gfffn, cen grnot

vooideel ergens van vevvvachten, in de lioop zijn van ergcns

niede wel te varen. Leg er uw bonnljes niel op le weekc.

— /« lie booiien loopcn, buiten dienst zijn, van zijn anibt

afgeslL-kl zijn en nict welen watdocn; vciloicn lofipen. Wat
doet die jongcling nu? Hij loopt m de Ijoonen. <. Oudeis

hoe dilcwils en hebde uwe nctten niet uytgeworpen om dien

vcrloren Sone te vangen, die geheel /« de booncn loofit, ora

hem op den rechten weg te brengen. » (F. Vanden Wervc.)

— Zie CHrcoRF.moo\E.

— Bij sptldowcrksters. Sosit van marktlvantje waarin

liguurtjes hjlc snikerboontjes gewrocht zijn. Eene boone

maken. De boone geldt tegenwoordigclf stuiversen halfde

elle.

— Plattf boon, zie boeretee.

— Een Ivinderspel, zie BONE.

— Het vklw. Boontje, wordt fig. gez. van Een kleen

kindelien. Een kleen boontje van cen kind. Het is jammer

van dat arm boontje, dat het zoo veel moet lijden. Kom hicr.

mijn boontje. — Kil. Boonken, nanus, piimilio.

-BOON, BOONE, z. Eenboontjes, Hutte-, Peerde-,

.Staalboonen, Stoelboonen, Struikboonen, Veil-, Witte-,

Zee-, Zeug-. Zie ook (.^hicorei-, Kaffie-, Mompe-, Olie-.

BOONAARD, m. Een kinderspel anders ook Katje-

duilc 1)1 Iluikertjeweg geheeten, fr. cache-cache. Boonaard

spclci. -- Zie HONE.

BOONEKRUID, o. Zie boonkruid.

EOONEMALWE, v. Zie boonm.\uwe.

BOONESPEL, 0. Zie bonespel.

- BOONETIJD, z. Platte-.

BOONKALF, o. Lomp en onbeschnft monsth. Een
i;al( enen vent.

BOONKANSEL, m. Kleere kansel of paander dien

men o\cr den akker in de hand diaagt om boonen of erw-

tcn Ic iilaiUen . — Zie kanset,.

BOONKRUID, BOONEKRUID, (wvl. -kruud,

zie n), o. X'ociagie beataaude b. v. uit [iccrdeboonen,

haver,, vitsen, Telderwten, enz. die vermengeld op den

akker groeien, fr, orgie, dragee. Eene partij i)oon.rkinid

zaaicn. Een rck boonckrnid afmaaien tot vocilsel van het

vee.

— Soort van kriiid dat de keukenmcid in de boonen

stoofi, ook Keulc genaamd, fr. sarr/etie.

BOONMAUWE, BOONEMALWE, v. Boonme-
luw, boonluis, fr. piiceron desjevcs. De booneniahven zijn

i ets meerdcr dan de hnmmelmahven.

BOONPERTSE (uilspr. perse, zie rts), v. Boon-

-slaak, ]iprtsc ilie men in den grond bij de boonen plant om
er deraidven te laten rond opklimmen. Die sperrefjcs zullen

diencn tot boonpcrlsen.

BOONSLOTSE, SLUTSE, SLOOTSE
-SLOSSE, V. De hnlze van boonen, tr. goiisse defeve, de

haricot. — Zie slotse.

BOONTAARTE, v. Eene -taarl v.m doorgesUk
])latte Ijooneii [ix./eves de alarm's) met boter en meelblo- ,

De booutaart l.aat men stijven en koud worden eer ni' 1

ze eet.

COOS, V. bij I-Cramers en in Noord-Vl., is ekicrs m
Vlaandercn onzijilig. Het boor. Een spekelboor (ecne

s])ckelbc:ore). Een deringboor (eene deringboore).

— BOOR, z. Appel-, Dering-, Hommel-, Oor-, Schijf-,

Schijve-, Sofrein-, Spekel-, Spijkcl-, Tap-.

* BOO RD, m. Wordt te Bmgge gezeid in stei" van Boor,

fr. foret; zoo ook Spekelboord voor .Spekelboor, en het

werkvv. Boorden voor Booren.

—
" BOORD, z. SpckeU.

BOORD, m., scherpl. 00. Zoom, rantl.

— Board en hoard, reis en reis, snee en snee, tr. tmrd a

bord. De rivier stond boord en boord (met) de straat, tr. la

muere etait bord a bord de /a route. Het water is boord en

boord het glas, fr. I'eaii est bord a bord du verre.

— Het aan boord leggen, maatregels nemeu om lets

gedaan te krijgen, middels gebruiken om iets le bereiken.

Ik weel niet hoe 't aan boord geleid om zijne toestemming

te bekomen. Men moet het wel aan boord leggen om door

de wereld te gerakcn. Die koopman legt het kwalijk aan

boord, hij zal ten onderen gaau. « Thans en wist ik ook niet

hoe ik de zaek aen boord moest leggen, hoe ik de my op-

geleyde taek zou aenvangen. » (C. Duvillers.)

— Buiten boord, buiten gemeen, uit der mate. Zie

BUITEN.

— Aan cen boord hiideji, de klok aan een boord slaan.

Dikwijls bij onze vroegere schrijvers gebruilct voor Alarm
kloppen, de stormklok luidcn, fr. tintcr, sonner le tocsin,

Valarme (de tellefafon que le battant ne toitche git'itn cote

di- la cloche). « Zo was de klocke up de Halle, te stornn

ghcsleghcn an etn boord, omtvolc van der stede te ver^a-

derne. > (Kr. v. Br.) « Aldaer zy die gi'oole clocke zo yselii-l

endc atelick aen een bjort ludeden, dat tmeeste deel van do

ghemeente tei-stont ghewapender handt by liemlieden vci -

saemde. » (N. Despars.) « Zo sloughen zy achter een an ecu

boort met haerlieder meeste clocke. » (Id.) « Verbiedendc

die clockcn aen een boort te slane. v (Id.) « Op de torre van

de AUe vacht (wacht) stellen om als zy zouden de vyaenill

zycn commen naer de staedt, om dat zy zouden de cloche (;/

cen boerdt slacn. » (G. Weydts
)

„— Over een boord, met het accent op een. In de war,

fr. en de'sordre. Het lag daar al over een boord. Ze loopcii

daar al over een boord (zegt men b. v. van knechten nf

dienaren in een huis, als zij malkandcr in den weg loopcn.

bij gebrek aan orde en regel).

BOORD, p., scherpl. 00. Baordel, uitspringende ri.yL;^ 1

oi' plank langs het mantelhoul van eene schouw, of laiiL:

een wand, in de huizen te lande, en dienende meest "in

met tinnen of gleie pateelen bezet te worden. De teljoorcn

stonden op het boord. Een kniisbeeld op het boord zetten.

I let boord stond vol potjes en schaaltjes. g— Zie tCAAl'BOORD en rebboord. De Hollanders zeggen I
Bord voor ons Bard, berd, fr. planche.

—BOORD, z. Kaaf-, Kanne-, Kantje-, Reb-, Reclit-,

Stuik-,

BOORDEELEN, b. w. Samentr. van Bcoordcclen ;

zie UE-

.
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BOORDEERHAMER, m. Bij kctelbuischer^. IJze-

ren hamer met cene afyerond* pin; 00k I'iiihamer geheeten.

BOORDEL, m., schcrpl. 00. Hetzelfde als Boord in

den zin van Eene plank waarop men iets stelt, fr. lahMte.

De boordels van eenfi boekkas. De boordcls van eenen

schopwinkel. Een boordel langs den niiuir. Een boordel

aan dc schouw. Stel dat op den boordel. Het ligl op dien

boordel.

-- Hij Kramers heet het Scliap. Hel boek .*.ta;il op liel

-.te -ichap.

BOORDEL, z. Ivaaf-.

-BOORDEN. z. Af-.

—BOORDER, /. Pompe-.

BOORDSCHAAF, v. Bij timm. Smalle schaaf wier

ijzer zi )o breed is als de blok, en dient b. v. om een slag le

sicken, <if om eene giocfuit te schaven; bij Kramers Boor-

scliaaf, Six>nningschaar, fr. guillauinc. Te Brugge zcgt men
Boord voor Boor.

COO REN, boorde, heb gebooni, o. \v. Vlaamsche

inkorting van Behooren (zie BE), (r. appartenir ; conroenir.

Aan wieu boort dat huis ? Dat boort aan mij. Ge moet dat

vciTichten zoo 't boort (zoo 't bitaamt, zie .soboor).

.... moclit onsc vader zoe

In langlien live leven voirt,

\\'i soudcn wel hebben dat oris Invrl.

(Bij Hiiydecoper op M. Sloke, i. lil. 5;o.)

De traenen dan die'ck storten moet

B'hoorden te liijn traenen van bloet.

(J. de Harduyu.)

— DOORIG. z, Stee-, Stijf-.

BOORLING, m. en o. Houtdeeltje dat in 't booren

iiitv.ili. De Ijoorlingen samenvagen. — Zie -LING.

BOOS, adj. Slim, schalk, vemuftig, fr. inteVigetit,

maliii. Een booze ambachtsman. Een boos kind. Boos zijn

om moeiclijke dirgen te bevatten, om duistere kweslien

op te lossen. De vos is een boos dier.

— Verborgen, verholen, fr. cache', secret. Al de booze

. plaatsen van het huis doorzoeken. Zijn geld verbergen in

eenen boozen hoek. Vele vogeltjes wonen boos (boiuven

hunnen nest in plaatsen waar men hem moeielijk ontwaartj.

De dief had zich boos weggesteken. — In Brab. zegt men
loos. (Alg. VI. Idiot.)

— Men zegt 00k dat eene ekster boos woont, wancer zij

harcn nest bij het niteinde van eenen boomiak heeft, zoo-

danig dat hoewel die nest gemakkelijk gezien wordt, hij

nogtans zeer moeielijk te rooven is.

— BOOSKEID, v. Er zit veel boosheid in dat kind, fr. c'est

un en/ant tres-intclligent. malin. Hij had de l)nt)sheid (hel

verstand) niet om zich te verantwoorden.

BOOSTEN, voorz. en bijw. Samentrekking van Be-

oosten ; zie be-.

BOOT, m., en BOOTE, v. Bondel in 'I algemeen, fr.

botte. Zie Gt.ElBOOT.

— Bij vlaschreeders. Eeu biindel riiw vlas dien men in

het water stcekt om te rooten ; ook Waterboot gcnaanid.

Eene roote steken van honderd boolcn. Hoeveel booten per

schalc zou dit vlas wel geven ?

—Ook een bundel gezwingeld vlas, wegendeeenkilogr.am

389 grammen ; vroeger diic pond en half of vier pond ; ook

Bond geheeten. Tien booten vlas koopcn. Twee boolcn v.an

ncr pond niaken eenen steen, en een en dcrtig booten eenen

zak . Eene boote vlas beslaat gem. uit drie pooten oisingcls,

en een singel uit twee breMingcn. Zie LEE.

— BOOTEB.\Ni), m., band waannede men eenen boot

gezwingeld vlas samenbindt.

— BOOTEKOOPF.R, m. Die bij de vlaschreeders het ;;e-

zwingelde vl.as opkoopt.

— B0OTE^rAKE^f, bootemaaltfe, /leb gebontemaakt, o. \\

.

Gezwingeld vlas in booten maken. Zieonder BOEKm\:i n.

— Meest gebruikt in den infinilief als subst. o. Hci Ivjo-

temaken heeft ook zijne kunst in.

— BOO lE.MAKER, m. Werkman die hel gezwingeld vlas

in booten m.i-akt. De kimst van eenen booteni.iker zoekl

vooral aan het vlas eene schoone ooge te geven en koop-

ziende te maken. Hij is een bootcmaker gelijk zijn vader

was. De bootemakers bezigen veel speeksel dat zij met de

hand aan het vlas wrijvrn, en daarom is dit werk voor on-

gezond gehouden. '

— BOOTESCH,v^\L, BOOTESCHALE, v., mv. -schalcn. Eene
weegschaal om gezwingeld vlas in booten te maken, elk van

drie r""d i^n f<^n hall vierendeel.

BOOTALAAM, DOOTALME, o. Bij maaiers. Dc
kniin en de hamer om eene zeisen te arren. Hetbool:il:: sm

is van ii^"'. Hij droeg zijn bootalme meS. — Zie alm.

BOOTE, v. Zie boot.

— Graanmaat, inhoudende omtrent een talven hektoliler.

Eene boote graan. Twee booten koorn. Drie booten kalk.

— Ook eene niande om kalk of steenkolen te meten.

Eene boote kolen. Twee booten kolen. Drie booten kalk.

Deze hnnte heet in sommiap plaatsen Vatmande.

—BOOTE, —BOOT, /. Schaal-, Schale-, Schalle-,

Watf-r-. A\'in.I-.

BOOTEN, hoottc, gehoct en gebooten, b. en o. w.

Bcuken, met herhaalde slagen sla.an.

— Vlas booten, 1° groen vlas het zaad afkloppen met den

platten boothamer; 2° geroot vlas, en bezonderlijk de onder-

einden er van, mel den kerfboothamer beiOcen, on) de

lemen te breken en des te gemakkelijker het vlas te zwinge-

len . Is het vlas .al gebooten ? Hij heeft het vlas geboot. ' Zo

en mach nyemant hooten, zwinghelen noch desschen met

keerslichte. » (Cueren v:in Rouss.).

— Garen booten, garen, dal voor inslag moet dienen, met

eene plamate kloppen om er de ruwheid van weg te nemcn,

en hetzelve gedwee te maken voor den wever. In plaats van

Garen booten, zegt men ook Garen touwen. Als het garen

wel gebooten is, gaat het beter om in te weven.

— Eene zeisen booten, er dc snede van scherp kloppen

;

anders gezeid Eene zeisen haren, eene zeisen scherj^en,

fr. chapter unefanx. Men boot de zeisen met eenen ijzeren

hamer op de bootkmin. De grasma.aier zat bezig met zijne

zeisen te booten.

— Op iemand booten, er veel op sla.an. Zij bootten er op

dat hij bksuw en blot wierd.

— Op lets booten, er herh3.aldelijk op kloppen, om
't gedwee te maken. Fig. Zich op cene zaak toeleggen, h.a.ar

zoeken te doorgronden. Ik hcb lang geboot op die dnislere

plaats van den schrijver, eer ik er klaar in z,ag. 3ooten 01

een moeielijk vraagstuk om het op le lossen. Hij boot dag

en n.acht op de stiidie dcr oudheid, eng. he thrashes tiig/tt

and day at the study of antiquity.
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— V^l. cTi;. to beat (slaan), en het fr. battre.

—BOOTEN, z. M-, Ka-, Water-.

BOOTENIER, ni. Veerman, ieniand die eene schuit

beweugt bczonderlijk om het volk over eene rivier over te

zetten. fr. bntr/ier,

-BOOTER, z. Mas(ch-.

— BOOTEREN, z. Ka-.

BOOTERING, BOOTING, v. Klopping, rossing,

roflelinp. Eene booteringe geven of krijgen. — Zie K.\i)00-

TERING.

BOOTHAMER, m. Een hamer om te booten. De
boothamers verschillen veel van maaksel volgens den dienst

dien /ij te verrichten hebben. De boothamer om geroot vlas

te booten is een houten blok met diepe kertels of groeven,

voorzien van eenen steel, ook Kerfboothamer geheeten. De
boothamer om de hippens van groen vla.s af te kloppen

gelijkt aan den kerfboothamer, behalve Je kerven. De
boothamer om garen te touwen is eene houten plamate. De
boothamer om eene zeisen te haren is een kleene ijzeren

hamer met eene rechte platte pan, bij Kramers Haarhamer,

en in "t fr. chaploir geheeten.

— < >ok Arhamer, Harhamer bij ons. Zie arh.-vmer.

—BOOTHAMER. z. Kerf-.

BOOTHAMEREN, booffiamcrde, ben geboothamerd,

o. w. Zich met schapenwolkjes bedekken, fr. se moiitonnn

.

AVordt gezeid van de Incht die bedekt wordt met witte

samengedrongen wolkvlokies, zoodat hij er uit ziet gelijk

de gegroefde vlakte van den kerfboothamer waarmede men
vlas bcukt. De lucht boothamert. Eene geboothamerde

lucht. fr. 7tn del vitnttontintx. pommeU'. De lucht is geboot-

hamerd. Het begint te boothameren. Het boothameren van

de lucht is een voorbode van hard droog weder : daarom
zegt men schertsende : De lucht zit geboothamerd, 't gnat
zwii^rh-ot'ten regeiiertyOi^t gaat morgen vlegels regcnfn.

BOOTHAMERLUCHT. m. Lucht met lange witte

wolkjes bedekt, zoodat hij er gegroefd en gekor\'en uit ziet.

BOOTING, z. BOOTERING.

BOOTKRUIN (\rvl. -krune. zie 0). v. Zie boot-

SlHAR.

BOOTSCHAR.o. BOOTSCHARRE, v. Een kleen

ijzeren aanbeeldje dat maaiers en pikkers in den grond

planten om er hunne zeisen of pikke op te booten en te

haren, fr. enelumette.

— Het wordt sehar(re genoemd omdat zijn spitsig onder-

deel aan eene ploegjcAarrc gelijkt. Men heet het ook Arre

en Kruine, dit laatste misschien omdat zijne ronde platte

kop lie geschoren priesterkruin vcrbeeldt. In Brabant is

't een haargcivet, in Limburg een haarbol, en in de Ktm-
pen i^f^x\ haarkraani^ zegt het --Mg. W. Idiot.

BOOTSHAAK (wvl. botsh.v.vk, zie Kt_VN icverkort.),

m. Groote ijzeren haak aan eene lange pertse, dienende

vooral bij den bootenier om zijne schuit te beweugen, fr.

gaffe, croc.

— Ook zulk een ijz.eren haak in 't algemeen. Met den

bootshaak iets uit het water halen.

BOOTSTEKKE, v. Bootsch-irre, ir. enelumette.

BOOZERIK, m. Booswicht, schalkaard.

B0RALE20NDAG, BRALLEZONDAG.m. A
heet de Zondag in de eerste weke van den vasten, qua<!i

gesima-zondag. Onder andere namen draagt deze zomL.j

in 't 1. ook den naam « van Dominica burarum difocorU'H.

dat is Brandstapel-, Houtvier-zondag, of, met een \Taamsch
Latijnsch woord, Braiidoms-ZQnd:3^ in "t eng. Bules. I'

Vlamingen zeggen niet Burarum maar Borale-zondag, /

men mij schrijft uit Dranoutre, en dan draagt men d.i

hout op de hoogten en men maakt ^•ier. Dat gebruik is ^

oud als de wereld.... In Duitschland gaat men 's Bora. -

zondags op de bergeu, men maakt \ier, en men z.iii_

schijven, met een gat daarin, van een elzenbol ; men hoii

die schijven in 't \-ier tot dat ze in lichten laai staan, il,-.:

schijvert of slaat men ze omhoog in de lucht, waar ze bra:.-

deiid en draaiend, op en nedenlie^n ; dat heet men schijve

slaan... 't Is alsof die beigen ner spogen, op die dagen, cij

men roept dat heme! en aarde daarbij vergaan zou. - ( 1

Gezelle.) Zie bralle.

BORBELLE, z. BERBELLE.

"BORCK, bij Kil., zie B.\RK, 2°.

—BORD, z. Rook-, Schouw-. (\'gl. — B-\RI), - bek

en — BixiRD.)

BORDAUW (wvl. BORDOW, zie aiJ, o. Eene slad in

Krankrijk, fr. Bordeau.x.

— Bordauwsche wijn. Ouden Bordauw drinken.

— BORD.^rwscH, adj. Van Bordauw, fr. de Bordeaux.

Bordauwsche wijn.

'BORD DECKS, bij Kil., zie BORDE-•^CH.

BORDESCH. PORDESCH. PARDASCH,
ook BORDESSCHE, PORDESSCHE, PARDAS
SCHE, v.. klL-iiU. up d:i. Kil. Borae--,lie, Bora-dcrk-

T" loove, projectum ligneum : umbraculum; 2" veur-

berd, appendix tabernaria. Zie P.\RD.:iK. Wij gebruiken

het w. nog in beiJe beteekenissen, t. w.

— I" Soort van windeweer of portaaltje van hout buiten

aan de voordeur van een huis. Ik stond onder "t bordesch

in 't drix)ge, en wachtte tot dat men de deur opendede. Dat

bordesch misstaat aan uwen gevel : smijt het weg. — (!>ok

een aiider portaaltje van hont of steen, op zich zelven

bestaande, waar eene ptKirt in hangt. Tusschen het bordesch

en het huis is er een plein. « Wacht een beetje, ik kome
straks ter pcorte, riep de pastor, en 't en duurde geen

noeneslaan of hij keek voor het winket van 't pardas, en

Steven verkend hebbendc liet hij hem binnen. » (D. C. in

R. d. H.) t Toen kwam hij weerom buiten, onder hei par-

das, aan de poorle, om le hooren wat het volk daar al

vertelde op strale. ' (Id.) s Xiemant en heeft tot strate ende

voor-dammen eenich recht van proprieteyt, inden gront van

buyten sijnen muer jet te maken tot jemants prejudice, niet

meer borderschen, steeghers, huysekens of wijnkeklers, deen

of groote, nochte andersins, dan by consent vande Wet.

(Cost v. Nieupooit.) Dus ook Cost. v. Aelst IX, 19 : t 't sy

bordesschen, steegets. •

— 2" Eene plank of boordel vooraan eene venster al

buiten, waarop men brood en andere koopwaren ten toon

stelt. Eene bordessche met koperen traliewerk rondom,

opdat de waren niet geslolen worden. Het bordesch lag vol

moluie en anderen Nnsch. In de steden wordt het gemeenlijk

verboden van bordesschen aan de vensters te hebben.



I50R — 1-19 JiifS

BORDUUR («vl. i;'>:<i)r.rK, xk i), o., zondcr luv.

Borduurkatoen, fi . rofon a hroder. Twee wrongen boi^duur

koopen. Gcen bordimr gciiocg hebben.

BORGE, V. Hetzelfde als Borg, ni., dal bij ons niet

bcslaat, fr. caution, garaiil. Voor iemand l)orge zijn, borge

blijven, fr. re'pondre pour qiiclqu'un. Borge stcllen, fr.

donner caution. Voor iets borge staan, fr. garantir qnelque

chose, Borge spreken, fr. rcpondre pour, ctrc caution. \k

spr«ek borge voor hem. II; wil daarvoor geen borge spreken.

•L De profeten voorzcidcn eene gcbeurtenis die nakcnd was,

daerna eene andere din later, somtyds na eeuwen; moest

worden volbragt : dc cerste voorzegging sprak borge voor

de twcede. » (C. Van Hullebusch.)

BORGEMEESTER, BURGEMEESTER. m.,

fr. bourgmcstn:

Kramers heeft enkel Burgemeester, en hij stell den

klemtoon op mees; bij ons is hij op bjirg.

BORGTACHT, zie borgtdage.

BORGTDAGE. Enkel gebezigd in te borgtdage, te

borg, op gocd vertrouwen, fr. a credit. lets te borgtdage

geven, koopen. Hij kan niets te borgtdage lo-ijgen (hij heeft
|

geen lu-ediet). I

— Zoo spreekt het volk, maar het moet Borgtacht zijn of

Borlacht, zoo men meermaals vindt in de oude Rekeningcn

dor slad Bnigge, b. v. < Van olien van olive die ieghen

Berthclmceiis Spineel ghecocht was ter bortacht. > (Reken.

van 1410-1411, fol. 125.1

— Vg!. Belooftacht (voor Belofte, fr. promesse) dat men

ook vindt in de oude taal. < Nieuheden contrarien der oiider

costume ende ook der belooftacht die de bisschop der stede

ghedaan hadde tsinen eersten incommene. > (Rekeningen

der stad Brugge, jaar 14O4-1405, bl. ill verso.)

— Vgl. ook Besegeltocht in 't Ulnl. Wdb.

BORGTE, V. Borg, goed vertrouwen, krediet.

— Te borgti; te boig, met uitstel van betaling, zonder

geld op de hand, fr. a credit. lets te borgte koopen of ver-

koopen, te borgte halen, te borgte geven. » Om te zien of

heur niemand geen brood en zou geven op den plak of een'

once kofh' te borgte. » (C. Duvillers.)

BORIJN, BORIN, m. Koolmijn vverker in de om-

streken van Bergen en Valencijn, fr. Borin.

— Kleen kortgeblokt peerd, fr. cheval borin.

— Kloek dik ventje.

— Korte dikke tabakpijp, anders ook Doornijksche pijp

geheeten. Eene dozijn borijns. Een zwartgerookt borijntje.

— BORIJNSCH, BORINSCH, adj. Tot de Borijns behoorende,

fr. Borin, du Borinage. Een borijnsch peerdeken, petit

rhiTal borin.

BORK, m. Zie BARK, 2°.

BORLAFFE, v. Zie barlvffe.

*BORLEN, bij Kil., zie burlen.

BORN, adj. Eenoogig, fr. borgne. Hij is born.

— In Veurne-Ambacht.

• BORNEBEEKJE (wvl. -bekje, zie klank\'Ekk.) o.

Bornebeekjes zijn kleene vlietjes of water\oren die door

eene svcide vloeien en dezelve laven en doorwatercn.

BORST (uitspr. boste, zie Rs), v. Berst, reel. Eene

borste in 'I glas. Zijne handen zijn in bor-iiu v;iii .li k.

Er is eene borste in den muur.

— BORST, ^. Bier-, Kieken..

BORST E. z. Bak-.

BORSTEL, BORSTELAAR, cnz. Zie burstei,

BURS1EL.\AR, enz., en de comp. aid.

- BORSTEN, z. Zonne-.

BORSTHOOG (uitspr. bost-, zie Rs), adj. Hoog tot

aan de borst, zoo hoog dat men er met de ellebogen op

leunen kan, eng. breast- high, fr. n hauteur d'appui. Een

borsthoo^e muur. Hoe dik is die boom borslhooge gcmeten?

Dat koom staat reeds borsthoog.

Het volk zegt altijd borsthoogde, even als manshoogde

voor manshoog, b. v. Dat staat borsthoogde,

BORSTIG, z. Goed-.

BORSTJE (uitspr. Aoi//«', zie RS), o. Half hemdeken

zonder mouwen dat geheel de borst bedekt boven een

manshemd, fr. chemisette.

BORSTVLIM (uitspr. bostvlimme), v. leder van de

twee vinnen die op de borst van eencn visch slaan, nageoire

pectoralc.

BORSTWEER (uitspr. bost-dere), v. Borstwering, het

ondcrdeel van ecnen muur van aan den grond lot aan de

vensters, fr. enseuillement. Eene borstvvere van drie voel

hoog. Eene leege, eene hooge borstwere. De borstwere van

dat huis is in stcen, en het overige is in planken.

BORSTWOMPEL (uilspr. bost-, zie Ks),m. Nonnen-

borstdoek, fr. barbette. — Zie WOMPEL.

BORTACHT, zie onder borgtd.vge.

BORTELEN, bortelde, hcb of hen geborteld, o. w.

Hetzelfde als Borrelen, brobbelen, lijk kokcndc water, enz.

Kil. tumultari, cestuare ; — bullirc, ebullire.

Losse weugt

Die van dc wcclde spruvt ofbortelt uit de jcugt.

(J. Cats.)

Ik moet nu al 't fenvn van dese quael beschrxven.

Met al het slim gevolg dat Aor/c// uyt het kyven.

(L. Demeyer.)

— Vandaar Uitbortelen (en Uitborstelen). « Op dat

gezigt kwani de burgery van Dinant haestiglyk uitgeborteld

(d. i. uitgebrobbeid, zie uitbrobbelen), om de Naemsche

stouterikken met overmagt aan te randen. » (David, Vad.

Hist. VII, 270.) « Men siet er overal wateraderen ende fon-

teynen uyt-borstelen. » (P. Devynck.)

Als een vyerdat light ghedronghon

Hoog uytbortelt met ghewelt. (Id.)

Op dat veel goede \Tucht op eenen boom uytbortelt,

T'is noodig dat hy vast en diepe.staet geworteld.

(G. De Dous.^

BORTELEN, z. Uit-.

BORZE, V. Zie beurs. r n de comp. aid.

BOS, z. BOs.'^E en de comp. aid.

BOSCH cnBUSCH.m.in'leen gewest, o. in "t ander.

Wfud, Ir. i:.:\, t'.^n-l. Til lion bosch. In het busch.
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— De vorm biisch, m. worUt ook gebruikt voor Bos

hout, mutsaard, h: fagot. Zie busch.

— Het vldw. is Bosschelke, Busscheltje (even als

fasschelk/:, 7neersc}ielkc ^ visschelke de vklw. zijn van

fiesch, meersch, viscK). Er stond daar een donlcer bosschelke

waar het spookte. « Sy vonden de koe ghebonden staen in

een hosghelkcn by K-crkera. > (C. Vrancx.)

.... Hoe 't zuiderwindje blies

En suisde in btisselkcs en hagetakken.

(K. de Gheldere.)

— BOSCHADVOKAAT, BUSCH-, m. Een die de rechtsge-

leerde speelt zonder diploma.

— BOSCHGKOND, BUSCH-, m. Mager land dat eerder dient

om met hout beplant te worden dan cm vnichten te dragen.

« Meet gj- dien mageren boschgrond zoo duer pachten,

dan ? » (C. Duvillers.)

— BOSCHKANTER, BUSCH-, m. Die aan den kant van

eenen bosch woont, doch vooral van 't Vrijbusch tusschen

Langhemarck, Clercken en Staden. De biischkanters zijn

ongeleerd en ruw, doch goed van inborst.

— BOSCHKIJTE, BUSCH- (wvl . -KITE, zie ij), V. Smaad-

naam dien men geeft aan eenen ruwen inwoner van de

bosschen, haveloos mensch; ook Boschuil genaamd.

— Vgl. Duinekijte. Kil.heeft Kijte (eng. kite) en Kutz,

in den zin van Uil ; en hij vertaalt Hadekile door 't I. mi/viis

(wouw, grijpvogel).

— BOSCHKNEEKER, m. BUSCHKNEEKERTJE, O. Een VO-

geltje dat schoone zingt en leert zingen, iets minder dan een

musch, iets meerder dan de duinkneeker en de sterreknee-

ker.

— BoscHKOOL, BUSCHKOLE, V. Halfgebrand kuilhout.

Zie KUILHOUT.

— BOSCHLEEWERKE, BUSCH-, V. Zie GERSLEEUW^ERKE.
— BOSCHLEI.IE, BUSCH-, V. Meibloem, lelie van de dalen,

com'allaria jnaialis L., fr. muguet^ lis des 7'aUc'es. De
boschlelic heeft « twee groen bladeren neffen een ... en

sneewitte hole bloemkens in manieren van een rent cin-

gelclocxkcn , rontsomme vol schacrden gelijck als een

saghe .... Dese bloemkens riecken wter maten wel, niaer si

sijn hitter van smake » zegt L. Fuchs, die deze plant iris

syh'esfris noemt.

— BoscHNOTE, BU.SCHNETTTE, v. Zoo heet de kleine

hazelnoot die in de bosschen groeit, in tegenoverstelling met

de haardnoot die meerder is en in de hoven staat.

— BOSCHPEEM, BUSCHPEjfE, v. Eene soort van gras,

hokits lanatiis L. De boschpemen groeien veel in weiden

en langs grachten. — Zie peem.

— BosCHSNip, BUSCH- (wvl. -sneppe), v. Een vogel die

in 't fr. be'casse heet. Niet te verwan'en met ile watersnep

fr. hr'cassine. Zie Bl.OKSNIP.

— BOSCHTIJLOOS, BUSCHTILOOZE, v. Noenluiker, sleu-

telbloem, primula veris L.
— BOSCHUIL, BUSCHUFL (wvl. -uul), w. Een nil die in

de bosschen woont, fr, cheveche

.

— Fig. Haveloos mensch, onbeschofte kerel. Zie bosch-

KIJTE.

— boschweer, buschwere, v.. zware <-c. De buiten-

kant van eenen bosch, een streng hout die eenen bosch

omringelt en zoomt, fr. lisicre d^une foreU De dief was
nog maar in de buschwere als men hem vastgreep. Zie

Weer, fr. haie.

-BOSCH, ^ BUSCH, z. Boek-, Eekzaan-, Poper-,

Sch:i]ni-, .Snake-, .String-.

BOSJONG. m., klemt. op sjong. Zie BEZOUW.

BOSJONGEN, zieEEzouwEN.

BOSPOER, o. Hetzelfde als Buspoeder, buskruid, Ir.

poitdrt a canon.

— Bospoer zijn, hitsig zijn, opvUegende zijn. Hij is

bospoer.

DO'?SCHELKEN, o. Vklw. van Bosch. Zie bosch.

BOSSE, BUSSE, v. Bij wagenmakers. De naaf van

een wiel, fr. moyett. De speeken zitten vast met het een

einde in de bosse, en het ander in de velgen. De as zit in

de bosse die er rond draait.

— Bij timmerlien, zie hosting.

— Karabijn, vuurroer, fr. carabine ; Kil. Busse, schiet-

busse, bombardc, ct sclopus. Met de bosse schieten. Te
Rousselare bestaat de gilde van de bosse, en de leden

ervan heeten de bosseniers, fr. les carabiniers.

— Te Iseghem is Bpsse eene pinte. Eene bosse bier.

Eene bosse pakken. Geef nog eene bosse. Vier bossen is

eene schoemakerspihte.

— BOSSE, —BUSSE, z. Biimen-, Klak-, Pegel-,

Speite-. Spelle-. Spulte-.

BOSSEBOOM, BUSSEBOOM, m. Buksboom,

fr. biiis. Eenen busseboom vcrplanten. < Het staat er nog,

onveranderd, Stijn kleercm.ikers huizeken, met zijnen

grooten bosseboom en zijnen steenput. » (K. Callebert.)

— Meest collective genomen, en dan is het o. Dat is

jeugdig bosseboom . Een takje busseboom op den hoed

steken.

— BossEBOOMEN, BUSSEBOOMEN, adj. Van busseboom,

fr. de bills. Busseboomen hout. Een busseboomen takje.

Eene busseboomen doos.

BOSSENIER, BUSSENIER, m. Die dc coUecte

doct in de kerke of ten huize voor eene gilde of voor een

broederschap.

— Te Rousselaere is Bossenier fr. carabmier. De gilde

van de bosseniers. Zie bosse.

BOSSESCHAAF, v. Zie bostingsch-\.\f.

BOSTING, m., mv. bostingen. Bij timm. Soort \.m

astcrval die in 't fr. gorge heet. Bostingen rond het pain 1

van eene deur, van een vensterbHnd. Een paneel met of ;

zonder bostingen. Eenen hosting steken met den filiester. I
— Men zegt ook Bosse

.

— Vgl. fr. bosel, d. i. astragaal aan den voet van ecno

zuil.

— In het kontrakt tot het maken van eenen doksaal bin-

nen de kerk van S. Salvator tot Brugge, van het jaar 1 4 1 4

,

leest men bie/sele en bniscel : < Voord noch zo es rerlit

besprec ende eene andre voorwoorde ghemaect boven d-ri

voors. doc.Nsale tusschen den voors. kerluneests of een 71^1.

ende Willem pilce voors. of ander zide, als van tweeca]"^!

len te maken in de voors. kerke van Sinte Salvatoors inl 1

manieren hier naer volghende. Eerst zo es besprec ovi

voorwoorde tusschen hcmlieden an beeden ziden voors. dat

Willem pike voors. malcen zal inde voors. kerke van Sinte

Sahatoors twee capellen te wetene telken hende van den
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V(nir>. ilocxsale eene capelle, slaende cip twee [mIiiiuji k-r

voorkerltewaert, te wetene boven den houtare van onser

vrauwen eene capelle ende lioven sinte !oys houtare eene

andre capelle daerof dal dc pilaren zulleii zyn van den zelven

werke dat zyn zullen de pilaren van den voors. docxsalc,

bcneden zillende, binnen paverende ende boven lystende,

voren ende beziden beneden der opperste lyste met zulken

werke gliewrocht als der tocbehooren zal achtervolgende de

voors. docxsale. ICndc zidlen de voors. capellen breet zyn

boven clken houtare alzoo vele als de grote pilaren, te

weten vcrandwordende deii hecghe van den groten hutsele

ten kore, daer tinderste van den docxsale an verandwoorden

zal, ende den groten butsele daer de traelge van den craus-

capelle ende van sinte lauwereinscapelle an comen, twelke

OS lettel min of nicer dannc tiene voeten. Ende de voors.

capellen voorwaerd ter kerken streckende buten den docx-

sale zesse voeten tusschen beeden den pilaren ende boven

met eenen cruusvaute van ziilker taelge als de vauten onder

den docxsale wezen zullen. Dewelke vaute also hoghe lec-

ghen zal dat onse vrauwe beilde ende zinte loys beilde boven

den houtare der onder staen zullen, ende de voj'e v,an den

voors. vaute zal verandwoorden in der hoogheide der borst-

were van den voors. docxsale, weder omme keerende tote

ande grote biilseel van den groten pilaren beeden inde

cnniscapelle en in zinte lauwereins capelle also de patroon

die danof es wel bevvj'St, uteghesteken van den tween pilaren

die voren ter kerkewaerd ute staen, daer op dat de twe?

capellen welven zullen, dewelke inden voors. patroon niet

beworpen staen, van welken voors. tween capellen, de

voors. willem pike hebben zal een ende dartich pondeu gron

torn, oudsghelts » enz.

BOSTINGSCHAAF. BOSSESCHAAF, v. Bij

tinnn. Eene scliaaf om bostingcn te steken, anders ook

Filiester geheeten, bij Kramers Kraalschaaf, fr. gorget.

BOT, m. Bond, bondel, fr. bottc. Een bot stroo. Twee
botten hooi. Een bot hout. — Zie BOOT.

BOT, m. But. stoot, fr. coup, heurt,shoc. Eenen bot

krijgen. De bot van den bal tegen den muur. « Den bot

ontfanghen ende de ballen betalen » (Surius.) « Beduch-

tende dat zy den eersten bot schudden zouden » dat zij de

eerste ballen zouden moeten keeren. (X. Despars.)

— Zie BOTTEX.

BOT, m. BOTTE, v., rav. botten, vklw. botje. Eene

poos, eene wijl tijds, eene bonte. Een lange bot. Eene korte

botte. Eene botte sclioon weder, fr. j(ne cchappe'e <3e beau

temps. Het heeft nu eene lange botte schoon weder geweest.

Het heeft een botje geregend. Wij zijn in eenen slechten

bot. Een bot regen. Eene botte wind. Eene botte vorst.

Eene botte moeten hoesten.

— Met botten, by botten, bij |)<iozen, van tijd tot tijd.

Het regent bij botten. Hij is met botten welgezind. Hij moet

bij botten veel hoesten. Het ligt bij hem al met botten.

— Tiisschen vlaag en bot, tusscJie?i bot en vlage. In de

tusschenpooze, fr. par cchnppc'c, lets verrichten tusschen

vlaag en bot (in de tusschenpooze dat men gceu w-erk heeft),

fr. fairc guetipie chose par echnppce. Ik ben zoo overlast

van werk dat ik maar zelden eens tusschen bot en vlage kan

wandelen gaan . leniand bezoeken tusschen bot en vlage.

— Luim, nuk. Gocde en kwade botten hebben. In zijne

(slechte) botten zijn. In eenen gocden bot zijn. Eene slechte

botte hebben. — Zie bonte.

BOT, v. \h: kiMK.ii van ecu gewas. i-)./., zjc 1;<.I IK, en

de com/>. aid.

BOT, adj. Moeilijk, lastig. Een weg is bot om gaan, als

hij b. v. hobbeligen knorrig is, of smodderig en glad. Een
botte weg. Een geschrifl is bot om lezen, als b. v. dc letters

kwalijk gemaaktzijn, ofmet .al te bleeken inkt geschreven.

Een bot geschrifte. Een boek is bot om begrijpen, als b. v.

de ged.achten niet duidelijk uilgedrakt of slecht aaneenge-

reesemd zijn. Zulk een kleed is bot om maken. Zware kloe-

fen zijn bot om te gaan . Het gaat maar bot om te spreken,

als men heesch is. Een botte steeger of zoldertrap (die b. v.

te steil is'r. Die man is bot om verstaan, omdat hij b. v. stot-

tert. 't Is bot om te werken als men zware kleederen aan

heeft. 't Is hot om te delven, als de grond hard is. Il< lieb

dezen nacht een botten droom (d. i. lastigen droom) gehad.

Het gaat maar bot om te naaien als men een zeeren vinger

heeft. Dat zijn botte appels (moeilijk om behandelen, causa

hunne grootte).

— Onbeleefd, onfatsoenlijk, fr. impoli, grosser. Een
botte jongen. Eene botte antwoorde. Botte manieren. Dat
volk is bot en raw. De kinders en mogen nooit bot zijn

jegens hunne ouders. Gij hebt weer al bot geweest in de

school.

.... Maer een heeft sich gekweten

In deze dankbaerheidt, van tien genezen' : Godt

Van al maer een en zagh ; die negen waren bodt

En zeer ondankbaer.

(G. De Dous.)

— Niet meer wetende wat antwoorden. Bot zijn, bot

staan. Op die vraag was hij bot. In 't eerste wist hij de

vragen te beantwoorden ; maar welhaast stond hij bot.

lemand bot zetten, of ook botje stellen, bot steken, bot

vragen (zoo veel vragen doen en uideg eischen tot dat

iemand niet meer wete wat zeggen). De meester vroeg den

leerling bot. In den catechismus wierd de eene knaap bot

gesteken door den anderen.

— Bot, even als Dom, wordt somwijlen v66r een adj.

gesteld in den zin van Uit der mate, geweldig, fr. excesshv-

nient. Daar waren bot veel (dom veel) menschen. Dat kost

bot veel geld. Die eetwaren zijn bot dier (bij zottigheid dier).

BOT-A-VI, bijw. Zie bott.m.

BOTE, bij Kil., zie botte, 2°.

BOTEN-SCHOEN, bij Kil., zie botte, 2°.

BOTER (wvl. beuter, fvl. BUTTER), v., fr. beiirre.

Versche beuter en nieuwbakken brood is allemans dood,

(spreuk). Zoete beuter strijken (vriendelijk en vleiende

spreken om iets te bekomen, ofom iemand te bedaren).

— Roode boter (wvl. roo baitere). roode geneeszalf, in

de apotheek ungucntum aiireum.

—BOTER, -BEUTER, -BUTTER, z. Bienste-

Gars-, Gers-, luleg-, Riesk--, Ruo/.o-.

BOTERBARD, BEUTERBERD.o. Houten schijf

of dcksel waamieJe dc boerinnen in Noord-Vl. huime

botermande sluiten om ze te beschutten tegen den gloed van

de zon langs de baan en op de markt.

BOTERBLOEM (wvl. beuterblomme, butter-

Bi.OMME), v. Naam genieen aan twee soorten van wilde

planten wier struik, bl.ad en bloem nog al veel gelijkenis

hebben, en ten zeltden tijd bloeien zeer vToeg in 't jaar, t. w.
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I ' lie khv>u' botcrhlocm of liaiiirlMterhloem, raiiniicidus

ficaria L. Hare kelk heeft drie bladjes, en hare goudgele
bloemkroon heeft or zes a negen; 2» de g-roote botcrbloem,
meerschboterbloem, ook enkelijk meerschebloem geheeten,
calthapalustris L., U.populage des marais.
— Eenigen gevcn dezen naam aan den Haoevoet, fr.

renoncjili des pres. ICramers geeft dezen naam aan de
MoUesaladeof Peerdebloem, fr.j!i»«'«/?^- aaa de Bergra-
nonkel, fr. rcnonciiU- de montagne, enz.

—BOTERBLOEM. z. Haag-, Meersch-.

BOTERBRIJNE en BOTERBRUINE («vl. beu-
TERBKiNE, -BRUNEI, V. Pekel van gezouten boter.

BOTERHAM, m. Zie de Wdb.
— Staan of zi/ii geli/k een afgelekte boterham, zie

AFI.EKKRN.

—BOTERHAM, ?.. Vier-.

BOTERHAMBEURS (uitspr. -bmze, zie RS), v.

Meuzel, een zaksken waarin de scholieren te lande en eenige
werklieden hiiniie boterhamnien dragen.

BOTERKLEED (wvl. beuterkleed , butter-
Ki.EED), o. Een doek waarin men de boterklompen windt
om ze naar de niarkt te gaan verkoopen. Een wit boter-
kleed. Een geparkt boterklecd.

BOTERKOORDE, v., zie onder boterwegge.

BOTERKUTS, BOTERKUTSER, m. Knopman
die boter koopt om ze voort te verkoopen. Er waren heden
veel boterkutsen oji de markt. — Zie kuts.

BOTERPLAASTER.v.Een plaaster van boter. Eene
boterplaaster op de bprst leggen cm de fluimen te doen
schuiven.

BOTERSCHAAL (w\'l. beuterschale, butter-
schale), v. Weegsdiaal om boter te wegen, doch vooral
de ojjenbare weeg.scliaal van de stad om de verkochte
marktboter te wegen.

BOTER-SCHETE, bij Kil.. zie boterschijte.

BOTER-SCHIETE, bij Kil., zie boterschijte.

BOTERSCHIJTE (wvl. beuterschite, butter-
schite), v. Vlinder, fr. papillon diurne.

— Kil. Boter-schete, boter-schijte. boter-schiete, boter-
vlieghe. papilio.

BOTERSCHUITE(wvl. beuter-, butterschute),
v. AVordt te Oostende en elders gezeid wat in andere streken
Butterschijte spreekt, fr. papillon.

BOTERSTUL (wvl. beuterstul), m. Boterklomp,
fr. coin de beuric. — Zie sti:l.

BOTERTIBBE,BOTERTUBBE(wvk beuter-),
V. Een houteu Idabout of een kuipje waarin men de boter
beert en kneedt om er de overblijvende melk uit te drukken.
— Kil. en Weil, hebben Tobbe in den zin van Eene

kuip die veel wijder is dan diep.

BOTER-VLIEGHE, bij Kil., zie BOTERSCHrjTE.

BOTERWEGGE (wvl. beuterwegge, butter-
WEGGE), V. Bij landb. Soort van langachtige klier die
onder 't vel ligt tusschen de lies en de lanke aan beide
zijden van eene koe. Men kan de boterwegge met de hand
gevoelen en bewegen ; en volgens dat die wegge groot of
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klein is, besluitcn de boeren dat de koe veel of weinig melk
en boter zal geven.

— Ook Boterkoorde. « Achterlenden breed en ontwik-
keld, wel gelcruisd. De ruimte tusschen de korteribben en
billen lang en breed, ahvaar me,, onmiddelijk voor de billen
onder het vel eene dikke pcesachtige koord, de boierkoord
genoemd, voelt, aan welke.s uitmetingen of ontwikkeling
men de boterachtige hoedanigheid der melk kent; als deze
koord twee vingers breed is, dan is de melk van de koe zeer
boterachtig, gelijk het al dikwijls beproefd is. - Aders in
hetalgemeen zeer zichtbaar. De melkaders moeten zeer uit-
gestrekt zijn en langs vooren door eene opening eindigen
welke men dc melkkuiltjes noemt, en in dewelke men bijna
den top van den vinger steken kan. Hoe grooter en hoe
dieper deze melkkuiltjes zijn, en hoe meer dezelve naar
vooren staan, hoe beter de melk der koe is. » (Uit een wvl.
weekb., Teekens waaraan men de beste melkkoeien kent.)

BOTGAANS-WEG, bijw. Hetzelfde als Botsbollig,
plotsclings, fr, brii.i,/imn,-nf, sans detoztrs, iticonsidcmnenf,
imm.diatcm.nt. Hij antwoordde botgaans-weg dat hij niet
en wilde. Dat is leelijk voor den koning van alzoo botgaans-
weg den oorlog te verklaren. Hij gaat veel geld verUezen aan
't bouwen van dat huis, en 't is wel besteed : hij moest maar
zoo botgaans-weg dat niet ondernomen hebben, zonder
eenig onderzoek noch berekening.

BOTHAI, zie bottai.

BOTHOOFD, o. Dwaashoofd.

'T hooveirdig bot-hoofd, altyd wys
In synen waen, wilt, dat den prjs

Syn pop-werk sal vereeren.

(Vaelande.)

BOTS, m. Stool, fr. heurt.

— Keihng, fr. ricochet. Die scherf heeft vier botswi
gemaakt op 't water.

— Weerstuit, fr. rcbondissement. De bots van eenen teal.

Gij meugtden bal maaropvangen na den eersten bots.

— BOTS, z. Hots-, Wetr-.

BOTSBOLLIG en BLOTSBOLLIG, adj. en .adv.
Eemgszms brusk, zonder fatsoen noch omrede, onbedacht
en onvoorziens, plotselings, fr. a boule-vue. BotsboUig zijn
in het spreken, in het antwoorden, in iets te verrichten.
lemand iets botsbollig vragen. lemand eene botsbollige
antvvoorde geven. H05 durft hij zoo botsbollig den prins
aanspreken! Hij kwam daar botsbollig op den koning en hij
wist niet wat gedaan. lemand botsbollig eenen slag geven.
Die wooiden kwamen zoo botsbollig uit zijnen mond, dat
ik er bijkans in gestoord werd. Botsbollig iets aanvangen.
Ergens botsbollig binnentreden. Eene droeve tijding mag
Diet botsbollig gedaan wordeu. lets botsbollig aankondigen.
— Botsbollig, blotsbollig spreken, klappen, koulrn, ir; -

tellen, den draad van de rede brusk afbreken en van iets el

begiunen, zonder overgang nu van 't een en dan van 't ander
spreken. Botsbollig spreken is onbetamelijk en aanstootelijk
waneer men over eene gewichtige en ernstige zaak handelt;
maar het k.m ook aangenaam en verzettelijk zijn, bijzonder- 1

lijk als het gedaan wordt door een kluchtigen kwant of een -

i-ies man. Die vent kan blotsbollig spreken, niet waar? Een •'

botsbollige vent (snaak, fr. un drole, i,n original).

— Botsen en Blotsen beteekenen Stooten aaaslaan.
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— Men vindt nok enUelijl; fji'/s. Voor de lieriiehbcrs

die liet betaelen willeu; want het geeu konsten en zijn om

den gemeenen man soo toe te werpen, ende bots daer af te

scheiden. » (Jac. de Smet.)

— BOTSBOLLIGHEID, BLOTSliOl.I.IGHEID, w De boUbol-

liglieid van zijne antwoorde.

BOTSE, V. Dikke worm die dikwijls de aardappels iii

den akker doorknaagt, anders ook W'ulf geheeten. Er zijn

twee sooiten van botsen, witte en grauwe; de witle zijn

maskers van averallen, fr. larves de hannetoti, de grauwe

zijn masliers van veemollen, fr. tarves de courtilicre. — Zic

BOCT.

—BOTSE, -BUTSE, /.. Ka- (?), Schaal-, Schale-,

Schalle-.

BOTSEN, hotsh\ kcb o( li<-n gel/oist, o. w. Tegcn iets

liard stnoten, fr. heurter.

— Er tegen botsen, er tegen vliegen, er legen waaien,

hard berispt of gestraft worden. Ik en mocht dat niet doen :

ik vrees er leelijli tegen te botscn als il; thuis kome.

— Terugstuiten, fr. rebondir, ritocJief, Wordt gezeid van

dingen die terugspringen of afstuitcn als ze vallen of gewor-

pen worden. Wat slechte kaatsbal is dat, hij en botst niet.

De clastieke ballen botsen best. Ken platten scherf doen

botsen op het water, ix, fairc lies ricochets,

— (")ok Botten en Boutsen (uitspr. boiikseu te Bmgge)

BOTSHAAK, m. Zie bootshaak.

BOTSIG, adj. en adv. Haastig, schielijk. Sterven is

troostehjk als men wel bereid is, maar 't is nog al vervaarlijk

als het zoo botsig geschiedt.

BOTSKOP, m. Zie potsekop.

BOTTAI of BOTHAI. bijw. in drie sylben, klemt. op

hot eu up /. Bolsbollig, plutselings, onvoorziens, botweg.

In zijne verdwelming liep hij bottoV op mij. En komende uit

eene zijstraat, is hij botta'i op den prins gevallen die daar

juist voorbij ging. « Die te faitte, gleck ne vi\outer, botth.aii

ten toppen uyt me ne bloncken puwestecker al de gieiters

te keere gonck. (Kortr. hs. 1736.)

— Eenigen zeggen bot-a-vi vi{ hout-a-vi.

BOTTE, v. Zie box, poos.

BOTTE, V. Leers, fr. bottc. Zware botten dragen. De
bolLen aiuilrekken.

— Kil. Bote, boten-schoen, calceus nisticus e crtido corio.

BOTTE, V. De knop van een gewas, waaruit de blade-

ren schieieii of de bloemen ontluiken, fr. boicton, bourgeon ;

of ook het Zaadhuisje van eene plant, fr. capsule. Men
bepaalt dikwijls den zin van dit woord met te zeggen Blad-

botte, Bloembotte, Zaadbotte. « De botte van een pioen haer

openende piafeert boveu alle de andere.
»
(B. Surius.) « Wan-

neer imand is geaffligeerd met steekten van de milte, is goed

te knabbelen de botten van elzen-hout. » (G. Simons.)

Den onvnichtbaren herfst die kruden, blaen en botten,

Deur hare tranen val doet smelten en verrotten.

(CI. Declerck.)

— Verders alles wat aan zulk eene botte gelijkt, zoo als

eene wrat "f puist op het vel, enz.

-BOTTE, z. Bloem-, Els-, Klaver-, Lis-, Lisch-,

Loot-, h'loiiipc-, Slaap-, Sparre-, Sperre-, Spetter-.

—BOTTEL., z. Kanne-.

BOTTELIJK(wvl. -r.iK, zie I.IJK), bijw. Met botten,

bij poozen. Het regent bottclijk.

— Zie BOX, poos.

BOTTEN, botte, hcb oilien gebot, a. w. Stooten, bot-

sen, li . hciirltr, choijner. Hij botte met zijn hoofd tegcn den

muur. De tranen botten als zij in groote druppels neervallen.

« Alsdan botteden de traenen langs de waiigen van den

koning. ,- (Chronycke van Vlaenderen. Wydts.)

— Botsen, terugspringen, bonteren, fr. rebondir. Kl:is-

tieke kaatsballen botten goed. </ De pijlen alsze op eene

harden stecn vallen, botten wederom. » (C. Hazart.)

— Zie BUXXEN. In sommige plaatsen zegt men Bouten

en Boutsen. <; De rotse is uyt-gheholt door den water-drop,

dieder gheduerigh op boitt. -> ( P. Devynck.)

—BOTTEN, z. Op-.

BOTTIGHEID, v. Hetzelfde als Botheid (zic re), de

staul \ au b.il zijii. Ue bottigheii.1 van den weg. De bottigheid

van dien mensch is onvcrdr.agcUjk. -Schaemte brengt io/Z/V-

licid by. 1
(J. Desmet.)

BOTVINK (wvl. -viiNKC, zie ixu), v. De gewone

vink, ook .'^higvink en Bogaardvink geheeten. Men zegt dat

de botvinken best slaan (zingen), als zij de oogen uitgebrand

zijn. Zie bogaardvink.
— ileest gehoord bij de Oost-Vl.

BOUBOU, m., vldw. bouboutjc. Zie Bauwbauw.

—BOUBOU, z. Hondje-.

BOUD, ajj. Stoutmoedig, koen, onversaagd, h./tardi.

Dit woord, dat volgens Weil, slechts overig is in bo7id

spreken, hoort men veel bij ons in de tautol. stotit en bond.

Hij is stout en bond. Stout en boud antwoorden. Stout en

boud iets verrichten, iets ondernemen. Stout en boud tegen

den vijand o'ptrekken. Stout en boud in den nacht reizen.

BOUDEREIZE (oostvl. bovwereize), bijw. Zie BE-

HOUDEN-KEIS.

BOUILLONKIEKEN, o. Kluchtwoord om eeue

(Hide hen te beteekeuen (waar men bouillon van kookt voor

ziekc liedcn). Er kwamen op tafel twee bouillonkiekens.

BOUILLONSPIJS (wvl. -spize, zie ij), v. Soep van

vk-e.-,eli5ap, ii. 2"j!iig' "" bouillon. — Zie SPIJS.

BOURGONJE, o. Bourgondie, fr. Bourgogne, oude

proviULie vaa Liankiijk.

— Bourgonje laten waateti, zich eene zaak niet aantrek-

ken. « Hy gaet zynen gang en laet Bourgonje waeien. »

(J. Desmet.)

BOUT, m. Het ondereinde van eenen .ifgemaaiden

suuoiialm, ook Stoppeleinde en Gat geheeten. Als men

eenen scheli maakt, legt men de graanschooven met de bou-

ten naar buiten en de auwen naar binnen.

— Kanten en bouten, hier of daar gez. voor kanten en

abouten ; zie .\BOUX.

— Bij timm. enz. De bouten van eene ploegschaaf zijn

twee houten spillen die, bij middel van stegelreepen, het

gelced op meer of min afstand van den schaafblok houden.

— De bout van eene Boogzaag. Zie boogza.\g.

— De bout van een scharnier is de spille of priem die de

noten aan elkander verbindt, fr. broche de charnierc. De

bout van eene kraaklee is aan beide einden vernijd, en heet

in 't fi'. rivure. Zie NIJDBOUX.
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— De bout van den loodgictcr is een s;ekalknend ijzer nm
te soudeeien, fr. soHJoir.

— De bout van eenen pijl is de hooni.

— Korte pijl die met den kniisbooi; ^eschoten wordt.

Met bouten schieten.

— Bij speldewerksters. Zie blok.

— De bout van een gareel. Zie kai'ittelstok.

— Den bout steken, zie BOU'ISTEKE\.

— De pluimbal van het raketspel, fv. volant, heet men
00k Boutje.

— Men viudt l)Out als tvveede deel van ecnige insektna-

men, b. v. Biesbout (zie KIJsrAtlvVj, Koieubout (fr. chnren-

ron bij Kramers), Romboul (1. morcldla l)ij Kil.), Vlicge-

bout (akkernaakl, fr. demoiselle, W'dl). v. Sleeckx en

Vandevelde).

— Zie bot.se.

—BOUT, z. Beugel-, Dril-, Ka- (r), Kh- (?), Kaan-,

Kane-, Koepel-, Kurre-, Molle-, Xijd-, Oene-, Pcstel-,

Rni>-, Scliaar-, Schare-, Schenvel-, Stroo-, Taarwe-, Tarie-,

Tavwe-, Terwe-, Vijs-.

BOUT-A-VI, bijw. Zie bott.m.

BOUTEN, zie botten.

BOUTEROLLE, v. Bij goudsmids. Een ijzeren bout

waarmedc m:n een dun metalen blad op den teerling of in

't lood.hol niaakt en ophaalt, fr. honterolle.

— Wegciis 't verschil tusschcn Bolstaak en Bouterolle,

zie BOLSTAAK.

BOUTEROI^LEN bouierolde, gebouterold, b. w.

Bij goudsni. Eene mctalen plaat met de boijterolle ojihalen.

Men bouterolt op den teerling of in 't lood.

BOUTIJZER, o. Zie BLOKrjzER.

BOUTRECHT, adj. Zoo recht als een bout.' Een bov.l-

rechlr bniini. r.outredit staan. Boutredit gaan.

BOUTOECHT, z. Pijl-,

—BOUTSEN, zie BOTSEK en BOTXEfr.

BOUTSTEKEN, stak den bout, hch den bout <reste-

keii, o. \v. Schcensteken, den bijs steken, het hazepad kie-

zen, weglooper..

— Zie onder boekbinden.

BOUTSTIL, bijw. Enkel gebniikt in Boutstil st.aan,

stilstaan zonder de minste beweging. Ik \nnd hem daar

boutstil staan.

— Zie W^iland en Kramers op Bot.

— BOUW, z. Loditing-, Lokke-.

BOUWAGIE, BOUWAGE (wvl. uitspr. bowaaize,

zie -agie), \. (jebouw, fr. batiment, bdtisse. Al de bouwa-

gie van eene hofstede (d. i. huis, schuur, stallingen, enz.).

BOUWD (wvl. BO\\'D, zie Au), m. en o. Vloeibaar

mest. Zie bold, bolt en de comp. aid.

— boxavdkarteel, bouwdlepel, enz. Zie boldkar-
lEEL, BOLDLEPEL, enz.

BOUWEEL (wvl. BOWEEL, zie ait), m., klemt. op

'.reel, scherpl. ee. Een uitgedorschen schoof, anders ook

Bouwelaar en Baling genaamd. Men bindt drie of vier

bouweelen te samen in eenen bondel. Haal mij vier bouwee-

len. Eenen bouweel uitschudden. Eenen boiiweel gebniiken

om banden te maken. Bouweelen aan het vee geven tot

voedsel.

— Men voegt cr dikwijls stroo bij : Ecu bouweel slroo.

Twee bouweden stroo. AVaamit o|) te maken is dat bou-
weel eigentlijk een Bondel beteekcnt.

BOUWELAAR, BOUWELARE (wvl. bow-), m.
Hetzelfde als Bouweel, een uitgedorschen schoof tarwe of
logge.

—BOUWEN, z. Mis-.

— BOUWER, z. Blanke-.

BOUWETTE (wvl. bowt.tte), v., Iclemt. op -.fet.

Eeue kleene klokpan. Zie KLOKP.\N.

— 't Oud fr. bonete beteekende Een gat, eene opening.

BOUWT (wvl. BOW-1-), m. en o. Zie bold, bolt en de
comp. aid.

BOVE. Het bijw. Im-een samengesteld met een substan-

tief, spreekt altijd bove, als er geen klinker noch k op volgt,

b. v. bo-eebalk, bovedeur, bovekant, bovekleed, enz. Maar
volgt er een klinker of h, danblijft de n, b. v. bovenaardsch,

bovejihenid, enz. — In de werkw. is 't altijd boren. — Vgl.

BINNE.

BOVEESTE v., klemt. op bo. Wolfsveest, stuifzwam,

soort van paddebrooddat, rijp zijnde, openberst, en een

groen of bruin stof uitwasemt als rook, waarom het ook

Rooker of Rookertje genaamd wordt, fr. vesse-de-loup, hd.

bofist, I. lycoperdon.

BOVEN, voorz. en bijw.. Zie de Wdb.
— Boven op, op het bovenste, op de oppervlakte van.

Boven op den berg staan. Boven op het huis klimmen.

Boven op het water vloten. Hij di'eeg eenen kiel boven op

zijne kleederen.

— Er boven op zyn, zich hertelijk verblijden over een

gebeurde of een gezegde dat onzen zegepraal, of den goeden

uitslag van onze onderneming, of de vervuUing van onze

wenschen vergemakkelijkt of verzekert, fr. tnompher. De
koning was er boven op, als hij hoorde dat zijn vijand gestor-

ven was. Hij is er boven op, sedert dat die hinderpaal

geweerd is. De moeder was er boven op, als zij hoorde hare

kinderen prijzen.

Had hy die knnnen koopen,

Hy was er boven op ; maer men verkoopt dat niet.

(J.-B. Decorle.)

Terwyl de knechtjes zich verblyden

Als zy te peerde mogen ryden,

Zyn er de meisjes boven op

Als zy geraken aen een pop.

(Id.)— Van boven op. Zie' VAN.
— Te boven g'aan, in rijkdom klimmen, zijne fortuin

vermeerderen, overschot hebben en meer winnen dan men
uitgeeft en gebruikt, hetzij in handel Ic drijven, of in uering

te doen, of in een ambt uit te oefenen, enz. Die koopnian

ga,at zeere te boven (wordt spoedig rijk). De eene winkelier

koitit te kort, en de andere gaat te boven. Die ambtenaar

gaat 's jaarlijks duizend frank te boven, fr. il fait tin bene-

fice annuel de 1000francs. Als hij zijne rekening miek,

bevond hij dat hij sedert een jaar weinig of niet was te

boven gegaan.

BOVEN. m. De bovenverdiepiug, het bovenhuis, de

zolder \au een huis. De schommelette is bezig met den -

boven te schuren. Eene schoone, gerieflijke boven. De
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kanicrs van den boven. Ken wentclliap stellen om naar ilen

boven tc yaan.

BOVENBLAD (hovf.hlad, zie hove), o. Snarenbkul

van ccne vioni, cnz., fr. table superieurc, table d'harinonie.
^

— BOVENHEID, z. Onderste-, Onderte-.

BOVENKOMEN, k'tvam boven, ben bovengekomcn

(wvl. -KOMMEN, -kam, -gekommen, zie KOMEX), o. w.

Omhooj; konien . Een drenkeling komt driemaal boven, cer

hij vnor goed zinkt. Zeg hem dat liij bovenkome (op de

bovcnkamer). Dat gezaaide graan zal niet bovenkomen (uit

do anriln srliipten^ zoo lang het zoo koud blijrt. >

BOVENKRAAIEN, kraaule boven, hcb bovenge-

kraaid, o. w. Hooger kraaien dan een ander, iiem over-

trefien, fr. I'emporter. Daar zijn veel rijke boeren op ilie

gemeente, niaar uw gebuur kraait toch boven.

— De eeiste plaats in onze genegenheid hebben. Alle

landen hebben hunne bekoorlijkheden, maar voor niij

't mijne kraait boven. Die ambtenaar heeft eenen nieuwen

post die veel beter is dan de eerstc, on nogtans hij jcunt er

zich min.; de eerste Hefde kraait allijd boven. -Hij vindt

geene wetenschap schooner dan de geschiedkunde, dat

kraait bij hi-m nveral boven.

BOVENLIGGEN,/rt;'-*o7Wi, heb boven gelegen,o. \v.

Oppcr^t liggen, op 't herte wegen. Dat ligt hem boven, hij

spreokt er altijd van. Dat affront ligt hem nog altijd boven,

fr. // I'a encore snr le c<enr. « Graefscepe van Vlacnderen

daer hy of ghepriveert was, twelcke hem noch altijt.s ondere

ende boven lack, zo dat hijt gheensins verghelen en conste

hoe lange dat leet. » (N. Despars.)

BOVENLING (hoveling, zie BO\i;). m. Knotwilg.

tronkwilg, bolaard. Het vlies van de bovelingen. Er staat

een bovehng in die doorahaag. « Van alien opgaenden houte

ende borelinghen ghepoot ende gheplant langher dan van

thien voeten, op hondert roeden naer eenighe meulens. »

(Cosi. V. Venrne.')

BOVENMEID.v.enBOVENMEISEN.o. {f.nxv.-.

zie hove). De meid die lielast is met de zorg van de boven-

kamers, en zich de keuken niet aan en trekt, fr. chambriere.

B0VENPASTOR(ROVEPASTER,zieBOVE), m.Opper-

pastor. de herder van eene prochie in tegenoverstelling van

den ondeip^stor, fr. rnre',

BOVENPLAAT?, -PLATSE (bo-\^pi.-, zie boto),

V. Kamer of vertrek van 't bovjnhuis. Dat hnis heeft zes

linvonnlnatse 1 op de eerste stagie.

BOVENSCHEE (boveschee, zie bove). v., mv.

-schee'n, scherpl. ee. Schee of dwarshont boven aan de

vergaring van eene deur. De belegriggels van eene deur zijn

verbonden door de boven- en de onderschee.

BOVENSCHEEL (ro\-eschei,e), v. Zie scheei..

BOVENSTAAN, stond boven, heb bovengestann, o.

w. Uitstaan, uit den grond gesproten staan, .sprck. van

planten. Staat uwe tarwe al boven? Staan iiwe geplante

aardajipels reeds boven ?

BOVENTOON (hovetoon, zie bove), ni. Toon die

boven al de anderen is.

— Den boventonn zingen, iemand overheerschen , hooger

?n machtiger zijn dan de anderen.

BOVENZANG (bovezang, zie bove), m.

— Den bovemang hebben, bovenkraaien, fr. I'emporter.

« Hola! 'k versta het : d'hooveerdy heeft den bovenzang

(bij die vroiiw). Dat gaet alzoo : in 't eene te veel, en in

't ander te weynig. » (C. Duvillers.)

BOVENZIJN (wvl. -ziiN, zie ij), was boven, hcb

bovengeweest, o. w. Omhoog zijn, fr. etrc en haiit. Ik was

boven (op eene bovenkamcr, op den zolder), als hij binnen-

kwam.

— OvertreflFen, fr. ctre supen'enr, I'emporter. Die leer-

ling is onder in 't fransch, maar hij is boven in 't vlaamscli.

— TTitstaan, sprek. van planten. De gezaaide tarwe is nog

niet boven (spruit nog uit den grond niet).

BOVENZILLE„v. Zie bo\'TNZi'ttf.

BOVENZULLE, BOVENZILLE (bove-, zie

bove), v. Bij timm. Het bovenste dwarshout \'an eene deur

ofvenstfr. bovondremnel. fr. lintean.

BOVENZWEMMEN, zuvm 'en z-aiam boven. heb

hoventrezvommcn. o. w. Op de vlakte van lets zwemmen.

Olie zwemt boven.

Fig. Overtreffen, fr. I'emporter, sprek. van iets dat

ons bij voorkeur behaagt of inneemt. Hij heeft veel geluli-

kige dagen beleefd, maar niet een die te vergelijken is met

den dag zijner eerste communie : deze blijft altijd boven

.

zwemmen. De eerste post waar hij zijn ambt bediende

zwemt nog altijd boven.

BOWINDE, BAWINDE (wvl. -wrixnE. zie ixn).

v.. klemt. op «/«. Eene slingerplant die 00k Binde, en in

de Woordenb. Winde heet, fr. h'seron, in de wetenschap

onderscheiden in convolvulus arvensis en convolvulus

sepiiim.

— Te Maastricht is Bniwind, v., fr. liseron des hates,

convolv7iltis sepium L. (Alg. VI. Idiot.)

BOYE, bij Z. V. Maele, zie boeie.

BRA, v., mv. braan. Kuitvan 'tbeen, fr. mollet. Dikkc

braan hebben. Eene wonde in de bra.

— Dit Bra. in Brab. Braai, bij Kil. Braede, Braeije en

Branwo. heteekent eig. Barm. — Zie br.\uwe.

— BRA. . K00I-.

—BRAAF, z. In-.

BRAAI, m. Een \-ierkantte lap of stuk laken waarop

verscheidene stukjes van slecht kantwerk genaaid zijn, en

dat men vroeger in de scholen op het hoofd legde vai

wederspannige nieisjes. Met den braai op het hoofd staan.

j;,\ V'.r.r^ -V- ',>\v '•! 'i vuur geworpen.

BRAAK, BRAKE, v.. zonder mv. .\fbr.-iak, balken

en ander materinal dat afgebrokcn is van een gebouw. Oudc

brake. Het is al oude brake. Oude brake koopen om een

huisje te bouwen.

— Breking. Diefstal met brake. ( Onze soldaten die

hebben in sommige quartieren meer braecke, schade ende

dyftP "h^daen Han dp vvandt ghedaen heefl. » (Z. v. Male.)

—BRAAK. —BRAKE, z. Dijk-, Hoofd-, Pacht-.

BRAAK, BRAKE, v. Bij zoetekoekbakkers. Zwaar

stuk hout dat .nan den eenen kant vastligt met scharnieren,

zoodat men het op en neder kan bewegen gelijk eene val-

deur, en dat dient om den deeg te breken en te knedea.

Ook Peerd geheeten.
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BRAAK B RAKE, v. Braakland, braakli^ende akker,

b.jachere, fnrr en jathere. Hij reed over de brake. Er
groeit veel wiide sulker in die brake. Eene brake oraploegen.

TX'aneer gaat gij die brake bedrichten ? Landen die geene

Thiende geven, zoo als meerschen, garzerj'en, bracken. »

— De daad van het land te braken, d. i. van het om to

plnegen en tc lalen nisten voor eenigen tijd. De brake is

heden niin in zwang dan eertijds. Eenigen beweren dat de

brake zeer nutlig is in den landbouw

.

— Blindc l>rake, de daad van het land ora te ploegen

zonder het te nicsten, en aldus te laten rusten.

-BRAAK, —BRAKE, z. Koolzaad-, Stobbel-, Stnp-

pel-. Va!.»1.. \^,or-.

BRAAKHOUWE (wvl. br.\kho\ati, zie klaskverk.
en AU), v., vklw. hraakhotnutje, o. Bij landb. en hoveniers.

Eene houw of hakke met een smal blad en eenen korten of

langen steel, dienende om de bovenkorst te breken en op te

halen van land waar kleene planten in groeien, zoo als

raapjes, wortels, enz. Anders 00k Heulhouwe genaamd

;

Ir. hoiiette (en niet Jwyau, dat een krauwel is met tandenV

Die met het braakhouwtje werkt, moet opletten dat hij de

woitels der nkkerplanten niet af en kappe.

BRAAKLOOF, o., zonder mv. Raaploof dat in eene

koolzaadbraak gczaaid is, fr. ntn-ettcs d'cfc; te^cnf>verge-

steld aan Stopprlloof dat in eene stoppelbrake gcz.iaid is.

— Ook Raaploof gezaaid in eenen akker die braalc gele-

gen lieefl.

— Kil. Braeck-raepe, rapum maj'us. — Zie LOOF.

BRAAKSULKER, v. zie br.\akzurkel.

BRAAKWEDER (wv1.brakw-eere),o. Helder warm
weder waarbij de akkers goed braken.

BRAAKZURKEL (wvl. br.vksulker, zie sulker),

V. Schaapsnllccr, schapezming, rttmex acetosella L , fi".

petite-oseillc. De braaksulkei" groeit veel in akkers die braak

liggen, Melkwei met braaksulker gekookt is bij 't volk een

geneesdrank.

BRAAM, ni., Verkorting van dcneigennaam Abr.-iham.

Zijn grooha<ler hiel Braam Neerhove.

— BRAAM, —BRAME (^ensu diverso\ z. Epel-,

Eukel-, Hepcl-, Heukel-, Heupe-, Hippe-, Hipper-, Hup-
per-. Ipper-, Mier-, I'pper-, Wenk-, Wepel-, Wim-, Win-,

AVijn-. Wind-. Win.;-. AVink-.

BRAAMBEES, BRAAMBEZE, v., mv. -hczcn.

Braambezie, de vrucht van de braam, fr. mure sauvage,

muron, fromenteaii.

— Dit woord heeft aan de Franscheii hun bn'nbassc

(myrtenbe7ip. fnu't de Vairelle) en hun framboise gegeven.

BRAAM BEIER, m., mv. -beu-rs. Braambeze. Zie aid.

BRAAMBEZE, v. Zie BRAAifBEES.

BRAAMBUIL (wvl. BR.\AM-of BRAEMBn.E, zie ae
en ui), V. Braambeze, braambeier. Vgl. Aardbui). v., fr.

truffe, tuher cibaritim L. fWdb. Ned. Taal).

BRAAMHUT, m. Braamstruik, fr. buisson. Eenen

braamhut afhakken. Er groeien daar veel braamhutten. —
Zie HIT.

BRABBE, V. Wordt gezeid van iets dat drabbig is,

dik en cnklaar vocht. Brabbe van soepe (dikke soep).

Brabbe van bier (bier dat dik en troebel is).

BRACK, bij Kil., zie BR.\K, adj.

BRADE, V. Kuit, fr. tnollct. Zie br.\.

— Gemeenlijk zegt men Bra, even ai& gena, karmena, la,

sella, spa, I'll, voor genade, karmenade, lade, schade, spade,

vlade, enz.

BRADEN of BRAAN, braadde en bried, gebradcn,

gebradn en gebraad (wvl. bradde en braddege, gebrad, zie

KL.-VNKVERKORT. en IMPERFECT). « Sy (de martelaars) ver-

blijden alsmense S»7.?rf^oftsoodt. » (Anna Biins.)

BRADEN, '. Mis-, Op-.

BRAECK-RAEPE, bij Kil., zie braakwof.

BRAEDE, bij Kil., zie bra.

BRAEIJE, hij Kil., zie br.\.

BRAGIEREN, bragierde, heb gebragierd, o. w.,

klemt. op gie. Hetzelfde als fr. braguer,.&. i. se pavaner,

se drvertir, mener une vie joyeuse, faire hfanfaron, zegt

Bescherelle.

De weerelt wilt my leeren

Schoon braggeeren,

>Iaer haer' eer" vergaet als roock.

(B. Vanhaeften.)

— Tieren en bragieren, schreeuwen en beslag maken uit

dattclhcid of verwaandheid.

— Zuipen en bragieren, drinken en rinkinken, zich

overgevcn .lan den drank en de wtUpschheid. Hij zuipt en

bragiert geheele dagen. 's Avonds in de herberg blijven

znipen en bragieren.

— Vgl. luikerwaalsch bragar. « On nomme bragarz les

jeunes gens qui, ennibarmes, empannaches, I'epee au c^te,

font les honneurs d'une fete de paroisse et portent les

drapeaux a la procession. » (Diet, de la Langue Wall, par

Grandgagnage, bl. 74.)

BRAK, m., zonder mv. Bij borstelmakers. Stevige

vezelen van zekere boomen, of houtdraden die vcrmengd

worden bij zwijnshaar om borstels te maken, h. fibres de

Mexiqtie. Witte brak (die niet geverwd is). Zwarte brak

(die gezwartis). Den brak aan stukken snijden.

BRAK, V. Zie br.vkke.

BRAK, adj. Dit woord bezigt men in Vlaanderen om
den bezonderen bitterachtigen smaak aan te duideo van

gekookte jonge andijvie, loofspruiten, chicoreien, enz.

— 't Wordt ook gezeid van bier dat bitterachtig en

onaangenaam van smaak is. Bier dat brak is, is niet goe<l-

Dat bier heeft een brakke smaak.

— Brak bij Weil, beteekent Zilt, zoutachtig. Kil. heeft

Brack, salsus : nqnce marinee saporem giiodam- modo
referens; en Wrack ;f(7«</r. j. brack, acidtcs; et salsus.

BRAKACHTIG, BRAKKIG, adj. Eenigszins brak

van smaak. * Het water heeft eon brackacktige smaeck ende

rieckt naer solffer. » (P. Devy-nck.)

BRAKE, v., zie eraak en de comp. aid.

BRAKEL, m. Vlasbraak, werktuig bestaande in eenen

stoel w;uirin verscheidene gegroefde roUen op elkander

loopen, in de zwingelrij gebezigd om de lemen van het vlas

te breken, hetgeen anderszins ook, doch met meer arbeid,

gedaan wordt met de Knappe of met den Kerlboothamer.
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- HK.\Ki;i.F,N, lirakelde, grhrakcM, b. w. ilct vlai met

den brakel lirekeii, fi'. broyer le lin.

BRAKEN, braakte, gehraakt (wvl. brnkte, srchriikt,

zie KLANKVERK.), b. w. Bij landb. Eenen akker broken na

dat hij vnichteii gedrcgen hceft, omkappen of beploegen en

veevdig maken om wederom bezaaid of bcplant te worden.

Kil. aratris rt ligonihiis aniafrangcre, novarc agruvi.

— Eeiii-n stopficl hrakni, cen land, waar eene gvaanvnicht

gestaan hecfl, wederom bedricliten.

— Lonf of wortcls broken, met een braakhoinvljo de

bovenknrst van eenen alsker brekcn en heulen, zondci; de

kleene loof- of wortelplantjes te schenclcn waarniede hij

bestaan is; anders gczeid Ileulon.

— o. w. Braak lij;t:;en, fr. t'trc fti jachi-rc, se repascr. Men
laat het land brakcn opdat liet te beter vrurhten zou geven.

Het land braakt gocd in droog vveder. Als die akker eenige

weken gebraakt had, heeft men hem geeerd en bezaaid. Dat

land is gebraakt. Het is gebraakt land, geen wonder brengt

het goede vrachten voort.

— In dezen zin word! hot ook als b. w. gebezigd. Ik ga

dat stuk land te naaste iaar bralcen (laten braak liggen).

Men braakt eenen akker, als men hem omploegt zonder te

bezaaien of te beplanten, en aldus eenigen tijdlaat nisten.

— Fig. en schertsende gez. van icmand die eenigen tijd

iiitnist van zijnen arbeid. Hij is af en moe van stiideeren,

maar de sehoolvakans nadert : hij hceft dan zes weken nm
te brakcn.

BRAKEN, 7. Ziel-.

BRAKHOUWE, v. Zie braakholuve.

BRAKIEREN, b. en n. w. Zie BKANKIEREN.

BRAKIG, z. Knr(-.

BRAKKE, V. Spenrhnnd, fr. hrnqt,,-. — Dit w. is\r.

bij ons; doch bij Kramers en elders is 't Brak, m. < Ghclijck

den goeden renck in eenen brack die op de iaclit is af-ghe-

leerl. (A. Poirters.)

— Slraatjongen, fr. polisson. Eene leelijke brakke. Zend

dien jnngen naar de school ; dan zal hij niet met de brakken

achtor strntp loopen, en ook brakke worden.

—BRAKKE, z. Straat-.

BRAKKEMENT, o., klomt. op mnit. Ellendig huis,

sleclit gii'iuiw. fr. haraque,

BRAKKIG, adj. Zie BRAKACHTIG.

BRAKSULKER, v. Zie braakzuricel.

BRALLE, V. Lange pertse of spriet waarop men van

boven eenen dnts stroo of liooi vastbindt, dien men braiidcn

doet den avond van brallezondag, fr. brniidpii. Eene brallc

malcen. Het vuur aan de brallen stcken. De vreiigdclichlcn

van de brallen zag men van vene.

BRALLEZONDAG, m. De eerste zondag van den

vasten, lins genaamd \an dc brallen die men 's avonds bran-

den doet, fr. diiHoncIie lics brandnns. Dit gebniik, dat nog

in eenige plaatsen bestaat, is, volgens Bescherelle, een over-

blijfsel van de feest die men oulings vierde tereere van den

landbmiw. Zie boralezondag.
— Men vindt brallen in den zin van Glanzcn.

't Blinkt en 't bralt hier altegaer

Oft al Ten ja .Silver waer.

(P. Croon.)

Waer in en wacrom wort

Een kleed met recht gepresen ?

Is dat, wanncer het bralt

Van alle kost'lijkheid?

(P. Croon.)

BRAME, \ . Zie braam en de conip. aid.

BRAMEN, braaindfy gebraamd, b. w. Bij ijzer- en

kopcrgicters. /Vfbaarden, dc bramen oi vormnaden weg-

nemen v.an gegoten metaal, fr. ebarbcr.

—BRAMEN, z. Af-.

BRAND, m. Stuk hout dat brandt, braudende stok, hd.

brand, fr. tison. Eenen brand uit den heerd nemen. « Dat

iemandt een heete tanghe, brandt viers, oft gloeyende ijser

giepe, en in 't grijpen syn handtverbranddc.»(J. David, s. j.)

< Buspoedere, lonten, branden viers, of dier ghelijcke mid-

delen. » (I. de Damhoudere.)

Nam hi enen bernenden brant

En warpene in ene venstre ghereet.

(Maerlant.)

Want .j. ruddre, die met hem quam,

Heinielike enen brant nam.

En ontstak die dore tor hene.

— In Vlaanderen zegt men gcmeenlijk Vicrhrand.

— Ontsteking, vurigheid, fr. inflammation. Brand krij-

gen van te veel zwijnevleesch te eten. Die spijzen geven

brand. Uitslag van brand (hitsige puistjes op het vel).

— Bij landb. Ziekte van j >:-.gc akkcrgewassen die ver-

dorren en vergaan. De brand is in het vlas. Dc brand komt

er in.

— hi den brand latcn, in den nood, in de klem, in de

steek laten. In plaats van zijnen broeder te hclpen, liet hij

hem in den brand. Tl; heb alles in den brand gelaten om u

(e komen helpen.

— In kinderspelen, waar een verborgen speelmaat of ver-

borgen voorwerp moet gezocht worden, roept men brand!

brand! als de zoeker n]i het punt is van te vinden. Dus zegt

men ook- : hij gaat naar den brand, of hi/ gaat van den

brand, volgens dat hij dc srhuilplaats nadert of er zich van

verwijdcrl. Zie t.r.^ndEN.

—BRAND, z. Af-, Door-, Eer-, Erf-, Heer-, Nerf-,

^'ier-. ^'nnr-.

BRANDAAL, m., klemt. op t^rand. Hetzelfde als

Brandanwe. — Zie .vat..

BRANDAUWE (wvl. hrandowe, zie w), v. Eene

korenaar die mislnkt in 't bloeien en bijgevolg loos en

onvrachtbaar blijft. De brandanwe hetft geen graan en bijge-

volg ook weinig of geen bolster, en zoo verschilt zij van de

giijmtaviwc die bolster en graan heeft, maar graan dat in

zwart stof vergaan is.

— Ook collective. Er is veel brandanwe in dc tarwe dit

jaar. De oorzaken van de brandanwe zijn b. v. dat h''' I.": n

aanslaat, dat de honigdauw (fr. roiiille) -
; .ip v.ilt, dat de

bloeisels vervriczen, enz.

— Eenigen bezigen dit woord in den zin van Lugge. —
Zie attwe.

BRANDBLOK, m. Dik stuk hout om vier te maken.

Eenen booni in brandblokkenzagen.
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BRANDBRIEF, m. Ecn biief waarin spocdige Inilp

geviaagd woidt, fr. lettrc pressante. Hij ]<ieeg eenen brand-

brief van zijoen breeder die in 't leger ziek gewordeu was.

Ik schreef eenen brandbrief naar mijnen \Tiend opdat hij

zoo ras mogeUjk zou komen.

— De andere beteekenissen van dit woord staan in

de Wdb.

BRANDEL, BRANDER, m. Heerdijzer waarop

het braiidhout rust in den heerd, fr. chenet. Ecn groote, een

kleenc. ecn zware brandel. Het hout op den brandel leggcu.

BRANDELER, bij Kil., zie br.\nder.

BRANDEN, branddc, ben gebrand, a. w. Wordt

gezeid van zekere jonge vruchten zoo als vias, kamille,

tarwe, haver, erwten, salade, enz. die op den alc'ker geel

worden, verdorren en vergaan, Dat vlas brandt. De helft

van dien vlaschaard is gebrand. Zie uitbranijen en viE-

RF.N. Xiet te vcrwarren met Aanslaan.

— Bij schaarslijpers, b. en o. w. Ontlaten, de hardheid

wegnemen of verliezen, door de hitteweek malcen of wor-

den. Een mes branden (met het te hs vig op den slijpsteen te

drakkcn, zoo dat het zcer heet, ofzelfs gloeieiide wordt).

Een gebrand mes en deugt niet om te snijden. Let op dat

het mes niet en brandc. — In dozen zin zegt nicji ooli

Lammen.
— Als het bijtende ^•riest, zegt men schcrlsciide te

Brugge : Men brandt koorns (voor de dezir), zy brandcii

hoorns {op straat).

Die (zitlys) en heb ick emmers niet le zeerc versletcn

;

Cause, wel zom van myn mcbroeders weet,

Zomtyds barndemer lioorens of tsteen wassei Iheet.

(Ed. De Dene.)

— Men brandt daar hoorns. Volgens C. Tuinman

(Spreckw.) heeft deze zegswijs de algemeene beteekenis van

men kan dnar niet hij diiren,- maar jhen blijft ofgaat er

vandann, ofhet brandende hoorns waren die eenen leehjken

stank geven.

— Het brandt, de zaak eischt s]5oed, Hjdt geenen uitstel.

Haast u, het brandt. Brandt liel dan ? (zegt men aan iemand

die n)et ongedukl iets vraagt).

— In cenige spelen, waar iemand of iets verl>orgen is

en gezocht nioet \vor<ten, zegt men aan den zoeker, om
hem te helpen en aan to nioedigen i;i/ brandt (dal is : gij

zijt er niet veiTC van); mv aanzieht brandt, im^ riiggc

brandt, nw rechterliand brandt, enz. (dat is : u\v aanzicht,

uw mgge, iiw rechterliand, enz. is gericht naar do plaats

w.Tar gij zoeken mott). Zie brand.
— Het brandt in mij'nc oogcn, ik beschouw dat met

gretige oogcn ; ik gevoel een hevige l^egeerte om het te

Itrijgen, te genieten. Als dat kind geld zict, het brandt in

zijnc oogen (hot is gedreven om hot te nemen). Die nieuwc

kleederstof brandde in hare oogen (zij wiide er een kleed van

hebben).

— BRANDEN, /. Aan-.

BRANDER, m. Brandel, brandijzer, fr. ehenet; Kil.

Brander, \>n\\\Ac\ex, fnlcrtim focarium.

Gheroost an t'spit tusschen twee branderen.

(Ed. De Dene.)

— BRANDER. 7. K00I-.

BRANDHOUWE, v. Zie BR.\.\DAn«-E.

BRANDIG, adj. Dat brand of bloedonlsteking veroor-

zaakt. Brandige spijs. Zwijnevleesch is brandig, en die er

veel van eet, krijgt uitslag.

— Die brand heeft in het lijf, welke brand zich vertoont

door puisteu en uitslag. Gij hebt de koorts gehad : uwe
- lippen zijn brandig. Dat is een brandig kind : 't heeft zoo

een \-nileu adem. Een lirandig mcnsch, die altijd vol puisten

en zweren zit.

BRANDING, v. collectief. Al wat geschikt is om te

l.mnden, brandstoffe, fr. cojnbnstible. Brandinge geven aan

den ar...-n. Geene brandingo hebben. Sledite, goede bran-

ding. < ,Soo cochten de goede lieden heurlieder houdt ende

brandingJie voor het gheheel jaer. > (Z. v. Male.) s Daer
huyshuere en bcrninghe en is niet diere. » (A. Biins.) —
Zie ING.

BRANDKAPPE, v. BRANDSCHUIM, o. Bij

brouwers. Eerstc gisting of onrein schuini van verschgetond

bier. De brandkap wordt gebezigd om. de kuipen te

beslaan in de stokerijen. Het brandschuim van den gist. —
Zie JOVPPE.

— \'gl. Brandsncdc en Brandverwe.

BRANDONES ZONDAG, zie bor.\i.ezondag.

BRANDPUIST (wvl. -miusTE, zie ui), v. Eene vurige

puist, ci iiL zwcci" of uitslag mot ontsteking. Brandpuisten

hebbeu. ICcnc brandixiisl 'ip liot voorhoofd.

BRANDREUF, BRANDREUVE, v. Brandroof,

zwarte wonlkors;, fr. cscarre.

BRANDSCHUIM, o., zie br.\ndk.\pi>e.

BRANDSELEN,o. w. Zie brondselen.

BRANDSMOOR, ni. Een koude magere zomersmoor

of drooge novel die als een rook neerhangt op den grond,

en die de bloeisels van de steenh'uitboomen en van de akker-

vnichten doet vergaan, fr. brouillard sir. De brandsmoor

is gemeenlijk ecn voorbode van heet zonneweder. Als er

brandsmoor is, Iilaast de wind gemeenlijk nit het Noorden.

Met den avond rees er een brandsmoor op. " De erweten

stacn in voile blomme en de boonjens komen uyt : maer

don hrand^mf^r !;rnvpt agter den grond. s (Ign. D.)

BRANDSNEDE (uit.spr. iw«,t«<r, zie d), v. Braam,

draad, fr. iiiorfil. A\'auocr oen mes, ecn scheers, onz.

geslopon is, wordt het dan op ecu oliestocn gewet om di'

brandsnco af te wcren.

— Vgl. T'.rnn.lvorwe.

BRANDSPEITE.v.Brandspuit, h.pompea imcndie.

— Zie SPFITF.X, llESPEITEN.

BRANDSTEKER, m. Brandstichter. Zie steken.

BRANDVERW, v. Wordt gezeid van verw v.m

nieuwe klecdcrstofli'en die nog niet gewasscheu zijn. De
brandverwe afwasschen.Ge moet die neusdoeken wasschen,

want de gcur van de brafidverwe steekt mij tegen.

- Vgl. Brandsncdeen Brandkappe.

BRANDWATER, v. Vocht dat uit eene brandpuist

cf aii'lTi; \'ini'_,'<' wonde vloeit.

BRANDWORTEL, m. Eene plant, anders Zwarte
nies\\ ( itil. fr. rlleborenoir.

BRANKE, V. Tak, en bez. dikke tak van eenen boom,

fr. brimc/ir. De bliksem heeft eene branke van den boom
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af<»eslcgen. Er zijn Inankoii van afjjesclieiirtl. Eeiic hraiikc

ondersleuiienmeteenen stcefel.

Laet ons een branh^ van den boom
Stricinende langs den Vryhcidsstroom,

Van den grocnen<len myrlelbnom breken.

(K. de Gheldere.)

— Even als 't fr. branrhr, wordt ons branhe fig. gezeid

van alles wat aan den tak van eencn boom gelijkt, b. v. dir-

branken van eencn amikandelaar, van eene gaaiperts.

— In 't bez. Sprange van eene gaaipertse, fr . pyramiii,'

d'liiif perche a tirer I'oiscau. De vogels op de branko

zctten. Zijn pijl brak in de branke. Tegen de branke schieten.

— Do branken (stangen) van een gebit, fi'. Ifs branches

d'jin mors, d'jt?ie bridt:

— De branken van eenen bril, fr. bramhes dc lunettes.

— De branken van eene tang, van eene schaar, van een

passer (dc twee deelen die eene tang, schaar of ]iasser iiit-

maken), fr. branches de pincettes, de cisemtx, de eompas.

— De branken van de schaar eens peerds. < Het onderste

caeckxbeen met twee broneken gelijck eenen spriet doch

opwacrts crommende. » (Jac. de Smet.)

— De branlvcn van slagaders, adei-s, zenuwcn, fr. bran-

ches d'lmc artere, d^ttne ve^ne, d'7tn nerf. Zie onder

SPRANGE. De branken verdeelen zich in takken, fr. les

branches se drcisent en rameaiix.

BRANKIEREN, bronkicrde, gcbrankierd, b. eno. w.

Den voortrein van eenen wagen of van eene kar wenden of

keeren,.om eene zekere ricliling aan den wagen te geven,

den dijsci met de hand wenden. Men brankiei t een weinig

eenen stilstaanden \Tachtwngen om hem te gemalckelijker in

gang te zetten. Rechts of hnks brankieren. Men brankiert

een rijtiiig waneer men het kccren wilt. Hij kan goed den

wagen brankieren. Als men eenen wagen ergens uithaalt, de

eene bankiert terwijl de anderen aan de wielen steken. In

't brankieren gleed de wagen in den gracht. Als men door

eene poort wilt rijden, moel men weten zoo te brankieren,

dat de wielen niet haperen.

— Men zegt ook Brakieren en Dijselen.

BRANNEN, bron, gebronnen, b. en o. w. Hetzelfde

als Barnen, branden, fr. bri'iter. Men moet altemets een

keersje doen brannen voor den dnivel (spreekw.). Het vuur

wilt geen groen hout brannen. Het stroo bron op in den

heerd.

— Meest gebniikt iu Fr.-Vl.

BRAS, m. Gestampte rapen met wat brood of mcci,

dat de menschen eten in tijd van hongersnood.

BRASBAK, m. Zie .sr.ABB.\K.

BRASCH, adj. Broos. Het glas is brasch. De tabak.

jilant is brasch in den morgcndauAv.

— Ook Rasch. — Zie broosch.
— Afl. Braschheid.

BRASELET, bij Kil., zie brazelette.

BRASEM, m. Sluk hout onder aan den balk van een

geoouw, anders Balksleutel genaamd, fr. cU de {'Outrc. Een
brasem van drie voct lang. De brasem rust met het einde op
den ncutsteen, en is geniecnlijk ondersteimd door twee
steekbanden, fr. la cle pose qvec le bout siir Ic corheau, et

ordinairement arc-boiitee par deux dc'charges.

— In crno sUakwindmiilon. Een dik sUil; hont d:.t geves-

tigd ligt onder aan den steenbalk, en in 't midden uitgehold

is om op de nokkevan de staak te kunnen rasten en draaien.

BRAT, adj. Hetzelfde als Bratsch. Een bralte jongen.

i Het bralte Venus wicht. » (L. Vossius.) « De jonghe ghe-

zellen loopcnde brat. » (Ed. De Dene.) Die daer duere

souden ledich, leckere, brat ende brooddroncken worden. >

(C. van Dordrecht.)

BRATSCH, adj. Brat, dertel, wild, brooddronken,

h. petulant, vola^e. Een bratsche jongeling. Hij is al te

bratsch. Hij staat veel te bratsch.

— Afl. Bratschheid.

BRAUW, ni. BRAUWE, v. (wvl. brow, browe, zie

Al'). Bij landh. en hoveniers. Aangcaard bcdde, anders ook

AVinterbed genaamd, (r. billon. Een land in brauwen leggen.

Die moeshof heeft geheel den winter in brauwen gelegen.

— De staande leant of barm van eene jiloegA^oor, tegen-

over de omgekeerde schel. De strijkplate laat haar spoor in

den brauw. Hij die zeeuwt moet met de hielen tegen den

brauw staan, om de vore uict te schenden.

— Een smal hoog wegelken of barmken tusschen de

.akkers heet een Brauwken. Ga langs het brauwken, 't is

veel nader als langs de straat. De ploegman heeft een brauw-

ken in den akker laten staan (een smal streepje niet omge-

ploegd). — Zie bred.vuw.

— Dit Brauwe, bij metathesis Barwe, is eig. hetzelfde

als Barme, eng. brim, (zie m) en beteekent heuvel, hoogte,

Vgl. Bra, fi". mollet, en Winbrauwe, fr. sottrcil.

—BRAUW, 7. Wijn-.

BRAWIER, BREWIER, BROUWIER, BRU-
\VIER, m. Een roofvogel die in de boeken Wouw heet,

fr. milan. He zag eenen bruwier in de lucht zweven.

— Deze naam wordt ook gegeven aan eene soort van

grooten nil, die fr. grand-due heet, 1. bubo.

— Het fr. br&eier bet. Een groote roofvogel in 't alge-

meen. — Vgl. ook fr. e'pervier.

BRAZE, v.BakkerskoIe, hoiitkole, fr. braise. TeBrugge

zegt men Breuze, en meest het verklw. mv. Breuzetjes,

kleene bakkerskolen . Breuzetjes koopen om ze in den lolle-

pot te doen smeulen. Zie b.\xkerskole.

— Ovale ketel van koper, fr. braisiere. In dezen zin zegt

men Breze. Zie EREZE.

BRAZELETTE , BREZELETTE , BRIZE-
LETTE, v., klemt. op let. Armring van goud of ivoor,

enz. dienende tot sieraad, fr. bracelet, Kil. in Append.

Braselet, brachiaU. « Juweelen, brasaletten, ketenen ende

baeghen. » (Z. v. Male.) « Dan duncken my de ysere boeyen

te zijn brasclctten en peerlen snoeren. » (A. Poirters.)

« Goude ketenen, ooningen, brazeletten en andere juwee-

len. » (P. F. Valcke.)

— Armband, handboei, fr. bracelet, menctle. Eenen dief

de brizeletten aandoen.

BRE-. BRA-. BER-, enz. Deze voorvoegsels zonder

klemtoon bij woorden van vreemden oorsprong, worden

dikwijis onverschillig 't een voor 't andcr gebniiUt. Dus zegt

men. b. v.

Brcwier, br.iwier, berwier.

Brewette, bcrwette.

Brazelette, biizelette.
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r.iotc), bcrlol, fr. bi; tcl/,-.

Bretanje, Bertanje, fr. Jli-etagite.

Brenis, bernis.

Brezilie, Brazilie, Berzilie, fr. Brc'sil.

'BREDSE. bij Kil. Z. bridsch.

— BREE. /. Weug-.

BREE-ACHTTIEN, v. Bij zeevisschers. Eene geule

benoorden de Oost-Gote, waar men ter vischvangst vaart.

De zeebank en de hinderbank van de Bree-achttiene.

—BREED, z. Kake-.

BREEDEN, BREE'N (zie leehen), hrcedde

,

gehreed, b. w. Uitbreiden, openspreiden, fr. epandn;

ri'pandrc. Aal of bouwt breeden op den akker. Mest of

vette breeden (spreiden, strooien) op het land. Vlas breeden

(geroot vlas op de weide openspreiden om te droogen).

— Openstrijken, uitsmeren, pleisteren, fr. etcndre une

coiiche de graisse, dc coiiltnirs, etc. Boter breeden op het

rood, of Brood breeden met boter. De kleuren "br ceden

(slrijken) op een doek. Zalve breeden (smeren) op een stuk

lijnwaad. lets mager of dun, vet of dik breeden.

— o. w. Gebreed wcrdon, zicli latcn uitstrijken. Stijve

boler breedt moeielijk. Die zalve wilt nlet breeden, tenzij bij

't vinu' gewarmd. Sniout breedt gemakkelijk.

— Bij wijnstekers. Den wijn klaren met bieedsel, hem

zuiveren van alles wat hem drubbel maakt, fr. clarifier. Een

wijnstuk breeden. Men breedt den witten wijn met visch-

lijm, en den rooden wijn met eiwit. — Zie spreeden.

BREEDLIPTE (uitspr. breelipte, zie d), adj. Die

breedc lippcn hceft. — Zie -DE.

BREEDLOOD (uitspr. breelood, zie D), o. Bij glaze-

maliers, enz. Rabauw dat in de breedloodmeulen geplet is.

Men bezigt breedlood om de miten in de kerkvensteis te

vestigen.

BREEDLOODMEULEN. m. en v. Eene pletmolen

waarmedc men het breedlood maakt. Bij verkorting 00k

Breedmeulcn gcnaanid, fr. tire-plomb.

BREEDLOOP (uitspr. breeloop, zie D), m. Groote

zware wagen, wijd van speur en grof van wielen. Met den

breedloop ver^'oert men kalk en steenen en andere zware

vrechten.

BREEDMALEN (uitspr. breemaleii, zie d), breed-

maalde, gebrccdmaald, b. w. Grof malen, het graan breken

zonder het tot meel te malen. Tarwe breedmalen om amel-

donk te maken. De brouwers breedmalen de gerst als zij

van den ast komt, fr. briiisiner.

BREEDMEULEN.m. env.Zie breedloopmeulen.

BREEDRUGDE (uitspr. breerugde, zie D), adj. Die

eenen breeden rug heeft. Een breedrugde vent. Een breed-

rugde peerd. — Zie -de.

BREEDSCHOERDE (uitspr. breesclioerde, zie D),

adj . Die breede schouders heeft. Een breedschoerde kerel.

Breedschoerde zijn.

BREEDSEL, o. Al wat dient om te breeden, b. v.

boter. Die arme menschen hebben geen breedsel (boter

noch smout) op hun brood. Het breedsel ligt mager op dien

boterham.

— Bij wijnverlaters. Vischlijm, eiwit of andere stoffedie

men gebruikt om wijn te breeden of te klaren ; ook KJaar-

sel genaamd. Het breeilsel wordt met de slagroede in den

wijn vermengd.

-BREEDTE. z. Hemels-, Over-, Strek-.

BREEDVLEERDE (uitspr. breevleerde, zie d), adj.

Die breede vleren (d. i. vlerken) heeft, fr. qui a dc larges

ailes. — Zie -DE.

BREEDVOETTE (uitspr. brcevoette, zieD), adj. Die

biecJc voeten hecfi. Een breedvoette niensch.

BREEDWIELWAGEN (uitspr. breew-, zie d), m.

Zie breedi.oop.

—BREEK. z. Hoofd-.

BREEKBOON (wvl. bkekbooxe, zie klaa-kverk.),

v. Pcrtseboon, fr. haricot commun (a tiges volubiles). De
brcckboonen heeten ook Suikerboontjes.

BREEKNAGEL (wvl. erjeknagel, zie kx.\nka-er-

KDRT.), m. Bij timmerm. cnz. Een nagel die, in een breek-

punt geslegen zijnde, dient om, bij middel van den bast,

eene ovale lijn te trtkken.

BREEKPUNT (wvl. HKEKPrXT, zio KL.\NKVTi;RK.),

o. Elkeeii \;m do niiddenpunteii die binnen in zekere

kronime lijncn als een centrum zijn naar hetwelke men
linicn trekl van do verschillige punten dcr kromme lijn, om
den vorm van deze lijn le bepalen ; bij Kramers Brand-

punt gen.iamd, fr. sitigliot, foyer. De ellips heeft twee

breekpunten. fr. dans uiic ellipse ily a dcnxfoyers.

BREEKVASTEN,4r«'{^'a.s«f, lieb gebrcckvast,o. w.

Ontbijten, ix. dejeuner, eng. to breakfast.

— Men verzekert mij dat dit woord hier of daar nog

gebniikt wordt; althans moet het voortijds in zwang ge-

weest hebben; want, sprekende van priesters die vroeg

misse doende ook vroeg ontbeten, zegt de Brugsche dichter

Ed. De Dene :

Hadder zom tyelick dienst, hadde tj'elick ghcbreicvast.

BREEKVORE (wvl. brekvore), v., zonder mv. Bij

landb. De slaat van bouwland dat, na den oegst, gescheurd

of {.esloofd is en te braken ligt, fr. cassaille. Die akker ligt

in breekvore. Een land in breekvore Icggen. 'Eenen akker

breekvore gevcn, fr. recasser une terte,

— Men zcgt ook Voorbrake.

BREE'N. b. en o. w., z. breeden.

BREEVEERTIEN, v. Naam van eene zeer breede

droogte die meest overal veortien vamen diep ligt, langs de

Hollandsche kust tusschen Texel en de Maas.

— Vgl. BREE-.\CHTTIEN.

— Voile vrijheid om zijn hert aan iets op te halen, om
eens te doen wat ons lust. lemand de brceveertiene gevcn.

Hij heeft nu de breeveertiene (m de schoolv.ikans).

— Een staat van (wezenlijken of schijnb-aren) overvL

waarbij men breed leeft zonder zorgen en zonder spareii.

Het is daar de breeveertiene. Sedert dat zij dat erfdeel

gelaegen hebben, t is in de breeveertiene.

— ICramers heeft : dc breeveertien laten waaien, uit-

hangen, in den zin van Den grooten heer spelen, fr. tran-

cher du grand seigneur.

BREI, m., zonder mv. Het breien, fr. le tricot. Ij

brei leeren aan de hinders. In den brei zijp van eenen 1

(bezig zijn met eenen baai te breien). Op den brei gaan (li i

breien aangaan, zich tot hot breien begeven). Met den bi- i

zijn brood winnen.
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— BrciwcrU, (jelircid wuvl;, h. tricot. Dat i^cen scliouiic

biei. Wanecr gaat gij met ilicn brei gedaan hebbeu? lU heb

drie Aveken gcwcrlit aan dien brei.

BREI, ni., iiiv. breien, brei'n. Loopjongen die ilo'i

visch, welkeii de damen op de visclimarkt koopeu.naar heiir

liuis dragon voor eenige centiemen. Er zijn altijd brei'n op

de visclimarkt. Zij heeft altijd den zelfden brei^ Een brei v;mi

zeslien jaor.

— Hct \v. is vecl gebruikt tP Brugge.

BREIBARD, BREIBERD, BREIBEEN, ".

BREISTOK, m. Kleeii werktuigje van ijzer, liout of been,

da( de vrouwen aan den goidel vasthechlen om de broi-

naalde te steunen waar zij de inalien van afnemen, fr.

affiqiicl.

BREIDEL en coniposita, zie HREir.i., cnz.

BREIEL, BREIDEL, m. Gebit, fr. mors, ,;iilioii-

,/i:in:

— Op zijncn brekl bijtcn (wvl. ip of icp coizcn brcu'l

bitcn, zie EEN.S), fig. Zijn spijt verbergen, fr. ronger son

frtin. «Maer hy en hadts anders; dies beet hy wat up zi/n

brcvdcle, entle dcde om bctcrs wille walere in zijn wijii.

(N. Despars.)

— De brcicl van cenc brugge is de hoiiten of stccncn

leuning die niet aleen den mensch belet van de briig af te

valleii in 't water, maar hem nog tot de bnig geleidt door

hare verlcngde uiteinden die, schuins weg van wederzijde,

eenige sclnedeu verre iJe.straat inslniten als in opengestrekte

armcn. De breiel is vooral dieustig waneer de straat vecl

breeder is dan de brug, of veel hooger ligt dan de neven-

grond. Eene brug met eenen breiel. Eenige plaatsen waar

zulk eene biugge ligt of eertijds lag, dragen den naam van

Breiel. Ginder aan den breiel. Hij woont bij den breiel. De
Breiclslraat te Brugge.— Te Bavichove bij Ifarelbtke is er

eene hcrberg die de Bruiel heet, waarschijuUjk hetzelfde als

Breiel, want zij staat dichtbij eene brug met zulk eene houten

leuning; de beck, waarover deze brag ligt, heet de Bruicl-

bekc.

BREIELBETE, BREIDELBEET, v. Eene beet

etens van een peerd met den breiel aan.

— 't Wordt fig. gezeid van eene mondsvol eten die men
haastig nuttigt als men wcinig tijd heeft. Ga zonder eten niet,

neem ten niinsle eene breielbete. Zoo zegt men nog : Een

stuk eten op dcii breiel. Hij at een stuk op den breiel en Hep

voort.

BREIELBRUGGE, v. Eeue brug met eenen breiel.

Zie BRKIEI,,

—BREIELEN, BREIDELEN, z. Muize-.

BREIELLIJK, BREIDELLIJK, adj. Krmnende

gebreideld worden. Dat woeste peerd is schier niet breidel-

lijk. Als een ezel een peerd bedijgt, is hij van geen duivels

breielHjk, (spreekw.).

BREIELSNAK, BREIDELSNAK, ni. Een sn.d<

of snok (t'r. sfcoussc) dien men geeft aan peerd of ezel met

aan den breidel of toom te trekken.

Stokslagen vliegen w6r verseld van brcydel-snakkcn

.

(Vaelande.)

BREIELTAND, BREIDELTAND, m. De breiel-

tanden van een [Jeerd z ^n de achterste tanden waar liet gebit

op rust, < De hynsten ofle ruyn-peerden liebben ghemeyne-

lijk twee breydel- ofte ^.ooxatandcn. » (Jac. de (.Smet.)

' - I'ig. Wijsheidstand, Ir. dent de sagesse. Ilij l;rijgt

/.ijne breicltanilcn.

BREIEN, brcidd, gebrcid, b. w. Kousen breien, fr.

tricoter des bas. Netten breien, nouer,faire des filets.

— Vlechteu, tresser, natter, entrclacer. Met drie biczen

of drie (somwijlen vier) kourdetjes breit men eenen platten

band, een tweeslag voor eene zweep (zie platleggen), eiiz.

Het haar breien, fr. tresser les cheveiix. Den steert van een

[leerd lireien jbreisteerten). Stoelen breien {de zate vlechleii

met biozen). Matlen breien, fr. tresser de la natte. Manden

breien (vlechten).

Gelijckmen mande-werck van svvacke toenen breyl.

(J. Cats.)

— Breien, in dezcn zin van Vlechten, wordt algemeen

gebruikt in Fr.-Vl., in Veurne- ."Vmbacht en in 't Popering-

sche, waar het woord Vlechten slechts gekcnd is in Eene

kroon of eenen bloemkrans vlechten, fr. tresser une couro nne

de fleitrs, Eene zweep vlechten (in deti zin van Nokkcn),

en Eene haag vlechten met lakken, fr. entrelacer -nne hoie

de branchages.

— BREIER, z. Maude-, Muize-, Stoel-.

BREIL i>[ BRIL, m. Breidel. .Een peerd den breil

aandoen. — Zie EIL.

— De breil van eene kloef is eene lederen ricm eraan

genageld, die op den wrijf rustende de kloef des te beter

aan den voet lioudt. Kloefeii zonder brcilen. De breil is afge-

scheurd.

BREILEN, bre;ide,gebreild,h. w. Breidelen, breieien.

Een gebreild peerd. Zeg dat ge een ezel zijt, ik ga u breilen.

Als een ezel een peerd bedijgt, gen duivel en zou hem niet

lireilen (spreekw., zie onder bedijg.n).

— Kil. heeft Brillen, breijdelen . Zie EIL.

BREISCHEEDE. V. Breibeen, fr. n^yz^rf.

BREISTEERTEN, brcisteertte, gcbreisteert, b. w.

Het steerthaar en gem. ook dc maan van een peerd versie-

ringshalve dooreenvlechten. Een peerd breisteerten. Een

gebreisteertte peerd.

BREISTOK, m. Zie BREIBARD.

BREKELING, m. Bij vlasreeders. De hoevcelhcid

vlas die dc zwingelaar in de linkei' hand houdt om met de

vooi-slagzwingel ei de groofste lemen uit te slaan. Twee
brekelingen maken eene handvolle. Die brekeling is niet

genoeg uitgezwingeld (er hangen nog te veel lemen in).

BREKEN, brak,gebroken, b. w. Malen, met dc baak-

tanden morzelen, fr. braver, 't Wordt gez. van de peerdon.

Dat peerd breekt zijue haver wel,

— Ook van menschcn. Die oude man kaa zijn brood

niet meer breken. Niets te bijten noch te breken hebben

(volstrekt niets te eten hebben).

Waer niet met al en was

Om t' eten of te breken.

(G. De Dous.)

— Dc gelijkaardigheid van lets wegnemen met er iets

anders in te roeren en te mengen. Meelbloem breken in

water, fr. detrempcr de la farine. Men breekt olijfohe met

mostaard en azijn om Sausen te maken. Doolers van eiers

broken met olijfolie. Een dierenras wordt gebroken door

't paren met een ander. Dc tnuilezel is een dier van gt broken

ras. Zie brikkelen.
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— PI. M'. met zijn. Woidt gczeid van holder weder dnt

verandeit en sleelit wordt. Het weder gaat broken, is gebro-

Uen. Zie vi- iUtKEKEN.

—BREKEN, z. Af-, Binnen-, Pacht-, Uit-.

BREKER, m. Bij vinkeniers. Eene botvink die liare

leise niet uilzingt, die den uitslag achterlaat, die liet einde

van liaar f^ezani^altijdafbreekt.

~ BREKER, z. Glaze-, Muur-.

BREKIJN, o., klemt. op ii/'n. Bij timm., enz. Snort

van sclinrniof, anders Kraakleegeheeten, fr. hriquci.

BREKKELAAR, m., zie bmkkelaar.

BREKKELEN, brekl^rldc. gehrckkeld, b. en o. w. Zie

PRIKKF.I.FX.

BRELETTE. BRELETE, v., met de stemnist op

let. Zie i;Kiri ini".

BREMMEL. m. Zie HRIMMEL.

BREMMELEN, onpers , zie brimmelen.

BREMSTIG, adj. Zie brpmstig.

BRENE.v. ZicBRijNE.

—BRENG, z.Op..

BRENGEN, BRINGEN 'wvl. briixgen, zie ind),

hrmht of brochten brong, gebrncht oigchrocht en gebron-

gcn, b. w. Her^vaarts dragen, fr. npporter. Wie heeft er dat

hier gebrongen? Hij brong mij dit van uwentwcge.

— Het brengen aan icmami, iemand eenen beker drank

aanbicden. Hij brochthet hem zoo dilcwijls dat hij dronken

wieril. Brenghet mij nog eens.

Hiic;ei (dronkaards) zangh es : kk brynght hu, ick wachs

[een vullen pot;

Dus (Irynckcn zy om prys ende schyncken om danck.

(Ed. De Dene.)

— Het brengen aan iemand, iemand hard berispen, ver-

wijten, scheklen of slaan. Ik heb hethem daar eens gebrocht.

Ilv zai 't hem brengen bij de eerste gelegenheid. Hij heeft

eenen misslag begaan, niaar ik heb het hem gebracht dat hij

't nimmer doen en zal. Waarop heeft het de predikant huii

gebrocht?

— Iemand aan o^van 't Ir7'e>t brengen, hoU. om 't teren

brengen, ombrcngen, dooden. Zij hebben hem van 't leven

gebracht. Hij wenl van 't leven gebracht. ^)iil. iemand des

lt~'ens afbren^en. Die hem l")rochte des Icvens ave. > (Sp.

Hist.)
"

—BRENGEN, BRINGEN. z. A.an-, Af-, Uit-.

—BRENGSEL, —BRINGSEL, z. Bij-.

BRENIS, o. Zie bernis.
j

BRENSEL, m. BRENSELINGE, v. enz. Zie

brinsf-I.. i;i;insf.linge, enz.

BRENSELEN. o. w. Zie brondselen.

BRENTEN, "f BRINTEN, m. Iemand die groot
\

en Ivlttelv is. Wat zware brenien van eenen jongen is dat!

— Dit brinien komt misschien van brifte (dat Kil. vei-

taalt door ea'sj>es), even als k/iinten van khtit, klont ; en

bcide lictcekenen eig. Een stuk, eene brok, een klomp. Men
zegt ook Een grof stuk, Eene lompe brok, voor Grovaard,

Lompaard.

BRESCHfLEN, breschelde, heb of ben gebre^. "

O. w. Zie BERSCHEX.

BRESCHEN, breeschte, Jwb a{ ben gebreeseht, sk -.y.

Zie BERSCHEN.

BRESSCHELEN, bresseJulde, heb of ben g.

scheld. o. w. Zie berschen.

BRESSCHEN, bresehte, heb oi ben geh,. :. .

,. w.

Zie BERSCHEN.

BRES'SE, V. Een groot stuk dat ergens van-af\

afgebroken wordt, parlijfe, fr. masse. Eenen muur bijlii.

afbreken. De sneeuw valt in groote bressen van het ! L .

Er scheurde eene bresse aarde af, die neerzakte in den grai In.

Het volk kwam bij bressen fbij drommen) van de marla.

— Te stokke en te bresse. Zie MES.

— Fig. Iemand eene bresse (eene menigte) scheldwo. in 1 en

of verwijtingen toewerpen.

— Vgl. fr. breehe.

—BRESSEN, z.In-.

BREUNIJK. BRUINIJK(wvl. breunik, brink.
zie nnder HERBF.rs), m. De nonnen van .Sint Jans hospit i,,l

te Brugge geven dezen naam aan een wit tijn lijnwadi-n f

kerspen hulsel dat haar geheel het voorhoofd en het vor.i-t,

deel van 't hoofd bedekt. De breunijk ligt plat op het vnr.r-

hoofd, maar hooger loopt hij puntig op, en krult zich.

boven de slapen, fatsoenlijk vast op het hoofd. Boven den

bruinijk is de tuite oft huifl^en.

— Deze voorhoofddoek is ook gekend bij de Beggijntjcs

die hem Breunink noemen.

— Vgl. eng. brawn (brauw, wenkbrauw).

BREUNINK, m. Zie breotjijk.

BREUSCH, bij Kil., zie BRrscH.

BREUZE, V. Wilkwast, kwast van peerdshaar om te

kaleien en muren te witten, fr. brosse.

— Bij schilders en verwers verschilt de breuze van den

borstel hierin, dat de borstel van zwijnshaar is, en dat hij

met een toiiwtje als een bossel vast omwonden is gelijk een

groot penseel, terwijl het haar van de breuze uit verschei-

dene tappen of struiveltjes bestaat die vastzitten in de gaten

van een hout. Men gebruikt den borstel, en niet de breuze.

om b. V. olievcrwen op een p.aneel te strijken.

— Bakkei-skole. Zie br.\ze.

—BREUZE. z. Kalei-.

BREWETTE, v. Zie ber\\'ette.

BREWIER, m. Zie brawier.

BREYN, bij Kil., zie BEER, 2°.

BREZE, v., zware e. Bij koks. Een ovale ketel \An

koper, met twee handvatsels, en een bezonder dcl>-il

waarop men gloeiende houtkolen legt, zoodanigdat er \iuii

van boven is zoowel als van onder. De breze dient cm

schapenbout, kalkoens, enz. te braden, fr. braisiere. Eene

kleene breze. Eene groole breze. — Zie braze.

BREZEEREN, brezecrde, gebrezeerd, b. w. Bij kolis.

In rene breze braden, fr. braiser. Eenen schapenbout bic-

/.ecren. Dat vlecsch is schoon bruin gebrezeerd.

BREZELEN, bri-zclde, heb oi ben gebreseld, o. w. Zie

BERSCHEN en BRESCHEN.



BM - 163 - BRl

BREZELETTE, v. Zie HRAZEt.ETTic.

BREZEN, bn'esde, hcb of brn gchrhsd, n. w. Zie

DF.Ksi iii:n.

BRIBBELEN, bribbelde, gcbribbe/if, b. en o. w.

Kralili 'Kn, wnvvaiil sproken, fi'. bi-t'ihiuillri'.

— Atl. Biibbclaar, Bribbcliiig.

BRIDS "I" BRITS, m. Een bed van planUen ibc sleep

(jp den gronil liggeii. Op cenen blooten brids slapen. Eenen

slroo/.aU op den brids leggen. De soldaten van de hoofd-

waclit slapen op cenen brids, fr. /// de camp. Zekcre kloo-

sterlingen hebben geene andeie bedden dan bridsen. In

't hospitaal legt men de lijken op bridsen.

— Zoo hard als ecu brids, zegt men van ecne matras die

zeer hard is.

— Het woord staat bij Kramers, maar v.

BRIDSCH. BRIDSIG, adj. Dcrlel, driftig, wild,

levendig. Ken bridsig peerd.

— Kil. liiidse, bredse, bradse, co/t'KJ.

BRIDSE, bij Kil., zie BRIDSCH.

BRIEDEN, bij Kil., zie onder kriklen, 2°.

-—BRIEF, '-. Kenbriefje, Kersten-, Trouw-.

BRIEFELKE(N, o. Zie 1!R1EVei.ke(n.

BRIEL, ni. (jebrici, brocl, verwarring, fr. embroiiillc-

mnil, dc'sordrr, /r/'/otagc. Dat is daar een briel in dat luiis!

Ik heb nog nooit zoo eenen briel gezicn.

BRIELDER, m. Zie BRIELER.

BRIELEMENT, o. Gebriel, de daad van brielen.

A\'elk een brielcment in dat huis I

BRIELEN, bn'clde, gebrkld, b. w. leniand op het ijs

omver glijden of rijden, anders gezeid Beenderen. Zij tracli-

ten malkanderen te brielen. Ik heb hem gebrield. Zij reden

op hnnne ijspeerden achter malkanderen met groote sncl-

heid om de een den anderen te brielen.

— Men verzekert mij dat de Walen briolcr zeggen.

BRIELEN, bi-ielde, heb gebrield, 0. w. Dooreenmen-

gelen en verwarrelen, niismas maken, niorsen, zonder orde

noch spaarzaaniheid te werke gaan. Ecne luiisvronw briclt,

waneer zij alles ordeloos en slordig verricht. De kinders

brielen ()ilasscn, ])loeteren) in vail water of slijk. Een kind

brielt aan tafel. waneer het onzindelijk ect en swieselt. I'"en

winkelier brielt, waneer hij zijnc zakcn niet waarnecnit en

zijne rekeningen niet bezorgt. Dat zij briefen lijk zij willon,

ik trek het mij niet aan. Een ambtenaar brielt waneer hij

volgens rccht en wetten niet te werke gaat, fr. tripotcr.

— Fig. In zijn geld brielen (zonder de minste spaarzaam-

heid leven, zijn geld verkwisten). Met zijne gezondheid

brielen (alle slag van buitensporigheden veiTichten, ziji>e

gezondheid verroekeloozen).

— Brielen is samengetrokken uit Briedelen, frequentalief

van Brieden, dat Kil. gelijkslelt met Brouwen (metigen, 1.

miscere, ronfundere). Het frequent, van Brouwen is Bron-

welen, dat wij insgelijks vcrkorten tot Broelcn, synonimi

van Brielen. Zie eroelen.

— BRIELEN, z. Dooreen-.

BRIELEN, briclde, heb gebrield, o. w. Grijnen, fi.

pleiirnichrr. De jongen staat daar te brielen. Hij biielt

ged\n ig dat het verdrietig is.

I^aet dit weenen, grensen, hrijlen,

Kn siet hier den rechten troost.

(P. Devynck.)

— Brielen is ook de naam van eenc prochie in 't Ipcrschc,

en vandaar de woordspcling naar Brielen gaan voor

berrinnen krijten. Hij gaat naar Brielen, fr. // tommeiiee ii

pleurer.

BRIELER, BRIELDER. m. lemand die brielt :

brodik'laiir, niooseher ;
- • grijner.

BRIELETTE, v,klenU,op let. Vrouw of meisjc dat

brielt en mooscht. Kene brielette vaii ecne huisvrouw (ilie

geen verstand heelt van huis te houden). O gij briekttc,

zegt de moeder aan heur dochtertje dat aan tafel de spijs

stort en verkwist.

— Wordt ook in een meer ongimstigen ziu gezei'l van

eene dochter die zich niet eerlijk gedraagt, die 's avonds oii

tijd 1 iet thuis is, enz.

— Dit woord is gemaakt van Brielen, gelijk Bakkcrctte

van Bakken, Schommelettc van Schommelen, enz. Zie

-ETTE.

BRIELING, V. Het brielen.

— Ook Eene vrouw die lirielt, brielette, brielstcr. Is dat

eene briclinge van eene huisvrouw !
— Zie -ING

.

BRIESTEMELK, v. Biestcmelk, fr. amonille.

BRIETSE, en ook BROOTSE, v. Ecu houwecl

met een of twee scherpe pinnen, om slcEngrond cm te halcn;

bij Kil. Brootse, bipalium, pastlnum: en in zijn Appendix

vern : ligo dentatiis, runcina.

— Mecst gebruikt aan en binnen de oostvl. grenzen.

— Vsjl. Eroetsc en Brossche in Gaillard's Gloss. 42.

BRIEVELKE(N, BRIEFELKEtN, o. Vklw. van

Brief, nevens briefke{ii en briefjc. Eeu briefelke schrijven.

«Dat syalle jaer maer een jn.velken screven.» (F. Rapaert.)

— Y^.bosschelke, boschje
,
Jlassclielke, fleschje; berdelke,

erdeken; meerscheike, nieerschje; plasschelke, plaschje;

lissehelke, vischjc; bergelke, bergsken, bij N. Despars, I,

bl. 120 ; <• up een cleed bergelkin. ^i Zie visschei.ke.

— Halbertsraa, ic.v. Fris. 4-52-433, Boecilce (boekje),

ATWvVfo- (koekje), Klynk-A7i'«*c»c, Tutilke, tutke (tootje.

oseulu,„\.

BRIJKE Cwvl. r.KlNE), v. Kaveelstoen, fr. brii/iie.

Brijken liakkcn. Met brijken eenen mum' nictsclcn.

Tndien jemant cenige huysen. logien, timmerhout, bryekeii.

ofte steencn af-breken, ofto vcrvreemden wildc. -^ (Costmuc-n

vanden Lande vanden VryCTi.) « Tot het vergadercn en taef--

Icn van de steenen en bryekeii in de plaetse van de hou li-

schole.
»
(Arch. Sint Salvators kerk te Brugge, 1615.)

— Niet te vcrwarren met Tiggel (tegel), ihe plat en dim

is, h'. carrean.

— Kil. Brijcke, bricUe, later.

— iiRTjKEBAKKEN iwvl. HRIKE-), bri/kebnkte, Itebgebrij-

kebakt. o. w. Het bcdrijf doen van kareelsteenen te bakken.

Hij heeft maar drie jaar gebrijkebakt. Veel geld winnen ni t

het brijkebakken. — Zie onder BOEKBtNDEN.

— BKrji^F.B.VKKER (wvl. BRIKE-), m. lemand die brijke-

bakt, fr. briquetier.

— BRIJKEB.VKKERIJ (wvl. BKIKEBAKKERIE), v. lOne

plaals waar men brijken bakl. \\\ is maar eenc brijkebak-

kerij in geheel die streel;.

— BRijiCEROol) (wvl. BRl KF,-), adj. Rood gelijk kareel-

steen. Eene brijkeroodc vcrwe

— BRilKiWEN (wvl. BRiiKOVF.N), m. .Stcenoven, h.fonr

a hrique.
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BRIJLE ' wvl. bmle), v. Hier of daar gebruikt voor

Brijne, fr. snumitre.

— Vgl. Azijl — azijn.

BRIJLEN, zie onder BRIELEX, 4-.

BRIJNE (wvl. BRI^'E), v. Pekel, gesmolten zout,

fi. ; 7 v;>,-.'/c. Df boter ligt in de brijne. Het vleesch uitde

brijne neiiien. Zo . zout als brijne. « Noch te smeeme met

hiijncn, orijrcr, zeepen ofte toelgen. » (Cneren van den

\Tillers van Brugge.)

Buvten schynt sy wat te syne,

Maer is binnen stof en btyne.

(Gheschier.)

Be\indt men dan ontrouwe vol van venijne

Tes br.icker dan bryjie en zwaerder dan loodt.

(A. Biins.^

— Men zegt 00k Brijle, Bruine en Brene. Kramers heeft

daar Brem voor. Kil. Brijn, pekel, imnin.

— BRIJNE, Boter-, Vleesch-, Zout-.

BRIJNEN (wvl. BRFKEN), hri/vde, orhr:/nd, b. w.

Pekelen, mel gesmolten zout overgieten c t doom'ccken.

Gebr'jnde hesp. Men brijnt het verkenvleesch opdat het zou

bewaren.

— o. w. Tot pekel smiltcn. Het zout brijnt, als het smilt

in de vleeschkuip.

BRIJNEN, z. Door-, Over-.

BRIJZE (wvl. BRI7.F.), V. Afgebroken stuk, brok.

't AX'ordi miost fig. gezeid cm iets nan te duiden d;it ver-

sleten is, dat zijne weerde verloren hocft. Eerie brijze van

een liot'dje. Kene brijze van een weefgetouw. Dat huis is

maar eene brijze. Eene slechte brijze van een pecrd. Die koe

is maar eene brijze. Eene brijze van eenen top (werplol), van

ecncn boUcket, enz. Wat betaalt gij voor die brijze?

BRIJZEL (wvl. BRIZEI,), m.. vklw. hrifselke{n, o.

Krie/cl. een Kitteltje, een weinigsken. Het is hier geen

brijzel koud . Hij is gecnen brijzel be\Tecsd . Hij was een

brijzelke ziek. Een brijzelken verstand gebruiken

.

-BRIJZEL. 7. Godsbrijzelken.

BRIJZELETTE, v. Armband, handboei. — Zie

IIRAZFI.KTTF.

BRIJZELING (wvl. URTZFi.rxo). m. en o. Brijzel,

krnimel. Dc brijzelingen van brood, c Hij heeft den armen

dc btijsclinghnt STOS tafels onlseyt. » (
J. David, s. j.)

— Zie -i.TNO.

BRIJZELING fwvl. BRlZEtrKCE), v. De daad van

Brijzelen.

— Collectief. al de brijzelingen te /amen. Dp brijzelinge

van de tafel nan den armcn geven. Eene mande vol brijze-

linge. Het is al brijzelinge (het zijn al brijzelingen). —
Zi- -INT..

BRIJZEREN (wvl. brizerEN. zie IJ), hrii'vrtle.

^cbrijzi id, b. w. Hetzelfde als Brijzelen. « Haer naghels

wlgetrocken, haer tanden ghebn.'sert. » fM. I^mbrecht.)

BRIKE. V. Zie rritke.

BRIKKELAAR, BREKKELAAR, m. Komuwecl.

ceil niPiLsdi of een dier gehoicn nit Iwco vcn^chillige rassen

ol soorten, fr. metis, carteron. Een mulat, fr. miildtre, i.»

een brikkelaar. Het is gelijk een brekkelaar (zegt men schert-

sende van iemand die, zwart kroezelhaar en bruinachtig vel

hebbeude, aan eenen halven Mooriaan gelijkt). Dat peerd,

dat zwijn, die jachthond, die hennen zijn brikkelaars.

BRIKKELEN, brikkdde, gebnkh'ld, b. en o. w. Het-

zelfde als Breken in den zin van Mengen, sprek. van twee-

dcrlei ras, fr. croiscr Us races. Gebrikkelde vlaming (wiens

vader of moeder fransch is; fig. verbasterde vlaming).

Gebrikkelde hennen. Een gebrikkelde jachthond.

— Men zegt ook Brekkelen.

BRIKNAGEL, m. Zie breeknagel.

BRIL, m. Breidel. Zie breil.

BRILLEN, brilde, gebrild, b. w. Hetzelfde als Brei-

len, breidelen. Zie ELL.

— Weiland geeft aan dit w. den zin van Iemand kwellen,

plagen, deszelfs oogmerk verijdelen.

Wat brilf my uwen praet

En al die snSge knepen ?

(Vaelande.)

Soo sy (<fe vlkg) my laetsten somer brilde.

In plaets van haer ik sloeg ten bloede niijnen neus.

(Id.)

't Mag syn soo 't wilt en waer het wilt,

Syn eyge sottig'i eyd den sot alonime brilt.

(Id.)

BRIMMEL, BREMMEL en BROMMEL, m.

Verviozen smoor die aan de takken van de boomen hangt,

fr. givre,

— De Brimmel verschilt van den Ijzel, gelijk het b.givre

van verglas. De brimmel hangt wit en glinsterende aan de

takken; de IJzel bedekt den grond met een dun korstje ijs

voortkomende van eenen dikken smoor of van eenen rcgen

die vervricst.

BRIMMELEN, bn'mmeldc. Jierft ol is gebrimmeld,

onpers. Licht vriezen. fr. faire du grrre. Het brintmoit.

Het was dezen morgen gebrimmeld. Het heeft dczcn naiht

gebrimmeld.

— Ook Bremmelen en Brummelen.

BRIMSTIG. BREMSTIG, BRUMSTIG, adj.

Heet, driftig. fr. <•« rhaleur. Wordt gezeid van de zwijnen.

— Kil. Bremslig. bramslig en bnmstig. Weil. Bronstig.

Tuinman denkt dat Bronstig verflikt is van Breemstig, als

van eene breemse of horsel gesteken.

— Afl. Brimstigheid.

BRINGEN, b. w. Zie brengen, en de comp. aid.

—BRINGSEL, z. -erengsel.

BRINKETTE (wvl. briinkette, zielND),v. Klompje

steenkoolgniis met klei doorkneed, fr. briquette. Brinketten

branden

.

— Dit Brinkette is gevormd van fr. briquette, even als

Rinket van fr. raquette, Randijs van fr. radis, enz. Zie N.

BRINSEL, m. Brondsel. bucht, onbniikbare dingen.

Brinsel van giaan. Het beste houden, en den brinsel ver-

koopen.

— Fig. Brinsel van volk (slecht volk).

BRINSELAAR, m. Brondselaar.

BRINSELEN, brinselde, heb gebrinseld, o. w. T'l

delwerk verrichten, brondselen. Die huis\Touw bri:
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(past liaic liuiszakcn slechf np). Die anibachtsiTian biinsclt

en nmosclit (is eon Ijnoeier). Aan fafel brinsclcn (do spijs

niot bctamelijlv nutteii, sturten en zcelen). Kind, ge moct

] zondcr over uwe lilccderen te brinselcni — 7.ie eroM)-

SF.l.KN.

BRINSELING, \. De daad van te brinselen.

• - Brinselaaister. Die vrouw is zoo ecue brinielihge.

' — rulbctirf. Brinscl. Brinselinge van giaan.

BRINTEN, 111. Zie bkenten.

BRISKOLEEREN, hriskoleerde, gel/rjskoherd, o.

w. Scl. '"i Kn, schiliken, maken dat hetgaat, fr. arrat^^rr.

Ik zal '; wci liriskolceien. Hoe gaat liij dat biiskoleeron

r

Gc Ml' •L ilaar niet ine^ verlegon zijn : zij zulleu liet te

zameii vol brisUnlccren. De genieenteraad ontmoct vcel

tcgeiikanting' oni dieii gcnomen maatregel nil te vocien :

hij weet Imast niet hoc 't gebriskolcerd. ^

BRITS, m. ZieBRlDS.

BRITTE, hi) Kil., zie brenten.

BRIZELETTE. v. Zie hhazei.ette.

BROBBEL, BRUBBEL, m. Borrel, waterbel, blaas

op eene \loci,stof die kookt, of gist, of beroerd wordt,

fr. hmiillon, hnl/c li'caii. De brnbbcis van ziedend water.

Biolibels opwerpen. Als men eene pertse in het grondslijk

drijf^. komen er brobbels op het water. Met het speekscl

brobbols maken op de hppcn. Brobbels Van ]5letsregen.

— Brolibel verschilt bij ons van Bobbe! ; want Brobbel is

een blaasjo van water of ander vocht, en Bobbel is een vaste

bolligheid of hobbeligheid, een knobbel. Een brobbel op

_de hppen i.s eene speekselblaas; een bobbel opdeb'ppenis

b. V. fcnr piii"-t Tor.rlkomende van eene muggebeet.

BROBBELEN, J»viWv/W<7, heb gehrohhdd, o. w.

Waterblazen opwerpen, fr. boiiitlnnner. Ziedende water

brobbelt.De soep kookt dat ze Iirobbelt. Het water brobbelt

als men eene pertse in het gi-ondslijk steekt. Het speeksel

brobbelde op de lippen van den sten'endc. Het schnim.

kwam tiit de bierton gebrobbeld.

— Fig. van dc heweging eener groote menigte van

menschen, in denzclfden zin als Krielen. Het brobbelde

van 't volk in de straat, in de kerk, op de niarkt. De straten

brobbelden van 't volk. De ' herberg brobbelde van de

menschen,
,

— Bij schrijvers 00k voor Brabbelen, verward spreken.

« Brobbelt so gcene vreemde woorden Qpder uwe redenen. »

(Boetius a Bolswert.)

— .^fl. Brohbeling.

— BROBBELEN, z. Op-, Uit-.

BRODDE, v. Verwarrelde zaak, verbroddelde zaak.

Dat is ecTic geheele brodde (zcgt men b. v. van verwaiTcld

garcii),

— Slechte zaak, mislukte onderneming, iets waar men
met scliade of schande van af komt. Hij meende dus veel

geld te wiiinen, maar het is eene geheele brodde. In ])roces

gaan is gemeenlijk eene brodde. Geheel die zaak is eene

brodde.

1 Anvallen, seggh' ick, zal heel in de brodde blijveii.

(CI. Declerck.)

BRODDELEN, broddeldc, heeft gebroddeld, onpers.

Hetzelfde alb BroiUlen, fr. alter mat. Tot nu toe gaat alles

wel, maar '-i zou later wel kunnen broddclen. Het broddell

in dat huisgezin.

BRODDEN, brodde, hecft gebrod, onpers. JJiet gaan,

in de war zijn, verwarrelen. Gisteren ging het wel om tc

weven, maar vandage brodt het (gaat het niet omdat b. v.

de draden broken of verwarrelen). Tegenwoordig heb ik

geen werk maar te naaste week zal het brodden (zal er zoo

veel werk zijn dat ik er in vernestelen zal). Het brodt in dat

huisgezin ^men leeft er in twist). Het bcgint te brodden in

dat land (er is ontevredenheid en begin van opstand). Het

gaat nu slecht, maar waclit maar, 't zal nog anders gaan

broddr-n.

BROEDBIE, V. Bij bionielkers. Mannetjes-bij, fr.

abrille nmle. In eenen korf oiiderscheidt men, builen de

koningin, twee soorten van bie'n : de werkbie'n of straal-

bie'n, die den honing vcrgaren, en de broedbie'n die geencn

hnnint^ linVn on f^'i-pn ct^'.ird hobhen.

BROEDEN of &^0'kn,broedd,;gehroed,\i.erio.

w.. fr. coitver.

— ffet irater broen over iets, zoo veel verdriet maken
over iets dat men er het borstwater van krijgt. Die zaak gaat

mij v.-ol tpgen, maarik zal er'toch het water niet over bro6n

(ik wil fr geen groot verdriet in maken).

BROEDER of BROERE, m. Fig. Ken vrolijke, con

Insti^e 1>roedor (waliker srezel, snaak, kluchtig mensch, fr.

liiron, jovetix compere). Een gczonde broeder (een frisch

manspersoon). Hij ziet er een gczonde broeder uit.

— //// is de breeder niet, hij is onpasselijk, ziekelijk,

ongezord. — Ook Hij is de bckwame persoon niet om iets

te verrichten. Men heeft hem met die zaak belast, maar hij

. is cle broere r^iet (de man niet) om ze uit te voeren.

—BROEDER, z. Gilde-, Guide-, Jtoortel-, Stijf-.

BROEDSTE, v. Pi ' !' ' \ h . cotivec. — Y.v:

ondcv .'TVS-IK.

BROEDVINK (^^^l. ->..;.,... zie ran), v. Een
schoon vogeltje, ook Bloedvink genaamd, fr. bouvreta'l,

1. pyrrlmla. De broedvinken leeren zingen, maar zij zijn

tonzent zelden meer te vinden, sedert dat men overal het

hout uitieult. Dc brocdvink is geen roobaard.

BROEIEN, broeide, gebroeid,\i. w. Verzeiigen, ver-

bloeien. Zie VERP.T.oElEN.

— Kil. Broeyen, scliouden, calidaferfundere
:
fervente

ooita nspergere.

BROEK (wvl.BROUK, zie ou), v., en in eenige gewesten

m., fr. pantalon, ailotte. « Om dat een haentjen de broek

van eenen Reus aen heeft. » (F. Vanden Werve.) .

Het hoedje is rost, den broek is slecht,

Het wambuys is vol gaten.

(Vaelande.)

— Een van de eerste broei, die nog niet cr^'aren is, fr.

vovice. Een jongen van de eerste broek (die nog geene

ondervinding hecft). Een schilder, een timmeiman van de

eerste broek.

•— De broek lappen en het garen A .
'/ o«en, wordt gcz.

wanecr men ons de onkoster nic; vergeldt die wij doen om
iemand dienst te bewijzen. Ik heb op zijn verzoek naar dc

stad geweest voor hem, en vier frank betaald voor 't convooi

;

ik hoop wel dat hij mij dieu onkost zal vergoeden; want 'k

en zou niet gecrn de broek laj^pen en 't garen toedrai;en

.
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— Zijn broek aan lets scheuren, onkosten hebben aan

iets, er met schade van afkomen. Ik zou 't wel ondememen,

dat ik wist er mijne broek niet aan te scheuren . Hij heeft

leelijk zijne broek gescheurd aan den boek dien hij laten

drukken heeft.

— Zijne broelt aan tets vagen, er zich geenszins aan

gelegen laten, fr. se ficher dc quelqut chose. Hork eens, ik

vage mijne broek aan al dat hij zcgt.

— Bij wagenmakers, enz. IJzeren band, rond of hoekte,

groot ofkleen, dik of dun,dienende om tweeofmeerstukkcn

krachtig aaneen te prangen en aaneengeprangd te houden

bij middel van nioeren en vijzen. De ijzeren assen van de

vrachtivagens zijn met broeken vastgeboeid aan de stukken

hout die er boven Hggen. De draagveSren van kalessen,

berlinen en dergelijke rijtuigen rusten op den as waaraan

zij gevestigd zijn, elk met twee broeken, eenen veerbroek en

eenen assebroek. De vijzen van eenen broek. De broeken

van eenen wielploeg, van eene karooie, enz.

— Bij vogelaars. Vier aaneengeknoopte litsen waarvan er

twee rond de vlerkschoiiders, en twee rond de billen van

eenen vogel liggen, zoodanig dat de middenknoop op den

bulk rust. Bij middel van eene broek legt men het roer

(lokvogel) vast bij de slagnetlen of lijmstokken.

— De spriet ofvork van eenen boom, Kim, bij Kramers,

h. foicrckon, fojerchure. Hij viel uit de hoogste takken en

bleef haperen in den broek van den boom. Eene broek is

moeiclijk om klieven omdat de houtdraden daar gedraaid

en geknild liggen.

— De broek van eene roch is de mgge van dien visch.

Hij eet Hever de brock dan eene vlerke.

BROEK (wvl. BROUK, zie ou), m. Broekagie.

— Dit woord geven Weil, en Kramers als o. ; bij ons is

het m.

—BROEK(.r^n.f?< ittverso), 7.. Ane-, Asse-, Golpe-, Golp-

kens-, Gidpc-, Gidpje-, Kane-, Panen-, Pek-, Ressoor-,

Sj^Tn-, Spjtnnr-, A'eer-.

BROEKAGIE (uits])r. hroukaaize, zie -AGIE), v.

Weidc, mecrsch, fr. prairie. 1 let gras van de broekagien

wordt gemaaid, en het vce weidt in het amat.

— Broek en Broekagie, even als Meersch en Meerschagie

beteekenen eig. Moeras, fr. marais ; maar de moerassen met
' der tijd veranderd zijnde in weiden, is hun nogtans de

naam van Broek, broekagie, meersch, meerschagie gebleven.

« Van d'een zijde gheberghlen, ende van d'ander groote

broeckagiim.^i {'P . Devynck.)

BROEKBEUKEL,m.Broekgesp,fr./w«r/6'rf£-c?(/o^/?.

Dc broekbeukels vestigen de beenderlingen rond het been

onder dc kriic. Zilveren broekbeukels. — ZieBEUKEL.

BROEKEN (wvl. brouken), broekte (wvl. ook brouk-

tege, zie IMPERFECT), gebroekt (fvl. i'broiikl, zie GK), b. w.

Eene broek aanlrekken. Een kind broeken. Peis-je dat 't is

om eene tunne te broeken, d^? (zei iemand aan eenen

Ideermaker die hem de broek veel te groot en te wijd

gemaaki had).

BROEKMOER, v. .Schroefmoer, fr. ecrou, aan eenen

brock v.iii cell 1 ijtiiig, enz.

BROEKVIJS (wvl. BROUK\azE), v. .Schroef, fr. vis,

aan eenen broek van een rijtuig, enz.

BROEL, m. Kloerie, mismas, verwarreling.— Zie BRIEL.

BROELEN, broclde, gebrocld, o. w. Hetzelfde

Briclm. Zie brielex.

—BROELI, —BROELIE, z. Oeli-.

BROELPAP, m. Kooksel van allerhande dingen te'

zamen. vuile liutsepot, poespas. Van dat alles maakte zij

ecncn broelpap die niet etelijk was.

BROEM, bij Ivi]., zie erom.

BROEN, ij. en o. w., zie eroeden.

BROERE, m. Zie broedek en de comp. aid.

BROES, m. Een zak, ^emeenlijk van lijnwaad, waar

onderlijf van landers in gebonden wordt als zij te slapen

geleid worden, fr. braie. Den broes aan- of afdoen. Zijncn.

broes bevuilen

.

BROETSE, bij Gaill., zie BRIETSE.

BROK, BROKKE, v. .\fgebrokei], afgevallcn, over-

geschoten stuk. De Hollanders hebben Brok, m.; bij ons is

het V.

— Dat zijn brokken, zci de schooier, en hi) kreeg een'

« God beware n! » Schertsende spreuk die men somtijds

gebniikt als men ons iets weigert dat men vraagt, of ons

iets aanbiedt dat w-einig of niet van weerde is. |De bedelaars

worden in Vlaanderen van de deur gewezen, onder den

groet van : God beware u.)

— Een brokke, een weinig. fr. qnclque pen. Hij was
een brokke dionken. Een brokke zot zijn. Een brokke^

geleeid zijn. Een brokke doof zijn. Ik vernam dat hij nog;

eene brokke frimilie was met niij. Wij zijn een brokke

vijand. Dc zieke is nu al een brokke gebeterd, maar hij heeft

stijf slecht gcwecst. Ik heb hem daar nog een brokke

geholpcn.

—BROK, —BROKKE. z. Hclle-, Knechte-, Slokke-,

Stiaal-.

BROKKELAAR, m. Knoeier. Die timiiicrmanismaar

cc.il)i..kkrl.,:c.

BROKKELEN, brokke/,k, heb gebrokkc/d, o. w.

Knoeicn. De Icerlingen van ecu ambaclit beginnen met te

brokkclcn. Hij brokkelt zoo in zijn wt rk

!

— b. w. Krijgen, bekomeu, sprek. van brokkelingen ol

uverschot van spijs, enz. 't Is daar niet te brokkelen, {r.i/n'v

<i ri'-i! a :;!a:i.-r la . Hij peist daar wat te brokkelen.

. BROKKELING, of beter BROKKELLING, m.

en o. Afgcbroken stukje, broUsken. Brokkelingen "

steeiien. Een hoop brokkelingen van hout. De broklv

gen van dc tafe! (de bleevelingen, fr. les restes.)

Doch wat wonderlicke dingen!

Korven twaelf vol brockelingen

Blyven over, voU' er maet

Naer dat yder was verzaet.

(G. De Dous.)
— Zie -TING.

BROKKELING. v. Het brokkelen.

— Brokkelaarster. Die werkvrouw is maar eene brnl :
1

linge.

— CoUectief. De brokkehngen, de afgebrokene stul.

v.an iets. Eene straat veimaken met brokkehnge van si

Brokkelingc van brood in het drinken koken voor het ^

Al die brokkeliage en is niet veel weerd, — Zie -ING,
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—BROKKEN, z. Schosse-, Verschosse-.

BROKKER, z. Schosse-.

BROL, BRUL, m., zonder mv. Bucht, diiigen vun

gecnur weerde, Ir. relnit. Er was veel brol iu die venduwe.

Hij iK'cft al zijneii bnil vciUocht. Biol van volk (slecht volk).

Golicfl dat luiisj^czin is maar brol.

BROLLEN, broltle, heb ff,-brold, o. w, Wordt gezeid

kXui d;.ig.;iide wonden die bucht en vuiligheid opwcrpen.

Die woiule ettert en biolt.

BROM, 111. Eene plaut die 00k Bioem en Brem, bij

Kii., c.i (icnsl of Ginste genoemd wordt, ginista scoparia

Lanik., fr. gftiet, eng. hroom. De bloemen van dit struik-

gewas hccten Papen. Er groeit daar veel brom.

— BROM.z. Stekel-.

BROM BEER, m. Een beer (fr. ours) die gedurig

hror.il.

— Fig. lemantl die altijd knort en niort. Zijn meester is

eenonverdragclijke, een leelijke bronibeer.

BROMBILK, BROMBULK, m. Eene mageie of

zaiidiye wcido, waar veel bronr of ginsle groeit. « Twee
olijf-boomen die ick uyt eenen brombilck van verghetentheyt

hebbe doen verplanten -in den lust-hof der eeuwigher

memorie. » (S. Parnsentier bij L. de Huvettere.)

BROMBOER, m. Een boer die veel brom of genst

k«eeUl, ecu arnie boer, een slechte boer (want de genst

groeit meest in zandige en onvnichtbare landen).

— Het wordt dikwijis als een smaadwoord gebruikt, b.

V. in deze spreuk : o gij bromboer lijk uwe mette

!

BROMBULK, m. Zie BROMBtLK.

BROMZAAD, o. Het zaad van bioni of genste. Brom-

zaad wordl als een middel gt:bniikt om het water af te

zetten.

BRONDSEL, BRONSEL, m., zonder mv., Bocht,

versletene of \ crknoeido diugcn, brol. Wat goed is behou-

den, en den brondscl verkoopcn. Brondsel van graan.

— Pig. Bronsel van volk, slecht volk. Geheel dat huisge-

zin is maar brondsel.

—BRONDSEL, z.Hondsel-.

BRONDSELEN, broiidselde, heb gebroiidsrIJ, o. w.

Knoii^jn, 1.1. )vischen, broddelwerk verrichten. Een ambachts.

man bronselt als hij zijn werk varknoeit,

— Weil, en Kramers hebben daar Pronselen voor, e

Kil., Prondselen en Prondelen.

— Men zegt 00k Brenselen, Brinseleu en Bnmselen.

— Afl. Bronselaar, m., Bronsekge, v.

—BRONDSELEN,—BRONSELEN./.Aaneen-.
BRONDSELING, BRONSELINGE, v. De daad

van -bruuuoclcn. — Ook Brondscl. Het is al m.aar brondse-

linge van volk. •

BRONDSELPOT, BRONSELPOT, m. Man of

vrouw di..' Ljrondsilt, "knoeicr. knl)oi^ter.

BRONDSELWERK
, BRONSELWERK, o.

Knot'iwcrk.

BRONKEN, bionkte, heb gebronkt, o. w. Pruilen,

miMii.ey.l ,-ijn en niet willen spreken, ft. bonder . Zijne

vrouw broiiki snmwijieii gcheele dagen. Het kind bronktc

oradat het zijnen wil niet mochte doen.

— Men zegt ook Pronken.

BRONSEL, enz., zie BRONCSEL, enz.

BRONZELEN, bromelde, gebronxeld, b. w. freq.

van Brunzen, ceil bronskleur gevcn, fr. bromer.

Bruin gebro^zeld lyk inetael

Rood lyk een robinenslrael.

(G. Gez.)
BROOD, m., h.pain.

— Brood uit den krop, zie KROP.

— ' Ten eetgeen brood, zie eten.

— Versclw betiter en nieuwbakken brood is allemaris

dood (spreekw.)

— Zoo goed als brood, zie broodgoed. Wire grootva-

der niet beter of brood, hij zou dien jongen al lange uit zijn

huis gejaagd hebben.

— Zoo noodig als brood, volstrekt onontbeerlijk. Tracht

met hem wel te staan, want zijne hulp is u zoo noodig als

brood. Neem mij dat alrae niet af : ik heb het zoo noodig

als brood.

— Het broodje Gods. Wordt gez. om de weerde van dat

voedsel te verheften. Kind, dat is het broodje Gods, ge

meugt het niet verkwisten. He ontzie den arbeid niet, zei de

arme -werkman, als ik maar het broodje Gods kan winnen

voor mijne kinders.

— De een zi/ne dood is de ander zijn brood, de dood of

de ondergang van den eenen is de winste voor den anderen.

— Een geleend broodje dat u'ederkeert, een bedreven

kwaad dat men later moet uitboeten. « Een dingen is zeker,

Jan, 't is dat het bij n geen gcleende broodjes en zijn die

weereteeren : 't en is geen stiafle, omdat gij voor uwe ouders

niet gazorgd en hebt; 't is eene beproeving die God u

overzendt. » (K. Callebert.)

— Een verloren broodje, een die 't al verkwist heeft,

een die op den dwaahveg is. Zijn oudste zoon is een ver-

loren broodje.

— BROOD, z. Aranje-, Bakste-, Bakte-, Heet-, Heete-,

Hoeste-, Kalisse-, Kalissie-, Koek-, Koeke-, Koop-, Krake-,

Olie-, Oranje-, Prinse-, Rozijne-, Schippers-, Smoelie-,

Tisse-, Titse-, Vessem-, Vessen-, Week-, Weke-, Witte-.

BROODAAT, BROODATE, m. Een oud woord

dat nog bij "i volk beslaat, beteclveneude lemand die bij een

andere zijn dagelijksch brood eet, hetzij voor niet, hetzij

tegen vergelding in inunt of in arbeid, fr. commensal.

lemands dieustboden zijn zijne broodaten; maar iemands

werkman is niet altijd zijn broodaat, t. w. als deze bij elke

maaltijd naar huis gaat of zijn voedsel van huis ontvangt.

Zorg dragen voor zijne huisgenooten en broodaten. « Ic heb

last van eenighe menscen, ghelijck mijn Idnderen, niijn

broot aten, mijn ondersaten, ende dier ghelike.» (Th. van

Herentals.) « De knape of broothaete die zijnen meester

stcelt ; nocht.ins WiUen de rechten dat familire, of knapelicke

dieften... (I. de Damhoudere.)

BROODBERD (uitspr. brooberd), o., mv. -berdels.

Plank waar men brood o( brooden op legt. De boeren dra-

gen de gevormde brooden op broodberdels naar den oven,

en als zij gebakken zijn, leggen zij die op de broodberdels te

koelen.

BROODBLOK (uitspr brooblok, zie D), m. Een
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houten blok waarop de boeren het deeg den vorin van een

brood geven, om het dan te bakken.

BROODDEEL, ra., zonder mv.. Uitdeeling van brood
aau den arnien. Tor gelegenbeid van dat huwelijk, was ei

een algemccne Ijrooddeel. Eeneu brooddeel doeu. Eene mis
gevolgd van eenen brooddeel. — Zie DEEL.

BROODGOED (uitspr. hroogoed, zie d), adj. Zeer.

goed, dat nog zeer wel dienen kan. Die schoe'n zijn nog

broodgoed, hoewel zij reeds hebben gedregen geweest.

— Zeer goedaardig. Die mensch is brooJgocd, fr. il est

bon comme dii ion pain. Ware hij niet broodgoed, hij zou
't al lang niet nieer verdregen hebbeu.

BROODHONGER, m. Broodgebrek, mangel vab

't geen 't noodigst is om te leven, groote armoede. « De eene

volt zyne borze, daer een ander brooiihonger lydt. » (***)

« Zy leden groote armoede, jae broothonghcr. » (M. Lam-
brecht.) « 'k Heb er ik al veel ontmoet die liever brood-

hanger te lyden hadden dan hunne dochters te laten gaen

dienen. » (C. Duvillers.)

BROODMES (uitspr. broomes), o. Groot mes om
brood te snijden.

— Gij st/'t tnet het broodmes niet gekwcekt, zegt men
sclieldende aan iemand die van j"ongs af met bedeleu geleefd

heeft, en voor \vien zijne mocder nooit boterhammen le

snijden had

.

— Hut is betcr waar de schoe'n Inden dan waar )tet

broodmes laadt, het is beter wonen in een vet eo \Tiicht-

baar land dat aan de schoe'n Ideeft, dan in eene magere

streek waar slechts rogge groeit (roggebrood kleeft aan

't mes. tarwebrood niet).

BROODSNIJDER (wvl. -snider, zie ij; uilspr.

broosn-, zie ii|, m. Broodmes, groot mes waar men brood

mede snijdt bij de boeren. De houten hecht van den brood-

snijdcr. < Ende om dieswille dat den meestendeel vande

doodt-slaghen gheschieden met messen die men noemt

broodt-snifders, hebbende eene scherpc poincte, ordonn^ren

viy datraen ten platten lande niet raeer sulcken messen met
poincten en sal moghen ghebruyckeu, maer sullen de selve

nioeten kort zyn, ende met ghebroken poincten, ofte ghe-

maeckt in sulcker vorrae datmen met de selve niet lichtelick

en kan doorsteken. » (Placcaet op het faict vande Doodt-

slaghen 1589.)

— Een onlangs uitgevonden werktuig om spoedig en

gemakkelijk brood te snijden. Het zware mes van dit werk-

tuig wordt bewogcn door een wiel dat men draait.

BROODVRIEND (uitspr. broovr-, zie n), m. Iemand

die maar vricndscliap betuigt om 't geld of 't vocdscl dat hij

krijgt. BrooJc'ricnd'-n zijn zolden noodvrienden (sprcekw.)

BROOSCH, BRASCH, BRUSCH, adj. flroos,

fr. cassant, fragile. Broosclic suiker. Broosche labakplan-

ten. « Rroossche en verganckelycke dioglien.»
(J.

David, s.j.)

« Veel brooscher dan glas. » (Boetius De Boodt.) t Och onse

broosche nature valt ons soo wederspannich. » (P. Bache-

rius. ) « Ic ben al te crane, al te broosch . » (Th. van Heren-

tals.) « Te broosch is mijn gedacht. » (J. de Hardnyn.)

« Zeer CTancke en broossche menschen. » (C. Vrancx.)

< Want Avy crancke, broosche menschen sijn. » (Z. v. Male.)

< Ons aertsche, broosche vatkens. » (Id.)

— Atl. Brooschheid, Braschheid, Bnischheid.

BROOTSE, v. Zie bkietse.

*BROSSCHE, bij Gaill., zie BRIETSE.

brouwte brouwen. Hij

BROTTEN, brotte, heb gcbrot, o. w. Prailen, fr.
'

der. Het kmd stiiat in den hoek le brotten osndat het zij

wil niet mag doen.

— Halma en Kramers hebben Pratten in.denzelfden . .

-BROTTEN, z.Hotte-.

BROUWEN (\v%'l. BROWEN, zie A.v),bro!t7vde, ge-

. . ea T). w. Bij zeepzieders. Zeep maken met de
olie te zamcn te koken in den zeepkete! ; ook

~"
., laamd.

BROUWIER, m. Zie brawier. .

B-ROUWKUIP (wvl. BROWKUPE, zie at en vi;, v. Bij

brouvvers. (iruote wijde stande \vaarin het mout met water
overg:jaagd zijnde,eerst do slijmwerse, dan de andere werse,
en eindelijk het lek vormt, fr. cuve matiire. In de brouw-
Icuip is een loose bod£m met gaten doorboord, langs waar
de weise doorzijpelt.

BROUWSTE (wvl. browste), v. Brouwte, fr. brassin.— Zieo:uIerjU.\'STE.

BROUWTE, BROUWSTE, v. Hetgeen men in

eens brouwt, hi:^\v.\~:\, fi. /-:/.,,?/«. Eene brouwte bier.

Twee brouwten

— Eene broii

legt drie brouwten ptr wcci

— De verzameHng van al de ijdele valen die bestemd
zijn om met eene brouwte biergevuld te worden. In eene

brouwte zijn er tonnen, halve tonnen en kwartjes. Het vat

nummcr 3 is in de brouwte. Eene ton uit de brouwte nemen.

Eene brouwte kuipen (al de vaten, die tot eene brouwte

moeten dienen, nazien en in goeJen staat stelleii : 't geen

het work van den kuiper- is). Is de brouwste .-J gckuipt ?

BRUBBEL, ni., zie brqbbel.

BRUBBELEN, o. w. Hetzelfde als Brobbclen.

BRUFTEN, m. Brenten, klunten. Het is een bruficn

van eenen vent.

BRUG, BRUGGE, v. Bij stoeldraaiers. De vier latten

of rcilen die de zaat van eenen stoel ondersteunen. Debrugge

van den stoel is gebroken

.

— Bij landb. IJzeren ban^ liggende te midden dwars over

de armcelen op het achtereinde van den dijsel. De brugge,

de oenekarte en de oenebout dienen om den dijsel tusschen

de armeelen te vestigen.

-BRUG, —BRUGGE, z. Pa,s-, Voet-.

BRUGSTOK, 211. Snial bniggetje voor voetgangers, bij

Kramers Voudel en Vloiider geheetep, ft.pnsserelle. Eenen

brugstok leggen over eenen giacht. Over den bnigstok gaan.

De brugstokken bestaan gemeenelijk uit eene dikke plank

of een schaalstuk. « Eenen giooten langhen bruchstock

ligghende over een adere van de zee. » (N.Despars.) —
Biuxstock {Gaill. Gloss. 42).

BRUI, BRUW (wvl. BRU, bruw), m. Hetzelfde als

Brij, d. i. een deeg van boekweitbloem of koornraeel

gemaakt en taai geroerd lijk dikke kadul, en dan in een

pateel overgeschept : in 't midden maakt men een put waar

men de botei-saus in giet, en de dischgenooten, elk met zijne

vork, beginnen, langs den boord van 't pateel, den brui af

te haleu bij monds\-ullen die zij opvolgentlijk in de saus

doppen en dan te monde brengen, tot dat men hot midden
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mdni ei. iiiM.,i„i. Uiui maken. Bnii etpii. — Zie ooder

PRIJIT.N.

— URUIPAP, BKUWPAP, 111. Brijp.lli.

BRUIPOT, BRUWPOT, m. Brijpot, een pot waarin men

den brui ajiert en bereidt. In den bruipot roereu. Uit den

bruipnt scheppen on eten.

BRUIDEJAAR (wvl. brude-, zie ui), o. Bij hommel-

bworon. Humniel van 'tderdefaar. Hct bniklejaar volgt op

het voozejaai . Die li.iminel is bniidejaar. Schoon bruidejaar.

BRUIDSTUK (wvl. brottostik, zie m), o. Huwlijks-

gifl, uiUet, fr. liol.

— Sclicnkagie die men aan ieraand doet tcr gelegenheid

van zijn Iniwelijk, fr. present de noce. Ik ga hem een bniid-

stuk geven.'Een l>iMidstuk ontvangen. Zij kreeg van hare

vriendinncn een kostelijk meubel voor bruidstnk

.

BRUIEL, m. Zie onder breiel.

BRUIELBEKE, v. Zie onder briuel.

—BRUIN, z. Appel-, Neute.-, Note-.

BRUINE (wvl. brume), v. Brijne, pekel, fr. saumurc.

Zie i;KijNK en de compos, aid.

— Wegensui = ij, zie onder FRIJTEN.

BRUINENDIG (wvl. bruunendig), adj. Bniin-

ac'Ui^. Een briiiiieiidigc kleur. Een bruinendige schijn.

Bruinendig laken.

— Afl. Brainendigheid. — Zie -ENDIO.

BRUINIJK (wvl. brunik), m. Zie breunijk.

BRUINKLEURDE (wvl. brdunkl-), adj. Bniin-

kleurii;. liene i.iainldeurde stoflfe.

BRUINOOGDE (wvl. bruun-, zie m), adj. Die

bnu.ie oiigci! hcett. Een bruinoogde kindje.

BRUINSEL (wvl. BRUrNSEt, zie ri), o. Kleurstofom

bruin to verwcn of te scliilderen.

— Vgl. Blauwsel, roodsel, witsel, zwartscl, enz.

BRUINVELDE (wvl. bruun-), adj. Die bruin vel

lieeli. I',i-.unve!de zijii. Een bniinvelde aanzicht. ,

BRUIS (wvl. BRUUS, zie ui), m. ot o., zonder niv. Eene

wilde akkerjilant die ook Zini heel; zie aid. Er staat veel.

bruis in die tarwe. Den bmis uiltiekken.

— bruisZjVAI) (wvl. BRt'USZ.AAD), o. Zaad van Bruis.

Bniiszaad geelt olie.

BRUIT (wvl. BRUUT), m. Bij bakkers. Ovendwei),

fr. ,io!!zt/lon.

BRUITEN (wvl. BRUTEN), bruitte, gebruit, b. w. Bij

baUUer-. Zuiveren met den bniit. Den oven brailen.

BRUITPERTSE (wvl. BRiirip-, uitspr. pers,\ zie

U l>), V. Lnni^e stok waar de o\endwoil aan vast is.

BRUL, m. Zie brol.

—BRUL, z. Hul-.

BRUMMEL, m. Zie brimmei..

BRUM M ELEN, onpeis., zie brimmeuen.

• BRUMSTIG, M.lj. ZieBRl.MSTiG.

BRUNSEL, m. Zie brondsel.

iRUNSELEN, bntmeldey lieb gebtunseld, o. w.

1« el iv \ c: 1 icllten. Zie BR0.\DSE1,EN.

BRUNSTIG, adj., bij Ivil., zio hrimstig.

BRUSCH, atij. Broos, dat gemakkelijk afbrcokt of

ki.uikt. Kruische hommel. Brussche tabak. Die hommel is

BUC

bnisch. De tabakplanten zijn brtisch in den morgendauw.

— All. Bruschheid.

— Kil. Broosch en Breusch,/ra^7«. Zie BROOSCH.

BRUW, ni. Brui, brij. Zie BRUI en de conip. diiarondci.

BRUWIER, m. Zie br.\\vier.

BUBBEL. BOBBEL, m. Knobbel, kleen gezwel of

zoo iei>, fr. biibc, Ikvi'oi:, tiimcur. Een bubbel op het voor-

hoofd. Zijne handen waien ^-ul bobbels van netelen te snij-

den. Papier vol bubbels. Een steel met bubbels, fr. //>

tuberciileuse.

— Bij stroodekkers, zie onder gespe.

Fig. Kleene jongen, klecn kind, butse. Een bubbelke

van een jpngen.

— Zie EROBBEL.

—BUBBEL, z. Jouko-,Jokke-.

BUBBELACHTIG, adj. Zie bubberachtig.

BUBBELEN. '•.bbelde, ben gcbtibbeld, o. w. Bub-

b 1- l;rij:;cii, met bubliels bedekt worden. De blaren van

de planten bubbelen .als er venijn'op zit. Mijn hUnd is

gebubbeld van beneteld te zijn. Een gcbubbelde Stengel,

fr. ««<? tige tuberciileuse.

— Ook Bobbelen.

BUBBERACHTIG. adj. Houbeiig, lul. ir. imuI.i.a,

! :/.A. ii.ij:i^L\t.hui ijs. Bubberachtige boomschors. Bub-

berachtig bdrdpapier.

— Ook i^ubbc-lachtig.

BUCHELEN, BUGCHELEN, o. w. Zie bug-

liia.KN. . ;

BUCHT, m., doch v. in Fr.-Vl., zonder mv. Hetzelfde

als Boolit (ook m. bij Vondel, niaar v . bij Weii. en Kra-
.

mers), dingen zonder weerde, slechte of bedorvene waren,

vereleten gereedschap, afgedregene kleeren, verwezene mcu-

bcls enz., fr. rebut. Den bucht verkoopen en het beste voor

zich houden. Dat is al raaar wat bucht. Bucht van kleeren.

Bucht van appels. Bucht van papier (slecht papier). Bucht

van wijn (slechte w ijn). Wij sniijten at den bucht op den

zolder.

— Stofen viiiligheid. Vaag een weinig al dien bucht op.

't Ligt daar een hoopje bucht.

Ook gez. van menschen. Bucht van volk (slecht volk,

rijfraf). Die bucht van dien jongen plaagt mij geweldig. Gij

bucht v.an jongens (zegt moeder, als zij haren huisiaad

beschadigen of groot laweit maken). Smijt dien bucht bui-

ten (gooi die jongens opstrate).

— Het gereedscliap van eenen scholier, zoo als boeken,

liennen, papier, inkt, enz. fr. efets d'eeob'er. Hij sluit zijnen

bucht in den lessenaar. Die scholier heeft zijnen bucht ver-

gaard en is weggegaan. Hij heeft geenen bucht geuoeg. Die

naar school gaat, moot bucht hebben. Hij heeft, buite:i lo

wete van de overheid, zijnen bucht verkocht.

— De touw van eene draak of stroobatse, het koordelje

w.iarniede men eenen vlieger in de luclu laat opslijgon;

anders ook End en Hevelle geaaanid, fr. ficelle d'tin cerf-

volant. Bucht geven, bucht lalen (de touw vieren om de

diiiak te doen hooger opklimmen). De bucht brak en de

drake tuiinelde iieerwaarts. Den budit opwmden of intrek-

ken, om tie draak neer te halen.

— /iuchtgeren op lets. Hetzeltde als Fut geven. Zie Fur.

— Eertijds gebmikte men het woord Bucht in den zin

van Geld. « Voor wien ick gheerne den biu-/it huut docke. »
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(Ed. De Dene. I <. Zij vender den haeszack metten
biicht. > (Id.)

Hebdij bucht, ghy werdt zeer wel ontfanghen.

(A. Biins.)

— Teeh oclit, bij 't grauw.

—BUCHT, z. -BOCHT.

BUCHTEN, biiehtU, gebucht, b. w. Plageo, tei^en,

fr. t-;.]!:iiuv\ i^cxer. Moeder, die jongens komen mij altijd

bnchlen. Hij wordt leelijk van zijnen gebuiu- gebucht.

— Dekken, van rekels, enz.

BUCHTERIJ, BUCHTERIE, v. Ule soort van
onbriiikbare cpf verslelcne diiigen. vodderij. Het was al

maar wat buchterij in die verkooping.

BUCHTSTOK, m. De stok waarop men den bucht of
hel hc\ eke v. ii;Jt van eenen vlieger.

*BUECKE, bij Kil., zie boek, 2°.

BUF, m. Slag, buffel. Door de buffen loopen (tu-sschen

twee rijen jongers loopen die u slaan zooveel zij kuoneu).

— Een spel waarbij ieraand dulfen krijgt van de anderen,

tot dat hij gelukt eenen aan te raken die laatst geslegen

heeft; deze moet dan zijne plaats vervangen. Buf spelen.

Schooljongens ;iie buf spelen.

BUFFE. V. Gemeene slet, scheuk.

— \'^I. Boef.

BUFFEL, m. Bij goudsmids. Eene lederen riem op
een sink liuut gevestigd, dienende om te polijsten, fr. hiiffl-e.

Vette buffel (die bestreken is met olie en tripoli .of krijt).

Drooje buffel (zonder olie).

— Slag, stoot. lemand buffels geven, fr. repasser le

biitjlt' a quelgu'un.

— Uarde berisping. lemand eenen buffel geven. Eenen
gewel ligen buffel krijgen.

— Onbeschoft raensch, stouterik. Een buffel van een

vent, v;in een \Touwspersoon.

BUFFELEN, tuffcUe, gebuffeU, b. w. Slaan, slagen

geven.

— Hard berispen, doorhalen, bekijven.

— BrFFELtKG, v. lemand eene buffelinge geven. Eene
buffelinge krijgen.

BUFFEN, o. w. Slaan, b.frapper, op iemand buffen.

BUGGEL, m. Zie BiGGELen bugger.

BUGGELEN, Iniggelde, heb gebxggeld {h\. cbiiggeld,

zie ozy, 00k Buchelen, o. w. Rochelen, klieken, fluimen

uithoesten. Altijd hoesten en buggelen. Hij buchelt eji bast
gedurig.

— Knoeien, slecht werken, broddelen, wTOeten. Hij kan
niets dan buggelen.

— Prutsen, wroeten, pimtwerk verrichten, zich met beu-
zelingen bezig houden, fr. vetilUr. Wat zit gij daar te

buggelen ?

— Ook gebniikt als b. w. in den zin van Buidelen, r.

bluter.

— Afl. Buggelaar, Buggeling, Gebuggel.

BUGGER, m. Zie BIGGEL.

— Dj bet. die Kil. in zijn Appendix aan Buggher geeft

is nog gekend bij 't grauw, maar niet in hoogeren kru.g
waar men het woord zonder erg toepast op een woelig kind
ofwilden jongen. Een bugger van eenen jongen.

BUIGZAMIG (wvl. BUUGZ.wfiG), adj. Buigzaam.

Macr lijielick wild' \i^xabwigsamichcxortmi^xi.

(Ed. De Dene.)— Zie ZAMiG.

BUIK (wvl. BULK, zie o), m., fr. ventre.

— Zijnen biiik vul hebben (wvl. eenzen buuk tJiil ein,

zie EE.NS en ein), beu zijn, de walge steken van iets. Ik mr t

hem maar zien om mijnen t)uik vul te hebben, fr. 1'

semble que fai dine', guetnd je le vols. .Spreek daar :

verder van : ik heb mijnen bulk vul.

— Zy'iten buik uit de 7iote eten, uit het lid eten, over
dig eten. Zie note.

— H^' ziet maar half zqnen buik vul, zegt men vau

,
iemand die maar half genoeg en ziet, die bijziende is, enz.— Een buik -wi/'n, vijf a zes flesschen. Eene wedding
voor eenen buik wijn, voor drie buiken wijn.

— De buik van eene kerk, zie BEUK.
— Biebuik, biekorf, oud fr. buc, thans ruclie a miel.

Eenen buik snijden, fr. chdtrer ui:f ruche. Buiken die

wegen van 't zeem.

— Een buik om musschen in te wonen ; zie mussche-
BUIK.

— De vader en moeder van een huisgezin. • AUe weesen
goedt hebbende ofte niet, daer den buyek gheheel ghebro-
ken is (d. i. daar vader en nweder dood zi/'n), raoetfn

bevoocht zijn met twee voochden, ende daer den bn
maer half ghebroken is (d. i. daar vader of moeder i

:

bli/ft), met eenen voocht. 5 (Cost, v Veurne.) « Vader en, I

moeder in huwelick sijnde, hebbende kinderen, deeleii lit i

gheheel goed van alle haerlieder kinderen overleden somlc

;

hoirs, den buyck ende het bedde gheheel sijnde. — D
'buyck ende het bedde ghebroken sijnde, een van de kinder

overlydende, de breeders ende snsters vanden overleiic:

kinde sullen sijn goet dcelen, sonder dat vader of moeder
danof deelen sullen. — Daer in een sterf-huys bevoiuki!

worden kinderen van twee bedden, indien een vande ki:

deren van gh^heelen bedde aflijngh wierde, sijn broe ;

ofte susters vanden gheheelen bedde sullen deelen de \\^\..

van den achter-gebleven goede voren wt, ende de sel\

kinderen sullen met haerlieder breeders ende susters \<l: .

halfi-en bedde verstors'en sijnde vander sijde daer sy beede
af comen ende ten bloede bestaen, deelen d'ander helft bv

ghelijke portie, ende daer den buyck gheheel is vanden

tweeden bedde, daer en sullen de kinderen vanden selveii

tweeden bedde niet succederen in het goedt vande kinderen

vanden eersten bedde. » (Cost. v. Rousselaere.)

—BUIK, z. Bie-, Honing-, Mussche-.

BUIKBIE («-vl. BUTK-); v., mv. -bie'n. Honigbie die

in eenen korf woont, fr. abeille domestique.

BUIKBOOM (wvl. BLUKBOOM, zie ui), m. Bij wevers.

Schootboom.

BUIKEN (wvl. BUKEX), b. w. Bukken, buigen. Zich

Uuiken om iets op te rapen. Voor iemand den knie buiken.

Hij wilt voor niemand buiken.

— Het imperfect en het deelwoord en heb ik no^ ii

gehoord.

— Zie NEDERBUIKEN en KNTEBUIKEN.

' BUIKEN (wvl. BUKEN, zie ui), buitU (wvl. cok bm
stegi), gfbuikt, b. w. Bq biemelker?. In eenen korf

biebuik vangen. Eenen zwerm buiken (eenen zwerm bien
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in cenen kojf vangcii, het/ij men den zwerm erin afsclnidde

Tan den UiU waarop liij gebcet is, hctzij men hem onder den

korf stolpeop de plaats zelve waarhij neerzit).

— Wijdeis in 't algemeen lets dat vlug is vangen op de

wijze van de biemelkeis die eenen zwerm buiken. De

jongeu hceft die vogeltjes gebuikt in hunneii nest (met er

b. V. zijne nmts bovenop te dekken). De kinders buiken de

vliegen die op een klontje suiker zitten (met er b. v. een

glas over om te keeren zoodat zij er in gevangen zijn).

— Icmand op zi/tien nest buiken, hem verrassen in eene

plants waar men weet dat hij gemeenlijk is. Deze uur is hij

gewiionHjk in zijn bureel ; als gij hem daar op zijnen nest

Diet en buikt, ik weet niet waar gij hem elders vinden zult.

De jiolicie heeft den booswicht dezen nacht op zijnen nest

gebuikt (d. i. in zijn bed gevangen genomen).

— Als lie kernel rait, we zi/'n alien gebuikt, zegt men

spottendc met bcvreesde lieden die voorzorgen zoeken tegen

iets dat moeielijk of niet gebeuren kan, fr. si le ciel tombait,

ily aurait bieri des aloiiettes prises.

— Waneer iemand eene leugen of iets ongeloofbaars

vertelt. zegt men ^pottendeibuik dat, ofge moet dat buiken,

alsof het gezegde eene kostelijke waarheid ware die niet

mag verloren gaan.

— Den haan buiken. Wordt bij de landlieden schertsende

gezeid van eenen peerdeknechl waneer. in 't mennen van

den oegst, zijn wagenvoer omklaait. Bij het afrijden van de

helling, heeft hij den hane gebuikt. Let op van niet te dicht

den gracht te rijden : gij zoudt kunnen den hane buiken.

Den zondag wierd hij van zijne gezellen in de heiberg uitge-

lachen, omdat hij binnen de week tweemaal den hane

gebuikt had. (Deze zegswijze is zooveel als Den haan, die

met zijne heonen gemeenlijk bij den wagen verkeert om
graan te kezen, vangen onder den hoop schooven die met

den omkcerenden wagen ncderstort).

—BUIKEN [sensu diverso), z. Knie-, Xeder-, Uit-.

BUIKNAGBL (wvl. bUuk-), m. In 't Poperingsche

gezeid voor X.tvcI, fr. nombril.

BUIKSCHICHT, m. Bij landb. Een schicht lands die

op den ccneii kant uitgebogen is, en buikte ligt.

— Zio sriiii'iiT.

-BUIKTE, z. Dik-.

BUIKVULLING (wvl. budk-), v. Het buikv^^llen,

ruinie maaltijd. fr. goinfrade, repas eopieux,

— Helgcen dient om de maag te \'ullen, eten, spijs. Hij

is niet vies oji het eten, als het maar buikvuUinge is.

BUIKZUCHTIG, adj. Zie btukzuchtte.

BUIKZUCHTTE, BUIKZU CHTIG(wvl. BUUK-),

adj. Buikziek". bonrsch. fr. hlet. \\'ordt gezeid van overrijpe

peren die van binnen week zijn. Eene buikzuchtte peer.

Ap])els rotten, maar worden nooit buikzuchtig.

— Ongaaf, geschonden, dat zijne schoonheid, zijne frisch-

heid, zijne goedheid verloren heeft. Dat Ideed wordt buik-

zuchtig. Dat boeksken is wat buikzuchtig van in mijnen

zak tc zitten.

— All. Buikzuchtigheid.

BUIL (wvl. BULE, zie ui), v. Gekneusdheid, het uit-

werksel van eenen harden val, slag of stoot op iets dat

eenigszins hard, maar tevens week of smedig is, hetzij dit

uitwerksel zich vertoone door eene deuk of ingednikthcid,

b. v. in eenen koperen ketel, zilveren lejiel, hocd,cnz.

;

hetzij het zich aanbiede onder de godaantc van eenen bobbel

of gezwel, b. v. aan het hoofd; hctzij het eciie cnkcle plct-

tering zij zoniler overblijvende ingeduwenheid of uitpui-

Hng, zoo 't dikwijls gebeurt met appels en peren, eng. beal.

Die ketel is al builen. AX'ie heeft er die buile in miJDcn hoed

geslegen ? Hij hceft eene bull in zijn hoofd van tegen den

niuur te botsen. Hij eet geern appels met builen. « Van
bulen gheslegen met stockcn in dat hooft. Men slaet onder-

wilen in dat hooft groote bulen, ofte vail dat herscnbeckin

in twee . n (J. Yperman.)

Somt\dts neer-viel op de steenen

Menigh' buylen in syn hooft.

(L. Vossius.)

— G. Simons gebruikt het m. Een kind dat eenen buil

valt. .

— Het is buile tegen blutse, of /let is de buile tegen de

blutse {butse bij eenigen), het een vergoedt het ander, de

schade komt in de bate, het nadeel wordt door het voordeel

vergolden. Als eene akkervmcht mislukt, en daar nevens

eene andete dobbel wel gelukt, zegt de boer dat het buile

tegen blutse is. Doen de hennen eenig kwaad in den loch-

ting, zij leggen ook vcel ciers ; 't is de buile tegen de blutse.

— De buile tegen de blutse slaan, een verlies vergoeden

door eene evenredige winste. Een winkelier slaat de buile

tegen de blutse waneer hij, zijne waren iets onder den ge-

woonlijken prijs verkoopende, daardoor te meer kalanten

wint. Die eenen voorstel aanveerdt omdat hij, onvoor-

deelig in zichzelven, nogtans op eene andere wijs zeer

profijtig is, slaat de buile tegen de blutse. « Van d'arme

menschen en zou hy gc:r. ;n cent wiUen. Hy zegt voor zyn

reden : 'k sal de buile tegen de blutse slaen, en de groote

boeren al wat meer doen betalen. » (C. Duvillers.)

— Wegens 't verschil tusschen Buile, Blaar en Bleinc,

zie BI.EINE.

BUILEN (wvl. bulen), builde, gebuild, h. w. Door

eenen slag of stoot eene of meer builen veroorzaken in iets.

fr. bossuer. Hij heeft zijn hoofd gebuild met te vallen. Eenen

koperen ketel builen met er op te slaan.

— o. w. Builen krijgen. De appels builen van te vallen.

De zilveren lepel built, als men er hard op slaat.

BUIS (wvl. BCUS), m. De daad van te buisen, d. i.

pooien, veel drinken. Dit woordhoort men in de zegswijze

— I oor den babbcl en den buis, d. i. voor eten en drin-

ken, zonder andere vergelding dan ate en drank (zie B.VEBET.).

Ik zal die reize doen in uwe plaats voor den b.abbel en den

buis (d. i. voor geene andere belooning dan dat ik naarlust

mag eten en drinken op uwe rekening). Voor den babbel en

den buis haalden de boeren met peerden en wagens al de

steenen bij die er noodig waren om het kasteel te bouwen

;

maar de heer van 't kasteel won er niet aan : want hij

betaalde meer voor den babbel en den buis van die boeren

dan hij betaald zou hebben in daggeld aan gehuurde werk-

lieden.

— Kil. Buyse, poculum utrinque atisatum : en Buy-

sen, largiter potnre.

—BUIS, —BUIZE.z. Balle-, BoUe-, Droog-, Kannc-,

Moor-. Pot-, Schouw-, Stove-, Zamper-, Zemper, Zimper.-

BUISCH (wvl.BfiTSCH), m.,m\. biiischen. Knal, bons.

holle klank, hevige slag met gechuisch. Eenen buisch gcvcn
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op de tafel. De buisch van een ^-uurroerschot. 't Was de

eene buisch n.i den anderen. tkheb den buisch gehoord.

—BUISCH, z. Riiisch-. Ruische-.

BUISCHEN (wvl. EUSCHEN, zie tJi), buischte, heb

gel/msclit, o. w. Eenen biiisch geven met te slaan of to

vaUen, it. biissare. Op eene deur of tafel buischen. Op eene

ijdele touofketel buischen. Eene ton in stukken buischen.

Slaan dat het buischt. Vallen dat het buischt. Eene plank

ergens aau buischen (aan klinken). Jlet een ^-uurroer schie-

ten dat men het hooi t buischen van verre. Eenen kogel door

de deur buischen (schieten). 't Waait en 't buischt (zegt
'

men van den storm). « Den eycke-boom \vordt door geenen

windt om verre gliebuyscht. />
(J. de Harduyn.)

En raefeen strafFe vuyst

Op zijn borst buyst.

(J. de Harduyn.)

Myn hope was dat icb albier

Sou waeter hebben tot m\ni \-ier,

Off een fontejTie vinden pruysschen

Om my daer seffens in te buysschen. (Id.)

(If hy (de \vind) de vliegende blaren doet ruischen,

Of hy de boomen der boven doet buischen.

(G. Gez.)

Wat wilt gy dat 'k een halven dag

Ga timmeren en buischen?

(Volkslied.)

Ick zagh eens Zoilus en ilomus t' saemen tuysschen,

En, eer 't spe! eynde nam, d'een d'ander lustigh buysschen.

(CI. Decierck.)

— Buischen en ruischen, veel gedraisch maken. De
drinkebroers bnischten en ruischten tot dieji in den nacht.

Het is sedert lang dat die misnoegde parlij buischt en niischt

tegcn het St.Tatsbestier.

— Er door buischen (wvl. er deure biischen, zie DEURe),

met geweld de hinderpalcn doorbreken of otnverwerpen.

De scholieren warden al te eigenzinnig en lastig : de meester

gaat er eens raoeten doir buischen. De eenen rieden den
koning aan van 't weilerspannige volk met goedheid te

be^iaren ; anderen wilden dat hij er door buischte.

— Dit woord is over.il veel gebniikt.

—BUISCHEN, /. Af-, In-, Ketel-, Ncdci-, Op-, Rui-

;clie-, Vcrl-etel-.

- BUISCHER, z. Ketel-, Ruische-.

BUIT (wvl. lu-UT, zie m', oud voorz. dat wij bewaard
hebben in buitzinnig (zie aid.) en in buit der mate, d. i.

uit der mate, fr. cxcessrvemcni. Het was buit der mate
warm. Hijkan buit der mate wel zingen. Voor dit buit der

mate zegt Ed. De Dene butertier (Kil. Bu)'ten-tier, burter-

tier, prater modiim et rafionetn) :

Tkyndt had hem wel wiUen waermen
Het woeyer iime (in de hut) butertier;

Joseph slouch in bee zyn aermen

Bij ghebreke \an goet vier.

— Vgl. Bacht en Bin. .

SUITE. Wordt sebruikt voor buiten in samenstelling

met een njiamwoord dat-met een medekhnker begint,
J),

v.

Buitegoed, Buitekant, Buiteplaats, Buitewerk, enz. Maar
volgt er eene h of een klinker, ofwel is het tweede woord
een ww.. dsn zegt men buiten. Vgl. Binne en Bove.

BUITEN (wvl. BUTEN, zie I'l), voorz. Wordt gebruikt

in den zin van fr. a lUxclusion de, met uitsluiting var

heeft zijn goed bij testament vermaakt aan zijnen neef

alle andere erfgenamen. Hij legt zich toe op de wi
buiten alle andere wetenschappen. < Den patriarch

maeckte synen sone Josef een heerlyck cleedt ende re

bordeiirwerck buyten sijn andere kinders. » (Z. v. Mr
— Buiten board ( ? buit den board), buitenmate, :

gemeen. Het was buiten boord sleclit weder.

— Buiten stier, oi'cr stier, achter de gestelde uiu

.

tijd. Hij kwam buiten stier. Gij zijt vand.-^e eene uur
stier. Let op dat ge tavend al weer buiten stier niet it

komf.

BUITEN, m.(niet o.) Land, veld, in tegenstelling n

.

stad, fr. campagru. In den buiten wonen. Naar den biiii.u

gaan. De lieflijkheden van den buiten in den zomer. Jfeer

voor den buiten zijn dan voor de's'tad. Hij maakt van den

buiten niet.

BUITENBURSTELEN (wvl. butex-, uitsp:.

telen, zie Rs), biirstclde Ituitcn, buitengebursteld, b. w.

Met eenen borstel uit het huis vagen.

— Fig. Buitenjagen, uit het huis drijven. lemand builen-

burslelen.

BUITENCIJFEREN(wvl.BUTENCIJFEREN),i
buiten, buitcngeciffcrd, b. w. lemand behendiglijk ii

huis drijven. Gij weet iemand buiten te cijferen, zon^'

hij het bemerkt of kw alijlc neemt. Ik wiciil Jaar /e:r

:

buitengecijferd.

BUITENDIEN |^v^l. m ien;

stemnist op dicn. Bovcudien, bthalve Jil, zelb, Jaai

ven. Hij joeg den trouwloozen dienstbode weg, eu

hqni buitendien nog voor dvn rcchtbank verschijncn. I

dat hij zijne sch\iM zal belaled, en buitcndien deze wt

BUITENDOEN, deed buiten, bjtitengedaan,

Ergens doen uitgaan. Doe den hond buiten (drijt ht:

het huis). Hij deed ze al buiten, die ia huis warci;

koeien bnitciii'.r.en (uit den stal drijven naar de weidu .

BUITENDREEFELEN, drcefclde buiten, b:

gedreefcld, b. w. Buitendrijven. Men dreefelde hem all ^.

kensbiiilfii. — Z-> nREEFF.r.EN.

BUITENDRUIMEN, b. w. zie buitexurlitme

n

.

'

BUITENDRUMMEN, drumde buiten, buit

drumd, b. w. \'oortdringende buitendrijven. Zij dn:ii

hem buiten.

— Men zegt ook Buitendruiraen, droom buiten, bir

gcdromcn. — Zie DRUMXIEN.

'&\iWK'^V)\i'SS'EMi,durfdeoidierfoidorst buiten,

iieh buiteitgcdorst oi gedurfd, o. w. Durven builcngaan.

Dat kind en du; ft niot Iniiten, als het donker i>.

BUITENFOEFELEN (wvl. butenfo
UI en o\j),foefelde buiten, biiitengefoefetd, b. w. ilaa-tig

en bedektelijk uit het huis weren. Zij kwamen met hunnen

hond in de kamer, maar ik foefeldc hem al gauw buiten,

zonder dat zij het schier bemerkten. Terwijl veel volk uit

en in de herberg ging, foefeldS hij zich buiten zonder den

weerd te betalen. — Zie foefelen.
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BUITENFOETEREN. fo,-t,-nh- hiiHen, hnitctig,--

fortiiil, li. " . Huitriidrijvcn, onfatsoeiilijk builenjsgcn. Zij

helil)cii liciii Imitcnselnctcnl. — Zic FOETEKK.r.

BUITENGERAKEN, grraakte oi gerocht biiilni,

Ju-b of hfii liiiiU-iigeraakt t>[ gerocht, o. w. Uit hct huis

gcrakcn. Na l.iriy niiHllI.xMepn in \ liuis, geioclit de vogcl

builcn.

BUITENKABIJSTEREN (wvl. uuTEXKAiiiiSTE-

KT.N, /,K l.'l cii IJ), kabystcnif biiitcii, hcb o{ ben bnitingc-

hib'jst.rJ, (1. \v. Spocdig Iniileiiloopen. Ilet huis kwam

in biamle, en clU kaliijsterdc l)uilen. — Zie KABrjsTEKEN.

BUITENKADIJSTEREN (wvl. jiutexkadilste-

RE.n), L-adi/stirde biiitcn, bnili-ngekadijsti-nl, b. w. Met

!>laan cii smijteii buitenjagen. De katten wierdcn buitcn-

gckatlijstcrd.

— .\[en zcgt ook Buiteiikijstcrcn en Biiitcnkri^tercn. —
Zie KADIJSICREN.

BUITENKARIOTTEN, kariottc buitat, buiicnge-

kaiiot, h. \\\ ]3uileiidiijvcn, buitenjagen. Zij kariotleden

hem builcn. — Zie kariottex.

BUITENKARTE, v., zie buitexkerte.

BUITENKASPEREN, kasperc/,' biiiUii, biiitriigc

kasprrif. b. \v. Buitenjagen, fr. ihassci; cxpuher. Ilij wicrd

daar buitengekaspeid. Eenen bond, eene kat buiteiikasperen.

BUITENKEISTEREN, kchtcde bnltcn, buitcg,--

keisti-nl, b. w. Zie bi-itenkadijsterex.

BUITENKERTE, BUITENKARTE (wvk bute-

iie HUI IE), \ . IJ/.crcn band rcind de naaf ecus wicls uaar den

kanl v.in de lun^.

— \'gl. Binnciikcilc.

BUITENKIJSTEREN (wvk butexkilsterex),

kyitciJe biiihii, biiitingckijsti-ni, b. w. Zie nuiTENlc\-

UIJSIEKEN.

BUITENKNOESEL, m., zie bitienknoezei..

BUITENKNOEZEL, BUITENKNOESEL
(wv'i. lU'i'E-, zie BUiTE), m. De enklauw ;ian den buitenkant

vanden voet.fr. chc-rillc cxtei-icurt; du pird. — ZieKNOEZEL.

BUITENKOTTEREN. kotterde biiiten, buiteiige-

koltird, b. w. Buitendrijven met te kotleien. Eenen bond,

ccne kat buileikotteren (uit liet huis jagen). lemand buiten-

kotlcren.

BUITENKUNNEN. kon of XtoV buit<ii, lub buihu-

^t^rkiiiinrn, o. \\\ Kunnen buitengaan. De deur was gesloten

en hij kon niet buiten. Het legende met zoo grooten swal

dal nieinand buiteiikon.

BUITENLATEN, //./ buih-ii, btiihiigelalen, b. w.

Latcii buitengaan. I^aat den knaap luaar liuiten.

— l.alen buitenblijven. AIs men in een huis treedt, kiat

men zijnen bond buiten. Ilij kial zijne osseu buiten tot dat

het winter wordt. lie duif de waschte dczen nacht niet

builcnlatrn, uit Mcr-s voov de dieven.

BUITENMENSCH (wvk nuxEMiN.sru en bute-

MENst:n, zic III, BUITE en E), m. Veldbewoner, fr. caiii-

pagnnrd. Stedelingeu en buitenmensclien. Op de merkt-

dagen komen vecl buitenmenschcn naar de stad. Een
buitcnmcnsch kwam om i.iad bij eenen rechtsgeleerdc.

« Jiiiyli'iimfiischfn kwamen hem verc:^rcn met eenen liacs

of met lekkcr gevogelte. » (Leven van Van Roo.)

BUITENMOETEN, morsf buiten, hch buih-ngr.

mo, Irii, n. w. Morii-n buiteng.nan, -loopen, -vliegen, -gewor-

]ien of -gcsteld woixkn. Zoohaast hij inkwam, moest al

liel \olk buiten. Dat graan moet buiten, om te verzonnen.

Met lookte zoodanig in hiiis dat elli buitenmoest.

BUITENPACHT (wvl. BiriT.PACHT zie bviie), of

UITPACHT, ni. Een akker of weide die een landbouwer

in patht h(judl van eenen anderen grondeigenr.ar. Die

landbouwer heelt cene hofstede van lien bunder, en daarbij

gebruikl hij nog twee bunder builenpacht.

— 't Wordt maar gezeid van gronden, en niet van luiizen

fif andere gebouwcn.

BUITENRAMIJSTEREN (wvl. bi-tenramieste-

REN, zie til en Ij), raiiij/'sUidc buiten, buitengeramijsterd,

b. w. Met ramijstciing uit het huis drijven. Deherbergier

ramijsterde hem buiten.Met eenhandvol lijihoutramijstcrde

zij de katten buiten. — Zie ramijsteren.

BUITENReSp (wvl. BUTEREEP, zie buite), m.

Bij miildors. Eene koorde die vast is aan de leie buiten de

windniolen, en dient om de giaanzalvken op te hijschcn van

den grond tot aan den ingang der molen.

BUITENREUTELEN, b. iv. Zie ih:itenrotet.ex.

BUITENROEDE (wvl. buteroe, zic bi'ite), v. Bij

mulders. — Zie roe.

BUITENROTELEN (wvl. BUTEXR-),/-oAV 7.- i;«frH,

buiten'^rroteld : ook Buitenreutclcn, en ineest Buitenraltelen,

b. w. Buitenjagen met roteling of geratcl. Met eene wisse

lo'.elt men de katten buiten. AIs hij zoo onbeschoft was,

waarom rutteldct gij hem niet buiten ?

BUITENRUIFELEN (wvl. butenrveei.en, zie

Ui), niifetde buiten, biiitengenii/eld, b. w. Met den ruifel

buiteiiwcrpeu. Ruifel die krinsen buiten voor de hoenders.

— Fig. lemand bnitenniifelen, hem buitcnschoppen,

uit den huize zetten, buitenjagen.

— Zie RTTIFEl.EX.

BUITENRUTTELEN, b. w. Zie biitexrotei.en.

BUITENSCHOF (wvl. bi-tesciioI'), o. zonder niv.

Dc tijd dat Pen werkman werkt buiten gcwone dagwerk.

De tiinmerman heeft twee dagen gewrocht en eene uur

buitenschof. Het buitenschof moet ook betaald worden.

Hoeveel buitenschof moet ik u betalen. Alle dagen een

ure buitenschof maakt een schof meer op drie dagen.

— Buiten schof werken, met de slemrust op schof. Wer-

ken buiten den gcwoncn werkmanstijd. Hij werkt dagelijks

buiten sdn A om te beter zijne kiudereu te kunnen opvoeden.

BUITENSLAAN, sloeg zn slccg buiten, biiilenge-

sle<vn, b. w. Al slaande buitendrijven. Zij sloegen hem

buiten. Slaat die honden buiten.

BUITENSPOETEREN, spoeterde buiten, heb of

ben biiilen^espoeteid, o. w. Met grooten spoed buiten ijlen.

Elk spoeterde buiten om te zien wat er gaande was op

slraat. — Zie SPiiE.rEKEX.

BUITENSTEKEN, st„l- buiten, buitengesteken,

b. \v. Uit den huize jagen of zetten. Kind, als ge niet brave

en zijl, vader steokl u buiten. Ouders Tooien, zei de jongen,

en hij stak zijnen vader buiten (spreekw.).

BUITENVOLK ("wvl. butevoi.k, zic buite), o.

LandcMilk, buitenmensclien, fr. gens de la campagnc. Er is

vandage veel buitenvolk in stad.
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BUITENWAARTS(\vvl.HUTEWEERD,BUTE\VEERDS,
zwarc rt), bijw. Xaar den buitcnkant.

— All . B litenwaartsch. De buitcwecixlsclie kant van de

ve^tiiv^.

BUITENWACHT (wvl. butewacht, zic buite), v.

J3e bnitLmxiacht kri/gcn, de buitenioacht hchhcn, moeten

buiten blijven, niet mogeii in huis gaan, niet binnengelaten

wordcn. Hij kreeg daar de buitenwacht. De schuldeischer

ging cr naaitoe om betaald te woid^n, maar hij kreeg de

buitenwaclit. Wij hadden daar de buitenwacht.

— Dc btiitcnwacht grvcn, niet binnenlaten, uit hot huis

shiilen. Ik gaf hem de buitenwacht. Als die tafelichuimcr

nog komt, gcff hem maar de buitenwacht.

BUITENWEEG (wvl. BUTE^raEG, zie buitk), m.

Buitennumr van Iccm of planken.

— ^'gk Binnenwceg.

BUITENWERKEN, ivrocht o{ wcrkte iuUen, heh

biiitciigcwrocht oi-ge-cverkt, 0. w: Werken buiten het huis.

De landbomver wcrkt liuiten. Des zomers werken de spel-

dewerksters buiten

.

— b. w. Bij lei- en pannedekkers. De pannen of schalien

dusdanig leggen dat er het onderdeel van blooth'gt op het

dak. De leideklcer werkt het dcrde van clke schalie buiten.

Dc paunen buitenwerken op vier duini.

BUITENWERKSEL (wvl. butew-, zie buite), o.

Bij lei- en panncdclckcrs. Het deel van eene pan of schahe,

dat bloothgt op ecn dak, fr. pttrcmi. Die pannen hcbben

vijf duimeu buitenwerksei. De leidelikers niakcn het bui-

tenwerksel van het derde deel van eene .schalie. Het buiten-

wcrlcsel vergrooten of verkUenen. Het is op het buiten-

werksei dat de regen valt en neen'locit.

BUITENWILLEN, -cHldc bmten, tidtoigc-wiU, b.

w. AVillcn dat ieniand of iets buitenga, buitengedreven

worde, cnz. Ik wil dien vent buiten. Hij wilde de tafel

buiten.

— o. w. AVilleii buitengaan. De zieke man wilde buiten.

BUITENZOOM (wvl. butezoom, zie bote), m. Bij

mulders. — Zie zoo.M.

BUITERMATE, BUIT DER MATE (wvl.

buiekm.vte), bijw. Uit der mate. — Zie Burr.

BUITZINNIG(wvl. BUUT-), adj. Uitzinnig, krank-

hoofilig, fr. foil. Buitzinnig worden. Die vrouw is bij

poozen een weinig buitziunig.

— Ecnige zeggen Boetzinnig. — Zie Btjir.

— All. Buit/'.iuuigheid.

BUIZE, V. Zie BUIS en de comp. aid.

BUK.'m. Hetzelfde als Bok, fr. bom:
— Bij timm., zie buksch.\.\e cu klikke.

—BUK, z. Steenbukje.

BUKHOEK (wvl. -houk, zie ou), m. Pruilhoek, fr.

coin oil I'oii hoiiJi: In het bukhoekje staan (d. i. pruilen, fr.

boiiifci). Staat het dochterlje weerom al in 't bukhoekje?

BUKKEN, bid-ii; heb gebid-t, o. w. Stooten. Uiiken.

AVordt giz. van .schapen en geiten die met den kop stooten.

Het schaap bukte tegen de deur. De geiten bukten tegen

malkander, fr. se dogiiaicnt. — Het uud fr. buqucr betce-

kcnde hairier, stooten, horten.

— Wordt ook gez . van eene draak of kolder, fr. ccrf-

volant, die, bij gebrek van zwaarte aan den steert, in de'

lucht weg en wedcr slaat.

— Ook in 't marbelspel. Do hand vooruit stooten als men
den marbel schiet, anders gezeid Vurken, Poetsen, Poot-

steken, enz. Niet te bukkcn. Hij heeft gebukt.

— Gestoord zijn en zwijgen, anders gezeid Brotten, pnii-

len, fr. bonder . Het kind stond te bukken omdat het berispt

was geweest. — Het fr. bongiier bet. etre df mmivaise
hvmcur.

— Op iets bukkcn, wordt schertsende gezeid b. v. van

iemand die, beu gcelcn zijnde, met spijt een nieuw gerecht

ziet opdieneii waatvan hij geern eten zou, maar niet meer

kan. Zij st.aan daar nu alien op dien kalkoen te bukken.

— Bukken verschilt van Bokken. Zie bokkex.

BUKKER, ni. Die bukt. Ecn bukker van eenen jongen,

fr. nn gar(on bondcur.

BUKKESTEEN, m. en o. Soort van steen dat men
in de vclden \indt, bijlcans zoo hard als ijzermaalsteen, doch
gcen ijzercrts licvattende. Groote knorren van bukkesteen.

BUKSCHAAF, v. Bij timm. De klikke waar men den

buk of messing mode sleekt, fr. bouvet ii languctte.

BUL of BOL, o. De schacht van eenen boom, het deel

van eenen boom van aan de wortels tot aan de kroon, 't zij

de boom nog groeit, 't zij hij geveld is, fr. troiu, tige. Een
bul beschalen. Een but in planken zagen. Het bul van die

eik is kronigegroeid. « Die boom heelt gheen takken, maar
alle de blaeren spruyten uit het bid. » (P. De Vynck.)

« Boomen hebbende het bul soo dick dat vijf menschen niet

machtigh en waeren ecn t' overvademen. » (Id.) » Daer jon

ick twee biillcn van ghezaegde nuetclaers, » zegt schertsende

Ed. De Dene, want als de boom gezaagd is, dan is er gcen

bul nicer, i \ an belemmertheyt op straten, het zy van

bullen, blocken, oft andersins. » (Cost. v. Belle.)

Een zager op zijn bul

Heeft geera zijn glas vul.

(Sprcekw.)

— Een bill van ccncn vent, een vent gelijk een boom,

groote Idoeke kerel.

—BUL, —BOL, z. Onder-, Stul-.

*BULCKE, bij Kil., zie bolke.

—BULDE, 7. —bolde.

BULF, m. Dulf, vuistslag op den rug.. Eenen bulf geven

of krijgen. Door de bulven moeten loopen (door de baffers

moeten loopen, zie BjVFFER).

BULK, m. Zie bilk en de comp. aid.

BULKEN, o. w. Hetzelfde als Pulken.pilken.puttcien.

Zie I'Ui.KEN.

—BULLE, z. Vasten-.

*BULLE, bij Kil., zic onder bvllig.

BULLIG, adj. Hetzelfde als Verstierd (zie aid.) Eene

bidlige koe. Eene koe die bullig wordt, is onbekwaam om
nog bekalfd te worden, geefl weinig of geene melk meer, en

is daarbij wild en gevaarlijk : ook haast men zich bullige

koeien vet te Icrijgen en te slachten.

— Bij uitbreiding ook gez. van andere dieren die hon>-

aardig en gevaarlijk zijn . Een bullige hond.

— Kil. Bolle, buUe, taurns non castratus.
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BULSEN, biilstt; heh gehitht, o. w. Gcweldig hoesten,

fr. tousscr riolemmcnt.

Hoesten en bidsen. Hij doet niets clan hoesten en

bulsen. Hij hecft gcheel den nacht yehoest en gebulst. Hij

hoest en bulst gedurig.

Men zcgt ook huhcn en bulsen, dal Kil. vcrlaalt door

tussire vehementer. En in een woord Hulsebulsen :

c Hyglien, cucchen, hulsebulsen sonder eudt.
«
(L. Vossius.)

— Kil. B\ilsen, tiissire. Men zegl ook BuNlen.

—BULSEN, z. Hulse-.

BULSTEN, o. w. Zic bulsen.

BULSTERACHTIG, adj. Zie bolster.vchtig.

— BULSTEREN, z. Op-.

BULSTERHOUT, o., niv. -liouten. ledere van de

dwarsribhen of bodemstiikken die den grond van een bed

uitmakcn waar de stroozak of de bulster op ligt, h./on-

failles.

— Bij metsers, enz. Elkeen van de dwaishouten die de

planken van eene stellagie ondersteunen, en met de eene

einden in den nniur steken en met de andere op het slrijk-

hout ru>ten ; bij Kramers Bimsem en Korteling geheetcn,

fr. boiilln.

BULT, ni. De daad van eens te bulten, een stoot.

Koiicn bult krijgen van een schaap. Eenen bull geven. De
mill sleekt de aarde op, bult bij bult.

BULTACHTIG, adj. Zie uultig.

BULTE, fr. bosse, is v. bij ons; elders zegt men Bult, m.

— Een gebochelde. Zijn brotder, zijne zuster is eene bulte.

Bultje de' kleermaker. Godfried de Bulte, hertog van

Lotharingen, was een kloekmoedige en verstandige vorst.

— Bij speldewcrksters. Een marktkantje met figuurtjes

lijk boclicltjes. De bulte geldt vier stuivers de elle.

BULTE, V. Meelbuidel, ix.bhUeaii, blutoir.

BULTEMEEL, o. Gebuideld meel, h./arhie bliitee.

BULTEN, bultte,gebi(lt, b. en o. w. -Stooten bez. met

den kcip, fr. ponsser, heurter de la tele, cesser. De moUen
bulten, als zij de aarde uit den grond opsteken. Schapen,

geiten en kalvers bulten, als zij met den kop stooten. De
geit bultte den bond. De stieren bulten. Van eene koe zegt

men niet dat zij bult, maar wel dat zij steekt met de horens.

— Ook van menschen, docli meest fig. Irniand uit zijn

ambt bulten. Eenen koning van den troon bulten. « Het zal

gaan lijk bij de mols in een molhoop ; zij zullen malkan-

deren emit bulten. < (•**)

Belofte is schuld ;

Die 't niet en doet, wordt in de helle gebult.

(Spreekw.)
— In 't marbelspel. Zie dokken.
— Bij bakkers. Buidelen, fr. Hitter. Zie BULTE, 2°. Ed.

De Dene, sprek. van bidvkers die het tarwemeel zonder

bedrog buidelen, z^gt :

Som bull se uprechtich.

~ o. w. Uitzetten, uitwaarts buigen op wijze van eenen

bochel of gezwel, fr./aire saillie, faire basse, /aire ventre.

Zie UlTBULTEN.

-BULTEN. z. Uit-, "\Veg-.

BULTEREN, biilterde, gebiilteni, b. en o. w. Bij

bakkers. Buidelen, builen, fr. blitler. Gebulterd meel.

— Frequent, van Bidten.

BULTIG of BULTACHTIG, adj. Gencgcn om te

stooten, stfiothoofdig. Een bultig schaap.

BULTKAS(SE, v. Bij brouwcrs. Eene lange kist in

planken, waarin een trommel draait van ijzerdraad gemaakt

:

in dczen trommel stort men het mout dat van den ast komt,

om het, onder het draaien van den trommel, te zuivercn

van de kiemen en schoten die door het ijzerdraad heen-

vallen.

— Zie BULTEN.

BULTMOLEN, -MEULEN, m. en v. Meelbuidel,

soort van groote lange tronuuel met temsgoed overtrokkcn,

dicn men ronddraail om de mcelbloem van het gruis te

scheiden; ook enkelijk Bulte genaamd, fr. blutoir, bluteau.

BUM, m., BUMME, v. Deuk, bull, in Limburg

Dumpel (.Vlg. VI. Id.), fr. cnfon(ure. Eene bumme slaan

in eenen hoed, in eenen koperen ketel, enz. lemand eenen

bum op zijnen hoed geven.

— Schertsende benaming van een Manshoed. Een oude

bum. Een versleten bumken. Eenen nieuwen bum koopen.

Zie BOIIME.

BUMMEN, bumde, gebumd, b. w. Deuken, builen.

Eenen lioed bmnmen (er kwade vouwen en putten in

slaan). Men hail hem zijuen jas gescheurd en zijnen hoed

gebumd. Een gebumd hoedje. Een koperen ketel bummen.
— letnatui bummen, hem zijnen hoed over de oogen

slaan. De kwade jongens biimden het boerken.

— Zie BO^L^^E^^

BUNDEL, m. Zie p.o.ndel.

BUNDSEL, BUNSEL, m. Luren, luiers, zwachtels,

fr. maillot. Een kind in den bunsel (in de doeken) docn. De
arme moeder vroeg eenen bundsel, fr. une layette,

— Doeken gewonden en gebonden op een ziek deel van

't lichaam. Zijn been ligt in eenen bundsel. De diehter

Bilderdijk staat verbeeld met eenen bundsel rond zijn hoold.

— Een pak doeken en lappen. Zoek in dien bundsel eens

eene groote schroode lijnwaad.

— Een dik en onzindelijk geklecd mensch. Is dat aange-

kochcld zijn ! ge zijt lijk een bundsel.

BUNDSELEN, bitndselde,gebtindseld, b. w. Zwach-

telen, in doeken winden en binden. Een kind bundselen,

fr. emmailloter un enfant. Eene wonde bundselen, fr.

bander une plaie. Een gekwetsten voet of een lijdeud hoofd

bundselen. Hij kwam met het hoofd in doeken gebundseld.

« Dat kindeken in zijn doec.\kens legghen ende bundselen. »

(C. Vraiicx.)

BUNSEL, m., zio hunikel.

BUNST(E, V. Eene bolde hoogte, knorre, kwast. Die

akker li^t in bunsten en knorren. Die eik is al bunsten en

kncirren. — Zie hunt.

— Kleen hutteken van stroo staande langs het water,

waar de aanden in slapen en eiers leggen ; ook Kooie en

Aandeslopje genaamd.

BUNT, m. Heuvel, hoogte, bobbel. Die straat, dat

land ligt in dalen en bunten. Een appel met bunten.

— Vgl. gr. Do'jvo;, fr. boune (eminence, hoogte).

BURGEMEESTER, m., zie borgemeester.
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BURGEMEESTEREN, buigemcestcnfe , hel> gc-

burgemccstii\{, o. \v. Bui gcmeesler zijn. Wei of slecht

b^rgemeestcren. lemand lecien burgemce^eren.

•— Gediuig iiet woord hiirgcmivster in zijne rede herha-

lea. Als gij den buigemeester ids wilt vragen, ge moet vecl

bur^emec'btei'cn, dat hoort hij geera.

BURL, BEURL, BURREL, BEUREL, m.

Gebrul, fr. i;iiigisieimnt.— Zie BEUREL.

BURLAAR, BEURLARE, m. lemand die burlt,

harde scbreeuwer. Die zanger is een groote burrelare.

« Desen blaspheraigen hiierkire moght lieren en baren,

tot dat hyts moede was. » (J. David, s. j.)

BURLEN, I'urlde, heh gcbiirld; 00k Beurlen, o. w.

Hetzelftle als Bnillen, bulderen. De os.sen en de koeien

burlcn (loeien, fr. beug/er, breuiller). De stormwind burlt

(huill) in 't woud. De onstuiniige zee biirlt. Van iemand

die hard schreeuwende zingt of roept, zegtmen dat hij

burlt. Een burlend geschreeuw. <: Toonende sulck een ver-

bolgenthiyt dat hy biirrclde gelijc eeu stier. » (P. De-

vyuck.) « Wat hy badt, huylde, bnrrelde ofte riep, twas

al te vergheefs. » (X. Despars.) ?. De wilde beeiten sullen

vlieden; met huylen, burlcn endc gheschuyffel herwaerts

derwacits loopende. » (F. de Smidt.) « En zoo veel niet en

moet bnrrelcn van den honger, lyk de kocyen van oiizen

gebuerman. » (C. Duvillcrs.)

— b. \v. Een lied burUn, fr. beugler un chant.

-— Kil. Borlen, cliimare^ vociferarc.

-BURLEN, z. l"il-.

BURLING, BEURLINGE, v. Het burlen. De
beurlinge van den donder in dc verte.

BURLSTEM, BEURLSTEMME, v. Eene hard-

schreeuwendc stem. Die zanger met zijne biulstem. Eene
Icelijke burlstenime.

BURREL, m. Zie BEUREL en BlRL.

BURRELEN, o. w. Zie Burle.n.

BURSTEL (uitspr. hiistel, zie Rs), m. Borstel, fr.

brosse. Zie hrelv.e.

— Zooveel vcrwstof als men met den borslel nemen kan.

Een burstel verw. Twee burstels verwe.

— Slevige haarpijl van een verken, fr. soie de cochon. De
burstels uittrekken . Do schoemaker bezigt burstels om met
spinaal to nauien. « Ghelyck den burstel oft naelde den

draedt deur treckt. »
(J. David, s. j.) •< Glielyck een eghel-

ken, alst s\-n scherpe burstL-lcn op-stelt, ende hem daer

mede int ron.le bewapent. - (Id.)

—BURSTEL, —BORSTEL, z. Blink-, Duim-,

Hand-, Kasijn-, Kleenhcii -, Knevel-, Koppelspin-, Krets-,

Ixo^e-, Par.e.'l-, Pluin\-, Poeier-, Pond-, Reed-, Slag-,

Smout-, Sliijk-, Tcr.c-, Tick-, WeOr-, Zeep-.

BURSTELAAR (uilspr. bustclare, zie Rs), m. Bor-

stel, fi. bi-osii: Met ecncn burslelare hot huis uitvagen.

— Diis zegt men 00k Trezelaar voor Trezel, fr. criblc.

—BURSTELAAR, z. Klcer- enSchoe-; beidewoor-
den nicest gcbruikt in 't Poperingsche.

—BURSTELEN, z. Weg-.

BURSTELHOUT, BORSTELHOUT, o. Stuk

hout w-aarin hot haar van eonen borstel vastzit, ir.J)atte. De
steel van het bmstelhout.

BURSTELING (uitspr. bustcling, zie Rs), v. ?Iet

burstelcn.

— Rossing, pak slagen, fr. riic/ce, brosse'e. — Hardo be-

risping. Eene bursteling geven of krijgen.

BURSTELKOP (uitspr. busicl-), m. Sthertsende of

scheldende gez. van een hoofd met verstreuveld en opgere-

ztn haar: ook van iemand die zoo een hoofd hcefl.

BURTE, v. Beurt, (r. four.

— £ei:e burte dansen, eenen toer, eene ronde, eene partij

dansen, fr. danser unpas, Gaan wij eene burte of twee dan-

sen ? Als hij eene burte gedonseu had, ging hij henen. Twee,
drie, vier, vijf burten dansen.

— Eene burte dansen verschilt van eene bonte dansen.

Het eerste beteekent eenen bepaalden tijd dansen terwijl

men een deuntje zingt of speelt; het tweede beteekent Eeni-

gtn lijd dansen, hetzij in eenen trek,lietzij met verpoozingen.

Als men eene bonte gedanst heeft, kan men verscheidene

burten of keercn gedanst hebben.

BURTEN, m. Kloek en gezoncl kind. Een gildige

burten. Een gezonde burten.

— Het eng, burthen cX burden beteekent Eenen last, en

ook Een kind.

BURZE (uitspr. buzze, zie R.s), v. Borze, zie ueurze en

de comp. aid.

— Kleen kind. Eene kleene burze van een kind. Het is

jammer van dat arm burzeken. Een loiechtje en zijn zuster-

ken, twee kleene burzetjes, zaten bij den kouden heerd te

beven.

BURZEKENSKRUID, o. Zie beur/.eke.nskruid.

BURZELUIZER, m. Zie beurzeluizek.

BURZEN (uitspr. buzzen, zie v.S),bursde, hcbgebursd,

o. w. Zie beurze.v.

BUSCH, m. Bosch, woud, fr. bois,forct.

— Bos hout, mutsaard, fr.fagot. Eenen buscli hout bran-

den. Eene houtmijt van honderd busschen. Zie BoscH en

de comp. aid.

— Bussehen niakcn, buschje happen^ gaan spelen in

plaats van naar school te gaan, fr. (aire I'e'eole buissonnure.

Hij heeft gisteren busschen gemaakt. Eene gansche week

buschje kappen. Hij heeft deze week eenen keer buschje

gekapt. — Zie onder boekbin"de.\.

BUSSCHELTJE, o., vklw. Zie BUSCHen bosch.

BUSSCHEN, i'W./;/.-, heb gebtischt, o. w.In 't schoel-

jcspel. Eerst ]xissen om dan de laatste van alien op te

mantelen.

BUSSCHOP, ra. Zie disschop.

BUSSE, BOSSE, v., fr. bo/fe.

— De bosse van een wiel bij ons is de Naaf, fr. tnovni

dc roue. Kramers vertaalt het door 't fr. boite de moyeu,

boite de rotu\ hctgcen wij in Vlaanderen Binnenbusse

noemen.

— Voor dc bussc Z'jn, ongeneeslijk zijn, moeten sterven,

fr. elrc ccnjisgue. Plij is voor de busse. — Ook gez. van

eene niislukte zaak. Causa den oorlcg, is onze beraamde

reis voor de busse. (Men weet dat er in vele pkaatsen eene

Begr.avenisbusse bestaat, waarin hel Gemeentebcstuur, ten

gerieve van den grafmaker, de namen steekt van de overle-

denen, met bepaUng van den dag dat ieder lijk moet begra-

ven worden.)
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— Bij nuiklers. Houten koker door 't midden van den

ligger of ondcrsten molenstcen. Het is in de busse d;it de

jjcrc dranit.

— Zio missE en do cmnp. aid.

BUSSE, —BOSSE. Zic de coinp. onder —BOSSE.

BUSSEBOOM, m. Zie iiossKiioOM.

BUSSEBOOMEN, adj. Zie bosseuoomen.

BUT, ni. SlDit, fr. coup, hcurt. lemand eenen but

geven met de vuibt, rnet den ellebooj^, met den voet.

— In 't spel. Stoot van eenen marbel of bonkel tegen

eenen aiulere.i marbe! of b' >nket. Il( gaf den bolleket eenen

grootcn but,

— Fig. Harde berisping. Icm.-md eenen \mt geven. Eenen

but krijgen. Hij verwachtte zich niet aan zoo eenen but. Die

but /.al hem leeren op zijne hoede zijn.

— Zie nuTTEN. Het fr. botte betcekent ondcr andcre Eeii

stout met den schermdegcn.

—BUT, z. Vrij-.

BUT, m., vkhv. hiitjf. Bij visschers, e;iz. Soort van zee-

visch, in de Woordenb. Bot, v. gcheeten, doch bij ons

vooral die soort van Bot die in 't h. Jlit, fiiciuid hect, 1. pla-

tessa Jlfssus. (Van Beneden, .liiii. Purl. 1865-66, docuni. .

bl. 602.) De but is geene plaat.

—BUT, z. Hele-, Tone-.

BUTOOR, BOETOOR, BETOOR, m. Bij peerde-

smids. Steelcmcs om de hocf te zui\eren ecr men cr liet

hoefijzer op nagelt, fr. boiitoir, btitoir.

— Butoor is ook de naam van een moerasvogel, bij ons

Moerslier en in de boeken ook Rocrdomp gcnaamd, fr.

biitor. Hij schreeuwt gelijk een butoor.

BUTSE, V. Hetzelfde als Blutse, kncuzing, gekneusd-

hcid, fr. mcurlrhsiire. Een appcl die valt, krijgt eene butse.

— Bobbel of gezwel ten gevolge van cencn val of slag.

— I'ig. Kleene jongen. Eene (klecnf butse van eenen

jongen. Zoo zcgt men ook Eene puisto, een bubbel van

eenen jongen. « De jonghe biidsen tscliolo hebbende stacic. <

(Ell. Do Dene.) - Vgl. Burze.

—BUTSE, /. —BOTSE.

BUTSEEL, BUTSELE, zie iii.sTiNO.

BUTSEN, biitst.-, hcb o{ b.'i ^,-biilst, c w. Botsen,

fr. hctirtcr, choqiier. De twee scluiitcii butslen tegen elkaar.

— Kiiiderspcl. Twee knapcn geven elk een gelijk getal

knikkers of marbels die te zamcn necrgcstootcn worden in

een putje, en volgens dat er paar of onpaar in het putje

blijven of uilspringen, wint do een en vcrliest dc anderc. Dit

sp.d wordt ook .Schokkcn gcnaamd.

'BUTTE, bij Kil., zic KAUOUT.

BUTTEN, bntte, hcb g,-hut. o. w. Botsen, tegen iets

aanstooten, fr. hcnrter, choqiicr, eng. A) butt. Met liet hoofd

tegen dec muur butten.

— Kinderspel. Twee marbels oj) inalk.aar laten necrval-

len dit ze van een spatten, en dan met den eenen stekken

cf schieten naar den andcrei; ; anders ool: Drujipen gezeid.

— Zie BOTTEN,

BUTTER, V. Zie noTER en de comp. aid.

BUTTERPLAS, m. Zie Br.UTEKi>i.\s.

—BUUR, z. Oven-.

'BUYSE. bij Kil., zie Bur.s.

BUZERON, m. Hetzelfde als Boezerou. « Een man
met een buzcron aen. a (H...)



c
C. Onze oiule schrijvers gebiuikten in vele woorden de

C, daar waar wij nu de K bezigen, Komt de lezer zulke

tegen, hij gelieve de woorden onder de K te zoeken ; hier

volgen aleen, met een slerreken (*) voorzien, alzulke die, om
reden van andere veranderinge, eenige moeielijkheid in

't zoeken zouden bijbrengen.

CABEEUWEN, zie kabili.en'.

CADUUT, o. Zie conduit.

' CAECKHARNASCH.bij DeDenc,z. kaakharnas.

'CAEMPSAET, zie kempzaad.

CAKERNAS, bij <'. Vrancs, zie kaakharnas.

CALIJS HOUT, CALISSIEHOUT, o. Zie KA-

LISSEHOUT.

CALISSIE-POEYER, o. Zie kaussetoeder.

CALMUS, m. Kalmoes. Kil. in Append, calamus

aroniatictis. Zie kalmoes.

CANEGHEM. Een dorp van Vlaanderon.

— //// komt van Cancglwm, zie KOMEN.

CANTERIJE, bij Kil., zie kantorij.

CAPPE, V. Zie kai'.

CAPUCIJN wvl. CAPUciiN, zie ij), m. Soort van huis-

duif, die in 't fr. pigeon nonnain heet.

— Xaani in eenige strelcen gegeven aan de Roode beet,

fr. hfttcrave. Capucijnen die jeugdig groeien.

— Naam van eene hotbloeni, tropccohtm L.. fr. capticine.

— Het vklw. capucljntje oipatrrskapje is ook de bena-

ming van een nieuwwetsch handlaniptjc met een domperkcn

dat, als een kapuitsken, nevens de brandende wiek hangt

om er over omgekeerd te worden als men het licht dooven

wilt. Met een capucijntje naar bedde gaan.

CAPUCIJNEKNIE, m. Eene kwaal aau den knie die

diU opzwelt, gcmeenlijk van te lang te knielen op eeneu

kouden vlocr, fr. gi-nou Jc capucin. Eenen capucijneknie

krijgen, hebben.

CAPUCIJNEWORTEL, ofenkdijk CAPUCIJN,
m. Naam dien men in sommige streken geeft aan de Roode
beete.of Beetwortel, fr. hftterave. Capucijnen zaaien. Capu-

cijnen lezen of looveren (er de buitenblaren van afpUikken

tot voedsel van 't vee).

CARDOEN, o. Zie kardoEN*.

CARITATE, CHARITATE, v. Cliristelijke liefdo,

fr. chariti'. • 't Welcke glieene broederlyke charitate is. ^

(Z. v. Male.) « Hem oeffende in wercken van charitate. -

(M, Lambrecht.)

— Liefdewerk, milde gift, a.almoes, fr. charitc.YecX cari-

taten doen aan de arme menschen. lemand eene caritate

geven. De caritate viagen. Caritate voor de voortplanting

van 't geloof, voor de heilige kindschheid, of voor een ander

good werk. < Doendc zoo mildelick ende menichsins haer-

liedcr oft'eranden ende charitaten dat er een ontallicken

schat van ghelde verghadert wiert. » (N. Despars.l < Wiens
caritate tot den armen over al bekent zyn. » (B. Surius.)

» De deuglit te volghen, ende caritate te doen aen onzen

evennaesten naer ons vermogen. » (Z. v. Male.) * De ghe-

meynte in een nieuwe ghebou >vde kercke tot bermhcrtiglie

caritate bewegen. ^ (L. Vossiiis.)

CARITATIEF, CHARITATIEF, adj. Liefdadig,

milddadig bez. jegens den arnie, die veel aalmoesen geeft,

fr. ckantable. Een caritatieve niensch. Die caritatief is sterft

eene goede dood. « 'K en vinde dat niet ca>-itatif \an het

ievers te doen spoken, met klaps of andersins, om eenen

proprietaris scha te doen. * (***)

CAROTE, v., vkUv. carootje (wvl. cariitje, zie Kr.AXK-

VERKORT.). Eene eetbare akkerplant, anders Wortel, Wer-

tel, Weltel geheeten, lianctis carota L., fr. carotte. Caroten

zaaien. Caroten etcn.

CAROTEQROEZE, v. Het gebladerte van worteK,

U./anc Jc carotte.

CAROTEWORTEL, m. De eetbare wortel, tegen-

over lie carotogroeze, fr. racine de carotte,

CAROTEZAAD, o. Wortelzaad.

"CARROY, liij Desp., zie K.\R00i.

'CARTOUSE, bij Surius, zie KERDOES.

CARYOFFEL-NAGHEL, zie K.\RNOFFEL,

CASSOUDE, ZM KERSOUDE.

CATERNE, v., fr. calharre. Zie katerne.

*CATHERNE, v., zie k.\nteerne.

*CATHEYL, CATEYL, zie k.\teil.

*CATHEYLICK, adj., zie k.\teillijk.

*CATIVICH, adj., zie K.\TijviG.
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'CATTENCRUYT, o. Zie k.vitepier.

*CAUCHIE, V. Zic KvVUsijUE.

CAUSA, voorz. en voegw. Om dieswille van, .langezien.

Hij kan do ilicf niet zijn, causa hij was in Frankrijk als die

diefte hier gcbeurde. Hij kon daar niet n.iar toe gaan, causa

zijnc ziekte.

— Hot woord viniit men dikwijls l)ij vroegere schrijvers,

er wordt nog dagelijks gebruikt bij 't volk.

CAVEL, bij Desp. hetzelfde als Kabel, zic kavel 2".

"CAVELOTER, zie k.\veix3TTEr.

'CAYE, bij Desp., zie k.\.\i(e.

CEBOL, m., klemt. op bol. Eig. fr. ciboulf.

— \'er« inteide ajiiin die in de lente wedcrom geplant

wordt. In den naniiddag eenen boterliam eten met cebols.

— Kil. Cebolle, cebol, capa.

— Xiet te verwarren met Seliol (kleml. op sc).

CELIADONE, CELIADOONE, v. Eene plant die

Ir. cheliJoiitc lieet, cluUdomum majiis L. PanneliOeken

bakken met celiadoone, mater en tcnkte in den teiniwr.

« D.in nioet men celiadonf nemen met de wortelen en

stampen. » (G. Simons.)

CENTER, m. en o. Jliddenpunt, fr. centre. In 't center

der aarde. (lodt heeft het herte in den center van het

lichacm gcslelt. » (F. Van den Wervc.)

— In of op zi/'nen center niet zijn, van of nit zj'nen

center zi/'n, onpasselijk, ziekelijk zijn. Ik en ben vandage

in mijnen center niet. — Onlhutseld zijn, uit zijn lood zijn.

« Is 't dat het onveranderlyk herte van den geslaedigen Job

is uyt syn rastplaetse en eygcn center vervoert geweest door

dese vreese. » (F. Van den \Ver\ e.)

CENTERBOOR. o. Zie .\ppei.ro iR.

CENTS, CENS, m., mv. eeiitzen, cenzcti, vklw.

centsiefn. Hetzelfde als Cent, ecn koperen muntstukje van

twee centiemen. Om centzen spelen. Eenen stuiver in cenzen

wisselen. Hij ziet op eenen cents (hij is gierig). Eenen cens

in twee'n bijten.

— Voorgegaan van een hoofdtehvoord, wordt cents even

sis/raiii, gulden, enz. gebezigd zonder den nitgang van

't meervoud, b. v. honderd cens. Hij gaf mij twintig cents.

—CENTS, —CENS, z. Zondag-.

CES, o. Een maatregel die in 't Kcrkclijk Recht cessatio

a divinis heet, d. i. ophouding of schorsiug van de goddelijke

dicnsten en van 't gebruik der HH. Sacramenlen. Eene kerk

valt in 't ces, als zij b. v. onteerd wordt door eenen diod-

slag. t Soe wie faicl doet in eenighe kercken, endc uyt dies

ces of ban geleyt is. » (Cost. v. Ipre.)

— Ook de censuur of straf die in 't Kerkclijk Recht

interdictiim heet. Het ces leggen, fr. jeter I'interdit, op

eene stad, op eene landstreek. « Die de sentencie der heylighcr

kercken niet en achten, als den ban, tees ende dicr ghelike. »

(Th. van Herentals.)

CES, o. Verkorting van fr. acccs. Wordt maar gebruikt

in 't niv. (r.?5c«, vklw. ces^ens, voor Vallendc ziekte, fr. aeces

d'epilepsie, mat cadiic. De cessen hebben, krijgen. Onder-

hevig zijn aan de ceskens. In de ceskens vallen, liggen.

— Men zcgt ook de acccsscn, de dakcessen en de dikccssen.

Zic onder i).

CETER, SETER, TSETER, en ook TETER, m.

Hetzelfde als cng. tetter, fr. dartre. Kil. Ceter, mentagra,

liclun. Ceters hebben aan den arm, in het aanzicht. Mel

ceters bedekt zijn. « De gczoutc waters en ceter'i met dezen

Tritum geslreken zynde, worden ook genezen.» (G.Simons.)

Die koe zit vol ceters aan de pooten. Een hond die ceters

heeft aan den balg.

— Ook gez. van de schubbige raidigheid die, gelijk ceters,

op zekere gewassen somwijlen te zien is. Aardappels met

ceters bedekt. Ceters op dc schors van eene eik, enz.,

gelijken aan reesems van schurfachtige wratten. Dc ceters

en zijn geen pokken noch wannen.

— CETER-VCHTio, adj. Van den aard der ceters.

—CHAAIEN, z. Gic-, Ka-.

CHAMPETTER, m. Veldw.achtei, fr. garde-chani-

petre. De champetter van de naburige gemecnte heeft den

dief vastgegrepen.

— Soort van kwiksteert, ook Peerdevoetje en Schaap-

herder genaamd. Het champettertje woont in houtmijten,

legt 537 eieren die wit zijn met grauwe stippeltjes, en aast

op wormen en andere insekten.

— Eenigen zeggen ook Schaaphelter, hetgeen gissen laat

dat champettertje, met vcrschuif van klemloon, verbastetd

is uit sehaiip/ierdi-rtje.

CHARITATE, v. Zie carit.me.

CHARITATIEF, adj. ZieCARlT.vriEK.

CHICOREI, CICHOREI (uitspr. siioreie, sni-ereu ),

v. fr. ikicoree. — Wcgcns den uitgang, zie onder .\RME1E.

CHICOREIAST, ni. Ast of eest waar men chicorei-

booncn droogt.

CHICOREIBOON, v. De chicoreiwortels worden in

langwerpige stukjes geineden om op den ast gemakkclijk

te droogen, en dan gemalen te worden : deze stukjes heet

men Boonen of Chicoreiboonen. De chicoreien worden in

boonen gesneden. De boonen op den ast brengen. De

chicoreiboonen moeten tien uren lang op den ast droogen.

Chicoreiboonen malcn.

CHICOREILOOF, o. Bij landb. Soort van raaploof

wiens bladeren aan die van de chicorei gelijken, en wiens

knollen peerachtig zijn.

CHOOR, m. Zie KOOR.

CHORAAL, m. Zie kor.v.\i..

CHRISTAELEN, adj. Zie kristalen.

CHRISTELIJK, adj. Godvreezend, deugdzaam. Dat

zijn christelijkc nienschen. Hij is zeer christelijk. Een

jongiMi van chii^tolijke ouders (een kind van goeden huize).

CHRISTOFFEL, KERSTOFFEL, STOFFEL,
m. Eigennaam, 1. Cliristoplwriis. De legende zegt dat de

H. Christoflel ecn man was van buitengewone grootte, die,

gewoon van de lieden door den stroom te dragen, de gunst

genootvan eens het kindeken Jesus dezen dieust te bewijzen.

— Fig. Een dienstveerdig en vermogcnd man op wiens

hulp men rekenen mag. « W.at kan hy my doen ? hy en heeft

noch magt noch crediet noch vrienden noch geld, en Godt

zy gelooft, die en onbreken my noch niet : ik hebben mynen

Christoffel en hy niemant ; ik ben overste en hy onderzaet,

ik zal in alles gelooft worden en hy niet. » (F. Vanden

Wcr\e.)
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— op tcmand titten ofilaan Vjk Stofcl op zi/n verken

of op zi/n katte, hem onmenschelijk behandelen, geweldig

s]aan. c Ik heb gezeid dr.t Stoffel door onze voorouders tot

eenen duivclsname misbruikt placht te worden, gelijk Pictjc,

Gecrkcjiy Lame/i^ Ilanskr, Ilcintje^ CDz., en 't is genoeg

bekend dat men duivels, tooveraars, heksen, enz. bij nachte

op katten en verkens placht te doen rijden : daanan komen
nu de spreuken :

lijk Stoffel op zijn katte,

lijk Sloffel op zijn verken,

die alle twee eene verzachtinge zijn van li/k den diiivel op

zifti kattf, enz. En waarom zijn de Vlamingen nu zoo rap

ter tale om den duiiel in hunne spreuken te bezigen? 't Is

omdat de geloofszendelingen hnn van over ouds geleerd

hebben dat hunne oude afgoden duivels waren, anders

zouden zij ze^en gelijk zij placliten : li/k Vri/'a op tuntr

katte, 2ijk JI'oe7t op zyitpcerd, li/k Thor op zj/neti bok, lijk

J'roo op zi/tun ever, ecz. — Sint Christoffel en is zeker

nievers meer gekend, hoor ik, als te Jloorseele. Groote en

klecne staander altijd mee in den mond, en ne kunnen geene

vergelijking maken zonder daar sente Christoffel in te

brengen : zien zij eenen langen vent 't is tie sente Christoffel,

heeft er een veel macht, hi/ heeft er seffens zoovele als sente

Christoffel; moet men lets wegdragen of verslepen dat te

zwaar is, gc zoudt vel tnogen sente Christoffel zijn. Dat

zal men nog al lichtelijk verstaan als 't geweten is dat in de

kerke te Xloorseele een groot sint Christoffels beeld staat. >

(R. d. H. IV, bl. 295.) — « Ik heb nog hooren zeggen, /jy

zit op zijn pecrd lijk Stoffel op zi/n verken.' Als ik een kind

was \Tagende hoe Stoffel op zijn verken zat, zoo antwoord-

den ze mij : hij houdt hem bij de burstels. » (H. Godschalck

in R. d. H. IV, bl. 288.)

— Ook gebniikt in den zin van Lompaard, onbelompen
mensch. Wat een Stoffel is dat ! Daar kwam een Stoffel

van den buiten.

— Ook nog als inteijectie of soort van vloekwoord, b. r.

Cliristoffcl! is dat een weer (a!s het zeer slecht weJer isj

!

Ik ga u, Christoffel, skian dat je tillcbecnt.

— Op de vraag hoe oud ieniand is, antwoordt men
somwijlen schertsende : Hij is wel zoo oud als Christoffel

:

die was geheel van hoiit. (Aanspeling op S. Christoffels

groote houten st?.ndbeelden die men vrocger in verschillige

kerken vend.)

CHRYSANTINE, v. Eene bloeni die in de hoven

groeit, en in fr. ehrysantliemehecl.

CHURGIJN (wvl. srRZUX), m., fr. chirurgien.

t Medicijns, ehiirgi/ns en apothecarissen. » (C Vrancx.)

— Zie SURGIJ.N.

"CIBOL, bij Kil., zie cebol.

CIBORIE ffvl. CIBOORIE, zieo), v. (niet o.), klemt. op

bo. Hetzelfde .il^ fr. ciboire, d. i. een kclkvormig vat met een

gewelfd dckscl, waarin de heilige Hostien bewaard worden.

Eene zilveren, eene goudcn ciborie. Er staat een kruisken

boven op het deksel van de ciborie.

CICHOREI, V. Zie cmcoREl.

CICUTE, V. met den kltmtoon op eti. Een woord dat

de kruidzoekers gebruiken om de dolle kervel aan te

duiden, fr. eigne, 1. riciita, bij Linn, conium mactilatum. —
Zie KOKTr.

CIEZE, CIEZIE, V. Licht rijtuig op twee wielen, in

de Woordenb. ches genaamd, 1. eisium, fr. eabriol:.

Eene schoone cicze. Met de cizie naar stad rijden. De tra-

men van eene cizie. Er worden meer kmiseu in ciezen

vei-vosrd dan op kordwagens (d. i. er is meer hertkwellagie

bij de rijken dan bij de werklieden)

.

— Vele vrouwelijke naamwoorden hebben tevens den

uitgang e en ie :

Aketisse — aketissie.

Beze — bezie, fr. bale.

Blare — blarie.

Cieze — ciezic.

Dele — delie, noorsch hout.

Euze — euzic.

Fobe — fobie.

ICalanilize — kalandizie

Kave — kavie.

Keule — keulio.

Keve — kevic, kooi.

Krokodile — krokodiUe.

Lene — oul. lenie, leune, (Gaillard's Glossar.).

Mare — metric, fr. caiichctnar.

Meuze — meuzie, muggc.

Miere — mieric.

Peem — pemie.

Ruize, ruze — nizie.

Sponse — sponsie.

Vlere — vlerie, vleugel.

— Vgl. ook de werkw.

Akkcweren — akkewerien.

Blaren — blarien.

Glaren — glarien.

Keren — keriCn. (Kil.)

Xeuren — neurien.

Verdaren — verdarien.

^'erkeeren — verkerrien.

Vorwerrcn — verwerrien.

CIEZEPEERD, CIEZIEPEERD, o. Een peerd

dat gemeenlijlv aan eene cieze gespannen wordt.

CIJFEREN (wvl. riFEKE.N), b. w., fr. chiffrer.

— Jcmand ergcns in tif ;/// ei/feren, zoo listige middcl i

beramen en maalregels nemen dat iemand ergens in mee-

gerekend of emit gesloten wordt. Men heeft hem uit die

vergadering, uit dat genootschap gecijferd. Iemand uit een

erfdeel cijferen. Gij hebt eene reden om van den soldatcn-

dienst vrij te zijn, maar ik \Tees dat men er u algelijk zal

trachten in te cijferen. Is er ievers een lastig werk te vcr-

richten, hij weet er zich altijd uit te cijferen.

CIJFEREINDETJE, o. Zie cijferpen.

CIJFERPEN nvvl.tiiERi'ENNE), v., CIJFEREIN-
DETJE (w\l. CIFERE.NDEKE), o. Griffel Olll op ecuc

schalie uf lei te schrijven, fr. touehe.

CIJPEREN (wvl. ciPEREN;, eyperde, gecijpcrd, b. w.

Zie SIJPEREX.

CINKSEN, m. Hetzelfde als Smksen, Schinksen, fr.

penteeote. ; Zondag na Cinxen. » (R. d. H.)

CIRCA, voorz. Omtrent, rond, fr. environ. Hij is circa

de veertig. «. Circa Ary millioenen rj'k. » (Vaelande.)

Ik heb in zeker boek gelezen

Dat circa honderd jaer voor dezcn

Een katte was.... (J. B. Decorte.)
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CIRKELING, V. Bij metsers. Wclving, boogrninlinj;,

fi. ,l'^-i,!h-. Dc ciilccling van eene vaute.

CITROENEN, cityocnde (wvl. ook ritroendege, zic

IMPF.KKKcr), ;-iivVrocH(/(fvl. ecitroend, zic GE), b. w. Met

citroaisap bercidcn, Kx.citroniur. Eene sans citroenen.

De weikwoorJen, van een naamwoord gevormtl,

beteekenen <lik\vijls clat men aan iets voegt 't geen door dat

naamwoord aaiigednid is, b. v. iemand ketctien en koordi-n

(hem ketens en koordcn aandoen), eenen muur vcnoen,

kalken, wiltfii, zwarten (er eene verw, kalk, witsel, zwart-

sel aan strijken), eene «pi/s dA-oenen, peperen, stiikeren,

zouti'/it enz.

Somwijlcn nogians beteekenen zij't opposiet, namelijk dat

men ergens van afneemt 't geen door 't naamwoprd is aan-

geduid, b. v.

Pr tanve kalandercn, er de kalanders van uitdocn, fr.

dter les charanfons.

Aardappelen keesten, de keesten afdoen.

Eeti put gooren, baggeren, er het slijk uitbalen.

Ahten slootsen, ontbolsteren.

Een swi/n ki'len, de keel aftteken.

De kavier kohbenetten^ ragen.

De beeten looveren, het loof, de bladeren aftrekkeu.

Den tabak luizen, er de luizen of noodelooze spruiten

van uitknijpen.

Ern vogel plm'zen, de phiisjes afphikken.

Eenen boom schorsen, ontschorsen.

Eenen akkcr slekken, fr, de'trnire les limaces.

De menbeh stoffen, het stof afdoen.

Eene plant toppen, haren top uitknijpen.

Eenen hand vlooien, zijne vlooien vangen.

Er zijn cenige werkwoorden van dit slag die volgens de

omstandiglieid nu het een, dan het ander beteekenen. Eene

naalde draden, cr eenen draad in steken; boonen draden,

er lie dradon of vezels van aftickken.

7v' rAAt.VRRSrHIJNSEL.

CIZE, CIZIE, V. Zie cieXe.

CIZEEL, c, scherpl. ee. Bij steenhouwers. Soort van

ijzcrfn bpitel om, onder den slag van een houten hamer,

a; luin, niarbel, enz. te houwen en tene gedaante te geven,

fir. n\ettn.

- CIZEEL, z. Duim-.

CLAM, verl. tijd van Klemmen, zie aid.

CLAUS (wvl. KLOWS, zie au), m., vklw. claiiseken. Zic

KI.AI s.

CLEMENTINE, v. Eene rankende plant die fr. eh-

meilile liect. l-'riOeltjes van Clementine.

"^CLESSE, zio KLis.

*CLEYNICHEYT, v.'Z. kleenigheid.

'CLOCK, in te elocke, zie onder KLOK.

CLUSE, bij Desp.,- zie KLUis.

CLUTEN, bij De Dene, zie kluiten.

*CLUYTE, V. Klucht. Zie onder kluit.spei-EK.

•CNAPE, m. Zie kna.\p.

CODUIT, o. Zie CONDUIT.

•COLE, V. Zie Kooi..

COLKENS, n. mv. Zie KOOL 2".

COLLACIE, V. Zic < oi.r.AilE.

COLLATIE, COLLACIE, o. Kleene drooge maal-

tijd, zoo als bolerhamraen met gebraden .lardappels, kaas

of vijgen, die men neemt "s avonds in den vasten, fr, eolh-

ti'on. Eene kleene collatie nemen.

COMBER, m. Zie B.

COMMEER, COMMERE, v., klemt. op meer.

Xaam dieii men in eenige plaatsen geeft aai}. eene hofbloem,

anders Diamantbloem geheeten, b.Jleiir de la veuve, sea-

biosa atro-purpurea L.

COMMUNIEDWALE, v. Lijnwaden dock die op

den coniinniiieljardi ligt, en dien de geloovigen over hunne

handcn hnuden als zij 'I H. Sacrament ontvangen, h. nappe

de tomminiion.

COMMUNIEKLEED, o. Breede schroode van zijde

of van andere stoffe, waarover de comniuniedwale gespreid

ligt op den communiebank . Een rood of blauw communie-

klccd afgezet met franien. « Over stoffen en zilvere kanten

tot niaken van een komnmnykleed, lynwaed voor eene

kommunydwale, gebloemde stoffe tot maken van eenige

vaenljens, enz. » (Kerkreloening l66g.)

— Eenigen verstaan door communiekleed ook de com-

muniedivale.

COMPAKS, adj., klemtoon o-^ paks. Ecnstemmig, ver-

standhouding hebbende met, fr. qui est d'intelligence ervee.

Zij zijn compaks om mij te bcdriegen. Hij is compaks met

mijncn broeder, ik betrouw hem nict. Al die mannen zijn

compaks met malkander.

COMPAREAT, m. Dagvaarding. Eciicn compareat

hebben (moeten verschijnen voor ccuc bcvocgdc overlicid

om zijn gedrag te verantwoorden).

COMPASSIEUS, adj. Medelijdend van aard, fr. com-

patissant. Een conipassieus mensch. Conipa.ssicus zijn. Com-

passieuze hertcn. Een landtsman compaisieiis wcs«nde. >

(Ed. De Dene.) « Ghelijck sy zeer goedertieren, ctympassi.ia

ende bennhertich is. » (C. Vranc.\.)

— Het woord is veel gebruikt.

CONDUIT (wvl. CONDUUT), o., klemt. op ditit. Bnis

of "oot langs waar een vocht vloeit, fr. conduit. Een onder-

aardsch conduit. Een conduit maken . . Om al daer up te

delvene trondnut van den watrc dat loopt footer .stede van

den Damme... ende tlood van den eonduute was te Bragghe

inghebrocht tsnavens ten 5 hueren. >> (Kr. v. Br.) « Hy

ordonneert ronlommc (die fonteyne) die conduyten daer hy

wilt dat die wateren zullcn wtvloeyen tot een yeghelicx

ghcrief. » (C. Vrancx.)

Gang, sluipweg, fr, conduit, allee. De dief, die in out

luiis gedrorigen heeft, moest er wel de conduiten van Uenncn.

Hij weet al de conduiten van 't paleis, van den doolhof, enz.

Hij kcnl de conduiten om tot bij den koning te geraUen. Ik

zal u de conduiten leereu (zie la.at). Hij zou !"•'• 1
'

duiten van die zaak kennen.

— Alle conduiten ontsluite:' in, t meie, zegt men sprekcnde

bezonderlijk van de plant- en boomgewassen die met dcze

lentemaand beginnen te groeien en nit te botlen; dan ook

fig. van het verhuizen van dicnstlwden en huisgezinnen,en/.

hetgeen meest in dezen tijd gebemt.
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Daer elck blomkin lacht

In zijn groeyende cracht,

En der liefden condtiten

Ontsluten, ontsprijnghen.

(Ed. De Dene.)
— Jlen /.-ijtook Coduut, Caduut.

CONQUEST (uitbpr. conkest, klemt. opto/l, o. Aan-
gewonnen huwelijksgoed, fr. co.i^'iet. Het conquest is

gemeene goed en het houdt geen zijde. Zy lieeft recht aan
de helft van de conquesteu.

— Het woord, dat nog in gebruik is, staat meermaals in
de Cost. V. Vlaanderen, b. v. Cost. v. Veurne, XIII, 6.

CONSENT, o. Toestemming, fr. consentemcnt. Con-
sent vragen om iets te doen. Met voile consent slechte
gedachten hebben. r Bidt den Heere dat ick altijt lot zynen
wlUe gheve mijn consent... ende nemmermeer en gheve
eenich consent tot eenighe zonde. v (C. Vrancx.) >. Zonder
tconsent van de ghiiene diet anneghinck. . (N. Desijars.)

.

« Het boecxken te vertaelen ende met consent van de Over-
heyt, in het liclU te geven. -. (F. H. I.)

CONSTANTINOPELEN,o.Eenehofbloeinanders
ook Kainaatscheuten geheeteii, Ivclinis c/in/,',;f,<i!', ,

I

(r.croix de .Al„//r.

CONSUUS, bijw. Zie KON.stji.s.

CONVAHIEREN, heb geconvahierd, convahurd,;
o. \v., met den klenit. o\> hier. Overeenkomcn, samensteni-
nien, fr. s'accordcr, s'entendre. Die lieden convahieren
goed. Zij convahieren niel.

— Xiets belet van Convajieren te sclirijven.

— Men zegt ook Convooieeren.

CONVOELIE, CONVOELJE, v.,. klemtoon op
I'oel. BijK-ans hetzelfde als het fr. clique, vergadering van
gemeene personcn die dikwijls bijeenkomen. Geheel de eon-
voelje was daar. Deel maken van eene convoelje. Hij was
ook in de convoelje.

— Het wordt altijd gebniikt in eenen zekeren zin
verach.ing, b. v. sprek. van mw ,touwvo11<, enz. Vgl. ki^

CONVOOIEEREN, o w. Zie Co^'^'AHIEKE^.

*COPGESPYN, COPGHESPIN, o. Zic ko,5,;,.v
GEsr-ix.

'CORBAES, m. en o. Zie karjs.vas.

'CORREEL, zie koreei,.

COU^TRESSE,
,i Zic KORTERES.

CRAGE, N . Zic ., .AC.

*CREISBREIS, zif k:m-,bkis.

CRESER, CRESSER, m. Zie krezer. ?

CROOIS, bij Kil. in Append. CROYS, m. Zie kkools.

CRUEL, adj. Zie KRliWEEL.

CRUNEN, zie iCRUiNEN.

CULBALCK, zie kulbaixj.

CUSTODE, V. In 't alg. Vat, doos ofkoker vvaarin lets
-^.M.^vtddrg bewaard wordt. «In een nieu christalijne valkin
' He cHstodckin. . (N. Despars.)

Een refcreynken huut myn dkhtctatodcn.

(Ed. De Dene.)
— Zilveren doos waarin het allerheiligste Sacrament

l)ewaaid wordt, fr. cmtode, pyxide.
— De custode van een heiUgdoniken is de koperen d,,„s

waarin de relikwie met den zegel van den bisschop gevat
zit. Een heiligdomken zonder custode. De relikwie uit hare
custode nemen. Eene custode met eenen ring om de relikwie
ergens te hangen. Eene custode met een handvatsel om er
mede tezegenen.

— De custode van la sainte chandelle te Atrecht is ecu
zilveren koker, een wonder van kunst.
— De custode van eene tabakpijp. Zie kastoi e.



D
D. Dezc zachte tandletter wordt, op haar eigcn, tiitge-

spvoken in de eene strcek de met zaclitlange e, in de andere

dee met scherplange ee. Eene dee schrijven voor eene bee.

— Bij de Vlamingcn verhardt de d tot t in velc woor-

den, b. V.

Blail, niv. bladcn — blat, blaten, ix.fntille.

Bliioil — bloot, fr. timide. Een bloote mensili.

Dagvvand — dagwante, h.journal dc teire.

Dwars — tw^ers.

Dwarsclien — tweerschen.

Enile — ent (voegw., fr. et) b. v. in

alom end om — alomentomme,

door end door — deureuteure.

liier end daar — hierentaar.

top end eers — top ent eers.

Flodderen — flotteren, fr. voider.

('linder — ginter, fr. la-bas.

Glad — glat. Eenglatte weg.

Hagcclis — haketisse, fr. le'zard.

Hard — liart. Een harte kop.

Hild — liilte, Jtooizolder.

Kor<lo\vagon — Uortewagen, k} idwagen.

Kustoilc — Ivastote.

Liil, leden — let, letten, fr. ?nembre{s.

Looden — looten, fr. de plomh.

Lijnwaden — lijnwaten, fr. de toile.

I'aiid — pant, fr. pan.

I'liindoren — phinteren.

I'uid — piiit, (r. grenouille.

.Scluuldcii — schutten, fr. secoucr.

Sleddc, slede — slettc.

Terdcn (treden) — terten.

1. Vagahundus — vagebonte.

Weddebode — wettebode.

. . Wedden — wetten, fr. pari,r.

— Cicmecnlijk wordt de I) niet uitgesprokcn als zij ile

sluitlctter is van 't eerstc docl van samengestelde woor-

dc\i. b. V.

Baardnoot — baarnote.

Banilroede — bauroe.

Bloedvink — bloevinkc.

Broodgoed — brodgocd.

Brandsnco — bransnc-i".

Doodlaag — doolage.

Eerdnoot — cernote, fr . emote.

Moordpriem — moorpriem.

Noodvriend — noovriend.

Pandfcest — panfeeste.

Pcerdstal — peerstal.

Zaadkleed — zakleed, enz.

Ja, te Kortrijk valt de D schier altijd weg op 't oinde van

do woorden, en men hoort daar : hi ston mee ziin hoe ip

ziin hoof, en hiel een broo in ziin ban (hij stond met zijn

liocd op zijn hoofd, en hiekl een brood in zijn hand).

DA. bijw. Wordt in eenige plaatsen gebruikt voor Daar,

fr. In. Wat was er da te zien ? Het was da geweldig koud.

— Dus hoort men nog AVa, Ma, Kee, enz. in plaats van

Waar, Maar, Keer.

—DAAF, z. Par-. Vgl. — Daf.

—DAAI. z. Labber-.

DAAMBERD, o, Damberd, fr. dainier. Op liet daam-

bcrd spclcn

.

DAAR (vl. D.VE8, zie j\e), bijw. AVordt dikwijls gebruikt

voor z/'edacri; fr. voila, tenez, bezonderhjk als men spreekt

met eenig ongeduld, spijt, moedeloosheid, enz. Ge valt me

lastig om het weinig geld te hebben dat ik bezit : daar! en

vertrek nu henen. Als hij hoorde dat de bank gesprongen

was, daar! riep hij, nu ben ik arm. Het stormde en het

huilde, de hemel ging open en toe van den weerlicht, de

donders raasden, en daar! het huis schoot in brande : de

bliksem, was er in geslegen.

— Daar zie, of korter weg daar ze, met den klemtoon

op daar. Hetzelfde als ziedaar. Daar zie, kind, gij hebt nu

alles wat gij wenschen kunt. Waar ligt die boek ? daar zie.

— Daar of daar, daar omtrent, fr. apeti pres. Het is

daar of daar hetzelfde, fr. e'est a peii pres la meme chose.

Het is daar of daar zes maanden geleden, fr. ily a environ

six mois. Ik weet het nog daar of daar van buiten, h.je le

sais encore par ccciir plus ou moins. Ik heb dien boek daar

of daar geheel gelezen. Zoudt gij mij daar of daar nict

kunnen dc zaak uiteendoen ? — Ook gebmikt in den zin van

Redclijk, gemeen, niet bezonders. Hoe is het met den

zieke? Het is maar daar of daar. Wat dnnkt u van die

schildcrij ? 't En is maar daar of daar.

— Daar /trAw (wvl. uitspr. daarreehs), bijw., stcmrust

op ^rechts. Daar juist. Hij is daar rechts aangekomen, fr. //

vient tout juste d'arriver. Hij is daar rechts vcrtrokkcn.

Zie RECHTS.

— Zie D.\ARTEN en U.UIENT.
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DAARTEN (vl. daerten, zie ae), bijw. Iletzelfd.-

als fr. la-bai. VVordt maar gebruikt achter een voor/elsel.

Van hierten tot daarten (van hier tot daar) . Van ilaarten tot

hieiten. liij Uaci lot daarten niet spi'ingcn.

— (lok Daienl.

DAARTOE, bijw. met d;;n klcmtcou op toe. Hetzelfde

als Daarbij, daarboven, tr. outre celUy en outre, deplus. Hij

gaf mij nieuwe kleederen, eu daartoe geld in 'l zak. De ver-

oordeeldcn tot den dwangailieid moeten veel wciken, en

daartoe nog zwarc ballen slepen aan de beenen. Een ijzeren

pantser om het lijf, en een zware helm op het lioofd nog

daartoe. — Zie roE.

DAARVOOREN, bijw. Hetzelfde als Daarvoor, fr.

pour cela. Wat hebt gij daarvooren godaan ?— Zie VOOREN.

DAAS, ni., docl) meest DAZE, v. Tweevleugelde

insL'lit, geheel aschgrauw, omtrent 15 millimeters lang; 00k

Baal, Bale geheeten, in de wetenschap hamatopola pliroMtis

(fatnille des tabam'ens). De dazen veischijnen in menigte in

de warme zomerdagen, vooral in Oegst; zij beminuen de

sparrebosschen en elzenhagen, waaniit zij neervallen op

peerden, koeien en menschen om bloed te zuigen. Van eene

daze gebeten zijn. De dazen ronken niet in 't vliegen.

Volgens de verklaring die Alg. VI. Idiot, van daas geeft,

is dit woord in Brab. de benaming van een ancler inselct

dan bij ons. De dozen verschillen gausch eu geheel van de

patiwefi (zie p.\u\v).

— Kil. Daese, daesele, daesene, asi/its, tabanus. De
cerste vorm van dit w. moet asel (1. asihis) geweest hebben

;

wegens de voorgevoegde d, zie onder UE lidw.

DAAS, adj. Dwaas, dom. Daas zijn. Daas te werke

gaau. Daas zien. Daas spreken. Dazer mensch is er niet te

vinden. Hij is de daasste vent van de wereld.

— Afl. Daasheid of Dazigheid.

— Kil. zeide daas verouderd; bij ons is het w. nog in

voile wezen.

DABBELEN, b. en o. w. Zie DEByiELEN en uabben.

DABBEN, DABBELEN, b. en o. w. Zie debbelen.

DACK-SCHOOVE, bij Kil., zie DEKSCHOot.

DAD, DADDE, voornaamw. onz., voor Dat, fr. cela.

Wat hobi gij liever didde of dadde, ceci 011 cela? Ik heb

dadde vergetcn. Dadde kan niet meev dienen.

— Ja dadde! wordt dikwijls gezeid 1° bij wijze van

antwoord op eene veronderstelling, in den zin van fr. a

la bonne heure, oh! alors, si cela c'tai't. Dat ge tieu'jaar

jonger waart, gc zoudt gij die reis wel doen ; ja dadde.

Hadde hij ten minstc gezwegen ; ja dadde. 2" bij wijze van

antwoord op een gezegde, in den zin van b.je ne in'y stti's

pas trompc, cela nc m'etonne pas. Ik heb nooit gepeisddat

hij zoo ondankbaar zou geweest hebben ; ja dadde. Honderd

frank boete moeten betalen voor zoo eene prulle, dat gaat

alle menschen te verre; ja dadde. — In dezen laatsten zin

zegt men 00k/a leer mi/ dadde! oija dadde is lets!

— Didden en dadden, diddeltes en daddekes, z\c onder

DID.

—DADIG, z. B0I-, Bold-, Edel-, M0I-.

DAESE, bij Kil., 7. daas.

DAESELE, bij I^., z. d.\as.

DAESENE, bij Kil., z. \i\AS.

—DAF, /.. P.ar-. Vgl. —daak.

—DAFFEN, z. Par-. Vgl. —dave\ en —daaf.

DAG, m. Bij slotmakers. Vclc deursleten hebben twee'
schoven : het een, door een krikkeljoen bewogen en dienende
enkel om de deur toe te hoiiden, heet de Dag ; het ander,
door eenen sleutel bewogen en dienende om alien uit- en
ingang te beletten, hoct de N.acht. Er is aan dat deurslot

geen dag. Eenen nieuweii dag aan een deurslot inaken.

— Leeli/ke dag. Wordt als verwijtsel of versmading
gezeid van eenen mensch, dier, kleed of ander voorwerp.
Een leelijke dag van eenen vent. Die boom, die bloem is

een leelijke dag. Een leelijke dag van eenen hond.

--DAG, z. Bescheep-, Borgt-, Dertien-, Dijsen-, Doem-,
*Doemesdagh, *Doemsdagh, Dom-, *Donies-, (leef-, Hei-
lig-, Hoog-, Instel-, Kandeel-, Knechljesdijsen-, Koppel
Leeg-, Levens-, Lot-, Mes-, Mest-, Mooimakers-, Xieinv

Oens-, Offer-, Pcerde-, Pree-, Prijke-, Schinkscii-, Slijt

Sluitortjes-, Toog-, Toon-, Tuin-, Val-, Verzenderken-

Visch-, Vrien-, Woeus-, Zon-.

DAGGE, V. Bij metsers. Een ijzereu lemmer een wciiii^

gebogen op wijze bijkans van een snoeimes of sikkel, met
eene houten handhaaf aan 't einde, en eene groef in den nij

die dient om in de voegen van eenen muur eene bi' -

trekken, uailat zij met den boegspijker zijn effen gestrck

-DAGGEN.z. Af-.

DAGHUUR (wvl. D.VGHEURE, zie u), v. Daggekl,

b. Jotirne'e, In daghuur werken, in daghuur gaan, fr. tri-

vailler ii lajonrne'e.

— In daghuur (somwijlen in daghnren) gaan, eten. .

men schertsende aan iemand die al te neerstig aanstapt, •

enz. Hij gaat als in daghuur (alsof hij er zijn moest, aK-i

hij er voor beta,ald ware). Gaat gc in daghuur dan ? Ik i;iii^

er in daghuur naar toe. Eet gij in daghuur dan? Is htl in

daghmtr dan dat gij eet? « Hy sloekt noch niin noch nun
of hy in dag-huer ate. » (L. Vossius.)

DAGHUURMAN (wvl. d.yghei-rman, zie u), m.
Da^j;cl(.lor, dagwerkci, fr. journalicr

.

DAGHUURVROUW (wvl. dagheurvrowe), v.

Dagwerkstcr, wiik\ i'>\iw die op daghuur gaat. Eene d.i^-

huurvrouwc doLii k-onien om het huis te schommelen.

DAGLICHTEN,.('«v«/'/'''-, lieep gedaglicht, onp. «

.

Da; worden. Hij vcrlrok te niiddcrnacht, en, tegen dat het

daglichtte, was hij reeds in stad. Het begint te dagliditen,

fr. lejour conwience a poiudrc.

DAGLOOPER, m. D.igscholier, fr. clive externe.

DAGSCH, z. Overander-.

DAGSCHEUT, v. Hetzelfde als Dagschot bij Kia-

mer.^, morgenwaak, 't geknal van een losbrandcnd kanon m!

roei' bij het kriclien van den dag. fr. diane. De dagschciu^

dient in het kamp of op zee om de soldaten te ontwckki n

en te doen opstaan.

— \'erders wordt het ook gezeid van al wat dient om "\t~

te vcmianen, b. v. het luiden van de morgenklok, van ik-

noenklok, van de avondklok; het steken van de trompet lh

het rolVelen van den tronniiel op zekere uren van ileu

dag ; onz.

DAGSCHOF, o. Bij slotmakers. Het schof of de ton-

van ttii Uagslot. Het dagschof heeft eenigszins de gedaanie
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van ccne Y, waarvan het gevorkte deel den naam voprt van

Zwcoije, on op dc lippen van de neute grijpt.

DAGSLOT, o. Bij slotniakcrs. Een deurslot, hcbbemlc

maar cl-u scliul dat bewogen wordt door een icrikkeljoen, en

niet door eenen sleutel. Zulke slotea vindt men veel aan de

binncndeuien van een huis.

Wordt ook somwijlen gebnukt in den ziii van Spring-

slot, fr. serrure a demi-tour.

DAGSTERRE, v. Soort van winde die veel in de

blociiili'ivi.a tu zien is, fr. belle-de-jour, convolvulus tiico-

lor 1..

DAGVAARDEN, b. w. Zie de Wdb.
/,(. ;,.„> I jk ran den dtiivel gedagvaard, zie DTII\T!I..

DAGWANTE, o. Hetzelfde als Dagwand, zooveel

land als men in oenen dag met twee peerden k:.n bepkiegen,

honderd vocik'ii, fr. journal. Twee dagwaiUen lands. —
Zie u.

DAK, o., ix. toil.

— in 7 dak steken, in 't vergeetboek schrijven, voov

altijd van kante stellen, fr. mcttre en ouhli, nc plus parlrr

de. Ziende dat mijn voorstel ging oneenigheden bareri, bil)

ik hem spoedig in 't dak gesteken.

— In 7 dak zitten, in 7 dak blyven, niet meer vermeld

worden, vergeten zijn. ilen heeft eerst veel gesprcken van

eciie speelreis die men ging doen, maar ik geloof dat ze nu

in 't dak zit, dat ze in 't dak zal blijven.

/;; 7 dak I itcn, vergeten laten. Laat die zaak in 't dak.

(ie zoiidt.dat veel beter in 't dak gelaten hebben.

— Het sal ook wel op zjn dak regenen, hij zal ook wel

zijne beurt hebben van iets onaangenaams te moeten lijden.

Mannetje, ge lacht nu met mij, maar het zal ook wel op uw

dak eens regenen. Hij denkt niet dat het ook op zijn dak

kan regenen.

— Met zi/'nen sclieutel onder 't dak zitten oiin't drooge

zitten, als 't pap regent, de kans missen, niet aanwezig zijn

als er iets te wiimen is

.

— Met de leere op het dat zitten, iets gedaan of gezeid

hebben d.at de deur toedoet, dat alles overtreft, waai' nie-

mandaan lean, fr. avoir tire I'e'chelle. Zie LEERE.

—DAK, z. Drijf-, Fla-, Mansarde-, Par-.

DAKCESSEN, o. mv. Zie onder CES.

DAKEN, daakte, gedaakt (wvl. dakte, gedakt, zie

KL.v.NKVERKORT.), b. en o. w. Raken, treffen, tegenaan-

komen of zijn, fr. toucher. Scliuif die twee tafels bijeen dat

ze daken. De zwaluw Tliegt zoo dicht langs het water dat

ze nu en dan daakt. Hij Hep zoo snel dat hij scheen aan den

grond niet te dakeu. IJs dat op het water niet en daakt, hect

kuipijs. Stel de sloelen langs den mum', maar zonder dat zij

er aan daken. De pijl, hoe behendig ook geschotcn na.ar het

•doel, daakte 't niel. Hij schikte de eieren al bijeen op de

talel, maar zonder dat ze malkander daakten. Ik wierp met

steenen naar hem, maar 'k heb hem niet gedaakt. « De duy-

ven daeken de daken met haere pootjes. > (Vaelande.)
.

Daer sviants gheschut noyt op en daeckte,

(Anna Biins.)

De kille nacht komt aen en met bevrozen hand

Daekt hy het blomken en — daer hgt de zwakke plant.

(K. de Gheldere.)

o Gy, die zorgvol staet te waken

Wanneer ons slaperige ooglcen daken,

Gy. Engel der niste, sta hem by

Opdat de slaap hem deugilclyk zy.

(Id.)

l<"ig. Raken, treflen, indruk makcn, fr. toucher, per-

suader, /aire de I'effel. Uwe redens daken niet. Gebeden

noch bedreigingen, er was niets dat daakte op het hert van

dien boozen mensch. Na vrachteloos velc bemerkingeri

nemaakl te hebben om hem tc overhalen, gebruikte ik eeiie

laatstc die daakte. « Zijne woorden droegen en daakten, en

zijn voorbeekl en zijn herte spraken eenc tale, waaraan

nooit geen een weerstaan en koste. > (K. Callebert.)

Hieraf wareii al mijn spraken

Die op u noyt kosten daken.

(1*. Devynck.)
— Dit woord is dagelijks gebruikt.

DAKING, V. De daken, het dakwerk van een geboiw,

h. toiture. \'eel hout, zink en schalien zijn er noodig voor

de dakinge eener kerk. Eene dakinge vermaken. — Zie i.\G,

-DAKKE, z. Fla-.

—DARKEN, z. Fla-.

-DAKKER, z. Fla-.

— DAKKIG, /.. Stroo-.

DAKLIJST (wvl. DAKUisTE, zie IJ), v. Bij. mulders.

StuLv hout uat boven op den zijdcweeg ligl van de romp

eener windmolen, en dient om de kappe te dragen. Fr zijn

twee daklijsten, eene op elken zijdeweeg, en op hare uitein-

den rust de windpidm.

DAKMUSCH, v. Zie blokmusch.

DAKSGEWIJS, bijw. Op wijs van een dak. Eene

houtmijt daksgewiji ophalen en dekken. « 't Plaveyse! van

dit kamerken is eenen effen levenden steeu waer over eenen

andereu grooten ende breeden sleen docks ghewys hangt. »

(B. Surius.)

—DAKTE, z. Panne-, Schalie-, Stroo-.

DAKTRUWEEL, DEKTRUWEEL, o. Bij met-

sers. Een truweel waarmeJe men een huisdak belegt in

platte tegels (en niet in pannen). Het daktruweel is ma.ar

half zoo groot als het Metstniweel.

DAKWIJSDE (wvl. dakwiisde, zie Ij), adj. en bijw.

Dak\uniug. Du kap eener windmolen is dakwijsde.

—DAL, z. Zoeten-.

DALJE, v. Zie elje.

DALJE, z. Bar-.

DALJOOREN, DALLIOOREN, m., met den

klemtouii upyiw. lIcUclfdei:i ccnige plaatsen als Doliorum.

Zie dolore.

DAM, m. Verhoogd voetpad vcSor de huizen langs eene

straal, anders ook Plankier en Voorland geheeten, fr.

trottoir. Den dam vagen, fr. balayer, nettoyer le trottoir.

Eenen dam met steenen leggen. De kinders zaten op den

dam te spelen. Treed op den dam, de straat rijdt vol wagens.

—DAM, /.. Meulen-, Steen-.

DAMFELEN, b. en o. w. Zie dampei.en.

DAMMELEN. dammelde, heb gedammeld, o. w.

HeUelfdc als Daugelen.
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— WegeDS ng= ?«, zie NG.

DAMP, m. Doom, waseiti, nevel.

— V.'ejons 't verschil van Damp en Domp, zie onder

DOM p.

DAMPELEN, ilampelde, gedampeld; ook Damfelen,

b. en (i. \v. Trappelen, fr. pictiner. Kil. covcnlcnre. In

't water, in 't slijk, in de sneeuw darapelen. Jongens, ge

meiigt in 't water niet dampelen. Dampelen van ongeduld,

van sjiijl. De AviiUe <lami>elen die men wasclit, fr. pk'tiner

la lainc.

— A(1. Redampelen.

— Dit w. IS een fre<|Hent. van 't ongebmikt dampen,

d. i. -Inmpen (vgl. doom = stooin, dreclcn = strcelen,

dommfiik= stommerik, enz., zie s). — In Brab. dabbclen

bet. Met de voeten in 't slijk Irappelen, b. v. Een

peerd dabt van ongeduld; en fig. lemand onder den

voet dahh,;,. (Alg. V\. Idiot.)

DAMPEN, dampte (wvl. ook dampti'ge, zie imper-

FEC l), s^'iJampt. (fvl. f'Jampt, zie r.F."|, b. w. I.ichtjes vochtig

makcn. ^fen danipt het ])apier om er op te drakken. Men
danipt het gcwasschen lijnwaad om liet te strijken.

— Men zegt ook Dauwen. Z. aid,

— o. w. Doomen, wasemen. Het zwcetende peerd dampt.

— Vgl. Dnmpen.

DAMPIG, adj. Met damp af wasem vc!\Tild, nevelig,

vocliii^. Ecu dampige lucht. Ken dampige naclit, fr. 7!ji7t

hiimiilr. Mijn kleed is geheel dani]iig, het moet droogen.

Het gras is danipig van den dauw. Het peerd liceft gezweet,

zijn liaar is nog dampig.

— Vgl. DOitPIG.

— De Hollanders zeggen Een dampig peerd, voor Een
dempig peerd, fr. cheval poiissif.

DAN. Dit woord hoort men niet in de volksspraak,

V t vervangen wordt

1 . loor tov, tons ftoen) in den zin van 't fr. alors. Ik zal

t' - i.'imen.

J I'.oor ah in den zin van 't fr. que na een comparatief,

KW/. Ilij is grooter alsik.

3" door di- in den zin van 't fr. done, da, om zijne verwon-

dering nit te drukken, ofom meer kracht te geven aan eene

vraag of aan een bevel, ^^'at doet gij d."'- W'.n -i-liilt rr .l.''-

Antwoord de. Kom de. Maar z<^

geraakt zijt. Wovdt gij onnoozel d6.'

— Dan of. Hetzelfde als Daar af, il^iar \an. Xi-ni i' r

raeckende de verkoopinghe vande bestialen, s;xl dan-of de

venditie gedaen worden by den stock-hoader. » (Ordonn. v.

I.. V. Viyen.) « Den legher vande landen f/aHo/" de ontbla-

(linL;li wordt ghehcescht. ^ (Id.) « Ghiften die men noemt
mtri iivos, daiiof en sullen de selvo gheen inbringhcn

doen., > (Deelb. v. Lande v. Vr%'en.) i De rathcylen verkoo-

pen, ende penninghen rf(7«o/"kommende bringhen in Iianden

vander wet. » (Costumen v. L-inde v. Vrj-en.) « Inde siecte

danpf hy gliestoi-ven is. » (li)

— Dit dan of, even als wan of, behoort tot de praktijk

van advnkaten. notarissen, enz.

*DANBEZIE, bij Kil., z. DANTiEXEt.

DANDEREN, danderde, hcb gedanderd, o. w. Licht-

jcs boinci .\ d.msende rollen, zachtjes en gedurig en ras

van den gron.l opspringen. Eene bol dandert, als zij, onder

het loopeu, gedurig huppelt, in plaats van effen voort te

rollen. Een elastieke kaatsbal dandert op den vloer tot dat

hij stil valt. De hagelsteenen danderen op het pannedak.

DANFELEN. danfrrd,: Ju-b gedanfeld, o. w. Zie

D.\MFELEX.

DANGELEN gedangeld, n. -x. Din-
gelen, nauw ding.ii, ir. ii}airi:iitidailler. Op iets dangj . ,

In dien winkel valt er niet te dangelen.

— Dingelen rn dangflen, o{ djingekn cii djangch :.

dingen en ilangen, tautol. Zie DINGKN.
— All. Dangelaar, Dangeling.

—DANGELEN. z. Af-. •

DANIG, adj. en bijw. Geweldig, zeer veel, zeer gi

nit der m.ite. Ik heb danigen honger. Hij gaf eenen dani,

schreeuw. Er was zoo een danig gedniisch in de straat

ik geen oog luiken kon. Het duurt danig lang. Het is

danig slecht weder. De levensmiddelen zijn danig duur 1

was danig verbitterd. De akkervTuchten staan danig jeu:;

Hij W.1S danig ncerstig in 't werk. Hij kan danig /

schrijven. Danig luid zingen.,

— Worilt dagelijksgebezigd.

-DANIG. z. Gehjk-, Welk-.

DANIGHEID(wvl. ook D.\NiGi,zieHErD), v. Kw
"luini, kw.i-aeue. Jiij is in zijne danigheid, 'tis niet ^

hem een dienst te vragen.

—DANK, z. Fleer-, Fleis-, A'leis-.

DANKBARIG, adj. Hetzelfde als Dankbaar, fr. r.:

.

n iissant. « Met een danikbaerich hert aenveerdenr!

(F. de Smidt.) i. Voortaeu danekbarigh te westn

fB. Gheysen.) « Overleght met een daiut-baerich liertc !

veel gaven ende goedercn datter gejont zijn gli'-wv^ ~i.

(J. Steeghius.)

Met dat God wil gheven

Zal men danckbarich leven.

(Ed. De Dene.j
— .\fl. Dankbarigheid.

— Zie -IG.

DANKE. Een woord, n)eest in Fr.-VI. gebezigd.

s.imcngcsnioiten uit dant 'k, 't geen hetzelfde is als da!

Zeg danke [dat ik) blij ben. — Zie U.VNT.

DANKELIJK, adj. Aangenaani, met dankbaail

Accril, fr. aji'ir, \. grains. Hetgeen gij voor mij gctl

l.^bt, is mij zeer dankelijk. Die vermaning heeft hem i.

noegd, in plaats van hem dankelijk te wezen. Het is dan'

lijk (ik bener u dankbaar over, fr. /• voiis siiis bim ob/i:

Dat is niijn herte d.inkclijk. Het ware mij zeer dank. !

iudicn gij mij wildet dien dienst bewijzen. -. Wei damie
ende wel heitelyck aengenaem is my dcse krans. '(Boetiii

Bolswert.) < T\yelke de Prince ende de Princesse zeer »

namen ende danivM. > {T>ie excellente chron.) « Allt

wercken die ic voorUien sal doen, wiltse toch danetelyV v

mi door u ghenade ontvangen. » (Th. v. Herentals.) « A

pine, quellinge, siecte, tegenspoet, benautheyt, anxt, dw< 1

u, Heere, believen sal niy toe te seynden, meyne ic al

:

danckelijck te ontfangen, ende blidelic le hdeu. •»(Id.) «Ei!

so ghenadich is God dat hi dit noch datictelifck neemt, er

daer mede den sondaer in gracien ontfangt. > (Id.) « Al

ic in deser maniere doe, en mach God neramermeer so (/</

fe/yc zijn. » (Id.) « Van dat ghi tghepeyus van der son

ghewaer wort ende be\'roet, so wort ghy bevreest, ende li
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n ecne pine dattet u te voren ooemt, ende in gheender ma-

nieren en ist u dai ckelick nocli willccome, mer ghelicci

tegHco 11 lierte. ' (Id.)

— Dil woord, dat dagclijks gehoord wordi, is nict tc

verwaireii met Daukbaar. Ken /><v.v<w; i> ilaiikl'.iar; eene

zaa'; i- d.;iik' lijk.

DANNETEL, DANNITTEL t die in

de wetenscliap galeopsU tctrahrt L. LZ'-inienul wordt, fr.

crtic royali\ chanvre saiivagc. »

Niet le verwarien met Daunetel die bij L. Fuchs zoo-

als doode netel, doave netcl,\. laniium.

I let eng. dahneort bet. fr. hieble, 1. ebnlua: en bij

Ki. I ,:ii Dmbosie voor Geneverl)ezie.

DANNOG, bijw. Zie onder Nofi.

DANO, m., klemt. op da. Hen wooid te Brugge gc

bniild even als Kazc, gevang bij eene hoofdwacht, fr. violon

. (zic liAK). Eenen dronkaard in den dano steken. In den

dani) zitlcn.

#- De rt in daiw klinkl holder, 't geen eene uitneming is

aaii liel gczegde bij letter A, en daartini acht ik hcl w. van

vrecmdiM << >rsprong.

DANOF, zie onder uan.

DANS(E. Slechts gcbniikt in

— '/'rji i/ifi-fn daitsr, aan zeer hoogen )irijs, vcol lUundcr '

dan *.W wccrde, fr. a tin pn'x trrs <'ln't\ tin phts haiit Prix.

lets koopen ten diorcn danse. Het is nu aTten diercn daiise

n. . in tijd vanhongersnnod).Hetisbeterknopen in'lgros,

in 't klcene koopen is ten dieren danse belalen.

rrlieere. rekent er op : gc zult 't hebben, al nioesl ik

li. I l,-n diercn danse gaen koopen. » (C. Duviilers.) Myn

wyf en kan geen" steke naeyen. en ik tnoet ten dieren danse

een' naeyster laten komen uit het dorp era haer klceren tc

verm.Mten. j. (Id.) « Zyne schuldige nalatigheid moel hy nu

ten dieren dame betalen. » (***) — Te 'Antwcrpon is

•ida'ns een mann. substantief bet. lemand die zijne

tc dier verkoopt. zegt Alg. VI. Idiot.

Achter danse, onder 's hands, in 't verborgen, fr. en

cachette, Sims main. Achter danse lets verrichten, van

iemand kwaad zeggen, enz. Zij drinkt weinig aan tafel, maar

achter danse dat is ietS anders. — Dit nefifer danse schijnt

mij vcrbasterd uit aefiter 's hands, achterhands : Zoo wie

bv fraulde vvtvt eenighe sterfhuusen hem vervoordeit te ver-

draghen ende ackter-fiandts te houden ceniclf goedt. »

(Cost. V. Veurnc.)

DANSEN, danste of dans, heh gedanst c^ gedonsen,

O. \v.. fr. danser. Eene bcurtc dansen. Eene ri>nde danseii.

K<-ne lange bonte dansen. In dc koorde dansen (in dc bocht

.en). Hij heeft daar gcdonsen gelijk een zot.

Kitje dansen. Eezondcre m.mier van in de koorde te

cIniKcn, bestaande hierin dat men de koorde langs dcii

grond weg en wedcr bewcegt, zoodat dc danser, die in

't midden staat, telkens moet opspringen om de koorde

doorgang te geven.

— Appels dansen, staat in hot W'oordenb. van Slecckx

en Vandevelde vertaald door danser dans la corde le plus

iiife possible.

— Wegens den imperfect ik dons, en het deelw. gedonsen,

die men in het Poperingsche bezigt, zie L. Tenkate,

n Propf oj) nrv.s.

—DANSER, z. Greppe-, Grippe-, Gnipp^-. Srlii:^!---

Schatse-.

DANSSCHOOL, v. Uansvergadering, dansp-;

« Het is de -schuld van dc hcrbcrgiers die dansseiii>/e !

den. » (Uit een wvl. weekblad.)

— Vgl. Barbierschool en Kaartschool

.

DANT, voegw. Het/.elfde als Dat, met ne ingescii. .\ :

(zie N). *; Moest dat voick nict wcl vcrbittert sijn dim' -i

vanden .sone Gcults segghen doislen... » (I'. P.ailii.i

« Cyros in gric.xe, din/s (dat is) hant in diet^ '

(]. Yperraan.)

— Wij gebniilicn dil woord dagelijks, docli . . < i "j

den ccrsten pers. enkelv. IK (danl' k, of zoo 't ^•olk zegl,

dant, daniv], bij den derdeu pers. mv. zij {dani te. ol, zoo

't volk zegt, danse), en bij hetonbepaald HET ((/<»;// V, het-

zellde als </«/ iiefj gevolgd van een mv. Het is \vaar dant

'k dat gezeid hcb. Hij zegt dant 'k zal genc;!en. Ik wist

dant ze gingen komen. Zegt dant ze'wachten. i '! <lant ze

dat alien wel verstoiulen ! Dant 't al brave mcuschen warcn

!

Dant 't de kinders maar wilden, zij zonden alien wel vai\ n.

Dant 't de \Teemdelingen moestcn weten, zij zoudcn lii i

nict komen. Dant 't hagclsteenen waren, de vnnl'i " " m i ri

vcrplcttcrd zijn. Dant 'k wist dant 't zoudeu

mr:i v.ordi-Ti, ik zou aanstonds die stekkeu plaii

DANZE. Een woord samengesmolten nil diinl -'
,
licl-

goen hetzelfde is als dai at/'. Tk verzeker u danze (dat zi/)

znllen komen.

— Zic li.wr.

DAPPER, adj. en u.ju. .. !..,. ,1,;, ,a.l, ii .MU

dappere schredcn aanstapjien. Dappergaan.Dapper spreken,

Ir. f>arler vile. Zijn pols slaal dapper. Hij kwam dajiper

achter in"i.

— .\fl. Daiipcrhcid, Verilapjurcn.

DAPPERE, ni., fr. (/.'V^r/'ih z. DIKICE.

DAREN, DARENT, DARENTEN, bijw. .Daar-

heen, derwaarts. Hierent en darcnt loopen. Hij kwam van

darent naar hierent. Ik ga van hier naar darcnt. Hij is iiaai

darcnt gegaan. « Gras dat ons van daeren jaegt. > (I.. \'''--

sius.) « Ende van daercnt troch hy naer Anverciitn.

(G. Weydts.)

— ^'gl. r).\.\RTKN'.

DARM, 11, Zic nr.KM.

DARSCHEN, dorseh^ geaorsclu... ... .i.

nERSCHi'.N, en de comp. aid.

DAS, m. Bij schilders en vergulders. Soort van zachtcn

borslel met tijn zacht haar, dieiiende om dc kleuren inri ii

le sni'lti n, en het vcrguldsel elTen te strijken, fr. blaircn:.

— DAS, z. Par-, Por-, Steen-.

DASSE, v. Pniik, jukse, fr. perrnqu, . \

dragcn. Zijne dasse stond sehcef. Eene das^e met lany iiaai.

met kruUcn

.

DASSEVEL, o. Bijgareelmakers, enz. Het lederdat,

liovcn aan 'I gareel, schuins vastgenaaid is, en waarop

gcmcenlijk dc n.aam van den landbouwer of voerman in

leltcrK van Ideene tatsnagels te lezen staat.

DAT, voegw. Wordl gebniikt in den zin van terdiser

' <^ele^enheid dat, om reden dat, nit hoofde dat. Ik vond hem

daar, dat liij naar dc kerke ging. Hij isslijfen str.am, dat

hij zoo gewerkt en gcslaafd hceft in zijn leven. Dc zwalu-

weu zijn veitiokkeu, dat er geen aas meer was. « Mocdcr
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Elisabeth stond bij Jan Onraedts ziekebedde, dat zij con-

suuscea schaalUcn drinkcn brochte. » (K. Callebert.)

— Dat ... zoo, in het tweede lid van eenen volzin,

beteekeut dikvvijls zoodanig, fr. tellement, b. v. De steenen

beistoii dat het zoo vriest (zoodanig vriest het, fr.' telUment

i/ i;<' '•). Hij kan niet zccre genoeg beven, dat hij zoo koud
heefl, fr. tellement il a froid. Hij kan den dag met ver-

drai;eji, dat zijne oogen zoo flaiiw zijn. — Deze en dergelijke

wcndingen zijn eene inversie voor : Het vriest zoo dat de
steenen bersten, enz.

— Ook in den zin van zoo ah, geli/k dat, fr. cotnme. Die
l)iH r woont op eene allerschoonste hofstede, dat er niet en

zijn, Ir. comme il n'y en a plus. Hij is niachtig rijk, dat c*

weinigen zijn, Dat is meesterlijk goschreven, dat hel nie-

nia:K\ en kan. Die vent en is niet te betrouwcn, dat cr veleu

zijn.

— Somwijlcn ook in den zin van volgens dat, fr. a ce

que, d'apn's qiif. Daarom moet ik, dat hij zeide, naar de

stad \ertrekk6n, Daar is, dat ik meen, geen gevaar bij, Zulk

een huis, dat ik gisse, moet wel tien duizend frank kosten.

Ge ziilt in veertien dagen, dat de geneesheer rekent, vol-

strekt genezen zijn. « Noyt en misvielt hem niaer een reyse,

dat hi misdede tegen God, dat wi lesen, ende het quam
nocli schamelijclv genoech bi, na smenschens duncken. »

(Th, van Herentals.l

— In dezen zin is dat somwijlen versterkt door al voor-

aan : al dat (volgens al dat, fr, d'aprh tout cc qtie\ Gij

gaat verhuizen, al dat ik hoor. Die man is verleden jare

gestorven al dat 'k meene, Hij heeft, al dat 'k weet, maar

een kind in 'tleven,

— De voornaamwoorden ik, gi/, hi), wi/', zi/, het,

komende achter het voeg^v, dat, wnrden, in den mond des

volks, er aan gesmolten met assiniilatie, in l'»r ^. .r..i.>
:

: Dat ik, dat 'k = dak, dakke,

Dat ge, dat je = dagge, dajje.

Dat hij = datti, datten.

Dat nie, dat we, = dannne,

Dat zc = dasse.

Dat 't, dat het = datt,

Dhs zegt men : Zeg dak zai gaan, Ik wil dagge 't doet,

Ik wensch datti kwame, Ik weet damme daar voor moeten

zorgen. Let op dasse verwittigd worden. Het is spijtig datt

vandage regent. .

— lu onheusche taal zegt men kort wcg dak, dagge,

damme, enz. voor Dat geeft er niet aan, daar is niets aan

gelegen, fr. n'importe, zonder herhaling van het werkwoord

dat voorgaat; b. v. Doe dat niet, ge zoudt bet n beklagen.

Dak (d. i. dat ik het mij bcklage, Ir. n'importe). Wij zullen

er misschlen van ziek vvordcn, maar dammo (d, i, maar dat

wij cr van ziek worden, er steekl niet in), Zij zullen er om
vcrbittcrd zijn, maar dasse, ik ga 'I algelijk doen, Het regent

en 't waait, maar datt : ik ga er maar door,

— Wegens dank (== dat ik) en danze (= dat zij), zie

DANT, Vgl, I.anke,

—DAT, z. Om-.

'DAUNETEL, bij Fuchs, zie dannetei..

—DAUW, z, Anw-, Hauw-, Honing-, -Vuthtcn-,

Niicblcnil-,

DAUWAARTS (wvl, doweerij, zie AU), bijw. Dcr-

waarts. Mijn broeder woont te Gent: .lis het u schikt, ga

eens dauweerd. Ik heb mijuen kuecht dauwaart gezonden,
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fv.j'y aie/noye'tnon domestiqtie. Als het ergens brandt, de
menschen loopen er dauwaart. Tog zeere dauwaaard.

— De verandering van er in an, vAfir eene w, ziet mei^

ook in hatnvaart (herwaart^ aKtwr,! (erwers, ergens, ievers),

en natraiers (nerwers, nergens, nievers).

DAUWEN, b. w; Wiegen, fr. bercer. Zie douwen.

DAUWEN (wvl. OOWEN, zie au), dauvide, gedm:
b. w. Als met eenen dauw bevochtigen. De liii:

waschster dauwt het lijnwaad eer zij het strijkt.

— Men zegt ook Dampen.

DAUWKOOLE, v. Hetzelfde als Auwd.iinv, ,1 '

bezonderlijk deze Auwdauw die in de wetenschap dun.

diitm album L. heet. Ten tijde van grooten hongersni i

•wordt dit kniid van de arnie lieden geeten. Zie.YUVVDAiw .

Hetzelfde iu eenige strekenDAUWKWILLE,
Dnmvlcoote.

DAUWPUID, DAUWPUIT(wvl, Dowi'UUT,

AU en n), m. Ivikxorsch bruin en gespikkeld, dien n

vecl in den a!:ker vindt na den oegst,

-DAVELOOZE, z. Mijn-.

—DAVEN, z. Par-, \'gl, -daffen en -d.\.\f.

DAVER, m,, zonder mv, Davering, biving, fr. tren-

nient. Een be\T8esdc hond trekt den steert in, en krijt;!

daver, De verschrikte nioedcr spiak met den davcr nji

lippen. De hooiwagen reed over den .stecnweg, en hci i

viel af van den daver, De koude kobrts geeft den davcr.

— De koude koorts die doet beven. Den daver heli

— Bij koks. Lil, hulse, k.gelee, gelatine. Men bracli

tafel een stuk koud vleesch rond bedekl met daver.

— Bij veeartscn, enz. Eene schaapzickle die in fr. tr,-ii:-

blante heet.

DAZE, V. Gevlcngeld insekt. Zie Daas, m.

DAZERIK, m, Dwazcrik, domnicrik, dwaze veni.

Zie DAAS, adj.. en l)\VA.\s,\i\Rl>,

DAZIGHEID, V, Zie daas, adj,

DE, lidwoord,

— Waneer de demonstratieve deze en die niet ge\

zijn van een substantief, stellen wij er altijd het lidwooi

voor : de'deze, fr, eelui-ci; de die, fr. cehii-la. Twee din

knechten biedcn zich aan : neem gij den dezen, ik zal

dien nemen. Daar hebt gij twee soorten van appeleii

deze hier zijn zonierappels, en de die daar winterappel-

heeft het u geweigerd, maar vraag hel aan zijnen broi :

ge zult het van den dien verkrijgen. Uwe pen is goed, i

ik kan-met de deae niet schrijven. Die peerdeu daai

giooter, niaac (/< r/^z^ hier, hoewel kleincr, kunnen si.

loopen. •

Nogtans heeft dit geen plaats voor het onz. enkelv. ,;

dat. Men zegt nooit het dit of het dat, maar enkel wt -

en dat, otdUde en dadde. Neem gij dit, ik zal dat m n

Doe gij didde, ik zal dadde doen. Zie DAD,

— Achter van wordt het lidw. de gebruikt in den zin van |

het demonstratief </«(', fr. ce..ei, cette..ci, in de volgende cei

dergelijke zegswijzen :

I 'an de(nj'are, in dit tegenwoordig jaar,fr. cette ann

Ik heb hem van de jare nog nin -.•;"" H'; vih \

jare naar Roomen gaan

.
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I'dii ifi{'i zomcr, h. eel ctc'-ci. Hct liceft van tic zomcr

weinig geregcml.

\'nnde{ii winter, fr. cet hivcr-ci. Ilct zal vuii de winter

dunr Icven zijn.

Van tie maand, fr. ce mois-ci. Hij is van lie maaml

gestorven. Ik ga van de maand verhuizen.

; 'an lie weke, fr. eelte scmainc-ci. lU heb van de weke vcel

werk. Hij gaat van de wcke komen.

Van de{n morgriui, Tnn den nehleiid, fr. ee matin. Van

den morgend was hct lieUIer wcder. Hij is van den uchtcnd

vertrokken.

Van di(n middag, van dc nocne, fr. cc midi, Ik ga hem

van dc middag bezneken. Tracht van de noene te komen.

\'an den avond, fr. ec soir. Het gaat van den avond

vicring zijn.

r«« den naeht, fr. cette niiit. Het liccft van den nacht

schrikkelijk gedonderd. De zieke is van den nacht berecht

gcwecst

.

Doch men zegt van dagc, fr. aiijoiiid'hiii, en Diet van

den dage.

— Er beslaan in de taal cenige woorden beginnende met

de letter d of t die oorspronkclijk nict anders is dan het

lidw. deoi'l. Diis :

dakcessen, mv.

dazel, m.

dhclft, o.

dhclten, vvw.

deuzie, v.

dike, m.

dolijf, V.

dors, o.

drocs, m.

dronge, v.

durk, m.

dhoofden, vvw.

lelen, o.

tiiile. ni.

twinde, \.

— accessen (zie CEs)

;

— azel (zie DAAS);

— hclft, fr. moitie.

— helften, in helftcn deelen.

— euzie, oosie bij Kil.

— hild, Ir.fenil.

— olijl. Olie van dolijven.

— ors, ros,peerd.

— roes.

— ronge.

— urk, fr." .!fn^/Hf (bij Weil.)

— hoofden, kinderspei,

— eten. Hondcteten, koeitclen.

— ente.

— winde.

Woorden, uit dergelijk misverstand geboren, vindt men
oo'.c in 't fransch :

laberdan
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Holde — hoi, fr. cretix.

Kndhaarde — met krullend haar.

Springhielde — met eenen opspringendea hiel.

5° Het volk haDgt dit achten-oegsel -de of -te aan een
bezonder slag van samengestelde adjectieven diede breedte,

de diepte, de dikte, de hoogte of de lengte van lets aan-
duiden door eene vergelijkenis, b. v.

Borslhoog, b^' 't volk, borsthoogde.
Mansdik, — rn3iisdi\iie,b. de grosseitrd'homme.
Jlanshoog, — manshoogde, de hauteur d'homme.
Manslang, — manslangde.

Kniediep, — kniediepte.

Vuistdik, _ vuistdikte.

Vingerbreed, — ^ingerbreedte.

— Deze uitgang -de verhardt tot -U waneer het woord
eindigt op k, p of t.

Bakte — bakvormig.

Buikfe _ buikvormig.

Hoekte — hoekig.

Pokte — pokkig.

Schaliedakte — schaliedakvormig.

Diklipte — diklippig.

Nieuwloopte — onstandvastig.

Striepte — met striepen.

Driekantte — driekantig.

Gaatte — gatig-

Langsteertte — langsteertig.

Putte — vol putten.

Vierpootte •— vierpootig.

Volvoette — volvoetig.

— Eindigt het woord op d, dan is de uitgang soms de,

soms te :

Driedraadde —
• driedradig.

Driehoofdde — driehoofdig.

Lichtgrondde (land) — licht van grond.

Naadte (aanzichl) — fr. \yisage') tout couture.

Scherptandte — scherptandig.

DEBBELEN, debbelde, gedebbeld, b. w. Pootelen,

onzindelijk hanteeren, beduimelen, teeuwelen, iets beder\en

met het te veel in de handcn te nemen, te wenden, te

betasten, te dndcken, enz., fr. patrouiller, gdter en ma-
niant. Rauw vleesch wil niel gedebbeld zijn. Debbel die

abrikozen, die druiven zoo nieL Die speldcwerkkant is

geheel bedor\'en van gedebbeld te zijn. Kind, ge moogt die

jonge kat zoo niet debbelen, of ge zult er eenen vookak van

raaken.

— o. w. met aan . De beenhouwer wil niet dat men aan

zijn vleesch debbele. Laat dat fniit stil, en debbel er niet

aan. Dat meisje debbelt altijd aan zijne muts. Wie heeft er

daar aan gedebbeld ?

— Plantijn heeft Dabben, dabbelen, fr. patrouitler, pat-

teUr des mains, 1. palpare, attrectare ; en Met den voet in

't slijk dabbelen.

— In plaats van Debbelen zegt men ook Dewlen ; zie aid.

— DEBBEL.\.\R, m. Die veel debbelt. Die debbelaar be-

derft het al.

— DEBBELINO, DEBBELLING, m. Dreeuwel.— Zie -LING.

— DEBBEUNG, V. Het debbelen. — Zie -ing.

DEDE, voornaamw. onz. Zie DID.

DEEFEL, TEEFEL, m., zonder mv. Wordt in

eenen ongunstigen zin gezeid van Alles wat nat en taaige- I

kneed is gelijk deeg. Het slijk van dc straten is een deefel,

als er veel door getrcden of gereden is geweesf. De akker
wordt een deefel aU hij, verzopen zijnde, beploegd of
anderszins bewerkt wordt. Brij of dikke rijstpap die veel

omgeroerd wordt, gekookte aardappelen die ta-iigestampt

zijn, enz. worden spottend^r wijs Deefel genaamd. Ik cct
van dicn deefel niet. Kind, ge moet van uwe spijs geenen
deefel maken. Van deeg dat kwalijk gekneed is, of met te

veel water vermengd, zegt men Het is gelijk een deefel, het
is rechte deefel.

DEEFELEN, deefelde, Itcb gcdeefeld; ook Tcefel?ii,

o. w. Deefel worden, brij- en deegachtig worden. Het land
deefelt als men het beploegt aanstonds na eenen langea
regen. Wacht nog eenige dagen van dien akker te bewer-
ken; hij is nog te nat, hij zou deefelen. Die aardappels zijn

rot : zij deefelen in de hand die ze drukt.

— Deefel maken, brij- en deegachtig maken. Een kind
deefelt aan tafel, als het onzindelijk in dikke lepelspijs roert
en wroet, of zijne aardappels, boonen, enz. in moes plettert
en smoeselt. Men deefelt op het land, als men er op werkt
tenvijl het nog zeer nat is. Zij moesten de aardappels uitdoen
in al dien regen

: zij hebben zoo gedeefeld! Men deefelt in'
eene straat, als men er het slijk met de voeten kneedt om er
door te geraken. Die weg is zeer vuil, maar ik zal er wel
door deefelen. De ruiterij reed in een moeras waar de
peerden in deefelden tot aan de knie'n.

— DEEFEL.V-\R, TEEFEL.V-\E, m. lemand die deefelt.— In 't bezonder, Slechte deegkneder, slechte bakker,
fr. gate-pdte; — slechte schilder of verwer, kladpotter.— DEEFELDJG, TEEFELKG, V. Het deefelen. Koolzaad
planten terwijl het gedurig regent, is eene geheele deefeling.— Deefel. Is dat hier eene deefeling in deze slijkstraat!

— DEEFELEN, z. Door-.

DEEG, m. en o., scherpl.^,-, fr. pdte. Den deeg p/het
deeg kneden. Een vaste deeg. Een slappe deeg. Ze zijn al van
tzelfste deeg, 0/ 't zijn al koeken van eenen deeg, of ffet ti-

nt koek ccn deeg (zie koek). fr. ce sont gens de tneme fa-
rine. 'K en moet er niet van hebben, noch koeke noch deeg
(ik wil met hem geene betrekking hebben).

— DEEG, z. Lukke-, Mokke-.

DEEGMES, o. Bij bakkers. Soort van vierkantte mes
om den deeg te snijden en te scheiden.

DEEL, m., zonder mv., scherpl. ee. Het deelen. De
crfgenamen kwamen niet overeen in den deel van 't goed.
Aan den deel liggen (aan het verdeelen zijn van eene nala-
tenschap). Hij ligt weer aan den deel. . Ten waeie dat
tusschen de lanckst-levenden ende d'hojT ofte d'hojTS
onderlinghe proces reese vande successie.daerby belet wierde
den deel te sluyten. . (Cost. v. Veurne.) Morgen is er eene
zingende mis met deel (uitdeeling) van brood aan de armen.
In dien winter zouden veel menschen van honger bezwolten
zijn, hadde men dagelijks geenen deel (uitdeeling) gedaan
van voedzame socp.

— Bij kaartspelers. Het rondgeven van de kaarten, fr. la

donne. De deel is aan mij, het is mijn deel, fr. a moi la

donne. Wiens deel is het? fr. i qui la donne t De deel is

mis, fr. la donne estfausse. Binst den deel ontstak hij zijne

pijp. Met drie deelen was het spel gewonnen.
— Deellot, aandeel van eene erfenis, fr. part d'un heri-

tage. Met di?n deel heeft hij zijne schulden betaald, en
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't blijft hem nog veel over om treffelijk te levcn. Kan
hij m.-iar aan den deel geraken, dan leeft Iiij lijk ecn licer.

Met ccnen deel liggen (eon erfdcel ontvangen). Eenen deel

doen, fr. recucillir line siiicfssion, recii'oir sa part li'iin

heritiis;t. Hij heeft daar cenen grooten deel gedaan. Sedert

dat hij dien deel gedaan heeft van zijnen overledenen bree-

der, Iceft hij wat breeder. Eenen deel verwachten. Hij is rijk

van zich zelven, en hij heeft nog eenen deel te verxvachten

van zijnen 00m.

—DEEL, z. Achten-, Achter-, Brood-, Gods-, Grijpen-

deele, Grooten-, Rate-, Uit-, Vieren-, Voor-, Winter-.

Zomcr-.

DEELAARD, ra. Deeler, erfgcnaam. Die overledene

heeft gecne deelaards. Er zijn veel deelaards voor dat for-

tuintjo. Dv ben daar geen deelaard.

DEELEN, deelde (wvl. ook deeldfge, zie iMPERl'nrr),

gedeeld (fvl. cdeeld, zie ge), b. w. Erven, ten erfdeel krijgen,

fr. he'ritcr. lets deelen van iemand, fr. fu'ritrr quelqite chose

de quehiu'un. Eene hofstede deelen (erxcn). Hij is niet zeer

rijk, maar hij heeft nog eenen oom van wien hij deelen

moet. Met de dood van zijne moei, heeft hij duizend frank

gedeeld. Die kinders zuUen niet veel deelen van hunne

ouders. Hij is aleen om geheel die fortuin te deelen.

— Ilij liecft lift van niet verre gedeeld, of hy heeft liet

van geen lionden gedeeld, zegt men van iemand die de

slechte hoedanigheden etft van zijne ouders. Hij is een dron-

kaard, hij heeft het van niet verre gedeeld, zijn vader was

het ook.

—DEELEN, z. Mis-, Smal-.

DEELIG, adj. Zie deelz.\am.

DEELLOT, o. ErfdccI, fr. portion de succession, he'ri-

tage. Ecn deellot doen, anders gezeid Eenen deel doen, een

erfdeel ontvangen. Hij heeft daar een schoon deellot gedaan.

« Dat hem clck int bijzonder onderhoude op zijn Deel-lot. »

(Cost. V. Veurne.)

DEELMAAT, m. Deelgenoot. « Verheugd van eenen

deelmaet in zyn ongeluk te bebben. » (H...)

DEELMAN, m., mv. deellieden. AVettig aangestelde

persoon om eene erfenisse te verdeelen tusschen de erfgena-

men. Dit w., dat men vindt in de Costumen van Belle, van

Bcrghen S. Winoc.x, van Cassel, van Brouckburch, van

Hondtschote, van Houtkercke, van Oostende, van Pope-

ringhe, en van Veurne, wordt bij oude menschen somwijlen

nog gebruikt in den zin van Notaris of Zaakwaarnenier, fr.

notaire, agent d'affaires. « Dies werdt den madelaere ncf-

fens den blijfver ofte blyvcghe, ende de hoyrs vanden ovcr-

leden, ghehoudcn Deel-lieden te kicsen, ende staet te maken
van alle de goedinghen vanden sterfhuuse.» (Cost. v.Veurne.)

« Sy verkiesen twee keur-broeders of meer voor deel-lieden,

wesende mannen van goedcn name ende fame daer toe

ydoon, de welcke eedt sullen doen in handen vanden bailliu,

den selven deel rechtveerdelick te doen, ende elcken van

d'aeldingen sijn aengeboren rccht te bewijsen.... -> (Cost, van

Poperinghe.)

— Te Brugge noer:t men dcelsmannen de commissie

van het toezicht der gebouwen, waar de Burgemcester de

voorzitter van is. De deelsmanncn, ten gelalle van twaalf,

moeten zorgen dat alle muren, schouwen en huizen ovcral

en altijd in goeden stand zijn, dat ze niet instorten noch

omvallen. De deelsnian heeft mij vcrmaand dat ik mijnen

bouwvalligen muurnioet herbouwcn. Die timmermansbaas
is deelsman genoenul.

DEELWOORD. — Het tegenwoordig deelwoord,

staande voor ecn adjectief, dienl om den sferktegraad aan

te duiden van 't geen 't adjectief beteekcnt, b. v.

Biinkende klaar —• zoo klaar dat het blinkt.

Brandende heet— zoo heet dat het brandt.

Bijtende scherpe wind — zoo scherp dat hij bijt.

Dr.igende sterk ijs— zoo sterk dat het den mensch draagt.

Gloeiende heet — zoo heet dat hetgloeit.

Kroppende vol — zoo vol dat het kropt.

Knillende droog — zoo droog dat het krult.

Lekende nat — zoo nat dat het leekt of zijpclt.

Ontzettende wreed — zoo wreed dat het ontzettelijk is.

Plettcrende zware last — zoo zwaar dat hij verplettert.

Proppende vol — zoo vol dat het propt.

Reuzelende rijp koorn — zoo rijp dat het uitreuzelt.

Sterveude ziek — ziek genoeg om te sterven.

Stikkende warm — zoo warm dat men verstikken zou.

Treffende schoon verbeeld — zoo schoon dat het treft.

Uitnemende deugdzaam — zoo deugdzaam dat het

uitneemt.

Verbazende groot — zoo groot dat het verbaast.

Verschrikkende leelijk — leelijk genoeg om te ver-

schrikken.

Zijpende nat — zoo nat dat het zijpelt.

— Eenige deelwoorden, b. v. aangaande, betreffende,

nicttegenstaande, nopende, rakcnde, gedurcndt, gebruikt

men als bijwoorden, voorzetsels of voegwoorden. — Som-

wijlen staan zij in den genitief, b. v. diensroolgcns {pi dien-

Tolgendc), doorgaans (of doorgaande), aangaans, achter-

volgens (of achtervolgendc), nopens (of nopende'), wctens

en ',1'illens (of wetende en willende), rechtstaans (of recht-

staande), staansvoet (op staanden voet) stilz-Jii/gens (of

stitzwifgende), iiitwi/'zens, dies niet tegenstaans (bij L.

Demeyer), enz.— Ja, men bezigt dezen genitief in de plaats

zelfs van het deelwoord : zie doens en gaans onder DOEN en

G.WN.

DEELZAAM, DEELZAMIG,adj. Erfbaar, fr. hcri-

table. Al wat iemand in eigendom bezit, wordt deelzaam

na zijne dood, maar niet hetgeen hij pacht : dit laatste blijft

aan den eigenaar. « Indien het deelsaem ende .^lodiael gocdt

vanden sterfhuuse niet en ghenoucht tot betaelinghe vande

schulden. » (Cost. v. Veurne.) « Rocrende ende onroerende

goedinghen, soo deelsaem als zijde houdende, van wat

nature die sijn. » (Cost. v. Belle.) « Slach-hout staendc op

leen bekent voor hart hout, als cecken, oudt dry jaren, ende

daer boven, is ter eersler doot deelsaem, ende daer onder

volght den leene. » (Cost. v. Audenaerde.) « Alle croisen

ende achterstellen van renten.... sijn deelsaem half ende half

tusschen d'hoirs vanden eersten overleden, ende den

langhst-lcvenden. » (Id.) — In dezen zin zegt men ook

Deelig. « Nemaer boomen staende op de andere ghemeene

lecnen zijn deelich. » (Id.)

— Ook gebruikt in den zin van Deelachtig, deelhebbend.

fr. participant. « Wij worden nog deelzaam van de ver-

diensten Christi door alle goede werken, voornamelijk door

de Sacramcnten. » (C. Van Hullebusch.) « De heilige Geest

maakt de christenen deelzaam in elkanders goede werken. >

(Id.) « Die van 't syne den behoeftigen deeUaem maekt. »
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(Vaelande.) Het laatste ooiJeel is noodig

Opdal het brooze lijf, 't welk' door een jonst-genade
A\'as cicvhaem met de ziel, van 't goede en van het kwaede,
Ervaren zoiide en zien wat daer Icon' kommen af,

Of eeuwig in de vreugdt, of eeuwig in de straf.

(G. De Dous.)

DEEMSTER, DEIMSTER.DEMSTER DIM-
STER, DUMSTER, adj. Halfdonker, Inlfiuilter zoo
ali in 't vallen van den avond. Het wordt leeds deemster,
en ik ben nog eene irar van huis. Bij het naderen van dat
ongevveertc, wierd het deemster alsof het avond ware.
Het wordt deemster, oiitsteek de lampte. Iq den deemsteren
avond. In eenen deemsteren nacht. In eene deemstere spe-
lonk. Ik kan in dien boek niet meer lezen, het wordt te
deemster.

DEEMSTEREN, <fe«H/<.n/<-, heeft oi/sgedcemsterJ,
onpers. w. Deemster worden. Het begint te deemsteren.— Ook Deimsteren, Demsteren, Dimsteren, Dumstcren.

DEEMSTERHEID,DEIMSTERHEID DEM-
STERHEID

, DIMSTERHEID
, DUMSTER-

HEID (wvl. ook DEE.\isTEKi, zie heii,), v. Halve duister-
heid. De dumsterheid van den valavond. . Twelcke
twerck van dcr naerste toecommende deimsterhevt ghe-
weest zoude liebben. » (N. Despars.)

Thobias antwoorde te desen :

Wat joyen sal met mi wesen .'

Ic sitte in die dcmsterhede,
En ne sie niet tlecht Gods mede.

(Maerlant.)

Den schip-mau hoe wel stout, met hop' en vrees' bevaen,
Siende de locht al-om ghedickt door dimsterhedc,

De zee door het ghedruys der baeren gantz t'on-vreden.
Elide zijn in-broos scliip op water-berglicn gaen.

(J. de Harduyn.)

De dimsterh.-ydt van 't wout.

(Id.)

DEER, DERE^ v., zonder mv., zwaie e. Scliade,
leed, nadeel, tori, prejudice, dommage, Usion; Kil. Dere,
deyre, itocumentum. Dere lijden of hebben van iets, fr'
recevoir, epniiver du dommage. Logens waar niemand
dere van heeft. Ik heb hem geslegen, maar hij heeft er geen
dere van gehad. Hij nam vergif in, maar hij had er geen de
minste dere van, omdat hij zich langzamerhand gewend had
vergif te nemen. Dere doen aan icmand, fr. n'^are, porter
Pnyiidkc, ca,,s,:r du tort a quelqu'un. Dat kan mij geen
dere doen. Laat dien knaap maar in de sneeuw loopen, dat
kan zijne gezondheid geen dere doen. « In 't land der
Israeliten had niet een mensch, niet een dier eenio deir te
lyden. » (C. Van HuUebusch.)

^

— Leed, pijn, hertzeer dat men gevoelt bij iets dat
belangrijk is, U.pcim; mat, douJfur. Dere hebben in iets
(hertzeer gevoelen), fr. avoir du mat de. Dere hebben in het
ongeluk van een deugdzaam mensch. Ik heb daar vecl dere
in gehad, dat hij, na zoo veel pogingen, in zijne onderne-
ming mislukt heeft. Hij heeft weinig dere in de ellende van
lem^nd die er door zijne schuld in gevallen is. Dere doen
(deren, hertzeer verwekkcn), fr. causer de la peine, /aire
pitle. Dat doet mij groote dere. Het zien van dat arm cllen-

DEI

dig kind deed mij znlk eene dere dat ik het niet zegcren lean \Het doet mij dere, dat hij zoo ongelukkig is. . Veel volchi
ghevlncht van Rosselaere met groete droufheyt, met pachl
endezach, met wyef ende kynderen, dat een ,*.;,.« was !om ziene. » (G. Weydts.) 1

• Tff^V^P ^'"'- °E'^'*"'^'. ^ie -"Kj, adj. Kries.''
ziekelyk, bleek en uitgemergeld, krank van gezondheid
flauw zwak, fr. debile,faibU, languissant, maladlf. Een
deerlijk kindeken. Het is reeds lang dat zij maar deerlijk en -

.^
Er deerhjk uitzien. Het en gaat maar deerlijk met hem.

Hijhttftaltijd zoo deerlijk geweest. Een deerlijke mensch.
Geheel dat huisgezin heeft altijd deerlijk geweest.— Wordt ook gezeid van vruchten te velde. Die lu «

e

en staat maar deerlijk. Deerlijk vlasch.

^ ~f^'':^/^
"'"' '^"'-'y'' ''iiken, driikkelijk kijken. di,d-

derhjk kijken, lod.lerlijk kijken, fr. regarder d'u,, . /
l^ngoureu.r. Het arme knaapje sprak zoo schoon en het
zag zoo deerlijk. Ge moet schoone sprekcn en deerlijk
kijken, als gij 't bekomen wilt.

DEES, pron. demonst.

— De spraakkunstcn zeggen dat het onzijdige decs in de
taal niet bestaat en door dlt vervangen wordt.Voatans bij
de West-VI. hoort men dagelijks dees huls, dees mes, dee.
land, dees ge-iieste, enz.

DEESEM, m. Zie de AVdb.
— //y heeft geen deesem vteer, zie onderDROSi.

DEEVERSWIE, m. Eene slagvink die zingt deever-
s'.pie. Het lied of de leise van den deeverswie is zeer k-it
en daarom wordt die vink veel gezocht voorde prijskam-
pen. Zie BOG.^ARDVINK.

DEFTIG, adj. Sterk, krachlig, geweldig. Eene d.ii
ziekte, fr. u„eforte maladlc. Deftige medicijn. Deftig \.

sel. Een deftige slag. In sommige ziekten zijn de puis en de
ademhalingzeerdefiig. Deftig loopen. Deftig slaan. Defiig
drinken. Deftig ademhalen.
— Afl. Verdeftigen.

DEG, m. Hetzelfde als Dag, slechts gobniikt in den
groet^w/; deg, Ik weiisch u dengoen deg.

DEGGEN, DIGGEN(E, m.. mv. dlogem, deggens.
Hetzelfde als Degen, zweerd, fr. epee. Uet'eenen de^ggen
doorsteken.

— Hi/ heeft eenen diggen ingezwolgen, zegt men van
iemand die het lichaam altijd recht en stijf houdt alsof h. t

niet buigen konde.

— Wegcns de zachtl. e = de scheipkorte e, zie onder e.

DEGONE, «i. en v. HETGONE, o. (wvl. ook
DEGEUNE, hetgeuneI, pron. demonstr. Hetzelfde als
Degene, hetgene, fr. cclni. Degone die dat gezeid heeft. Zeg
dat aan degohen niet die ermisbniik vanmaken. Hetgone
ik u zeide.

— C. van Dordrecht en E. De Dene, beide Brugsche '

schrijvers, spellen dit woord Deghuene. Men weet dat de
klank, dien wij nu door eu verbeelden, het eertijds door ue
was. Zie bij E.

— Men zegt ook en zclfs meest Degonne, lutgonne, en in
Fr.-Vl. Degoene, hetgoene. Zie o.

DEHOOFDEN, o. w., klemt. op hoof Zie hoofden.

DEI, m. Hetzelfde als Deister, drek, 1. stercus.
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— DEI, 7.. Labbe-, Lobbe-, Mokk»-.

DEI, m. Dag, eng. day, fr. jour. Dit woordhoort men
in ccnige strcken Avaar men b. t. zegt In den midderen dei

(te iiiidden den dag), fr. an milieu dii Jour; ik wensch u

den goen dei, fr. bonjour. Zie DEG.

— In Vriesland zegt men ook Dei.

DEIJSEN, bij Kil., z. DEIJZEI.EN.

DEIMSTER, adj. Zie deemster.

DEIMSTEREN, o. w. Zie deemsteren.

DEIMSTERHEID, v. Zie deemsterheid.

DEIN, m. Hetzelfde .ils Dem of Den.

— Vanda.ir Deinekleed, enz. Zie demki.eed en de.m-

Z.\A1).

DEINZELEN, deinzelde, }ieb of ben gedeinzeld, o. w.

Deinzcn, aclUeniit gnan, fr. rentier, Het peerd deinzelde.

—DEINZELEN, z, Achteniit-.

DEISTER, in. Nalte drek van ruiideren, of amler

dergelijkc vuilnis. In eeneu deister treden. De wcg lag vid

deisters.

— Van daar Bodcisleren.

— I let Alg. \'l. Idiot, heeft Deisleren, in Brabant gc-

bniilvt voor Tot moes, tot deesem maken, b. v. de aardap-

pcls deisleren (in moes pletteren)

.

DEIZEN, dcisdf, lieb gedeisd, o. w. Hetzelfde als

Deinzen (gelijk/«ic« =i peiuzen).

— Meest gebruikt langs en binnen de Oostvl. grenzen.

DEK, m. Verlies dat men doet van wege iem-ind die

zijne schukl niet en betaalt, of die in den koophandel

bedriegt, anders gezeid Pl.ik. lemand eenen dek zetlen (hem

niet belalen 't zij voor geleverde koopwaar, het zij voor

gedane werk, ofwel hem iets verkoopen boven de weerde)

.

Hij hccft mij eenen leelijken dek, eenen geweldigen dek

gczcl. Ik heb daar eenen dek gezet geweest. Eenen dek

krijgen of hebben aan iets (niet betaald worden). Ik heb hem
dat verkocht, maar 'k vrees dat iU er eenen dek aan hebben

zal (dat hij niet betalen zal). Ik heb er eenen fameuzen dek

aan. Als ge werkt voor hem, doe u vooraf betalen, anders

krijgt gij eenen dek. Koop niet aan dien vent, ge zoudt er

eenen dek aan hebben (ge zoudt bedrogen zijn, hij zou meer

docn betalen dan het weeid is).

— Men zegt ook Gedekt zijn aan iets.

— DEK, z. Pinte-, Polje-.

DEKKEN, b. w. Zie de Wdb.
— Grihk/ z'j'n aan iets, zie onder UEK.

—DEKKEN, z. Kake-.

DEKKER, m. In zekere kindcrspelcn , zoo als Bal-in-

den-hoed, beteekent dit woord Een slag of smeet van den

bal op den rug van dezen die verloren heeft. lemand drie

dekkers geven (hem driemaal den bal op den rag gooien

van zekeren afstand). Dekkers eten (smeten van den bal op

den rug krijgen, anders ook de jaren verdragen.) Hij moct

van iedeieen twee dekkers eten.

-DEKKER, z. Oven-.

DEKKING, V. collectief. Al het deksel van een bed.

Nocli branding noch dekking liebbea. Men moet meer dek-

king hebben in den winter.

— Daking, dak. « Den verbran.len torre voorzag men
stillekcns aan van eenen klokstocl, gcluid en dekkinge. »

(R. d. II.)

— Zie -INC..

—DEKKING, z. Disch-, Hespe-, Pinte-.

DEKKLEED, o. Somme geld die een nieuwe p.achter

gocl't aan zij \c\\ voorzaat. Zie HOEO.

DEKNET, v. en o. Eene platte vierkantte nette die men
in 't water duikt bij middel van twee halve hoepels en van

eene pertse dienende cm de nette schielijk op te halen als er

visch over zwemt; anders ook Hefnet genaamd.
— Misschien voor Duiknet, dat men bij onze schrijvers

vindt : i Met vluwen ende ander duuckenetten vanghende. »

(J. Vande Velde.)

DEKPLAAT, v. Bij slotmakers. Eene metalen plaat

die paralleel met de slotplaat ligt, zoodanig dat de slagvccr,

het schof, het geleid, enz., tusschen bcide verborgen zittcn.

— De dckplaat in het slot van eengeweer is hetzelfde als

helgeen bij Kramers Stoedel heet, fr. bride de noix.

DEKROEDE, v. Roede of geerde die men gebruikt

om een linis met stroo tc dekken. De dekroeden worden
horizontaal op het stroo vastgebonden met dekwissen. —
Vgl. Bandroede en Bindroede.

DEKSCHOOF, m., mv. deksehooven. Bij landb. Een
schoof die, met de bouten omhoog en de arcn nederwaart,

vastgebonden wordt boven op eenen stuik of mandci om
dezen te dekken.

— Kil, Dack-schoove, stramen tecti, culmen.

*DEKSPAAN, o. Voorwendsel, fr. pretexte, excuse.

Het woord slaat bij yoormalige schrijvers. « Och waer is nu
onse traecheyt, waer bliven wi met ons decspaen, als wi

ons willen ontschuldigen ende wi seggen : Ic en can die ende

die sonde niet ghelaten, noch die oft die duecht ghedoen. »

(Th. vanHerentals.) Aldus bedrucken wy ons even mensce

ende verminderen tgoet bemoeden ende de goede name die

achter hem ghinck tot zijader eere. Ende darchste van al,

noch laten wi ons duncken dat wijt al wel doen. Ende wi

nemen een so suyverliken decspaen, Ischijnt wi doent al om
die eere Gods, ende om haerlieder welvaren ende sali-

chevt. » (Id.) « Nu coemter een decspaen ende een excusacie

op.'. (Id.)

—DEKTE, z. Panne-, Schahe-.

DEKTRUWEEL, o. Zie daktruweel.

DEKWISSE, V. "Wisse of teen waarmede men een

huis in stroo dekt. De dekwissen verbinden de dekroeden

aan de latteu die op d'i kepers liggen, zooJat het stroo tus-

schen deze dekroeden en latten vast ingesloten blijfl.

— Taai lijk eene dekwisse, zeer taai. Hoe ouder hoe

taaicr lijk de dekwissen, of Mager en taai lijk dekwissen

(antwoordt men somwijlen aan iemand die vraagt hoe het

met ons gaat).

DELAAI, o. Zie dil.v.\i.

DELF, m. Sloot, gracht tusschen de akkers of langs de

straten. Eenen delf graven, fr. creuser un fosse. De delven

stonden vol water. « Van eenen on-ghedolven dilf ofle

gracht aeude straten, is de boete ses schell. parisys van de

roede. » (Cost. v. Lande v. Vryen.)

— Kil. Delve, iAst, fovea.
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DELFAARDE (wvl. -erde, -kerde), v. Aarde die

men uit den ^Tond graaft. Eene straat vermaken met delf-

aaide. Eene leegtc opvullen met delfaarde en steengruis.

DELFEND, DELF-END, m. Delfkoorde, snocr

of draad langs den grond gespannen om daar langs te del-

ven in reclite linic. Zonder den delfend zult gij die voie niet

rccht uildelven. — Zie end.

DELFSCHIP(PE, DELFSCHUP(PE, v. Sooit

van groote houten spade, wier blad aan de negge met ijzer

beslegen is. Zie be.slagschippe.

DELIE, V. Hetzelfde als Deel, soort van Noorsch hnut.

Noorsche delie. Eene zoldering van delie. De Noorsche

dclie wordt oolc Greinenhout genaaind. — Zie onder cieze.

DELIKT, o. Vergrijp, misdaad, faut, fr. delit, /ante.

Hij wierd gestraft voor zijne delikten. Dat is een delikt dat

gcstraft moet worden.

Faut, gebrek, onvolmaaktheid, fr. defaut, imperfec-

tion, ledtreen heeft zijne delikten. Heeft dat peerd geene

delikten?

— Het woord is eig. het 1. delictum.

— Bij metathesis van ien ?, zegthet volk altijd dilckt,

en zoo schreef men 00k eertijds : • Omme zekere dilecten

ende mesusen wille. » (N. Despars.)

DELJE, DELLE, DELLIE, v. Zie ei.je.

DELT, o. Zie dilt en dh.te.

DELTE, m. Zie dilte.

DELTEBALK, m. Zie dii.tebalk.

DELTEN, delttc, gcdclt, z. uilten onder dilt, o., en

DILTEN onder DILT, m.

DELTEPERTSE.v. Zie diltepert.se.

DELTER, m. Zie dilter.

DELTHOOI, o. Zie DiLTHOOi.

DELVE, bij Kil., zie delf.

DELVEN, dolftn dalf, gedolven, b. w. Graven, fr.

creusei; fouir. Eenen bond delven, fr. enfouir tin chien.

« Doe stond een schamel man en dalf in de loove, bonder

eenen muer, ende dien miier viel neder up zyn lyf, waer of

dat by ooc starf. God hebbe die ziele. Amen. » (Kron.

V. Br.)

Te Bnigge zegt men delven, bij metathesis van de /,

in plaats van dcwlen, debbclen, vproeten, ir. patrotiiller {/.k

dewlen). Debbelen is hetzelfde als Dabbden, dabben, bij

Chr. Plantyn verklaard door fr. patrouiller, pattelcr des

mains, 1. palpare, atticctare. Maar Dabbelen, dabben, be-

teckent in Brabant ook nog Graven, fr. creuser, bij Kil. ver-

klaard door 1. J!(i/^c>-t', suffodere, fodicare; en in 't Alg.

VI. Idiot, door Met handen, voeten ofklauwen in de aarde

krabben of wroeten, b. v. de bond dabt den mol uit den

grond ; het peerd dabt van ongeduld. Het gr. Oa-xio bet.

Begraven. Zou Delven dan hetzelfde woord niet zijn in den

grond als Dabben, dabbelen?

—DELVER, z. DIJK-.

DEM, DEN, DENT, DEIN, m. Bij laiidb. Een

derschvlocr of plein dat men op den lilooten akl;er maakt,

om rijp koolzaad, kamille of vlashippens te derschen. Eenen

dcm maken. Het derschkleed op den dent openspreiden. Den

dem branden (het kaf verbranden dat op den dem blijft lig-

gen, nadal men het uitgedorschen zaad weggevoerd heeft).

— Kil. Denne, area et pavimentiim.

--DEM, z. Bockweit-, Koolzaad-.

DEMET, m. Zie demit.

DEMINUTIEF, o. Verkleenwoord.

— De Spraakkunsten kennen maar twee verkleensylben,

t. w.y*' [tje, pje), en ken [sken). De iiilgangX'(v; klinkt ke bij

't volk en tusscheu Schelde en Leie gebniikt men geen

andisren. In 't Brugsche Vrije hoort menyc en te. Maar veel

andere plaatsen, en vooral Veurne-Ambacht, hebben nog

den verkleenenden uitgang ige die zeer eigenaardig is, en

die regelmatig volgt 1° op de klinkers :

spi

la
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mand — mandige,

standc — slandige,

zand — zandige,

bed — beddige,

gebcd — gebedige,

beeld — beeldigc,

aandc — aandige,

geld — geldige,

veld — vcldige,

hcmd — hemdige,

bende — bendige,

end — cndige (eindcken),

glide — gildigc,

wind — windige,

ronde — rondige,

pond — pondige,

zonde — zondige,

wonde — wondige,

hoofd — hoofdige,

voogd — voogdige,

woord — woordige,

gebod — gebodige,

puid — puidige,

tijd — tijdige.

Nogtans a) tand — laudje,

lid (led) — ledje,

smid (smed) — smedje,

VI lend — vriendje,

mond — mondje;

b) baaid — b2irrige,

berd, bard — banige,

peerd — perrige,

kind — kinnige;

c) draad — draigc, draajge,

naad — naige, naajge,

zaad — zaige, zaajge,

bloed — bloeigc, bloejgc, (tioetclw.

:

mijn bloei'ge! mijn herte-

bloeige!)

Weed — kleeige, klei-jge.

lied — liige, li-jge (korte /),

brood — broi'go, broojge

;

bladje,

blaige, blajge;

( boogaardige,

\ boogarige;

liandje,

haiidiges, niv.

lioudje,

hondige;

boordige,

borrige;

koordige,

koirige (z. klankv.)

Te Kortrijk zegt men 1?' in plaats van io-,-, b. v. mandii',

hemdic, mannie, enz.

Te Brugge en elders hoort men

barretje dcmiti. van bard, en baard

;

korretje — koorde

;

perretje — peerd

;

varretje — vaart ; enz.

d) bbd

boogaard —

hand

bond

boorcl

koorde

::

)

beks:lic, 1

weksche, /

zic Kr.ANKV'ERK.

DEN

1,1 Fr.-Vl. en Vcurnc-Ambacht hoort mcn^'*, tjc klin-

ken onitrent als sdie, t. w. achter k, gens:

haag -- haagschc,

boog — boogsche,

kraag — kraagschc,

haak .
— haksche,

kaak — kaksche,

beek — be

week

bale — baksche,

klok — kloksche,

miigge — mugsche,

mcs — mcssche,

Ics — lessche,

kas — kassche.

Maar tjc achler /, t en !£ ,• 00k achter /, w, ih '', voor-

gegaan van eenen langen klaiik; achler dc toonlooze ct,

er, en :

kuip — kuiplje,

schaap — schaptjc,

kat — katje,

boot — bootje,

vrouw — vrouwtje,

kool — kooltje,

boom — bomptje,

tafel — tafeltje,

laken — kikentje, enz.

DEMIT, DEMET, m., met den klemt. op tie. Soort

van katoenen sloffe, efieii aan dc ecne zijde, en gewold aan

de andere, fr. damite, danitte. Eeu baai, eene onderbroek

van demit.

DEMKLEED, DENKLEED, DENTKLEED,
DEINKLEED, o. Een klock linnen of zeil dat men op

eenen dem openspreidt om cr op te derschen ; anders ook

Dcrschkleed genaamd.

DEMMER, m. Wordt in sommige plaatscn gehoord

voor Derm, fr. hoyaii. — Zie IIETATHESIS.

DEMSTER, adj. Zie deemster.

DEMSTEREN, onpers. w., zie deemsteren.

DEMSTERHEID, v. Z. deemsterheid.

DEMZAAD, DENZAAD, DENTZAAD, DEIN-
ZAAD, o. Zaad dat met het kaf vermengd van hot dcm-

klecd wegvalt op den blooten grond. Het dcmzaad, dat men

van den grocd opverzamelt, is gemeenlijk vol aarde en

vuiligheid. Hoe komt het dat al die koolzaadplanten daar

zoo hekeldichte staan? Het is van 't demzaad dat men laten

liggen heeft.

DEN, m. Een derschvloer op den blooten akkcr. Zic

DEM en de comf. akl.

DEN, gebniikt voor Hem. Zie HEM.

DENDER, m.Groote wikle zwaan met eenen bek geel

en zwart. De denders ziet men somwijlen in N.-Vl. De

jager heeft eenen dender geschoteu die meer dan twintig

pond woeg.

—DENKEN, /. Achter-, Over-, Voor-.

DENKLEED, o. Zie demki.eed.

DENNE, I'ij Kil., zic DEM.

DENNEKLEED, o. Demkleed.
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DENT, m. Eeu derschvloer op den aklier. Zie DEM en

dc comp. altl.

DENTKLEED, o. Zie demkleed.

DENTZAAD, o. Zie DEM7.A/M).

DENZAAD, o. Zie demzaad.

DER, bijw. Wordt welluidendheidshalve gebruikt \oor

cr. Dcr was ecns groote storm op zee. Zij kwamen der naar-

toe. Ik zal der hem van spreken. Ik ben der om verblijd. lie

ga der voor zorgen. Wen niiek der een liedekeu op. ik zie

der geen doen aan. Zoo der ooit eene schoone gelegenlieid

kwam. « 'K en zal dt;r niet in vcrschieten. / (K. Callebert.)

DERE, V. Zie DEER.

DERF, adj. Bleek, deluw, doodsch, fr. blafard, liviJe,

piilc. Derf kleur. Hij is derf van kleur. Het aanzicht van

den ziekc is zoo derf. De derve lippen van eencn stervenden

mensch. Hij ziet er zoo derf uit, ik gelool dat hij niet te pasis.

— Wordt 00k gezeid van het licht. De derve glaus van

de maan. Het licht van de zon wierd van langs pm derver

en tlauwer in den eclips,

DERFHEID (wvl. 00k derfi, zie heid),v. Bleeklicid,

doodschheid. De dcrflieid is gemeenlijk een teeken van

zickclijkheid.

DERING, DERRING (wvl. DtRiNK), m.zonder mv.,

klemt. op de, zware c. Soort van zwarte Ixuf die in >foord-

Vlaanderen uit de aarde gegraven wordt en dient tot brand-

stoffe. De dering is niet anders dan vertecrd hout dat sedert

eeuwen verborgen ligt onder het zand van ccne overstroo-

niinge der zee. Dering graven, of steken. Dering droogen.

Den dering laten uitloogen. Dering branden. In Veurne-

Ambaehl wordt dc &mxi% gestekcn (gedolven) met de spade,

in 't Bloote wordt hij geltapt met dc hoinve. « Steen, marie,

leem, darn'iiil:, moer ende diergliclijcke materic. » (Cost. v.

Veurnc.) « Dat nieniandt gheeri daring noch tcghel-aerde

en delve binnen hondert roeden van cenighe zee-dycken. »

(Cost. V. Lande v. Vr5'en.) Dering kanten. Dering uitroeden.

— Kil. Darinck, dar)', darie, dari-torf.

. Over vele jaren, 't en is niet gekend in onze streke

wanneer, moet er hier in 't Bloote een schrikkelyke over-

stroominge geweest hebben; want,als wy delven, wy vinden

dat degrond hier by plekken wel vyf-en-twintig en 30 voet

opgewassen is. De detink ligt hier by striepen wcl 14 slagen

(ne slag is een kap van een derinkhouwc) dikkc, en men

r.ioet somtyds 12 en 16 voet diepe delven eer men daeraen

komt. 't Moet de zee en niet eene groote riviere zyn die

deze overstroominge te wege gebragt heeft : onze nieuwe

bovengrond is immers vele doormengeld met zeeschelpen

en dacrby hy is geheel doortrokken van 't zoutwater, of

7 ztlte-water. D.aer is hier om zoo te zeggen geen grcnd of

hv weet min of meer van H zoui of de zilte, zoo men zegt.

Daerdoor komt het dat het kareelslccn dat ze hier bakken

nicest al ziltachtig is en dat hier de miiien die met zulk

steen geraatst zyn altj-d vak zyn en bedekt blyven met

salpeter of steenzout. In die overstrocmirge moet er een

gewcldige wind gcwaeid hebben, nit den noord-westen,

want in onze derinkputlen, vinden wy eene masse boonien

die allemalle liggen met hunr.cn top of krooiie in den zuid-

oosten r nu 't is tusschen den ondersten grond en dien opge-

stroomden bovengrond dat er daer een zwarte lage ligt die

wat zachter en wat ligter is als de andere lagen aerde, en die

saraengestcld is uitblaren, hout, gars, lisch en 'k weet niet

wat al, en 't is die zwarte lage die ze derink heeten en die

ze uitdoen om te branden. Maer, waerligt de derink hii.r in

ons Vlaenderen? Men vindt hem te beginnen van lany^ Ii't

strange, alwaer hy by plekken blooLspoelt,ja men vimli 1 :n

misschien tot geheel verre in zee, want men zict a'

hoogwater is, dat er de zee vele uitsmyt, en toen al '

kant van de duinen, te lande, vindt men den derink t

vyf of zes uren van zee en dat van aen Holland t

Vranlcrj'k en misschien nog alsans voorder en vn

Langs strange ware 't gemakkelykst van al om te di i

dewyl dat de derink maer al te mets zoo ondiepe ligt •

bloot komt door 't opkomen en 't afgaen van de zee,

't is daerverboon, om dieswille dat ze dacnne draeiinm u

(of draeikonkels) zouden m.-ilcen, waer dat onze visscheitj ^,

't zij dat ze te voete of te peerde visschen, nooit lr\ '

en zouden uitgeraken. Te lande mogen ze hier du:

gelijk ze elders de kolen mogen uitdcen met oorlof ci
:

missie van den koning. » (Uit een weekblad.
1

— Den dering kaiilen, zie icanten.

— deringasschen{e, m. en v. Asch van opgebrauili/n

dering.

— DERINGBAAR, v. IJzercn bare of stang op wicr eiiide

het deringboor gevestigd is.

— deringboER, m. Een landbouwer die jaarlijks dering

verkoopt dien hij uit zijn land graven laat.

— DERINGBOOR, o., ook -BOORE, V. Een boor aan '1 >

van eene lange ijzeren slang, om in den grond te boui-

er daar geen dering schuilt.

— DERINGEN, deringd:, heb gederingd, o. w. Dering ,

graven. Men deringt in den zomer. Dric wekca lang

deringen. '.

— b. w. Uitderingen. Een bilk deringen. Gederingd land, i,

Zie VITDERINGEX.
— DERI.NGGRAVER, ni. Die dering graaft. Hij is een '.

deringgraver gelijk zijn vader was. In vele plaatstn wordt er
j

j.iarlijks eene Mis gezongen voor de ovcrledcnc deringgra- 1

vers. )

— DERiNGHouw (wvl. -HOWE, zic .\u). v. Eene houw'"

van tiena twaalf voet breed, en ticn duim lang, meteenen

korten steel, dienende om den dering in stukkcn uit den

grond te kappen.

— DERINGKAPPER, m. Hctzelfdc als Deringsl.iger.

— DERINGL.\AG, V. Ecne lage dering zoo dik als de

spade diep gaat. Er waren in dien deringput vijftiea lagen

(d. i. dat men vijftien spasteken diep gedolven heeft, om al >

den dering uit te halen). Dat is een deringstuk van tien j

lagen, fr. de dix conches. I

— deringmoer(e, v. Eene plaats in den grond waar •

men dering nit graaft. In Vlaanderen zijn veel deringmoeren

maar geene koolmijncn. Daar zijn groote deringmoeren

wa.ar men verscheidene jaren lang uit graaft. Eene dering-

mocre vinden. In eene deringmoere werken. Eene uitge-

gravene deringmoer weder op^•ullen met aarde.

— D±RrNG0OR(E, V. Bij deringgravcrs. De boord of kant

van eenen blok dering die nog niet uitgegraven is. De

deringoore grenst aan de aardoore.

— Zoo heet men ook den werkman die, in de Stoeling,

op de deringoore staat tusschen de Aardoore en den Tim-

merman. De deringoore ontvangt de uitgegraven dering-

stukken uit de handen van den Tiramerman om ze voort te .

geven aan de Aardoore. — Zie ogre en stoeling.
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— DERINGPUT, m. Als men con stuk land uitdcringt, dat

g;uit Ijij puttcn; men begint met eenen put, en als deze uit

is dan maakt men eenen twceden, en men vult den ecistcn

met de aarde die uit den tweeden komt, enz.

DEKiNGSLAG, m. Helzelfde in 't Bloote, als Dering-

laag in Vcurnc-Ambacht. Een put van tion slagen (d. i. dat

men tien houwslagen diep moet kappen, eer men in den

grond is van den dering).

DERINGSLAGEK, m. Deiinggraver, die den dering met

de houw uit den grond houwt of kapt.

DERINGSTOEL, m. Een bank during waarop een weik-

man staat die de deringstukken opvangt van den Tiramer-

raan, en opgeeft aan de Deringoore. — Zie STOELING.

— DERINGVUUR (wvl. -VIER, zie u), vklw. -viertje,

•vicrke])!. Een vuur dat met dering gcvoed wordt. Zieh

warmen bij een dcringviertje.

DERM, DARM, m. Fig. Lange dunne pijp of buis

van leder of lood, fr. boyau de c-itir, dcplomb. De dcnn van

ecne brandspuit is van leder. De derm van eene bierpomp is

van lood. Eene waterponip, die binnen huis is, trekt soni-

wijlen haar water van geheelverre, bij middel van een looden

derm die in of langs den giond ligt.

—DERM,—DARM, z. Henne-.

DERREN, dorst, gfdorst {M. idorst, zie ge), b. en

o. w. Dnrvcn, fr. oser. Ik derre dat niet doen. Hij dert liet

niet zepgcn. Hoe heeft hij zulk eene misdaad gedorst? « Sy

dcriTii hun beroeraen van hunne grootheydt, ende wonder

beslagh maecken met valsche moglientheydt ende ydel

pracht. » (A. Debuck.) « Recht .lis die \liegen die nyet en

den en genaken op eenen pot die daer seydet, mer si vlie-

gheu dair op so lange als hi lawe is. » (H. Herp.)

Dat de trauweloose baeren

Niet tot in de locht en vaeren,

Maer in hun verschoven hoUen

Eeuwigh op malkander grollen

,

Sonder ooit te derrcn kycken

Over hun ghestelde dycken.

(A. Debuck.)

DERRING, m. Zie dering.

DERSCHEN en DARSCHEN, dorsck,gedorschen,

(uitspr. Desschen en Dnsschen, dosch, gedosschen, zie RS),

b. en o. w. Herhaaldelijk en hard slaan met de hand of met

een stok, slagen gevcn, fr. battre, eng. to thrasch. De vader

dorsch op zijnen boozen zoon tot dat hij vergiffenis vToeg.

Op eenen ezel dersclien om hem voort te krijgen. Ik heb er

op gedorschen dat niijn aim moede is. In dc takken van

eenen noteboom derschen (om er de noten van af te slaan\

Eene koe uit het klaverveld derschen (haar met gedurige

stokslagen uit het klaverveld drijven, waar zij uit snoephist

in geloopen was).

— Op dr hiie^e drrsc/irn, zie HAAG.
— De korrels der granen en andere veldvnichten met

eeuen viegel uit de aren slaan. Kooni, tarwe, boonen,

erwten, koolzaad derschen. Hij was bezig met haver te

derschen. « De wclcke hulieden coorne darsschcn. > (C. van

Dordrecht.)

— Boonen gaan derschen, verstrcoid zijn, met zijre

gcdachten elders zijn, fr. et/e distrait. W.nar zijn mve zinncn

dan? Boonen gaan derschen. Gij luistert niet wat ik u zeg:

gc zijt wederom al bnonen gaan derjchcn.

— leinaniin z'jn aar derschen, zie .'VAR.

— o. w. met hebben. Driftig loopen, rcnnen, met klop-

pende stappen over den grond voortsnellen, fr. galoper. Het
bratte pcerd derscht rond dc weidc. De knaap kwam naar

huis gedorschen. Zoohaast wij vernamen waar dc vijand

was, wij dorschen er naar toe. Ge moest hem zien komen
gedorschen 1

—^ De Hollanders zeggen dorschen, dorschic, gedorscht,

welke vormen bij ons g.ansch onbekend zijn.

—DERSCHEN, -DARSCHEN, z. Af-, In-, Op-,

Uit-.

DERSCHER, m. Koornderscher, fr. battcur en

grange. « Bessemmaeckers, desschers, delvers. ^ (VI. Set-

ting-boec.)

— DERSCHER, z. Haver-.

DERSCHKLEED.o. Dcmklced, een zeil waarop men
het graan uitdcrsclu.

DERSCHNERE, v., met eene zware c in ne. Dcrsch-

vloer, fr. aire d I'.nc t^ran::;^. — Zie XERE.

DERSCHVLEGER, DERSCHVLEI, m. Viegel

om te derschen, h. llc'an.

-DERSCHVLOER, ni. Schuunloer waarop men
derscht, fr. aire d'line grange. « Het land rond Jan Onraedts

huizeken lag lijk nen dcrsch-vlocr. t> (K. Callebert.)

DERTIENAVOND, m. De avond, de dag v66r

Derliendag, fr. veillc de VEpiphanie. Het is morgen

deitienavond. Dertienavond vieren. Hij g.nat dertienavond

komen. Het begon op dertienavond geweldig te vriezen. Op
dertienavond trekt men koning (d. i. men lot in 't huisgezin

wic dat er koning is, en men viert en bedrijft blijdschap tot

late in de nacht). : Ghclijckmcn doet als men op Derthien

avond een coninghinne trcckt. > (C. A'ranc.t.)

DERTIENAVONDKONING (wvl. -keunink), m.

Deze die op Dertienavond door het lot koning gekozen

wordt. Het is reeds drie jaar naeen dat ik Dertienavond-

koning ben : ik geloof dat er daar bedrog ondcr schuilt.

— CI. Declerck gebruikt dit vvoord in den zin van

Dertienavond

:

En heb ick niet verkrar.ckt wel zeer des kctters'wonyngh

In 't land des Palatijns, op Dcrtien amond konyngh?

DERTIENDAG, m. Driekoningendag, fr. Epiphanie,

fete des Rois. Gisteren was het Dertiendag. Hij is op der-

tiendag geboreu. Van Dertiendag tot Lichtmis vroos het

zonder staan. Dat is gebemd rond Dertiendag. «Diehertoghe

(piam zeer corts naer Derthiendaeh te Ghent. > (X. Des-

pars.) t Het geviel op eenen dertiendach dat si alsoe seer

crachtelic op getogcu wert. »(H. Herp.)

— Driekoningendag wordt Dertiendag geheeten omdat

deze feest gcvierd wordt den dertienden dag na Ker'^tdag.

DERTIGTRUIS (wvl. -truuf, zie n), m. Zie hen-

NESTRONT.

DERVEN, dierf en derfde, gedonvn en gcderfd,

b. w. Zich onthouden van, niet gebruiken. Vleesch der\'en

(gecn vlccsch eten, fr. s'nhstenir de Tiandes). Den vrijdag

moet men vlccsch dervcn. Hij kan geen vlccsch dcrven. Den

Asschcnwocnsdag en den Gocdenvvijdag denen wij ook

cieis, boter en smout. Ik ga morgm vlff-c li d^ rven. Hij heeft

geheel zijn Icven wijn gedoivcn .
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— Ik keb het uit mi/'nen mond gedorven, is eene ze"S-

wijze die veel gebruikt wordt in denzelfden zin als Ik hcb
het uit mynen mond gespaard, ik hcb hct aan mi/nen
mond onttrokien, geweigcrd. De arrae moedcr zeide aan
haren zoon die over de spijs Idaagde : lie lieb het uit mijnen
monti gedorven om aan u te geven, en gezijtnogniettevredc.

—DERVING, z. Vleesch-.

DESOLAAT, adj. Over van droeflieid, ontroostbaar,
fr. dcsole, mconsolable. Zij waren desolaat omdat hun wel-
doener gestorven was. « Dat wy daer soo desolaet saten in

pyn en smerte. » (***)

— Kil. in Append. Desolaet, dcsertus, desolatus, vastus,
vastatiis; en absque solatia, inconsolabilis.

DESPERAAT, DESPERATIG, adj. Wanhopig,
radeloos, fr. desespere, 1. desperatus, sp. desperado. Hij was
als desperaat, als hij de dood van zijne moeder vernam. « Dc
sake was teenemaal desperaet. > (A. De Boeije, s. j.) « Als
nu de eremijt eenighen tijdt int wilt mistroostigh ende
dfsperaet hadde gheloopen, soo ontmoetede hy eenen
raonick daer hy siju droefheyt aen ontdeckte. » (J.Van Heu-
men.) « Wilde van niemant gheti'oost worden, raaer seyde,

ghelijck oft hy heel despcratich hadde ghesproken : och
mynen ezel is doot! » (R. Versteganus.) « Dat is meer van
eenen despcraten mensch als van eenen christen. . (C. Ha-
zart.) t Hy was quaet en desperaet, ende gaf sy zelven
alleneen den vyaudt (duivel) over. » (C: Vranc.x.)

— Kil. in Append. Desperaet, cxspes, desperans, des-

peratus.

— Wordt ook als substantief gebmikt voor Besluiteloos-

heid, groote verlegenheid, angstige twijfel, it. perplexite. In

desperaat staan. Hij was in desperaat hoe hij dat verrichten

zou. — Het woord, in deze beteekenis, schijnt eene ver-

warring met Beraad.

— nESPER.\ATHEID, DESPERjVTIE, v. Wanhoop, fr.

desespoir. « Sterven wt dcsperaetlieyt, ende die ghene die

soo sterven en werden noch in kercken noch in kerckhof
begraeven. > (R. Versteganus.) « Ende hy vie! in despe-

ratie. . (C. \'rancx.)

*DESSEL, bij Kil., z. Diesel.

DESTEL, m. Een gereedsdiap van timmerlien. Zic

DIESKL.

DESTEL, DISTEL, m. (en niet v.) Eene plant, fr.

chardon. Duidestel, nielkdestel, koeidestel, peerdedestel.

— Dat is een groote destel ttit mi/nen vinger, zegt men
als er eene reden van bekommemis of verlegenheid ver-

dwijnt of weggenomen wordt, fr. une grosse cpine hors du
pied.

— Op destels zitten, in verlegenheid zijn, van ongedijd

branden (om te vertrekken), fr. etre sur des tfpitws.

— Etterende huidziekte met stekeligcbrandreuven, vooral

deze die men in 't fr. rogne, teigne niiiqiieitse en psoriasis

heet. Den destel in 't hoofd of in 't aangezicht hebben. Het
kind is blind van den distel. Het kind heeft den distel ge-

vangen. Zijn hoofd is vol van den distel.

— De Destel is niet te verwarren met eene andere kwaal
die in de Woordcnboeken nu Haarvlecht heet, fr. pliqiie,

triehoma, maar oulings zu^i/nstok, als blijkt uit J. Yperman
die, sprckende van de gheseorde (gcschurfte) hoofden, ze.;t

:

« Die eene soe werjjcn op groele hare ende dat vele ende dat

see het (lieet) men zwynstok, ende die syn groet maer si uc

Dui-, Djui-, Koe(i).

hoiit niet ane tbeen en se nes niet hart. » En om dezen
zwijnstok te genezen raadthij, onderanderen, dezen middrl
aan . Picis navalis der minget der in pulvcr van witten
wieroec ende van mastike ende een lettel raeu seems die tr-

gader minghet. Dit smeert op een campen cleede boven met
starken letsen daer an ghemaect soe vaste datse niet nr-

braken ende dat plaster logt warme opt thooft. Dan doet cm
staen op eenen stoel ende maect een starke coerde vaste ane
deledtsenende.dat ander einde van den corden ane den
balckc, ende dan trect den stoel van onder hem, dan sal hi
blivende hanghende ende aldus sal hi quitte worden van den
zwynstocke; ende dit plaster voorseit het (heet) den rogghcn
huve. i

—DESTEL, —DISTEL,
Onze lieve Vrouw-, Peerdc-.

DESTELSTEKKER, DISTELSTEKER, m. Bij
landb. Eeu lang en smal lemmer v.an ijzer met een krikkcl-
joen voorzien, en dienende om de wortelen der distcis in

den akker uit te steken, fr. cchardonnoir.

— DETTE, z. —Kadetle.

DEUGD,v. Voordeel, goed, fr. bien,profit, plaisir. Dat
zal hem deugd doen. Een glas wijn zal u deugd doen. (le

nioet" u zelven deugd doen. als ge de keure hebt. Deugd
hebben van iets. Ik heb veel deugd gehad van die medicijn.

Ik heb weinig deugd gehad van dat Ideed. <. Het belaerade
sijne Majesteit ons d^iight te doen. » (A. De Boeye, s. j.)

1 Ghelyck oft hy ons gheen deught en hadde bewesen, en

ghelijck oft hy ons het meeste quaet vande wereldt hadde
ghedaen. » (Id.)

— Het weegi van deugden, zegt men van laken of andei e

zware kleederstof om te bedieden dat het uit der mate
goed is,

—Eene deugd van een wi/n,van een bier, van een laken,

enz. Wijn, bier, laken, enz. die zeer deugdelijk zijn, eerste

qualiteit van wijn, enz. Dat is eene deugd van eenen wijn.
Hij heeft eene deugd van bier in zijnen kelder. Ik verkoop
dit laken aan veertien frank de el, maar ook 't is eene deugd
van een laken.

— Het weder stelt zich in deugden, zegt men als het

weder goed en helder wordt.

DEUGDELIJK, adj. Ongemeen goed, dat veel voor-

deel on nut bijbrengi, fr. excellent, de premiere qualitc,

sprek. bezonderlijk van spijzen en kleederstoffen. Dat is

deugdelijk laken (ge zult er veel deugd van hebben). Deug-
delijke wijn. Deugdelijk brood.

— DEUGDELlJKHEtD, v. Dat laken weegt van deugde-

lijkheid.

DEUGEN, deugdcen docht, heb gedeiigd en gedocht,

o. w. (toed zijn. Die appels en deugen niel. Er was in die

venduwc weinig dat docht. Die pen deugt niet meer om te

schrijven. Geld dat niet en deugt. Die akker deugt niet voor

vlasch. Die vent en heeft nooit niet gedocht.

En de kinders doehten niet

Dien ons Constantinus lict.

(Gheschier.),

— Weil, zegt dat de vormcu dogt en gedogt (van 't oude
dogen) vcrouderd zijn ; maar in Vlaanderen bloeien zij nog.

DEUGNIETE, v. Het vrouwlljk van Deugniet, fr. co-

qtiine, zoowel in deii slechtcn zin als in den schertsenden.

Diedeuguiete zal u bedriegen. Eene leelijke deugniete.
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DEUGNIETSGOED, o. Lurpevolk, lieden vol bc-

droj; en imJeuyd.

DEUN, m., zonder rav. De daad van deunen. De
glazcn daiidcrden op de tafel van den deuu.

— Innigc blijdscliap, voldoening, genet. Zijnen deun

hebben in iemands verlegenlieid, ongeluk, drocfheid, fr.

jotiir tie I'embarras, de la misere, de Vaffliction de quel-

gti'iDi. Hij had cr zijnen deun in, dat zijn vijand vcme-

derd wierd. Ik had er niijnen deun in, niaar ik liet het iiiet

blijkcn. Ik zag wel dat hij er zijnen deun in had. Ik heb cr

miji en deun in, van hem overwinnaar te zien. De nioeder

hccft er harcn deun in, als zij haren zoon zoo neerstig ziet

werken. Ik heb daar geenen deun in. AVeinig of veel deun

hebben in iets.

DEUNEN, denude, heb gedcund, o. w. Lunderen,

hevig wecrgalmen, fr. retentir. Hij zingt dat het deunt in

de kerk, o/dat er de kerk van deunt. Zoo een geraas in de

straat dat er geheel mijn huis van deunde. Ret yebrul van

de wilde dieren deunt in de bergen, in de bosschen. Met

geknal van 't kanon deunt in mijne ooren. Roepen en

schieeuwen dat het deunt in de verte.

— Dreunen, daveren, schudden ten gevolge van een

hevig gedniisch. Geheel het huis deunde van den donder-

slag. De grond deunt als het convooi op den reilweg voorbij

snelt.

Als zyn meester smede, gooyde en duende,

Dat t' huus, zolder ende t' hanebilt duende.

(Ed. De Dene.)

— Kil. Deunen, donen, tonarc, resonare ; en Iremere,

tremiscere.

-DEUNEN, z. Op-.

DEUNSTOK, m. Bij wever^. Een stok van twee voet

lang dienende om de ketting te strengen of te slakken.

Dwars door het een einde van den garenboom, waar de

ketting van afgewonden wordt, zijn er rondom gaten

geboord ; in een van deze gaten, volgens dat het de ketting

eischt, steekt men den deunstok die voor 't overige vasl-

ligt en rust oji eenen tap in de leere van de dokke. De
deunstok wordt ook Trekstok geheeten.

— lematid van den deunstok given, hem defiig afrossen.

I'aii den deunstok krygen, afgerost worden.

DEUR, v., {x. parte. lemand aan de deur zett^n (hem

uil het huis jagen). Hij woont ncfTens mijne deure (nevens

mijn huis).

— Halve deur, eene deur die niet hooger komt dan de

borst, fr. forte coupe'e, porte a hauteur d'apptti. Aan den

ingang van eenige winkels en van veel oude huizen vindt

men halve deuren.

— //(•/ is een gehcele man over eene halve deur, zegt men
schertsende van een kleen ventje.

— Zoolang als een hand op een halve deure zit, een

oogcablik, zeer korten tijd (want een bond springt wel

over eene halve deur, maar zal er niet op zitten) . Ilv heb

daar zoo lang vcrbleven als een hond op eene halve deure

zit. 't En zal maar duren zoo lang als een hond op een halve

deure zit.

— Stitken (stukken) koopen over de halve deure,

schooien, fr. mendier. Deze spreuk is outstaan uit eene

woordspeling : stikken koopen bet. lijnwaadstukken koo-

pen, fr. acheter des pieces de loile; maar met er over de

halve deur bij te voegen, krijgt stikken de bet. van brood-

stukken die men bedelt, fr. morceaux de pain, quignons,
— Tiissclien de gerre en de dejir, en Eene van tusschen

de deur en de gerre, zie GERRE.

—DEUR,z. End-, Endel-, Kas-, Kork-, Lijk-, Rinket-,

Sas-, Vaute-.

DEUR, voorz. Hetzelfde als het hoU. door, fr. par, au
travets de.

— Zie DOOR en DEURE.
— In de sprekende t.ial zijn cr eenige deelwoorden sa-

mengesteld met detir onafscheidb;ur en nogtans den vollen

klemtoon hebbende, b. v.

Deurbrand,

Deju-knutterd

,

Deiirlasterd,

Deurslegen, enz.

JIaar dan hecft deur eene geheel bezondere beteekenis;

het beduidt dat iemand zoodanig de weiking, die 't verbum

behelst, geleden heeft dat hij er ongevoehg .aan geworden

is. Dus Deurbrand = zoodanig gebrand dat men er niet

meer gevoelig aan is : De duivel is altijd deurbrand, maar

hij en is nooit dei'ubrand. Zie DOORDRONKEN, DOORKXIT-

TERD, enz.

— Deur verandert somwijlen in teur : Ta^ teur.

DEURAL, ni. lemand die door alles gaat, een onbe-

schroomd mensch.

— Het schijnt eene verkorting van Deurendal, dat meer

gebniikt wordt,

'DEUR-DRONCKEN, bij Kil., z. DOORDRONKEN.

DEURE, bijw. HeUelfde als het hoU. door als bijw.

gebezigd. Hij is deure, fr. ilestparti.

— Het hoU. door als voorzetsel gcbruikt, klinkt in

Vlaanderen deur zonder e achteraan. Deur de stad gaan.

Deur de vingers zien.

— In samengestelde werkwoorden zeggen wij deure als

het afscheidbaar is en dat er de klemtoon op valt (vgl. Omme
en Vooren), b. v. detireboorsn, door iets heen booren;

deicredringen, fr. scfairejourau trovers A-.Maar wij zeg-

gen deur als het onafscheidbaar is, b. v. deurbooren, door-

stekcn, fr. percer; deurdringen, door alle deelen heen drin-

gen, h.pene'trer. Zie deur.

— Wij stellen nog deure, achter daar, er, hier, -.vaar,

nievers, enz. Daardeure komt het dat... De naald kan er

niet deure.

DEURENDAAL, DEURENDALE, DEUREN-
DAL, DEURENDAU, DEURENDOLF, m., met

den klemtoon op deur. lemand die met gcweld en stout-

moedigheid te werke gaat, een onversaagde kerel. Een

deure ndale van eenen vent. Die deurendaal zal daar niet

veel weik mede hebben.

— Wordt ook gezeid van een vrouwspersoon die, in

allcs wat zij doet, maunelijke kracht en zwier toont: een

onversaagd vrouwspersoon. Zij is eene rechte deurendaal.

Kent gij eene deurendaal zooals zij is? Een deurendaal van

een vrouwmensch.
— Het zweerd van Roeland bij eenen ouden franschen

dichter, hcet Durendal, hetwelk Huydccoper (op M. Stoke

11, bl. 583I verklaart door Door en at. Beschereile heeft

« DUR.VND.it, cpee de Roland le Furieux, neveu de Char-

lemagne. ^ Men bemerke dat ons w. DEGEN", dat een zijd-

gewcer beteekent, oul. den zin had van Krijgshcld.
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DEURENDAU (wvl. deurendow, zie au), m.

Hclzelfde als Dcurcndoal.

DEURENDOLF, m. Zie deurfndaal.

DEURENDWEG, DEURE ENDE WEG, bijw.

Zie ondor DO(jR.

DEUR-GATEN, bij Kil., zie doorgaten.

DEURHAARDE, adj. Zie doorh.\j\rde.

DEUR-IAEGHER, bij Kil., zie doorj.vger.

DEURKASIJNE, v. DEURKASIJN, o. (wvl.

-lOvsiNE, -kasiin). Hetzelfde als 't holl. Deurkazijn, kasse-

ment, fr. cadre de parte. « Tmaecken van eenighe diiercas-

synen. » (Rekenynglie van Veurnambacht van 1596.)

"

— Zie ie\.sijKE.

DEURSCHEEDE, .idj. Zie doorscheede.

DEURWAARDEREN, deiirwaarderdc, gedrtir-

waardcrd, b. w. lem.ind den deurwaarder zenden, hem
door den deurwaarder vermanen. Hij is gedeurwaarderd dat

hij moet verhuizen. Ik ga hem deurwaarderen.

DEUR-WEGH, bij Kil., zie Doorweg.

DEUR-WEGHEN, bij Kil., zie door«-eg.

DEUZELACHTIG, DEUZELIG, adj. Zwijmel-
achtig, deuzig. Ik ben zoo deiizelachtig dat il; mij moet
vasthouden oiu niet te vallen. Die oude man wordt deiizel-

achtig. Hij is zoo deuzelachtig dat hij den weg niet nicer

vindt naar de kerk.

DEUZELEN,o>a3<-/i/?, heb gedeuzeld, o. w. Deuzig
zijn, bedwelmd zijn in 't hoofd, zwijnielachtig zijn. lemand
cenen slag geven dat hij er van deuzelt. Hij deuzelt van den
vaak. Hij denzelde in ilcn gracht (hij vicl er deuzelende in).

— De Hollanders zeggen Duizelen voor Draaiingen in

't hoofd hebben, fr. avoir des vertices.

DEUZELIG, adj. Zie deuzelachtig.

DEUZELING, v. De daad van Deuzelen. In deuze-

linge zijn ten gevolge van eenen slag, of van eenen val, of

van den slaap. In deuzelinge liggen (half sluimeren, half

wakker zijn, hetzij voor of na het slapen). lemand in deuze-
linge slaan.

DEUZIE, v. Hetzelfde als Euzie. Zie aid.

DEUZIG, DOZIG, adj. Bedwelmd, verbluft, bijsler,

fr. e'toiirdi, e'mousse, abasoiirdi, offustjiu. Wordt oezeid

van iemand wiens zinnen verstompt en wiens verstand

beneveld is, ten gevolge b. v. van eenen slag op het hoofd,

van overgroote vermoeidheid, van overdrevene studie, van
slaaplust, van flauwte, van ziekelijkheid. Ik beu zoo dozig
dat ik er van zwijniele. Er dozig uit zien. Deuzig zijn van te

lang biecht te liooren. Men valt mij van alle kanten lastig,

dat ik er haast deuzig van ben. lemand deuzig maken. Een
geraas dat men er deuzig van zou worden. Ik ben vandaag
deuzig gestudeerd, deuzig gewrochl. « Men zoude icmandt
het hoofd deitsigh maken met to vertelien al de bejeghenin-

gheu die wij dacr liadden. » (P. Devyuck.)

Uw liefde, die gedurig blaekt,

Myn ziel 200 flauw en di-iisiglf niackt.

(Oude vertaling -van ecu Lofzangvan S. Bernqrdiis.).

DEUZING, v. Hetzelfde als Deuzie, Euzie. Z. euzie.

DEVOOR, o. met klemtoon op voor, scherpl. 00.

Neerstige poging en werkzaamheid om zijn brood te winnen
en door de wereld te geraken. Een mensch van devoor (zeer
neerstigen werkzaani om zijn huisgezin te onderhouden en
zijne schulden te betalea). Hij is nog al van devoor, en nog-
tans zijne zaken gaan niet.Gij zijt van geen devoor genoeg.
Die in dien handel wUt lukken, moet van groot devoor zijn.

Zijn devoor doen (zijn best doen) om op tijd zijne schulden
te betalen. Die dienstbode doet al zijn devoor om zijne

meesters te behagen. Hij heeft veel devoor gedaan (veel

pogingeu gedaan) om hem voor den rechtbank te doen vrij-

spreken. Veel devoor doen om iets te bekonien. « Hy dede
terstont zo veel devoirs ende neersticheits dat hy die voor-
noemde gheassiedgierde groot secours van volcke verleende.

»

(N. Despars.) « Macr hy en conste in gheender maniere an
haerlieden capiteyncn gheraken, wat devoirefi dat hy dertoc
dede. ^^ (Id.) <c Die ghevanghen light, doet syn uytterste

d^c'oir omnie veriest te syne. » (Z. van Male.)

— Dit woord schijnt het fr. devoir le zijn, doch de betee-

kenis is eerder die van effort.

DEVOORIG, adj. Die zijn devoor doet, neerstig en

vverkzaam. Eene devoorige huismoeder. Devoorig zijn om
door de wereld te geraken.

DEVOTEKATOEN, o., zonder rav. Soort v.in hof-

bloeni, h.julienne de Mahon. Bij anderen is het de linaria

bipartita L.

DEVOTIE, V. Zi/ne de2'otte doen, zi/'ne d/n'otie houden,

Icr heilige tafel gaan, de heilige communie ontvangen, fr.

/aire ses devotions, oiler « la sainte table. Hij moet zondag

zijne devotie doen. Zij lioudt dikwijls hare devotie. « Hare
de7'otie dede. » (M. Lambrechl.) « Hij is naer het clooster

ghccomen, en heeft daer sytK devotie ghelwuden. » (P. Mal-

iants.)

DEWLEN (dewwelen), lie-.fldc, gede-d'ld, b. ea o. w.

Hetzelfde als Debbelen, onzindelijk hanteeren, ir.patrouil-

ler. Gedewld vlcescli. Jonge katten mogen niet gedewld

worden, Avillen zij deugen. Dewl aan die pruimen niet. Zie

debbelen.

— Te Brugge zegt men Delven, bij Metathesis van de /.

Ge moogt aan dat vleesch niet delven, fr. nepatrouilUzpas

cctte viande. Zie del\'en.

— Wegens deze metathesis van /, vgl. Souwelen = Solu-

vven bij "Kil. (fr. souiller), Talraen = Tammelen (saiume-

len), Puiwel = Peuluw, enz. Zie met.\thesis.

— Te Iper. waar men de scherpl. ee overal vervangt

door de bletende e, zegt men dewwelen of beter tihcwelen in

plaats van Teeuwelen. Zie TEEUWELEX.

*DEYRE, bij Kil., zie DEER.

DEYSEN, m., bij Van de Werve, hetzelfde als Dijsel,

ir. tiinon; zie DIJSEL.

DEZELFSTE, HETZELFSTE, ofDEZELVE,
HETZELVE, adj.-pronom. Bij 't volk altijd en onver-

schillig gebniikt voor Dezelfde, Hetzelfde, in de schrijftaal.

Dezelfste persoon, fr. la menie personi:c. Dezelve vent, fr.

/<- meme homnie. lemand van hetzelfste {of van hetzelve)

laken eene broek snijden. Het is hetzelfste, fr. cela revicnt

au mime. « Hy heeft het selfste ghedaen in zijnen tydt. »

(M. Lambrecht.) € Tsclfste vermaende hy .len zyn twee

discipelen. » (Id.) < Hij heeft de zelfste reliquien in een hou-

tcn kasken gezegeld. > (A. Duclos.)

DHELFTEN, DHELTEN, b. w. Zie dilten.
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DHOOFDEN, dhoodfiU-, lub oedhoofd (M. edhoofd,

zie c.eK o. w. Een kinderspel anders gezeid Klinkemiitsen,

de koppcii smijten. De spelers werpen elk een geldstuk (b. v.

een cents) naar ecne schreef; die de bijdste is op een na,

laapt de geworpene stukken op, en legt ze in de handen van

dezen die de bijdste gewoqjen heeft : deze hoetelt ze en smijt

ze omhoog, en al de stukken die op den grond vallen met

de hoofden of koppen bloot, zijn de zijne; de andere zijn

aaa den tweeden. Willen wij eens dhoofden ?

— Dit woord is zooveel als d'hoofden (sini/'ten). Te Pro-

ven zet;t men Dehoofden.

DIAMANT, m. Eene bloem. Zie diajlvntbloem.

DIAMANTBLOEM (wvl. -blojoie, zieOE), v. Hof-

plant met donkeqnirper bloemen die van verre gelijken aan

diaraanten bootcn, scahiosa atro-purpiireaX^^ ix.jleur des

veiivis. De dianiantbloem wordt ook Diamant, Diamant-

steen, Kwezeltje, en Panenbroek geheeten.

DIAMANTSTEEN. m. Eene bloem. Zis r)IASI.\^T-

BWEM.

DIAMANTZETTER, ni. Jmveelzetter, d. i. die dia-

manten of anJer tijne gesteenten invat in goud of zilver, fr.

joaillicr, tiutteur en auvre. De diamantzeltcr is geen dia-

mantslijpor, noch goud-, noch zUversmid.

DIANE, v. Xaam van eene heidensche godin die veel

op jacht ging.

— Het IS lijk de vlucht van Diane, zegt men van een

vrouwspersoon die, met het haar en de kJeederen in wan-
orde, door de straten spoedt.

DIB, m. Zie dvb.

DIBBAARD, m. Kwezelaar. Zie duBj\jVRD.

DIBBE, v.. vklw. dibbetje, dibbeke{n. Kwezel. Zie

oriiHE.

DIBBELEN, o. w. Hetzelfde als Dibberen, frequent,

van Dihbcn. dubben. Zie dubberek.

DIBBE N, o. w. Zie dubben.

DIBBEREN, dibberdi; Jieb gedibb^rd, o. w. Froq. van
Dibben, dubben, aarzelen. « Lang hebben wy gedibb^rd van
deze artikelen te drukken. » (***)

— Zie DI'BBEREX.

DIBBEREN, dibberde, fu-b gedibberd, o. w. Het-
zelfde als Daveren, bjbberen. Hij dibberde van de koude.

DICHT, m. (niet v.) Het dicliten, het maken van een
gedicht. Hij is rap in den dicht. Zich bezighouden met den
dicht.

— Gedicht, fr. poem/, piece en vers. Eenen dicht maken,
aflezen. Een welkomgroet in dicht. Een verhaal op dicht
stellcn. . Een ghebed op dichte. - (C. Vrancx.)

—DICHT, z. Kneep-.

DICHT, voorz. enbijir. Dichtbij, nabij. Datkost dicht
tien frank. Dichte den middag. Het was dicht avond, als hij
vertiok. Hij is dicht genezen. Hij stond dicht den muur. Ik
kan zondor bril niet meer lezen Tan zoo dichte.

— DICHT, z. Bier-, Torre-.

DICHTEN, die/tfte, gedicht, b. en o. w. Dichtmaken,
stoppen, brcouwen. Eene schuit dichten. De \-isschers waren
bezig met dichten (met hunne schuiten te breeuwen).

DICHTEN, dichtte, gedicht, b. m-. Beteekende ^Toe-
ger Schrijven, opstellen, fr, rediger, composer, ecrire.

Eenen boek dichten. Vanibar ook Dichter, schrijver, fr.

auteur. -~ Voir die dichtercn des wercks. • Qehan Yperman,
ciriirgie.)

— AVellicht is deze beteekenis aan 't woord gebleven in

deze spreuk :

Om te rijmen en te dichten,

Moet hij niemand zwichten.

'DICKE, bijw. Dikwijla; zie onder dik.

DID, DIDDE, DEDE, voomaamw. onz. Dit, fr. ceci.

Didde is goed en dadde is slecht. Wie kan er dede vcr-

richten? Ik zeg didde voor mijnc reden.Dat peerd is beter

als detle.

— Didden en dadden, didhkcs en daddekes, ditjes en
datjes. — Zie de Wdb. op dit.

—DIE. z. Bij-, Xa-.

'DIECHSEL, bij Kil., z. DIESEL.

DIEF, m. ^\'ordt gezeid v.-m een onbezield ding dat de
gaafheid van lets anders vermindert en wegneemt, b. v.

— Een dief aan de keers is een draadje van 't lemmet,
een vliegje of zoo lets dat het smiltend roef doet alstroo-

men, fr. vioiichon, voleitr. — Jfiet te verwarren met de
Xeus, fr. htmignon.

— Een dief in eenen hoop aardappels, rapen, enz. is een

aardappel, raap, enz. die, verrot zijnde, de gaafheid der

andere wegneemt en bederft.

— Dieven in de klaver zijn de ziugplanten die de klaver

dool doen en in 't fr. orobaiuhes heeten (klaverpriemen).

— De dief v.-in eene schrijfpen is bij Kil. medulla pennce
sive calami scriptorii, q. A.fur atramenti{b. larroti d'une

plume, dme d'une plume).

— Een diel in de drukpers is een snippertje tusschen den
voim en het drukblad, waardoor de inkt op het dnikblad

niet vatten kan, fr. larron.

— Dieven in de tabakplanten zijn de scheutjes die men
uitknijpen moet, anders Luizon genaamd.
— Bij raetsers. Een stokje of spie gesteken onder den

dniad langs denwelken men de briken legt en schikt, en
dienende om den draad een -weinig te verhoogen zoodanig

dat hij het leggen van de briken niet belemmere. Een dielje

onder den draad steken.

—DIEF, z. — Koom-, Shiap-.

DIEFSGEWIJS, brjw. Gelijk een dief. lets diefege-

wijs nemen. i Diefs-ghev^ys inkomen. > A. Poirters.)

—DIEN, z. Bij-, Bin-, Binnen-, Binst-, Binsten-, Met-,

Xa-, Tusschen-, Uit-, Van-.

DIENDER,m. Hetzelfde als Dienaar, fr.serviteur.Men
dischte maar iraag op, oradat er dienders te kort waren.—DIENDER, —DIENER, z. Messe-, Metsers-,

Misse-, Tafel-.

DIENEN, diende (wvl. ook dietidege, zie lilPERFECT),

gediend (fvl. ediend, zie GE), b. w., fr. servir. De tafel

dienen, de mis dienen.

— Dienen in de u-et, lid zijn van den Gemeenteraad,
fr. faire partie, etre membre du conseil communal. Hij
heeft tien jaar in de wet gediend. Zijn vader dient in de wet.

— Dekken, bespringen, fr. coinrir, saillir, sprekende
van hengsten, stieren, enz. Eene tochtige koe laten dienen.

Die hengst is nog te jong om te dienen.

— Eeuen heilige vereeren en aanroepen. In die kerk dient
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men den H. Rochus. Die licilige wordt gediend tegen

de pest. De H. Joannes Baptista wordt gediend in al de

plaatsen waar zijne lieilige relikwien berusten. Gaan diencn

(in bedevaart gaan). Eenen heilige gaan dienen. Naar Hal

gaan dienen. Beloven van te gaan dienen indien men ge-

neest. Hij is naar Sclierpeulieuvel gaan dienen cm de hitlp

van Onze Lieve Vi omv te bekomen. Gaan dienen voor een

kind dat ziek is. •.. Ons lieve Vrauwe die te Kersclere wcrdt

ghedient. > (C. Vrancx). « Den fierter van St. Donaes daer

up gliesteld te rnstene; endealle de proccssyen staende daer

omtrent ende hem gediend met waschlichte cade met wie-

roocke. > (Kr. v. Br.)

— De iabakplante dienen, zie toebakpl.\nt.

— Zich laten dienen (wvl. ee7is laten dienen, zie EENS),

eijn gemak liefhebben, fr. se cdliner, prendre ses aises, etre

indolent. Zich laten diencn op zijnen zetel, fr. se cdliner

dans loi/aiiteniL

— Gediend zijn met, geern icts hebben, er over zeer te

vrede zijn. Hij is gediend met vleierij. Hij is gediend met

een woordeken lof. Het is tegen mijnen dank, maarik zal

't nogtans doen, aangezien gij er mede gediend zijt. 'K ben

met al die complimenten niet gediend. Ge nioet hem altijd

« Mijnheer > noemen ; hij is daar zoo mee gediend. « Meind

gy dat ik met uw' vasten, en met uwe haire kleederen, ende

bestroyen met asschen, gediend ben ? » (C. Hazart.)

—DIENEN, z. Binnen-, Voor-.

—DIENER, z. -DIENDER.

DIENLEPEL, m. Groote lepel cm de natte spijs aan

tafel rond te dcelen, soeplepel, fr. louche. Een zilveren dien-

lejiel.

DIENST, ni, (en nooit v.), ir. service. lemand eenen

grooten dienst bewijzen. Het is ten mven dienste. Wat is er

van uwen dienst? Eenen (lijk-) dienst doen voor eenen

overledene.

—DIENST, z. Binnen-, Na-.

—DIENSTEREGE,z. Binnen-.

—DIEP, z. Knic-.

DIEPGRONDEN, diepgronddc (wvl. ook diepgron-

deoe, zie IMPERF.), gcdiepgrond (fvl. ediepgrond, zie ge),

b. w., klemt. op diep. Bij landb. Den giond twee a drie

voet diep delven en graven, hetzij om er het mest in te ber-

gen, hetzij om de bovenaarde met den ondergrond te ver-

mengen en dooreen te werken, en het land aldus mullig en

vruchtbaar te maken, fr. defoncer. Eenen akker diepgron-

den. Een bosch, dien men ia bouwland veranderen wilt,

wordt uitgereuld en gediepgrond. Het diepgronden doct

veel deugd aan het land, maar het is lastige arbeid en

daarom wordt het weinig gepleegd. Diepgi'onden verschilt

van Diepvoren, dat het eerste met de spade, en het tweede

met den ploeg verricht wordt. Diepgronden is hetzelfde niet

als Zaaivoren ; zie aid.

DIEPVEUREN, diepveurde, gedicpvcurd, b. w. Zie

DIEPVOREN.

DIEPVOREN, rf/<r/?'OoM'(wvl.ook diepvoordcge, zie

IMPERI'ECI), gcdicpvoord (fvl. ediepvoord, zie GE), b. w.,

klemtoon op diep. Bij landb. In diepe ploegvoren omakkeren,

hetzij met tweemaal dezelfde vore uit te ploegen, lietzij met

eenraaal den ploeg zeer diep in den grond te drijvcu, fr.

biloquer. Eenen akker diepvoren. Gediepvoord land. I let

diepvoren is zeer voordeelig om den akker los en lulJe le

maken.

— Ook Diepveuren.

DIEPZINNIG, adj. Wordt bij euphemism gezcid van
iemand die zijn verstand jiiist, die ergens zijne zinnen in

steekt, die krankhoofdig is. Ik verstond mij aan zijne redens

niet, maar later heb ik vernoinen dat hij diepzinnig is. Die
vrouw wordt diepzinnig. Zij heeft veel tegenspoed geleden,

tn is er nu diepzinnig van.

DIER, o. Wordt in sommige plaatsen gezeid voor
'

Aande, fr. canard. Die boer heeft veel dieren.

DIER, adj. Hoog van prijs, fr. c/ier. De levensmiddelen

zijn dier. Hij heeft dat peerd dier gekocht.

Daer huyshuere en berninghe en is niet dierc.

(A. Biins.)

— De Hollanders zeggen dimr. Zie daarovcr onder u.

— 7('« dieren danse, z. DANS(E.

DIEREN, dierde (wvl. ook dieriiege, zie IMPERF.), ben
gedicrd, o. w. Dierder worden, in prijs verhoogen, opslaan,

ir. encherir. Het koorn is gedierd. De boter diert wekelijks.

Alles diert met den oorlog. De eiers zijn eenen stui\er

gedierd het half vijf en twintig.

— Ook Dierzen.

DIERF, verl. tijd van Durven, zie aid.

DIERLONDEINE, v. Een woord veel te Bragge
gebezigJ in den zin van Eene kwade luim, eene slechte

gemoedssteraming die gemeenlijk eenige dagen duurt. Zijne

vrouw bronkt sedert gisteren, zij is in haar dierloudeine.

Laat hem genist, hij is in zijn dierlondeine. Een dronkaard

is in zijn dierlondeine (waneer hij eene week drinkt).

DIERSTE (uitspr. dieste, zie Rs), v. Duurte, hooge

prijs der waren, fr. cherte des vivres. Men klaagt overal van

de groote dierste der levensmiddelen. Gelijk men voorzien

had, de dierste kwam in 't graan. « Hadden sy sulci; ci^ii

dierste niet uut te staan. » (Pauwel Heindcryc.x.) < i i i-

loghe, dierste, peste. » (Ed. De Dene.) • Eist ons schult d ii

dierste dus up ons leict. » (Id.) « Die extraordinaire diic:.

van den grane. » (N. Despars.) « Overgroote dierste enJe

sobre neeringhe. » (Id.) « Daer uute de benautheit, eudo

dierste van alle zaeken ondert ghemeente stappans ryst ende

spruyt. > (I. de Damhoudere.) » In tyden van dierste. »

(Z. v. Male.) « By den hongher ende dierste soo is een stadt

aldermeest ghecastijdt. » (Id.) « Hier staet gheschreven de

dierste (d. i. de pry's) van den houtte ende andere

materialen. » (Id.)

Peste, dierst en oorloghs bloeden

.

(CI. Dederck.)

— Dit woord is gevormd van het radikaal des ww. dier-

zcit met den uitgang te. Zie onder JUNSTE.

DIERZEN (uitspr. diezen, zie RS), dicrsde (wvl. diers-

dege, zie imperkect), ben gediersd,o. w. Dieren, verdicren,

dierder worden, in prijs stijgen, fr. cnclic'rir, haiisser de

prix. De ectwaren dierzen gednrig. Het graan is gediersd.

Vgl. kl.v.vkzen.

—DIES, z. Bij-, Onder-.
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DIESEL, DIJSEL, m. Bij kuipers. Hetzelfde alshet

hoU. Dissel, fr. doloiic, erminette. De diesel is een snijdcnd

werktuij! besUande uit een breed omgebogen ijzer, met

een kcirte lioutcn handhave, dienende om de duigen eener

kuip of ton van binnen effen te schaven.

— De timmerlieden en de wagenmakers hebben een

dcrgelijk gereedschap dat de Holkinders 00k Dissel heeten,

inaar bij ons Destel genaamd wordt. Hcl verschiJt van deu

kuipersdiesel hierin dat bet eenen langen houten steel heeft

en dat zijn snijdend ijzer weinig of niet omgebogen is. De
tinimcrraan, die een stuk hout wilt afdunnen, slelt er den

voet op, en, met den destel houwt hij er in, drie a vier

Wngers ver van zijnen voet dien hij, telkens na elken houw,

achleruit schuift. Hij heeft zijn tee"n afgekapt terwijl hij met

den destel werktc.

— Kil. Diessel, diechsel, dessel, dissel, dolalra; et

ascia : sectiris.

DIESELEN, dieselde, gedieseld, b. w. Met den diesel

bewerken, disselen, fr. dohr.

— Fig. lemand zijn geld afspelen. Wij gaan ze dieselen.

Ik heb u daar gedieseld.

— Ook Dijselen

.

*DIESSEL, bij Kil., zie diesel en dijsel.

DIEVEGE, DIEVEGGE, DIEVINGE, v. Eene

\tou\v die steelt, fr. voUuse. — Zie -EOE

.

DIEVEGEULE, v. Bij zeevisschei^. Eene geule

benoorden de ScherpegeiJe, niim drie uren XX\V. van

Oostende. In de dievegeule visschen . De hinderbank en de

zeebank van de Dievegeule

.

DIEVEGGE, V. Zie die%-ege.

DIEVEL, m. In sommige gewesten, hetzelfde als

Duivel, fr. diable.

— Het w. staat ook bij Kil.

DIEVELINGE, DIEVELINGS, bijw. Gelijk een

dief, in 't vcrborgcn, steelswijze, ir.ftirtivement. Dievelings

iets medenemen. Dievelinge ergens binnen sluipen. c Ofte

dyimelynght daer hudt te steelen. » (G. Weydts.)

DIEVINGE, v. ZieDiE\-EGE.

DIFFELEN, diffelde, gediffeld, b. w. Hetzelfde als

Doffelen, duflelen.

DIGGEN, m. Zie DEGGEX.

•DIJELING, bij Kil., zie onder beexderlixg.

DIJEMENT (»vl. DiEMENT, met den klemtojii op

meitl, zie IE), o., zonder mv. Geweld, groeikradit, bedijging.

Die vruchlen hebben geen dijeraent (ze groeien niet). Een

zachte warme regen geeft dijement aan de akkervruchten.

Er zit gecn dijement in dat zwijn.

DIJEN (wvl. DIEN, zie IE), di/de, ben gedyd, (fvl.

idiid), o. w. Gedijen, in grootte tocnemen, welig groeien,

vct-wordcn. Die vrucht dijt niet omdat het land niet genoeg

gemest is. De klaver dijt hier wel. Dat zwijn heeft goed eten,

en nogtans het dijt cr niet aan.

DIJK (wvl. DiiK, zie ij), ni. Eig. een berm, een dam,
fr. di\^iie. Wortlt in een groot gedeelte van Vlaanderen

gcbruikt in den zin van Gracht, Ir. fosse. Eenen dijk iiit-

delvcn. Eon dijk tusschen de akkers. In eenen dijk vallen.

De dijkeo stonden vol water. Over eenen dijk springen. De

dijken waren uitgedroogd. t Xiemant en sal e;nighc dycien

oftc grachten soo diepe dclven dat de strate inne-valt. »

(Cost. V. Belle.)

Als bun wagen steect in 't slijck

Of light ergens in een dyck.

(P. Devynck.)

— Het oud cng. dych bet. ook gracht, h. fosse, zegt

Dclfortrie bl. 434 : for to dchun a dych. — Het fr. valtat

dat eig. eenen dam bet. (van 'I I. vollare) wordt gebezigd

voor gracht in 't Zuiden van Frankrijk, zegt Bescherelle.

Zie AVAL. — Integendeel gracht beteekent in 't Hageland

een aarden dam, zegt het Alg. VI. Idiot : « Om mijnen

hof is een gr.ichi van tien voet hoog. »

DIJKBRAAK (wvl. DnKBRAKE), v. Doorbraak van

eenen dam, fr. rupture d'une digue.

DIJKDELVER (wvl. dikedel\ter, zie ij), m.

Grachtraaker, aardgraver. Eten gelijk een dijkdelvcr (bui-

tengemeen veel eten en met lust).

DIJKMAN (wvl. DIIK-), m. Een kinderspel waarbij

er een in eenen dijk (d. i. gracht) staat om de anderen te

vangen die over den dijk springen. Dijkman spelen. Hij

die in den gracht staat, heet Dijkman of ook Aakpuit.

DIJSEL (wvl. DISEL, zie rj), m. Boom van eenen

wagen tusschen de peerden, fr. timon. De Holl. zeggen

Dissel. Kil. Diessel, dijssel, temo. Den dijsel aan den

wagen leggen. De dijsel is gebroken . Men onderscheidt den

langen dyscl en den korten di/sel. De korte dijsel heet ook

kruishoofd (zie aid ). De lange dijsel is de eigenlijk gezeide

dijsel, fr. timon, die tusschen de peerden ligt, en wient

vooreinde gemeenlijk voorzien is van een ijzeren oog en

haak die men 't voorgespan noemt (zie aid.).

— I 'erhuizen met de lanteern aan den d'jsel, '5 nachts

weg^luchten met zijne meubels op eenen wagen. Mijn

gebuur is over eenige dagen naar Frankrijk verhuisd met de

lanteern aan den dijsel.

— Alg. VI. Idiot, geeft ook Dijsem, fr. timon. F. Vanden

"Werve gebruikt Deysen : c De peirdeu tiecken de deysens,

de stringen, de wielen in diiysent stucken. »

— Bij kuipers. Een gereedschap dat in 't fr. doloire heet.

Zie DIESEL.

DIJSELEN (wvl. DISELEX, zie IJ), di/seldc, gcdi/scld,

b. w. Dea dijsel aanleggen. Den wagen dijselen (hem voor-

zien van zijnen dijsel).

— o. w. Eenen wagen bestiercn bij raiddel van den dijsel

dien men met de hand wendt en keert, branliieren. Hij kan

goed dijselen. (Als het eene korte dysel is, dan zegt men

tappen, zie aid.) — Zie ook BR-XXKIEKEN.

— Bij kuipers en timmerlien, zie dieselen.

—• Xiet te verwaiTcn met Dijzelen.

—DIJSELEN, z.tip-.

DIJSELKRAM(ME, en ook DIJSELKLAMME
(wvl. DISELK-), v. De ijzeren tong onder dewelke het hamas

of voleie vastgehecht wordt aan den dijsel bij middel van

't marteel.

DIJSELNOK (wvl. DISEL-, zie ij), m. Sooit van

knoop. nnder;. tiok Galgestrop en Metsenaars-knoop gehce-

ten. Zif HoKKi;.

DIJSENDAG (wvl. uisE.ND.vo, zi-; ij), m. Dmsdag,

fr. mardi.
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—DIJSENDAG, z. Knechtjes-.

DIJZE (wvl. DIZE, zie Ij), v. Zuigdotje, fokke, lutte,

loldcetette, fr. nonet a sneer. Het kindje zuigt aan een cUjze.

Hem eene dijze in den mond steken.

— Lui vrouwinenscli, slepe.

—DIJZE, z. LokUe-, Sleniper-, Slijhcr-, Sliniper-.

DIJZELEN (wvh DIZELEN, zie Ij), dijselde, heh

gedijzeld (fvk edizcld, zie GE), o. w. Aarzelen, diibben,

fr. hcsiter, Hre indecis. Hij dijzelde of hij ging uitgaan of

niet. Na lang dijzelcn, ging hij het aan. Hij heeft lq;ig gedij-

zeld eer hij het doist ondernemen. Zonder dijzelen.

— Kil. Deijsen, deijnsen, retrocedere, tergivcrsari.

DIK, adj. Groot. Zij en zijn geen dikke vrienden (hunne
wederzijdsche viiendschap en is niet groot). Als 't nog eene
dikke ure (eene groote uur) van den avond was.

— Van icts dik zijn, er mee opgezet zijn, bemokkeld
zijn, etre.flatte'de. Ik zei het hem en liij was er dildcc van.

— Het opposiet is van icts dnn zi/n.

— Dik en din, zie Ditf.

— Eene dikke ]ioe, wier buik door winden opgezwollen

is, fr. vacJic me'teorisc'e.

— Den diksten tijd, meestendeels, fr. le phis sonvent,

presqne totijoitrs. Men ziet hem den diksten tijd dronlicn.

Hij is den diksten tijd zick. Hij wect den diksten tijd niet

wat dat hij zegt.

— Gruizende dik, zie gruizej:.

— Eijw. Dikwijls, fr. sonvent. Hij gaat dik in dat huis.

• Die sekerst wanen wesen, die syn dicke meest bedroghen.

»

(Jehan Yperman.) e. Dats dicken (d. i. dik ccn) teekiiie van

derdoot. »(Id.)

Oock teghen heugh en mcugh
Ter tafelen dick komt.

(B. van Haeftcn.)

Dock wij zeggen meest Diks, Dikkens, Dikkels, Dik-
kelsten, Dikkers, en Dikkent.

—DIK, 7.. Gruis-, Hagel-, Knie-, Mans-, Vuist-.

DIKAARD, DIKKAARD, m., zonder mv. AVordt

gezeid van drank of ander vocht dat dikker is dan gewoon-
lijk. Dilckaard van kafhe. Dikkaard van pap,

— Bij ameldonkmakers. Tiz wecke bovenlaag van den

amcldonk, nadat er het water van afgejaagd is. Dc dild;aard

wordt afgeschept cu dient bij wevers voor stijfpap oni de

kctting te reeden. — Drooge dikkaard is Dikkaard die

gedroogd zijnde eene slechte sooit van amcldoiilj vomit
dien de geringe Ueden bezigon.

DIKBEENDE, adj. Die dikke iKcncn hecft. Een
dikbcendc pccid. — Zie -DE.

DIKBALGDE, adj. Die cenen dikken l)alg lieeft. Eene
dikbalgde koe. Dat peerd mocht zoo dikbalgde niet zijn

.

— Zie -DE.

DIKBUIKTE (wvl. -iivrKTE), adj. Diceenen dildien

builc hccft. Een dikl^uikte drinlcebroer. — Zie -DE.

DIKCESSEN, ... iiiv. ZieondcrrEs.

— DIKCESSEN. z. Mocr-.

DIKHAARDE, adj. Die dik haar heeft. - Zie de.

DIKHALSDE, adj. Dieeenen dikken lials hccft. Hij

is dikhalsdc. — Zie -DE.

DIKKAARD, m. Zie dikaard.

DIKKE, m. Een dildce sluiver, geldstuk van tien . .--

tiemen. Ge kunt dat koopen voor eenen dikken. Hij ;

twee dikke.

— Vgl. Dappere, m,, fr. diarrhee; Klaro, m., fr.

vrc pur.

DIKKELS, bijw. Dikwijls. Ikheb het u reeds diLi.c,.-,

gezeid. Hij gaat dikkels wandelen. Hij is dikkels kwalij)^

gezind. Hoc dikkels hcbt gij dat gedaan ? « Maer dese zvde
mochte drcic/s locpen. » (G. Weydts.) « Dier gh 1

,

exemplen ghescien dicke/der dan twel goet ende sali(';

(I. dc Damhouderc.)

DIKKELSTEN, bijw. Zie onder DiK.

DIKKEN, dii-te (wvl. 00k diktegc, zie i.mi-eri Ei 1),

hell of ben gedikt, o. w. Roomen, dik worden, sprelc. van

melk die met room overdekt wordt, fr. cremer, s'cpai'ur.

Des zomers dikt de melk spoediger dan 's winters. Men
laat de melk dikken eer dat men ze kernt, ora te meer boter

te hebben.

-DIKKEN, z. Kake-. Vgl. -dekken.

DIKKENS, bijw. Dikwijls, fr. sou-cent. Hoc cl.lJ....

hebt gij dat gedaan ? Ik heb er hem dikkens van gcsproken.

De waarheid wordt dikkens geloochend. De deugd wordt

dikkens veracht. « Alzo dickens alst' ghebnert. » (Cueren v."^

Rousselaere.) « AVacrt dat wi ons liefde tot God niet dickens
Ji

en hertelic en vernieuden, so soudese seer corts ghcheel tel

niet gaen. » (Th. van Hcrentals.) I

DIKKENT, bijw. Dikwijls, fr. sonvent. Hij zegt dik-

kent hetzelve.

— In de Cueren van de wevers van Bnigge komt dit

woord veel voor, maar met eene d : dickcnd.

DIKKERS, bijw. Dikwijls. lie heb hem dikkers r.

Gebeurt het nog dikkers dat hij zoo geweldig moet hi_

De waarheid blijft dikkers gedoken.

DIKKUIP (wvl. DIKKUPE, zie ui), y. Bij b( 1,.;.

Roomkuip waarin men de melk laat dikken (roomen), om
dan te keerncn. De dikkuipen raoeten zuiver en rein gehou-

den worden . De melk uit de dikkuip in de keeru gieten

.

DIKLIPTE, adj. Die dikke lippen hecft. Een diklijite

menscli.

— Zie -DE.

DIKS, bijw. Dikwijls, fr. sonvent. Het hecft dezen

zomer diks geregend. Hij komt diks naar de slad. Ik heb

diks vermaand geweest. « Ick hebbe dicks gcbee'n. » (J. de

Harduyn.)

^DIKSEM, DIKSEN [aMipv. diiksrm, dii/.-seti), m„
mv. dikscms, di/csens. Rondc schijf, fr. disquc. Dc groote

ijzcren schijf die, liicr en daar kings den reihveg op eene

stang vcrheven staat om tot scin te diencn aan den rijdciKli 11

trein, heet men diksem.

— Dit diksem is eene metathesis van diskcn, fr. d,

1. discus, waarvan wij ook", zonder metathesis, </«c7/gciii,i....i

hebben.

—DIKTE, z. Hekcl-, Hekeltand-, Vhem-.

DIKWILS, DIKWELS, bijw., comparatief AX:. /-

rf.-r,r»?,',V,/,.r,,M-;f7/;,v-, <M;n-fov.Het7.elfdeals dikwijls.

fr. sonvcni. Ik heb het dikwil? gehoord. Hij wordt dikwil-

I
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der vciiiiaaml il:ui ik. Kom mij bc/.ocUen ten clikwil^toii ilat

gc kiml, fr. /(, plus sonvcnt possible.

— Do vorm dikwih is gcmccn bij onze vorige scliiijicis.

Til. van Heieutals, G. De Dous, CI. Declerck, L. Dcmeyer,

K. lie Smidt, enz. « Diciuih sijn herlcken ophellcii lot

Godt. » (P. Bachcrius.) « Datmcn 'savondts to mculcn iloct,

daar sullen de sinncn by nachtcn dickwih op maclen. >

(A. T'oirtcrs.) « Met vermacck ende lustc dilnoilder hcr-

haeleii, diepcr ovcr-peysen, vaster in de ghcdachtcn dnicken

eDdeliclUolijckcronthouden.»(B. van Haeften.) « Dichi-il-

der dan by tc vooren ghewoon was. » (I. de Giicck.)

— Vgl. Terwil voor Terwijl, en Somwillen voor Som-
wijlen. Kramers zegt op dikwijls : onprononcc dikwils, et

par ccrnipfioii dikkels.

DIKZAAM, adj. en bijw. Dikmali.;^, iv.fnyuait. Ilct

dikzaani gcbruik van sterko drankcn is vcrdcrfelijk, Dik-

ixxm zijne vricndcn bezoeken. < Door een dichacm vcr-

nieuwen van ons goet voc rncnien. » (F. ds Smidt.)

DILAAI, DELAAI, o., klemtoon op laai. Uitstd,

vcrloef, fr. dc/ai, ]. dilaiio. Een lang, een kort diUai. Ecn
dilaai vragcn. Ilij mocst vandage na;ir 't leger vcrlrckkcn,

maar liij hecft con delaai gekrcgen. Ecu nieuw delaai bc-

komen van zes nvaanden. Ik gcef ii maar dric dagen dilaai

nicer van mij to betalen. « Sender cenidi dyUiy oftelaiiglie

beydcii. » (Cuercn v. Roussel.) Dat /y zonder langhcr

dilay liaerlicdcr ghcvanghen bisscoj) in do liandcu van den
hcrtoglie Icvcrilcn. » (N. Despars.)

DILEKT, .1. ZicDKMKT.

DILF. /.i<- w.w.

-DILLE, z. Honds-.

DILT, DELT, o. Hctzclfdc als Plelft, fr. moUie. Ik

lieb L-r ceil dilt van geliad. Ilct giootstc dilt van dien apjiel

is voor u, het miuste dilt is genoeg voor mij.

— Dit wocrd is ortstaan uit d' helft met vctsniilting

van het lidwoord aan het sulistantiet". Zie andere voorbeelden

daarvan onder de, lidw.

— 13ILTEN, diltte (wvl. ook dittege, zie IMPERFECT),

X'-dilt, b. w. In twee dilten oi hel/tctt deelen, fr. divider en
i/itix moitics, Eenen appel dilten.

— I >ok Delten. Vgl. HELTEN.

DILT, DELT, o. Hooi- of Stroozolder. Zie dilte.

DILTE, DELTE, m., en ook DILT, DELT, o.

Zoldering van pertnen boven eencn koci- of ]ieerdestal, cnz.

<licnendc oni daarop hooi of stroo te bcrgcn. Hooidilte,

Slroodilte. 1 looi op den dilte stcken. Van den dilte in den

kocistal vallen . De dilte boven den schuurvloer heet een

Balkcn bij Kramers. Op den dilte kruipen. « Dat men ghccn

dilten maeckea cnde Icgghen en zal boven peertstallen,

coystallen oftc andere huusinghen daer men ghecostuinccrt

cs met kccrslichte teghacne. » (Cuercn van Koussclacrc.)

— lemaml van den ditle schiuiden. Wordl schortscndc

gezeid voor Brusk uit het bed doen opstiian. Te niiddcu den

nachl wicrd hij van den dilte geschud om den gcnecsliecr tc

halcn. Men schudt hem van den dilte eer het nog klaar is.

— In plaats van dille zegt nicn ook Ililtc, en de Hollan-

ders zeggeu llikl, Ililde, v.; waaruit volgt dat het wooid
dilte ontstaan is uit d'hilde met vcrsmilling van het lidwoord

aan "t substantief (zie DE, lidw.), en met verharding van dc

''!l'iterrf(zieD).

m. Balk die de diltpertsen

— \'oor dc comp. op /W/(,-, zie HCOIDILTE en sruco.
DIl.JT.

— dii.ti:i:ai k. l.Tt 1 T I. w i,i-^

ondcrstcr

— Dll
j . di/tegr, zie IMPERFECT),

gedilt, b. w. Ill Ml .'ill. Ill: ken boven cenen koci- ol

pcerdestal. Eencn slal <liUcn.

— Op den dilte l)rengcn. llooi dillc-ii. Siroo rlilion.

— Ook Delten.

— Zie OVEKDII.TEN.

— Dir.TER, DELTEK, 111. leman<l .iir ililt, die liooi ofstioo
op den dilte steekt.

— AH. Hooidilter, Stroodiltcr.

— DitTHOoi, DEi.THOoi, o. Hooi dat op eenen dilte h'gt

of gelcgen heeft. Met dilthooi wasemt eenen onaangcnamen
geur uit.

— niLTl'ERTSE, UELTEPERTS (uitspr. -pcrse, zie R rs), V.

Elkeene van de pcrtsen die men dwars op de balken legt

van cenen dilte. Dc diltepertsen maken den grond uit van
cenen ddte en dragen het hooi en het stroo dat men op den
dilte legt.

-DILVE, bij Kil., zie dklf.

DIMMELEN, dimmetde, lieb gedimmcid, o. w. A;u--

zelen, dibbcn, dijzelen, fr. hesiter. Waaroni dimmelt gij?

Hij dimmeldc Inng eer liij den voorstel aanvcerddc.

DIMSTER. i:.!j. Zie hiiMsiEK.

DIMSTERHEID, v. Zie dkemsterheid.

DIN, adj. Dun, fr. mince. Eene dinne snede brood. Eat
papier is te dinne. Dinnen stok. Dinne beenen en armen.

Din van lichr.am. « Lakenen dindrc op de henden dan in

de middele. » (Cuercn v. d. wevers v. Brugge.) « Droncken-

schap niaect tverstandt en de buerse dinne. » (Ed. De Dene.)

Een scerpe kinne

En caken dinne. (A. Biins.)

I isscr tgheldt dan dinne. (Id.)

N'ricndeii mettcn tonglic zijn vrienden dinne.

(Ed. De Dene.)

— Nict dicht, fr. clair. Zijn haar staat dinne. Die akker-

vrucht is te dinne gezaaid gcweest.

— Nict vast, al te vJocibaar. Dinne pap. Dinne spuns.

Dinne stampcstovcrs.

— Fig. Niet tiefl'elijk, nict ccrlijk, uiet edel, fr. faihle.

Hetgccii hij daar gezeid hecft, is dinne, is al te dinne. Dinne

klap (flauwe praat).

— Dik en din, slijk en water, droog en nat. Door dik en

din loopen. Door dik en dinne jagen. < Te wyle dat men
haer sleypte over dick ende diinne. » (M. Lambreclit.)

— Van iels dinne ztjn, er klcen van zijn, cr'lei van zijn,

fr. ctrc iiiortifie de. Men onlhaalde hem met eenige onvei-

schilliglieid dat hij erdiuno van was. Vgl. Dik.

DING (wvl. DllNi;, zie ind), o., vklw. dingske(n. Een

btolVclijk itts wicus eigenlijkc bcnaming men niel kent of

niet gcbruiken will, fr. c/iose, ul>jet. Wat voor ecn ding is

dat ? Er vloog ecn dingskcn in zijne ooge.

— Met vcrachliug wordt het dikwijls gezeid van iiien-

schen, dieren en planten. Ecu ding van een venlje. o Gij

onnoozel ding. Ecu klcen ding van een meisje. Een ilul

iling van een vrouwtje. Dat hondcken is een kwaad din^.
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Een sleclit ding. Eeu kleen ding van eenboompje. Die blocm

is maar eeu leelijk ding.

— De Hollanders gebniiken dil woord 00k voor 't fr.

affaire. AV'ij zeggen Dingen(e, zie aid.

— Dit woord dient nog, even als chose in 't fr., cm een

dorp of vlek aan te diiiden vviens naam men zicU niet

herinncrt. Hij is geboren te ding bij Bnigge. Hij woont te

ding, help niij eens aan den naam. Ding is een schoon dorp.

Hij komt van ding, de naam is mij ontvlogen. — Zie

DINGE.

—DING, z. Lach-, Leute-. Zie 00k Aal- en Haal-.

DINGE (wvl. DIINGE, zie ind), m., genitief dmgais.

Wordt gebruikt cm iemand aan te duiden wiens naam men
vergeteu lieeft of niet zeggen wilt, fr. chose. Zeg eens aan

dinge dat hij meet komen, fr. va dire a chose de vcnir.

Wie heeft cru dat gezeid? Dinge; maar wie is die dinge?

Maar dinge daar van tegen uwent. Ik weet niet van welken

dinge dat ge spreken wilt. Hij woont te dingens daar. Van

waar komt gij ? Van dingens bij de Gaverbeek. He ga naar

mijnhecr dingens.

— Waneer men een doip of vlek aldus wilt aanduiden,

zegt men Ding, o. Zie onder DING.

— De Hollanders zeggen Dings, zoowcl om een persoon

als om een dorp aan te duiden. Zie Kramers Woordenb.

0INGELEN (wvl. DUNGELEN), dittgehie, hcli gcdin-

[;cUi, o. w. Dangelcn, dingen, fr. marchatidailler.

— Din<;eh->i en dangekn, zie D.XNGELEy '•" i.ivr.Fv.

—DINGELEN, z. Achter-.

DINGEN (wvl. DIIXGEN, zie IND), doilg. /i,0 -cJ.mgen,

o. w. Op eene waar min bieden dan de gestelde prijs, fr.

vtarchander. Wordt gebruikt raet aan of op. Dingen aan

iets. Ge moet daar niet op dingen.

Oulings beteekende dit woord spreken, zeggen. Deze

beteekenishebben wij bewaard in bet samengestelde Achter-

dingen (zie aid.); ja in het ww. dingen zclve, namelijk in

Koord-Vlaanderen, waar men, om zijne bewondeiing of

zijne verontweerdiging uit te drukken, de ondorvragende

zegswijze gebruikt -.mt ding-je, wat dingge, of, zoo 't volk

ze"t, u'addingc, wattinge met den klemtoon op ting, het-

geen juist zoovcel is als Wat zeg-Je? fr. que dis-tii^ com-

ment? qiioi done? Wat ding-je, ge gaat naar Amerika?

W'at ding-je, hij zou mij willen verraden? \\'at ding-je, ik

zou geen nieester zijn in mijn eigen huis! «. Och, seggense,

en ordineert hem dat oft datte niet.— ll'attinge? Wat wilt

ghy dat liier een medccyn doen sal? » (F. Rapaert.) « Wat
dinfke? sonde men sich soo langhen tydl door sulciie

fabeltjen laten bespot worden? Verrc zy dat van daer. »

(P. Mallants.)

— Klappen en dingen, tautol. Zij was bezig met klappen

en dingen om iets te bekomen. KJapt en dingt maar : ge

zult er mij niet toe overhalcn. Met genoeg te klappen en te

dingen heeft hij niijnen voorstcl aanveerd.

— De zegswijze Wnt dingen, in Zuid-Vlaanderen alge-

nieen gebraikt, is eene exdamatie van mcdelijden en ver-

slagenheid, geheel en gansch verschillende van het Noord-

vlaamsche Wat ding-je; want l" Wat dingen is nooit

interrogatief, terwijl Wat ding-jc het altijd is; 2° Men zegt

00k Wat dingen is dat? Wat een schrikkeli/'k dingen! Wat

een ongelnkkigdingen! Wat een groot dingen ! em., welke

bijvoegsels nooit staan noch kunnen staan bij nal ding-je;

3° Wat dingen beteekent fr. quelle affaire! zoodat </.

hier een substantief is (zie DINGEX, o.), en geensziii -

WW. Wat dingen! mijn huis staat in brande. De kouii

dood, wat dingen is dat! Wat een ongelukkig dingen,

de jongelingen lief of leed moeten soldaat zijn

!

— Bij C. van Dordrecht lecst men :'« God lot eer.

tughe an te roupene : wat di/'nglie es dit anders, d.

God ghezworen ? »

—DINGEN, z. Tegen-.

DINGEN (wvl. DUNGEXE, zie ISD), o. zonder mv. Een
voorwerp uit deelen samengesteld, zoo als een meubelstuk,

een werktuig, eene timmeragie, enz., wiens naam men vef'.

geten heeft of niet weet of niet zeggen wilt. H >e lieet zoo

een dingen ? een rebbank. Wat voor een dingen draagt hg

daar ? een spinnewiel. Daarstaat een aardig dingene in zijneo

hof, een dingene dat in 't vlaamsch geenen naam lieeft,

maar dat deFranschen &OT(?z/<:heeten. De timmerman dro^

het dingene (het alaam) mede dat hij noodig had.

— Zaak, fr. affaire. Dat proces is een schandig dingene.

Wat een schrikkelijk dingene voor diekinders, dathun .

'

gestorven is. Het is een droet dingen. Hij heeft d:i

schoon dingen gedaan. ZiUk eene onderneming is een g

lijk dingen. Het stuk onzer zahgheid is een dingen van l;; i

belang. o De menschen doen een dingJien Gode ghelycl,. I>

sy de waerheydt oefifenen. :> (J.David, s. j.) « Beyde i-

dinghen, duyvel en ketter. » (Id.) « Die altydt een rf,,

bemindt. > (J. de Hardura.) s Een dingen hebik niet •

houden. » (Vaelande.) c Is dat nu geen droef dim;

(C. Duvillers.) « Een dingen troost mij, 't is dat i;;

hebt die u nooit en zal verlaten. » (K. Callcbert.)

— Kleederen, kleedij, goed (bij Kramers), fr. /;./''-,

effets. Dat dingen past u niet. Hij heeft zijn beste dingen ,1111.

Sta spoedig op en doe uw dingen aan. Ik sluil al mijn

dingen in de koffer. Ge moet uw dingen sparen. Na zijne

dood, gaf men al zijn dingen aan den arme. Hij won!' ' "^

dik dat al zijn dingen te nauw is. Zijn dingen afleggfi

vertrok met al het dingen van zijnen broedcr. Zijn 1

is \Tiil en moet gewasschen worden. Veel dingen ver>l
j

Hij slaapt met zijn dingen aan. Hij sprong in 't water ml
zijn dingen aan.

—DINGEN, z. Kinder-, Speel-.

DINGSCH (wvl. DiiXGSCH, zie ixd), adj. Wordt, even

a!s het holl. dingsig, gebruikt om eene hoedanigheid uit te

di-uldien, waaraan men haren juisten naam niet gevcn U.iii.

Ik ga heden niet uit, ik ben zoo dingsch, ik voel m
dingsch, fr. fai nn je ne sais qiioi, je ressens un in.:

qneje nc puis defnir. Ik heb geen trouw in dien vreeuK .j-

ling, hij ziet er mij zoo dingsch uit (zoo \Teemd, zoo aardig,

^X.. si etrange, si myste'rieux). Ik geloof dat mijn gil>imr

tegen mij misnoegd is, hij is zoo dingsch niet nicer g^ ' 1

voren, fr. // ne me montre plus cette espece de prcvi

Zijne vroegere scliriften lees ik geern, maar zijne laatstr 1

zij zijn zoo dingsch niet meer (zij hebbeu die hoedanigli In

niet meer die den lezer grijpen en medevoeren).

— All. Dingschheid (wvl. ook Diingschi, zie -HEini.

—DINGSELEN, z. Achter-.

—DINKEN, z. -DENKEN.

DINLIJFDE (wvl. -Lni-DE), adj. Dunlijvig, lang en

schraal. — Zie -de.

:n I
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DINNELING, m. en o. Ecnc plant die men uitlrclu

oni lie .iiulcre tc tUuincn. Dinnclingen van saladc eten.

— Zie -1.1 Nt;.

DINNEN, l^indc (wvl. 00k dindege), gcdiiid, b. en

o. w. DiiniKii, dun maken of worden. Eene plank dinncn.

Do plantcn op den akker dinnen.

Hcl houwclijck doet niyn cakcn dimien.

Den cost es nu seer pijnlijck om winnen.

(A. Eiins.)

Myn licfde en sal tot 11 nemmcrmeer dinnen.

(Id.)

I Vli ninclit ic uwen soeten troost noch gewinncn

Mijn droefheijt sou dinnen. (Id.)

(illy en zult oock niet stclen noch yemauds goed dinnen.

(Ed. De Dene.)

DINSEL, o., zouder mv. Dunsel, hetgeen uitgedund

wordt uit eenen boom of iiit een plantenveld, fr. des bran-

ches elagiie'es, des plantes arrachees pour cclaircir /ei

att/rts. Dinsel van eenen sperrebusch. Dinsel van salade,

van spinagie, enz.

DINTE, ~. Dunte, dunlieid.

DIPPEN, (//>/<•,/"* gedipt,o. w. Hetzelfde als Dibben,

Dubben. Zie DfBBEX.

DISCANTEN, o. w. Zie di,sk.\ntex.

DISCH, m. Armbestiei", bureel van weldadigheid, fr.

Inireau de bienfaisanee, eertijds 1. viensa Spiritus Saneti,

Dc discli van die gemeente is rijk, hcefl veel goedereu, maar

liij hccft 00k veel armen. Hij wordt van den disch onder-

stcund. Ik vrees dat hij aan den disch zal komen (dat hij zal

arm worden en door den disch nioeten ondersteund zijn).

Daar zijn dcrtig huisgczinnen aan don disch (de disch heeft

' er dertig te ondorhouden). Van den disch krijgen, hebbcn

I
(cr door ondersteund zijn). Gedurende zijne ziektc, heeit hij

van den disch gchad. Krijgt die schooler van den disch ? Hij

\
krijgl nict veel van den disch. Hij kan niet leven met hetgeen

hij van den disch heeft. t: Ten proffjte van Kercken, Dis-

\
schen, Gods-huusen. > (CostT v. Veume.) cXu stond hij daar,

I oude man, op het einde van zijn leven, aan den disch.' r, A. i.

j

moetende geholpcn worden van het Annbestier. (K. Cal-

i
Icbert.)

j
— Gediend warden gelijli van ditt disch, zegt men van

I icmand die b. v. aan tafel alles zelve moet nemen of vragen

dat hij hebben wilt, omdat het hem niemand van zelfs aan

en biedt. Ik ben hier gediend gelijk van den disch. (Men
• weet dat de Bureclen van weldadigheid maar geven aan do

I

belioeftigen die vragen, en dan nog!)

:

— Toog, toonbank in eenen winkel, herberg, enz. De
baziu stond in den disch. De disch lag vol vieesch, stond

vol glazen. In dc wachtzaal van de groote station is er een

disch, fr. buffet. Hij ging bij den disch om eene pint bier.

DISCHDEKKINGE, v. UitdeeUng van brood aan do

' armcn van den disch. Een ja&rgelijde met eene dischdekking.

,
I'Icne dischdekkingc doen. Velc boeren doen 's winters eene

mis doen met dischdekking. Eene groote, eene kleeue disch-

dekking. Indie dischdekking kreeg ieder arme twee brooden.

Ter gclcgenheid van die bruilofl, was er eene algemcene

dischdekking.

DISCHGENOOT, m. Arme mensch die door het

armbostier nndcrhouden wordt. Op die gemecnlc zijn cr

maar twiiitig dischgenooten.

DISCHGOED, o , mv. di.vhgoederen. Grond die .-i:m

't armbtslior tocbohoorl.

DISCHKAMER, in. en v. Kamcr bestcnid voor dc

vcig.ulcriiigen van de dischmeesters.

DISCHKNAAP, m. De knecht van de dischmeesters.

De dischknajic houdt de wacht aan de deur van de disch-

kamer gedurende de beraadslagingen, is belast met brievcn

en geld le dragcn waar de thesaurier van de dischmeesters

hem zcndl, enz.

DISCHMEESTER, m. Armmeester, lid van het

armbostier. Hij heeft dertig jaar lang dischmeester geweest

op die piochie. Die arme man ging zijnen nood klagen bij

den dischmeester.

DISKANTEN, diskantte, heb gediskanf, o. w., klcmt.

op dis. Rcdenecren, redetwisten, fr. discourir, disputer.

Over iets diskanten. Met of tegen iemand diskantcn. Hij

verveelt iederecn met zijn gedurig diskanten.

— Art. Diskanter.

— Dit woord komt ons waarschijnlijk van het spaansch

discante (redeneering over iets), en discantar (redeneeren).

— Kil. in Append. Discant, canlus compositus : mnsica ;

enz.

DISSEL, bij Kil., zie DIESEL.

DISTEL, m. Zie destel en de comp. aid.

DISTURBATIE, v. Zie -STR^vbantie.

DIVERSCH, adj., stemnist op versch. Vcrscheiden,

verschillig, fr. divers, different. Men kan dat op diversche

wijzen verslaau. « Ter behoudenesse van veel diversche

ziecke, crancke verlaten menschen. 5 (N.Despars.) « Vallende

allincx zo meer dner die mande ende verkennende daer veel

diversche zaken die men hem te laste leyde. » (Id.)

— Kil. ill Appendice : Diversch, divcrsiis, dissimitis,

varins.

DJ. Dit letterteeken verbeeldt eene articulatie die, zeer

geniceu in de wesh'laamsche spraak, omtrent gelijk staat

met di v.an 't frausch woord diable, in twee sylben uitge-

sproken.

DJABLENTIJN, m. Tabletijn, anijsstok.

— Bescherelle veiklaart fr. diablotin door bonbon

chocolat, Sucre', aromatise avec la vanille, tantot ctcndu en

tablette, tantot roule en olive,

DJAK, m. Het djakken. Den djak leeren. Hoort gij den

djak van den koeierin de weide?

— Een slag van de djakke. Iemand eenen djak geven in

de beenen.

— Djak uit djak in, van 't een op 't andcr, lak-uit tak-in.

Hunne gezegden beteekenen niet veel : 't is al djak-uit djak-

in (klap-uit klap-in).

DJAKELOOS, TSAKELOOS, adj. met den klem-

toon op de ccrsto grccp. Zonder mood of ijver, necrslachtig.

Ge zit daar zoo djakeloos : zijt ge ziek dan? Ik weet niet

wat er omgaat met hem, dat hij vandage zoo tsakeloos is.

Er djakeloos uitzien. Djakeloos rondwandelen.
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DJAKKE, TJAKKE, v. Groote zweep met koiten

steel,' aiulcrs ook Klakke en Kkissoor geheeten. De cljakke

van cencn koehcrder. De slagen van de djakken lunderden

in de verte. Eene iljakke kiiokken. De keten en het voorsnocr

eener djakkc. (Do diij deelen van de djakke staan uitgelcid

onder ketkn.)

— Woidl 03k gezeid van eene sweep in 't algemcen.

Eonc djakkf met ecnen kingen »>.
1 [

^.m.-.i . •- ,!. .1; ^il:.^

— Kik eke, kletsoove, -

DJAKKEN, d/aMe (wvkook djaktegc, zie impewkct),

lu-h •ffjjakt, o. w. Met de zware zweep Iclappen die men
Djakke heet, fr. fmre clacjucr Ic grosfouct. Hij kan goed

djakken. Leeren djakken. Vijfminuton lang djakken dat het

helmt in de dalen.

— Met dc zweep voortdrijven. Djak de koe uit de klaver.

— Djakken op, met de zweep slaan. Op eenen ezel djakken.

— Al djakkende vonrliijden. De mulderkueclit djakt van

de eene hofstede naar de andere om het gemalen giaan thuis

te voeven. De postrijder djaktc <k\gelijks van Brugge naar

Ooitcnde.

Ik (voerman) heb in mynen (yd

Geziakt, gerotst, gereden.

(P. Croon.)

— Vevders in 't algemeen Gaan of loopen met eene

zekere liaasliglieid en poging, gelijk ieraand die met peerd

en zweep voortvaait. Hij djakte er fiaar toe. Langs de straat

djakken. Ik zag hem van verre gedjakt komen.

— Ook Tjakken.

— DJAKKEN, /.. Af-, Weg-.

DJANGELEN, o. w. Zie djingele.\ en dangelen.

DJAWAAI, ZJAWAAI, o., zonder mv., IJemtoon op

waai. Zwaai, beskig, ijdele pronlc. Veel djawaai maken. —
Zie onder flau.vki-cf.n.

DJAWOEL, o., zonder mv., lilemtoon op woel. Het-

zelfde als Uewoel. Is dat daar een djawoal in de straatl Te
midden in "l djawoel van al dat volk.

DJEEMENIS, DJEMENIS, JEMENIS. Excla-

matie met den Idemt. op de cerstc greep. Wei djeemenis!

wat dingen is dat

!

— Djeemenis krciie! Djemenoes laeue, het liind ligt in

'I water, liTiast u, haast u.

— Djeemenis menschen ! Djeemenis menschen, wat gaan

die arme weezekens mi geworden? tijemenis menschen!

400 francs ! 't is eene ruine voor de kleine boerkens. >

(C. Duvillcrs.)

DJEEMENISTER, TJEEMENISTER, m. On-
noozcle dubbaard, Icwezejaar die in alles langzaam en klein-

gcestig te werke gaat ; of voor wien alles te Icort of te lang,

te koud of te heet, en nooit van pas is.

— Djcemenisters! wordt gebniikt als eene exclamatie van

verlegcnheid en van bewonderiiig. Djeemenisters! wat gaan

•wij daarmede duen? Wei djeemenisters! wie komt er daar nu?

DJEK, DJIK, m. Spotnaam ilien men gecft aan een

Engolschman, fr. anglais, mylord. Een Engelsche djek.

llet is een djik. Ik vond daar eenen djek.

— Ook Tjek, Tjik.

DJEL, m. Zie djillen.

DJELLEN, m. ZienjiLLEX.

DJELM, m. Eigennaam, andcrs Willem, fr. G.iH-

laitine. Zie DJII.i.EN'.

DJEMENIS, zie hji;i ,ii;M,.

DJENIJVER, m. Zie Je.nt.vf.r.

DJENT, DJINT, adj. Fraai, lief, bevallig, h. gcntit]

Een djent kleed. Djente stoelen en tafels. Een djint beestjt

Een djint geschrift. De vnicliten staan djent oj3 den akkcr

— Fig. TrefFclijk, eerlijk, edel. Het is niet djent van ' ;

beleefd te zijn. Zulk eene antwoordc is niet djent. Hij 1

eene djente manier van doen over hem.

— Afl. Djentheid (wvl. ook Djenti, zie -HEU>).

— De Hollanders sehrijven/c«/.

— DJENT, d[E.\tke(n)s, bijw. Liel, bevallig, fr. gei:

mcnt. Djentkens gcklced zijn.

— Schoon, op eene behendige vi-ijs, fr. adroitcment. 1

heb ze daar eens djentkens bedrogen. Hij wierd daar 1

Ijuitengedreven. « Ghedeurendo welck ghevecht zij

gentkins eschapeerden ende deur vee! busschcD, grai_'

ende hagheu weder te Bnigghe ghcrochlen. » (N. Desj'

— 'Djent staan, djenljes staan, mooi staan, sprek.

eenen honddie op den aars zit met de voorpooten omli

in smeelcendc_houding. Een hondje leeren djent staan.

DJETTE, V. Bij brouwers te lande. Soort van gr^

lepel hebbende een steel van drie a vier meters lang me

;

koperen ketel voor schepbak, dienende om het gebroii

bier uit den brouwketcl over te scheppen in den koelba'

er dicht tegen staat. De djette heeft Iiaar steiminmt <<]•

boord van den brouwketel, eji wordt, gelijk eon hclli

nu neergelaten om te scheppen, dan opwaai'ts gestek.

omgeheld om uit te gieten. In plaats van de djette gebi

men de pomp in veel brouwerijen.

DJIEBE, DJIEBEKE(N. ZiejmsE.

DJIEN, m., zonder mv. Genever, eng. ^v«. Een gl..

djien drinken,

DJIEPE, TJ UPE, V. Bij schippers. Lijnwaden bov

broek, soort van rok die boven het vuiltje rond het lijl" ^li

en tot ten halve dc dijen nccrdaalt.

—.Vgkfr. /«/<-.

DJIK, m. Zie djek.

DJILLEN, DJELLEN, m. Eigennaam, ander- '

lis, fr. GH/es.

— « De menschen vertellcn daerby nog, 'k en wcf

of 't waer is, als Sint Gillis die schote in zijnen arm gck

;

hadde, en dat koning AVamba, met zyne jagers, da.,:

hem stond en klagen, dat .Sint-Gillis zei : « 't en is

Gilleke leeft nog ! > en dat men naderhand daer een Uv

spel van geinaekt heeft, dat ik, op eenen zekcren ki

Poucke in Oostvlaenderen, hebbe zien speleii.

Namelyk

:

De familie zit rond de tafel of rond den heerd, en

ontsteekt een siilfer, die men, a! brauden, aen eens i;

of eens gebuernege overgeeft, zcggende : « Gilleke leeft :

;

Gebuer of gebuernege doet en zegt percys het zelve, en ;:

geeft als.m voort, van hand tot hand, tot dat Gilleke do ^. 1

In wiens handen Gilleke sterft, dat is, de sulfer dood ;

hy of zy moet paud geveu, of boete doen, of is t-af :

in andere spelen.

De schalkaerds tiachten altyd, in 't overzetten, zood.i

I



DJO 2oq — DOB

lie sillier te lioiulci, of, als men ze .t1 vast i'.eeU, le iiewe-

gen, (lat men gevaer loopt van eons vingers te branden, hct

gene, bij kindercn en vrouwelien be;;onJerlyk, aenleidinge

geeft lot uilroepen, schelteren, lachen en -\voeye-aeyen dat

'I schauwj geclt.

Dat altemael, gemengold met den Iierhaeldcn rocp van

• Gillcke Iccfl nog! 5 en dc liaeslige beweginge van die

Gilleke r.o-i gecrn kwyt zyn, is een Icniig vertoog, waervan

hct cud gcheugcn misschien menigen lezer of lezcrcsse zal

d<jcn monkelen.

In het wnord Gilleken heed m* n een bewys hoe onzc

grootlicei^ en grootevrouwon cerlyds de letter g (djc) uit-

spraken, in vrccmde woorden, zoo als Gi'/iis, Gent, Goon's,

Gclm, eiiz. Men zei iminers, en men zegt nog : Djillis,

(Djilleke, Djille, Djillen), djent of djint (schooue), Djooris

en Djelm (Wlllcni).

Of "t van dacr i> i)a: Dji^ini komt en wete ik niet. »

(G.G.;

DJINGELEN, (wvl. DJIiNGEr.EN,'zie ind), djingeUle,

liel) gt;tljiii»r!J, o. \v. Hetzelfde als Dingelen, fr. tnarchan-

daiilcr. Zic LiAXOELEN.

— jy'"S<'l''>i ot djaiigeleii, dingen en dangen, vertUietig

en langdiirig albieden. Hij stond daar te djingelen en te

djanj^elcn.

DJINT, adj. Zie ujExx.

DJO ! of DJOUW ! Roepwoord oni een peerd links

te doen alkeeren, fr. dia.

— Zieju.

DJOEZELEN, djoeselde, lieb o{ ben gedjoezeld, o. w.

Warden en struikelen, sprekende van ieniand die geweldig

dronkcn is. Hij djoezelde naar huis.

DJOK, DJUK, ra. Stoot, schok, fr. hctirt, choc,

sccoiissf, eng. jog. lemand eenen djok geven dat hij om-
tuimclt. Men krijgt djukken zonder einde als men op eenen

wagcn zit die over den steenweg rijdl.

DJOKKEN,'i'o^^<^{wvl.ook<^'oM;jy, zie imperfect),
' ' / (fvl. idjokt, zic ge), b. w. Hard stooten, schokken,

/;«•/-, Iteurtcr, eng. to Jog. Ik wierd zoo gedjokt op
. .igen dat ik er leed van kreeg.

'. w. met hcbbcn. Dc wagea djokt op den steenweg.
' i()k Djukken en Tjokkeu.

DJOLE, V. ZicDjoOL.

—DJOMP, z. Pal-.

DJOMPEL, m. ZieiJOMfEL.

—DJOMPEN, z. Pal-, Pol-.

DJONKEN, (i'/<'«X'fc(\vvl. ook djonktege, zie imper-
I'ECl), hch .rcdjonkt, o. \v. Donimelen, ronken gelijk eene
snaar. Op oene viool djonken. Zie tjonken.
— Donimelen, lichljts sluimeren, half slapen, fr. rou-

piller. Ik ga een luttel djonken. Hij zat te djonken.

DJOOL, m., DJOLE, v. Eenvoudig suKichlig mensch,
h. bonasir. Men goede djool van eenen vent. Eene djole
van cea vrouwmensch. Eene arine djole. « De slechte foole
mcyndc dattel waterken die cracht hadde. » (J. David, s. j.)

DJOOREN, DJOORN, m., vklw. d/oorke(n. Halve
pint, anilor- ciok Kappei gehecten. Eenen djoom bier
ilrinken. Twee djoorns. Vgl. k.\xon-.

DJOOS, JOOS. Kigennaam zoovecl als Joscphus (en

nict Jiiitiis). Mij:i gebiiur hect Djoos.

— Wonlt dikwijis gcbruikt in den zin van Sal, onnoozc-

Inai. Een djois van eenen vent. Een onnoozelc djoos.

DJOS, m. zonder mv. Droin, gedrang, fr. presse, foitle.

Laat ons wachten tot dat de djos van 't volk voorbij i-.

Door den djos van 't volk dnimmen, ix.fendre la prcisc.

He; kind werd doodgedrongen in den djos van 't volk. —
\'gl. Halbcrtsma, Lexk/ris. in v.djoc, 680.

DJOUW! Zie njo!

DJUIDISTEL, m. Zie duidlstel.

DJUIN, m. Meest gebmikt in 't I..and van .-Valst voor

Ajuin, westvl. Andjocn, fr. ognon.

DJUK, m. Zie djok.

DJUKKEN, .//'/(/, ^.Jjuhl, b. w. Zie djokken.

DJUTSEN, djidstr, ^cJjtilst, b. en o. w. Eenen

scherf, steen of zoo ids werpen met een korten schok van

den elleboog tegc.i het lijf. Eenen scherf djutsen dat hij

schijveit in <lo lucht. Hij kr.n wcl djutsen.

DOBBEL, DUBBEL, adj. Tweevoudig, fr. double.

Dubbel gelocd (zvvl. dobbel gelet), fr. rachitique, zie

geleeo. Dobbel aanzicht, dobbel tronie, fr. liomme double,

/<2«.v, /ijH;fe. Een dobbel aanzicht hebben (v^ilsch. Irouwloos

zijn). Wacht u van die dobbele tronie.

— Dobbele tweeschat, zie tweescha 1.

— Dobbele keete, zie homxielkeete.

— Dobbele lets, zie lets.

— Ook gebmikt in den zin van Groot. Een dobbele koei-

wachter, zie KOEIWACHTER. Eeu dobbele zot. « De sol-

daden van bynnen dye schoeten och zeere, ende de Vaelen

van buten d"ye vyerden te trompen : corapt hudt, ghy dcbbel

guezen. > (G. \VeyJts.)

— Dobbel of niet, dobbel of kw'jte spelen, fr. jotter a

dottble on a quitte. Zij spelen dobbel of niet Het is nu

dobbel of kwijtc.

— Dobbel toegeplooid, fr. plic'en detix. Het oude vrouw-

ken zat dobbel toegeplooid in den hoek van den heerd. Een

papier dobbel toegeplooid.

— Dobbel en drie, iiit der mate veel. Van dage is hij lui,

en morgen werki hij dan dobbel en drie om den verloren

tijd in te halen. Het is dobbel en drie geld, fr. cxtreinemcnt

chcr.

—DOBBEL, —DUBBEL, z. Twee-.

DOBBELEN, dobbelde, gedobbeld, b. w. Hetzelfde

als Dubbelcn, fr. doitbler. Eenen twijndraad dobbelen.

— o. w. met liebben. Dubbel worden, zijn of schijnen.

Een draaicnde top (werptol, fr. totipie) dobbelt, zeggen de

jongers, waii.eer de pinne een klein rondetje beschrijft zoo-

danig dat men, of "t w-ire, twee pinnen ziet, terw^ijl de kop

van den werptol niet van plaats verschuift.

— Met zyn. Dubbel tocplooien, fr. se plier en detix. Hij

dobbelde onder den last dien hij op den rug droeg. Di
ijzeren roede is getiobbeld uit het ingestorte gewelf gehaald.

« De ooghschelen zijn ghemaeckt van stijve substantie, om
dat het hayr, dat dacr uyt wast, soo stijf soude blijven, ora

dattet die sluytende, niet in de oogljen vallen ofte dobbelen

en soude. 5 (Jac. de Smet.)

DOBBELMOUWE (wvl. -mowe, zie au), v. Bij
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veeaitsen en landb. Sooft van waterzuclit aan den Icnie van

ecn kachtcl, Ir. rspiiv d'hrilrppisif se pn'seniant a I'artiiii-

latio7t ft nioro-ttbio-rotuUennc tin poitloin nonvcfnt-nc.

DOBBELTONG, v. Eene long die dobbelt, dubbelt,

dubt of aavzclt in 't iiilspreken van zckeic letters. Eene

dobbeltonge hebben, meleenc dobbeltongespreken.

— lemand die met ccne dobbeltonge sprcekt, fr. iiiic

personne qui ba/6!i//c;~li\(i dobbeltonge vcrandeit de ; in /.

De dobbellong is geene l;aipelt<>ng.

— Vgl. Lispeltong, Stamcltong, enz.

— Dit wpord dohbe/tong'x^ nictte verwarren met dbhbclc

long, ir. une double langiic. Het holl. diibbcliongig bet.

Die twee tongen lieeft, en tig. Die niet rcclitzinnig is, die nu

eens zoo en dan andci-s spreckt.

DOBBELTONGEN, dobbcltongde, lieb gedobbcl-

toiigd, o. w. Met eene dobbeltoiig spreken, met de long

dobbelen c/" dubben, niocite liebben om zekere letters nit

te spreken, eene belemmerde uitspraak hebbcn, ix.balhiitier.

— AVegens de samenstclling van dit woord, vgl. Hakkel-

tongen (met de long hakkelen), Lispeltongen (met de long

lispelen), Stameltongeu (met de long stamelen), enz.

DOBBEREN, dobberde, hcb gedobberd, o. w. Dnb-

bercn, dubben, aarzelen, niet zeker weten wat doan, fr.

hc'silfi; lire indecis. Hij doliberde lang van mede te gaan,

eer dat liij medeging.

— Ook Doebeitn. Zie dubben.

*DOCKEBLAEDEREN, o. niv., bij Kil., zie ondcr

DOKKE.

DODDER, m. Dot, duts, verwarde bundel vlas, liooi,

stroo. .Sto]) licl gootgat met eciieu dodder hooi.

— Mdw. dodd);rkc(n wordt gcz. van een kindje in

denzelfden /in als DutsUe(n.

DODDEREN, dodderde, heb gcdoddcrd, o. w. Zie

DOTTEREN.

DODDING, m. klemt. op dod. Eene vetplant die bij

Linn, sednm lch-phi!i>ii\Ke\, docb vooral de varieteit die bij

anderen scdiim maximnm, en svdum lati/oliiim heet, en

in bloempotten gekweekt wordt. Meest gebniikt in 't mv.

dodd/ugs.

DODSCH, DOTSCH, adj. Dodderig, slaperig, zwaar-

moedig, fr. somnolent, assciipl, pcsant. Dodsch zijn van

drinken.

—DOE, z. Doc-, Koeke-.

DOEBELEN (wvl. doubelen, zie ou), doebelde, heb

gcdodv/d, o. w. Dubben, fr. lu'sitcr. Zie DOBBEREN.

DOEBELEN (wvl. DOUBELEN, zie ou), doebelde,

gcdoibdd, b. w. Dompelen, duwen, fr. plonger, en/oncer

dans I'eau, la neige, etc. Eenen hond in 't water doebelcn.

He doebelde hem in de sneeuw tot over den kop. Hij doe-

delde spoedig zijne geldbeurs onder het zand.

— o. w. Hij doebelde in 't slijk tot aan de knie'u.

— P. Dcvynck zegt Dubbelen : « Pharao wiert ghedub-

belt in de roode zee, ver\o!gliende het volk van Israel. >
—

« Honden aen eenen stock gekoort, worden in den gront

van dese speloncke^At'A'Mc/^ •

Heeft hy my valschelijc beticht

Dat ic hem selfs gedubbclt had

Tot over d'ooren in het nat.

— Kil. Dubben ondcr de acrdc, siibdcre sub solum,

superjcita humo operiiv.

DOEDOE, m., klemtooon op dc tweede gicep. Trr>ni-

mel, fr. tambour.

— iirootc docdoe, bomtrom, fr. grosse calsse.

— Meest gebniikt in de kindertaal.

DOEF (wvl. ncniF, zie ou^, m., mv. doeven. Hetzelfde

als het holl. Dof, stoot, slag, fr. coup, hnirt.

— In 't bezonder, Eep vuistslag op den rug, anders ook
Dufiel gelieeten. lemand eenen doef geven.

— Het is danrmci- docf, het is daarmee punctum, het is

daarmee nit en amen. Ge moet daar geene bemerkingen op

maken, ik wil dat gij de zaak veiricht gelijk ik het u gezeid

heb, en 't is daarniede doef. Zij waren te wege geheel den

nacht in mijne herberg laweit te maken, maar ten tien ure

smeet ik ze buiten, 't was daarmee doef. Ga, zeg hem vao

mijnent wege dat ik raisnoegd ben over zijne handelwijs ten

niijnen opzichte, en, indien hij het niet verbeterc, dat hij het

duur betaleu zal : daarmee doef, zonder verder complimenten,

—DOEF, z. Par-. Vgl. -daaI' en -daf.

DOEF, DOF (wvl. DOUF, zie ou), adj. Smachtig, Inf, *

bevangen, zwoel, sprekende van warm weder dat geest en

lichaam log maakt. Doef weder. De locht is doef als een on-

geweerte nadert.

— Afl. Doefheid, Doefte.

DOEGEN, deeg, gcdegen, b. w. Hetzelfde als Doen,

fr. faire. Ik en doege dat niet. Hij wikle 't niet doegen. Hij

decg het geerne. Zij degen 't niet. Ik heb het gedegen. Het

reint, geloof ik. Doeg het (doegt het) ? Dat is geen aange-

naam werk ; maar doeg het algelijk. « Christus sprack tot

Judam : dat ghy doet, doeghet gheringhe. j (A. Adriaen^

— In plaats van ik deeg zegt men ook ik dei, gij

hij dei, wy deien, enz. met verwisseling van eeg in </ i

dwegcl — dwell, pegel — peil, regenen — reineUy en. .j.

Zij deien 't wel, maar ze en deien 't niet geern. Wat
gij zeggen dat ik het dei ?

't Gone dat die hinne dei

Was alsof ze sprak en zei.

(G. Gez.)

Gestorveu ! als 't het droevig klagen

Der eiudeklokke aen elkeen zei,

En voor hem een gebed ging vragen

Dat hem den hemel open dei!

(K. Legein.)

— Dit WW. is in al zijne tijden en personen gebruikt bi?-

oosten Brugge. In veel andere gewesten hoort men it d,t\^.

gi/deegf, enz., en ik dei, gij deit, enz. ; maar van den tcgen-

woordigen tijd slechts den vorm docget (d. i. gij, hij, zij, het

doet het, ofook imperatief<&«/«?^).

— DOEK, z. Fokkedoeksken, Haar-, Nacht-, Romn-,

Scheutel-, Schotel-, Snuit-, Stof-, Wijn-.

DOEL, m. Dreutel, hoopje drek. In eenen doel terten

(treden). Hier en daar doelen die langs de baan liggen.

— Peervormig strooien huisje waar men aardappels,

wortels, gereedschappen, enz. in bergt en tegen den regen

bevrijdt. Het strooien deurken van den doel was afgewaaid.

De johgen had zich in eenen doel verborgen.

\
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Ecn kelder met een rond uitstekend gewelf dat met

aardc l>edekt is. Zie aardappeldoeu

^\ardhoop, fr. hiitte. Een boompje planten met eenen

doel (d. i. ondiep pUinten, maar londom aanaarden, zoodat

het boompje in een aardhoop staat).

— Een kegel aarde, dien men, in het graven van eenen

put, te midden laat staan, om als maatstaf te dicnea van de

dieptc die men graaft.

— Aars, anders ook Achterdoel en Kwadoel (zie aid.)

gfheeten, in boertigen stijl.

AVant men sent naer den Portier

Om een bercken lauwerier.

En hy schort sijn slippen oppe,

En hy grj'pt u by den coppe

Aen een trapken bij den stoel.

En dan slaet hy op den doel,

Dat Apollo met sijn muysen

AVel soud" uyt sijn pkiels verhuysen,

Als Parnassus 't muyse-fort,

Soo met roen ghegeesselt wordt.

(Lev. dcr Stud.)

Hy ronkte op syn gedraeyden stoel;

Wy stelden hem met broek en doel

In eene tee! met water vol:

Xog sliep hy, snorrend grol op grol.

(Vaelande.)

Want, met oorelof, de stoelen

Voor gemaklyke achterdoelen

Waeren nog niet m-tgevonden.

(Id.)

i — In den zin van Scliijf waar men naar schiet, it. cible,

; is Doel onz. in de Wdb. ; doch mann . bij 't Vlaamsche volk.

! In den doel schieten. Xevens den doel zijn. Twee vingers

, van den doel

.

I
— De plaats geschikt en bestemd om de schijf te schie-

ten, hcet ook Doel, m. Een doel bestaat gem. uit twee

stcencn aubetten die met hunne openigg tegenover mal-

I kander staan op den afstand van eene boogschoot. Eenen
nieuwen doel zetten. De arme man, bij gebrek aan eene

woniiit;, schuilde in eenen ouden verlaten doel.

—DOEL, z. Aardappel-, Kwa-, Kwabbe-.

DOELBOOG. in. Een handboog om naar den doel te

j
schieti.li.

DOELEN, DOELN, ra. In Fr.-Vl. hetzeilde als

Doel, fr. lihle. In den doeln schieten (schijve schieten).

(Liodebnomen) woorden veel in doelens ende in lijen ghe-

plant tot een cieraet ende vennakelijckheydt voor de wande-

laers, om daer ouder te rusten en bevrijt te zijn van de

hecte sonoe-schijn. » (Heyman Jacobsz.)

COEMDAG (wvl. DOMDAG, zie oe), m. Rechtsdag,

dag des oordc^ls. Kil. Doemesdagb, doemsdagh, dies

judicii.

Een vier s;il comen, sonder wacn,

Daer niet voren ghestaen ne mach :

Dat wert die leste dojiiesdach.

(Maerlant.)

Jhesus seide : hi sal verrisen.

Dat verstont soe in derre wisen

Dat hi te doemsda^he meende.
(Id.)

— Dit oude woord hoort men nog dikwijis in de zegs-

wijs Doemdag fwiideii, groot lawcit m.aken, groot gedruisch

maken. Met de aansta-ande kermis z.il men wederom g.Tan

d« mdag houden (woelige en luidnichtige vreugd). De plun-

derende soldaten hielden doemdag in dat dorp. — Zoo zegt

men ook : Is dat een leven, 't is lijk een oordeel. » Op
eenen oogenblick was daer bencden sulck een gesdireeuw

in dekerck alol'tdendaghdesoordeels haddegeweesf. »(***)

— Men zeijt ook : Duivels donisdag houde~.

DOEMESDAGH, DOEMSDAGH, bij Kil., zie

DOEMDAO.

DOEN, deed, gedaan (fvl. edaan, zie Ge), b. w., fr.

/aire. Zie doegen.

Voortbrengen, geven, fr. produire, rapporter. Zijn

uitgezette geld doet hem hondcrd frank 's jaars. cDen boom

moet bewaeyt worden ende bestormt om goede vruchten te

draeohen : soo moet oock eenen mensch met tcntatien

worden bevochten om vclc vruchten te doeii. » (F. de

Smidt.)

Uitwerksel hebben, iets te wege brengen, helpen,

baten. De vermaningen doen niets op hem. Zulk meit doet

veel in den akker. Die trekplaaster en deed niet. De genees-

heer hecft alle middelen beproefd, maar 't en doet al niet

« Ende ne doet dit (middel) niet, soe moet men sniden. »

(J.
Yperman.)

Indnik maken op het herf, zulke of zulke zielsaan-

doening baren, fr. causer un sentiment de. Uwe komst doet

mij plezier. Het doet mij groot plezier u te zien. Dat doet

mij pijn. « Men doet hem verdriet. t (A. Biins.) Het doet

mij iets, fr. cela me fait tine certainc impression, me cause

qiielqne emotion. Het doet mij iets als ik in het openbaar

moet spreken. Het zien van 't ongeluk doet hem niets.

Schimp en laster zooveel 't u lust : dat doet mij niets. Het

deed mij entwat den eersten keer dat ik een Jijk 7.ag. Het

doet mij nog altijd iets als ik iemand zie sterven. Dat

woordeken troost deed hem deugd, deed deugdaan zijn hert.

— In iets gedaan zifn. Zie GEDjV^\N.

VerschafFen, bezoi^en, b. procurer, fournir. Iemand

eenen dienstbode doen. Hij heefl mij eenen allerbesten

knecht ged.-ian. Kunt gij mij geen huis doen in de stad?

Kunt gij mij nog een stuk doen van dien zelfden wijn?

Iemand geld doen. Hij is in nood : weet gij geenen middel

om hem geld te doen aan vier per cent ? « De joden die

alty-dt gheree<U zijn oas geldt te doen, winnende somt}-ds

dertigh oji het hondert. » (B. Surius.) Iemand eere doen. Ge

doet mij veel cer, groote ccr, met de m.i.-Jtijd te mijnent te

nemen. Doe mij de eere van u te mogen ontvangen.

Eene donkermis doen, Een blau-wmisien doen, zie

DONKERSII."!.

— De doad doen van iets, zie DOOD.

— Kersten doen, zie KER.'iTE.N.

— De markidoen, markten. koopen of verkoopen op de

markt, .tprekendc van voorraad dien men gewoon is daar

te halen ot te dragcn. Die bocrcdochter bcgint reeds de

markt te doen (wekelijks na,ar de markt te g.ian met boter

en eiers om ze te verkoopen). Ter\vijl de boerin dc markt

was gaan doen, had haar man eene beroerte gekregen. De
keukenmeid doet de markt (ga.at op de markt zich den

noodigen voorraad aanschaffen). De botermarkt doen. De
eiermarkt doon. De bakker d<^et de graanmarkt. De visch-

markt doen (visch gaan koopen).
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Tnsgelijks zegt men ook lift beenhm's doeit (\leesch

koopen in de vlecschlial). Zijnc vrouAV was juist het been-

huis gaan doen. AVaie 't niet van u, 'k zou nooit moeten

't beenhuis doen, want h;t is raaar gij alecn die vleesch eet.

Een gocd, een slecht beenhuis doen.

Dus nog Din winkcl doai, d. i. in den winkel dc waren

vcrkoopen die men komt inragen of ook in den winkel de

waren koopen die men gewoon is. Zij leert haar dochtcrken

reeds den winkel doen. Vele buitenlieden, als zij in de stad

de niarkt gedaan hebben, doen dan den winkel eer zij

wederom naar huis keeren. Ik moot nog den win.;el doen,

en dan ga ik mede.

hrgcns zy'n werk af (offaw) doen (of maicn), er zicli

emslig mee bezighouden, er groote zorg en moeite aan

besteden. Al de brieven, die hij sclirijft, zijn schoon en

bevallig opgesteld; niaar h'l doet er ook zijn werk af. Ik ga

cr eens mijn werk af doen om dat geheini te acliterhalen.

Het is geen wonder dat het zoo lang dimrt eer hij' dat

ambacht kan, hij en heeft cr nog niet eeus zijn werk af

gemaakt,

— Doen naar, leiden naar. Eencn dief naar het gevang

doen. Een kind naar de scbolc doen. Eencn os naar de

markt doen.

— Op een avtbtuht doen, ergens Ijcsteden om een

ambacht te lecrcn. Hij gaat zijnen jongen uit dc studie

trekken en op een ambacht doen.

— Eten doen voor de beaten, groen vocder verzamelen

op het land om aan het vee op stal te gcven. Klaver doen

(maaien). Rapen, wortels doen (uit het land treldicn). Gers

doen (maaien of snijden). Den Zaterdag doet men cten voor

geheei den Zondag. Hebt gij al eten gedaan voor dc kocien ?

Ge moet nog tien bondels klaver doen.

— Jets doen trgen de '.eannte, zie WARM
— o. w., met een bijwoord van hoedan;

konien, zich vertooncn, fr. s'offrir, se prescnlLi; jv m.^n-

Irer. De hond doet Icclijk .lis men hem boos maakt. Dat

nieuw klcedje doet schoone. Zijne onverwachte aankomst

in 't gezelschap deed vreerad, aardig, wondcrbaar. Het

bkauwe kleur doet leelijk nevcns het grocne. Die .sieradcn

doen wcl. Die boom doet slecht in dicn hof. Onbelamelijk-

heid doet zeer kwjiijk in eencn redcnaar. De locht deed

schrikkelijk met al die donderwolken. Het vlaamsch doet

niet wel, als er fransche termen in veniiengeld zijn. Hij

deed zoo wTCed met zijne bebloede handen. Die roos doet

lief op haren hoed.

— Doen met iemand , met hem heulen, het eens zijn

met hem, zijne partij volgen. Met wicn doet gij ? Zij doen

alien te gaar om mij belachelijk te inakeii. Ik doe met

niemaud. Hij heeft er velen die met hem doen. Hij doet

altijd met de winnaars. De ^lamingen deden gemeenlijk

met den Engelschman als er oorlog was tegen Frankrijk.

— Het kunnen doen met iemand, met iemand ©vereen-

konien die meer of min laslig is. Hij kan 't niet doen met

zijn breeder. Hij zal 'I hij wcl kunnen doen met dienmeestcr.

— Kwaad doen, leed doen, letsel doen. Die hond zal

niet doen, als gij hem niet tergt. Nader bij dat pecrd niet,

het zou misschicn wat doen. Ge moet niet vreezen, het

beest zal niet doen. Die leeuw in den dierentuin doet nooit

niet aan zijnen oppasser. Is het zeker dat die hond niet en

zal doen ?

— Doen om gedaan, werken om gedaan te heb'jen. Wat

blijven de werkheden zoo lang op den akkei ? Zij doen om

gedaan, en komen dan eten. Zij naait om gedaan, zegt n
als de naaister langcr of spoediger dan gewente naait. om
haar na.iisel te voltrekken. Ge moet doen om gedaau. Hij

delft, hij weeft, enz. om geflaan.

— Doen omtc..., meer of min beweging, jxjging of Ice'

makcn die den wil of de bereiding .aanduiden van ic

verrichten. Ziende dat hij niet deed om te vertrekken,

'

ik de eerste opgestaan. Die geplante boonen doen nog :i

om uit te komen. Die rijpc pniimen doen om open

berslen. Het weder doet om te regenen, ora op te War
Het heeft reeds twee weken gevTOzen, en 't en doet nog i

om te dooien.

— « Naief en hoogst bevallig zijn de spreekwijzen ic .•

ieen doe, dienende om te bevestigen of te ontkennen »

Pr. Bormans [Christina bl. 196), en hij voegt er ec:'

voorbeelden bij uit onze oudste schrijvers. Niels is ;

gemeen in de westvlaamsche vollistaal als ik doe, ge d
hi/ oi zi/ doe/,we doen, zedoen/en i\e^al\el ii en i/oe, r

doet, hi) en doet, z'en doet, 70'en doen, z'en doen, 'i

doet oi tendoct Igelijk tenware voor 't en ware); en in;

rogalief doc 'k {niet), doc-je {niet), doet hy (niet), dct

'

{doesse), doen we {doemme), doen ze (niet), doet 't r

b. V. Ge gaat dat niet kunnen. Ik doc, Ir. si, jc le pour,

Gij zijtziek. 'K en doe, fr. non,jc nc suis pas maladc.

heb dat niet gezeid. Ge doet, fr. si, votis I'arez dit. Ik /.!

zelve gaan. G'en doet, fr. pardon, vous n'irez pas. II ii

woont daar niet meer. Hij doet, fr. si, ily derneiire f«,

Hij kan fransch. Hij en doet, fr. il ne sait pas lefran.

Zij gaan verhuizen. Z'en doen, fr. its ne delogent pas. .

hcelt u dat gezeid, doet hij niet? (r. n'est-cc pas? Zij l'

trouwen. Doetze? (r. cj<-?V; t'ra/.-' Het heeft gislcrcn 1

gercgend. Doet 't? fr. est-ilvrai? Dat zal kwalijk uitva!

't En doet, fr. non. « Lcert wat dat de kroonen op 1;

dracgcn : het is ecu kruysken, doet Itct niet? » (.\. Poirlt 1

« Ghij meijnt dat ic liege, maser ic en doe. j^ (A. Biii

« Ghy hebbes w-el tichtcnlich. — let en doc nochtau. -

Ghy doet. — Ghy lieght. » (Ed. De Dene.) « Hoe libei

is Judas, en doet hy niet ? Hy begcirt een aelmoesse te Jt

van dry hondert guldens, maer het is van 'I gocd van M
dalena. 5 (F. Vanden Werve.) « Ue schippers stonden or

werf : dit isimmers vremd, en doet het niet? AVat mac

sy dog te lande, hun profyt is daer niet gdcgen. n (Id.i

en hebbe niet gezondigt; gy doet, maer gy wild niet b

den. > (C. Hazart.) « Pauwken, den b.akker heeft ni.

gelachen. — Ny en doet, hy en doet, vrouwe; want ik li

zelf nog gelachen. » (C. Duvillers.) « En hebt gy niet and.

:

vrouwe? 7 doet, 't doet, Jan. » (Id.)

Doen ze? Doen zc? Doen se?Jaa?

Hebben zy dat gedaen? — Ja, zei Jan.

(VolksUed.)

Dc wulf, meest zouckende 't lammekens bloet,

Zey dattct waetcr bcrocrde met zijndcr voercii. —
/<i en doe, zey 't lammcken met oodmoedt.

(Ed. Dc Dene.)

— J/et doet al, wordt in 't Poperingsche als antwoord

aan eene vraag gebruikt voor Het kan wcl gebeuren, ik ben

't nog nicticker, het is volgens, het hangt af van de omstan-

digheden, U. jc -ccrrai, c'est possible, c'est scion. Gaat ge

raorgen naar stad ? het doet .al. Zie houden.

— In plaats van tenware, 'inare 't niet, gebmiken nij
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IKwijls 't en dede {tendci's^, tciidei, zie doegen). IU zou

hem in 't gcvanff doen zctten, 't en dee van zijne viouvv die

medclijdcn venlient. Ik ga hem voor 't recht vervolgen,

't en dec hij mij seffens zijne schuld betaalde. Hij zou naar

lien oorlog optrekUen, 't on dei dat hij te oud is. Ten dci

dat ik nict wil, maar ik kan hem veel schade doen. Ten dee

dat hi] aan eenen talc bleef hangen, zou hij gevallen hebben

verpletlerd op den grond. Ik ga morgen waudelen, 't en

dei het slecht wedcr ware. «t Daer in bliven wi versmuort,

en dede die ontfermherticheyt Gods dye ons daer wt tvect. »

(Claes Zcgers.) i In zulcker wijs dat zy haerlieder moedt

zoudcn verloren hebben, tvn hadde gJiedaen die comste van

den grave Heyndrick. » N. Despars/(ijj;>«.)

— Beteekenen, willenzeggen, fr. signifier, sprek. van een

gezegde of van eene handeling. Ik weet niet wat dat woord

doet. Hij komt sedert eenigen tijd langs hier naar huis,

terwijl zijn naaste weg langs elders is : wat doet dat,

meent gij dat dit niets en doet ?

— Hct onpersoonlijke lift doet vergezeld van een substan-

tiof, heeft al verre den zin van 't fr. il s'agit df, I. agitiir,

d. i. het is kwestie van, het komt aan op. Dus zegt men :

a) Het doet geld, d. i. het komt op gekl aan, er is geld te

geven of te ontvangen. Hij komt nooit of het doet geld. Hij

komt nooit bctcr tenzij als 't geld doet (als ik ga om hem
tebetalcn). In de wandeling heet hij Pijkezot, maar als 't geld

iloet Jan Crull)acrt (d, i. gewoonlijk wordt hij Pijkezot ge-

nocmd, maar zijn ware naam is Jan Crulbaert). « Den esel

wilde nict meer wercken, aldedet gheldt a fr. qmind ineme

il y eut de Vargent a gagncr. (Ed. De Dene, fab.) Ik

werk niet, als het geen geld en doet.

b)Iiet doet nood, het is kwestie van ncod, het is nood-

zakelijk, fr. // Ic faut. Als het nood doet, zal ik u geven

al wat gij vraagt. Als het nood doet, de zwakste zelf wordt

een held oni zich te verdedigen. <- Eude daeroni, aht noot

doet, so wille ict hem sw-eyren. » (T. van Hcrcntals.) « Men
en cyscht den ectnietom cleyn saken.... maar alleen «&/

noot doet ende dat men geen ander middel en heeft. >> (Id.)

« Oorlof gheven om den vasten te breken dat dat gh-eenen

fioodt en doet, » fr. quand ce n'est pas nc'cessaire. (J. Stee-

ghius). « Hy vermaende syn onderdacnen alst noodt dede. •>

(P. Mallants.)

e) Het doet het lijf, het geklt het lijf, het komt op 't le-

ven aan. « Tes prijselick, alst 't lijf doet, wel connen dap-

percaken » d. i. loopen. (Ed. De Deue,y«4.)

—DOEN, z. Aan-, Achter-, Af-, Binnen-, In-, Om-,Oor-,

Op-, Over-, Uit-, Weer-.

DOENDE, deelw. en adj. Onrustig, bezig, vol bewe-

ging, woelig, fr. rcmuant. Een kind dat doende is. Een
doende kind. Dat is zoo een doende jongen. Hij is altijd

doende. « .Sommeghe kijmlers zijn huuter natuere besich

cnde doende. > (C. van Dordrecht.)

DOENDIGHEip, v. De hoedanigheid of de staat van

doende te zijn, onnistigheid. De doendigheid van de kin-

dercn. Gc moet dien jongen daarvoor niet stralTen, het is al

maar doendigheid.

—DOENER, z. .\f-.

DOENING, v. Nering, kalandize, werk, spiekende van

ncringdoende liedcn, fr. debit, pratiqw, chalandise. Die
winkel, die herbcrg heeft veel doening. Er is veel doening
in dat steetlje. Er was hedeu maar weinig doening,' schoon
't marktdag was.

— Bcdrijf, gcdoento, sprckcndc van eene pachthoevc,

brouweiij, stokerij, graanmolen, fabrijk, enz. Die boer heeft

daar eene schoone doening. Die koolkappcr bczit daar eene

schoone doening bij de stad. Die brouwcr zit daar in eene

goede doening. Er is veel werkvolk noodig voor zulk eene

doening. Hij heefl veel genot in zijne doening.

— Goede ofkwade luim.'Hij is in zijne doening. Hij heeft

wederom in zijne doening geweest. (ie zijt nog eens in uwe
doening.

—DOENING, z. Vul-.

—DOES, z. Kabber-, Kapper-.

DOEVEN (wvl. DOTJVEN, zie ou), doefde (wvl. ook

iioufdegc, jie imperfect), heb gedoefd (fvl. idoiifd, zie ge),

o. w. Eenen doef of doeven geven, stooten, slaan, fr. dontter

un coup, des coups. Op de deur doeven (met de vuist of den

voct) om ingelaten te worden. Op cone holde tonne doeven.

Op iemands rugge doeven

.

— Kramers heeft Dofien, fr. poiisser, donncr des coups.

DOEVEREN (wvl. douveren, zie otj), doeverde, heb

gedocivi-d, o. w. Hetzelfde als Doeven, dofien, fr. donner

des coups.

DOF, adj. Zie doek.

DOFFEL, o. Zie DUFFEL.

DOFFELEN, dofclde, gedofeld, b. w. Zie DUFFELEN

en DIFFELEN.

—DOG, —DOGGE, z. Bloed-, Zee-.

DOK, m. Stoot, slag, ir.coiip. Eenen dok geven of krij-

gen. Eenea dok op dc deur geven om binnengelaten te

worden. lemand een dokje op de schoere geven om hem te

doen omkijken.

— Den dol; aan 't hcrt hebben, den hcrtklop hebben,

verslagen of bevreesd zijn.

— Zie DOKKEN.

DOKKE, V. Bij wevers. De dokken van een weefgetouw

zijn twee breede en hooge stukken hout die op de tramen

rusten en den veurstboom ondersteuneu. Er is eene dokke

aan elken zijkant v.an het getouw.

— HetiVlg. VI. Idiot, zegt dat men in 't Antwerp, den

naam van dok geeft aan het kantstuk ofschaalstuk van eenen

gezaagden boom

.

— Bij metsers, timmerl., enz. Een stuk ijzer dat in ar-

duin of .inder steen ingelaten en gesoudeerd wordt. Twee

stukken arduin aan malkander vestigen met eene dokke,

met drie of vier dokken. De houten stijlen van eene deur,

enz. op den dorpel vestigen met dokken (d. i. met ijzeren

Icmmers of tongen die gedeeltelijk in den doipel gesou-

deerd zijn, en gedeeltelijk aan de stijlen vastgenageld). Dc

spoor van dat dcurhengsel draait op eene dokke (d. i. op

een stuk ijzer dat in eenen steen gesoudeerd is). De ijzeren

roosters, die bestemd zijn om de opening of het kasijn van

eenig stecnwerk (b. v. \-an eenen zimperput) te sluiten, zijn

op hunne boorden voorzien van uitstekende tongen, tanden

of stccrten, die men dokken heet, en waanncdc die roosters

in hetsteenen kasijn vastgesoudeerd worden.

— - Het cng. dock bet. stcert.

DOKkE, v. DOKKEBLAREN, o. mv. DOKKE-
\WORTEL, m. ICoii" wildo plant, ook IVerdosurkel gc-

hccten, cng. dock, ii.paielte, patience, 1. runux. « Rumex
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heelmen Patich, Peerdick c.ft WiUtr .suidiel. .. (L. Fuclis.)

Men onJevscheidt twee soortcn vau Doklce : de brccJc

dokki:, met breede bladeien (hetzij de riimex patientia L.,

hetzij de riimt'x ohtusifolius L., hetzij de rnmex hyd'-ola-

patlium Hiids.) ; en de smallr dokke, met smalle bladeien

(hetzij de fumcK crispiis L., hetzij do riiiiicx iicmorcms

Schr., hetzij de niinex congloiiH-ra/Hs JIun.). Bij ]<.!].

Leick-blaedcren.

— Te Brugi^e is de Dokke eeue watcrplant met grootc

ronde blaren, ncnupliar, nymphva.— Kil. Docke-blacjdeien,

petasitcs (eene pkmt met groote ronde bladeren, bij L. Fuchs

Pestilentiewortel geheeten, fr. tiissilngc pctasi'td).— « Pocdcr

van dokkc bladeren of pestwoitel. » (Cr. Simons.) « Neenit

groene wortelen van roode dokkc-blai'iieren,^e/.Q\i\ Lappa

minor. » (Id.) — Het eng. burdock bet. Kliskniid, 1. lappa,

fr. bardalie.

DOKKEN, dokti; (wvk 00k doktege, zie imperfect),

licb gcdokt (fvl. i-doki, zie GE), o. w. Aanstooteu, kloppen,

slaan, ir. to!]iu-r. Hij doktc met zijn hoofd tegen den muur.

Op de deur doklcen om ingelaten te worden. Met den

Kneukel op het vensterglas doklcen om iemand in te roepen.

Op ieraands schoere doklceu om hem aan te spreken.

Nicuwe schoe'n doklten als men op de steenen treedt.

— Aankloppen op de borst, enz. om cr den gezondheids-

staat van te onderzoelcen, fr. pcrciiter. Zie bedokivEN.

— Het Jtcrtc dokt, alb het klopt Van angst, van vrees, enz.

Hij heeft geloopen dat er zijn hcrte van dokt. Ik heb ver-

schoten dat er mijn hert van dokt. Ik was zoo vevlcgeu dat

mijn herte dokte. Ik gevoel mijn hcrte dokken.

— In 't marbelspel. De hand en den arm vooruit stooten

om met te meerdere kracht den matbel te schietcn, andcrs

gezeld Bulten en Poot stekeu. Ge moogt niet dokken. Hij

heeft gedokt.

— b. w. De handen dokken, zicli de handen om het lijf

slaan om warm te krijgen, anders gezeid Boerevier of

Soldatevier maken.

— Wordt somwijlen gcbruikt \-oor Daken, fr. toucher.

Zie aid.

— Men zegt 00k Tokkon.

DOKKEN, en ook DOKKEREN, b. w. Gold tellen,

duimen, sunken, fr. boursiller. Het is altijd geld te dokken.

Asa ! dok iiiaar. Klappcii moogt gij, maar dokkeren zult gij.

—DOKKEN, z. Kleun-.

DOKKER, m. Dcurklopper, fr. murtcau de parte,

hcitrtoir.

— Schoe of leers die klopt ondcr 't gaan, andcrs Bokker
geheeteu. Zij heeft hare dokkers aan.

—DOKKER, z. Mierie-.

DOKKEREN, dokkcrde, heb o( ben gedokkerd, o. w.
Herhaaldehjlc dokken, kloppen of botsea. Het kind stond

aan de deur te dokkeren, fr. foquer, taper a la parte. Met
zijne leerzen ging Iiij dokkerendc langs de straat. Ik hoorde

aan het dokkeren van de voorbijgangers dat de giond hard

gevrozen was. De waggen dokkert op den ateenweg. Hij is

van de zoldertrappen gcdoldcerd (d. i. al botsende van den

eenen trap op den andereu nedergerold). Gedokkerd komeii

(spoedig aankomcn met kloppende voetstappen). Hij kwam
van den zolder gedokkerd. Ik hoorde hem \aa vcrre komen
gedokkerd.

— Fig. Du rcdena.u gebruikte de eene lignur ac liter de

andere : zij dokkerdcn (zij rolden uit zijncn mond). Wat
zeide zij hem al verwijtsels en scheldwoorden : zij dokkerden.

— Geld tellen, Zie dokken 2".

— Ad. Dokkering, Gedokker, Radokkeren.

— Samenst. Afdokkeren, Neerdokkeren, Vooridokkcren.

— DOKKEREN, z. Af-.

DOKKEWORTEL, m. Zie uokke, v.

DOKKING, V. Het dokken, klopping.

DOKSAAL (vl. noKS.VEi., zie .\e), m., met de stemrust

op saal. Wordt bij ons overal gebruikt voor hetgeen elders

Oksaal heet, fr. jube'. Op den doksaal. « De kercke met den

doxael g'heel gheruineert. » (Z. v. Male.) * Beclommen de

kercke van binnen met een Icedere, hover den docsael. »

(Kr. v. Br.)

— Het Woordenb. der Ncdcrl. Taal zegt dat doxaal de

oorsproiUcelijke vorm is, van het latijn doxale, en dat bet

door misverstand is dat er eenige schrijvers hoogzaal van

gemaakt hebben.

DOKSEM, m Een w. gebruikt even als Bliksem,

Donder, enz. in den zin van fr. mechant, hitin, gamin, enz.

Een doksem van ten jongen. « Gaet er gy maer eens naer-

toe, maerge moet van my niet gebareu, gy doksem! 't mogt

hem somwylen nog kvvalyk invallen. » (C. Duvillers.i

— DOKSE.MS, bijw. en interj. Hij zal doksems zeere

moeten gaan om er te komen. « Amasonien eet doxoms
gespeirelt en me e cluweu cordeel langs d'heusie van 't hallie

quentevcle houpels gangen. » (Kortr. hs. 1736.)

— DOICSEM.SCH, adj. AVeerlichtsch. Een doksemsche

joBgen.

DOKTEUR.m., klemt. op /<.v(;-.Geneesheer,fr. docteur

en medccine, mc'decm. Dokteur worden. Voor dokteur

studeercn. Den dokteur halen.

— De Hollanders zeggen Doktcr. Integcndeel zeggen zij

pastoor met den klemt. op toor, en wij zeggen paster met

den klemt. op pas.

—DOKTEUR, z. Hage-.

DOKTEUREN, dokteurde, heb gedokleiird, o. w.

Het beJrijf van dokteur uitoefenon, fr. pratiquer la me'de-

cine ;faire le niedecin.

— Een geneesheer gebruiken, meesleren. Met wien

dokteurt hij ? fr. qui est son medecin? Hij dokteurt reeds

drie maanden, en is nog niet genezen.

— De Hollanders zeggen Doktcreu.

—DOL, z. Piepe-.

DOLAARD, m. Zie dool.'VjVKI).

DOLACIE, V. Zie DOI.ATIE.

DOLATIE, DOLACIE, v., klemt. op la. Groote

droeflieid die zich uitdrakt in gejammer en geklag. In groote

dolatie zijn. Zij niiek zoo eene dolatie omdat haar man
gestorveu was.

— Kil. In Append. Doliancie, dohr, languor, agrittido;

— querela, querimonia. « Die welcke niet en faylgierde '

van hare dolecniie ende clachten te doen. » (N. Despars,

III, bl. 368.)

DOLE, V. zoudermv.Moederkoorn,wulvetand, fr.frfoA

De dole is een spoorvormig ding dat, gelijk eeue laugc en
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:? graanliorrel, in de arcii grocit bezondcrlijk van ilo

•. De dole is zwart van builen, vvil van binnen; en

ilig.

DOLEANTIE, bij Dcsp., zieDOLvxiE.

DOLEEREN, doherde, gedolrcrd, o. en wederk. w.

Klagen, jammeren, zich bcklagen, fr. ic plaindrc, se tamen-

tcr. Zij doleerde zoo over de deed van haieh man. Ge meet

u daarover niet doleeren. « Dies hacr die moedere jammer-

lick doUerde ende beclaechde. » (X. Despars.) c Dat zy

dagelicx voor die princesse hem zelven grootelixc dolerende

eade beclaghende waren, van al tghuene dat by hcmliedea

voorghestelt ende ghedaen wiert. » (Id.)

DOLEEREN, doUerdc, gcdoleerd, b. en o. «-. .\n,rp-

!. den vormnaad afschavcn van gegoten lood, :

. . r Us bavures. Het vensterlood doleeren.

DOL.EN, doolde, hebgedoold, o. w. Dwalen, fr. errcr,

s'e'garer.

— IJlhoofdig zijn, raaskallen, fr. iattrt' la campagnc,

etre en dilirc. De zieke begint somwijlen te dolen . Als de

k<iort5 aan is, doolt hij. Hij heeft geheel den nacht gedoold.

- Eenigszins krankzinnig of duizelig zijn zoodat men in

gedachlen geene streek meer houdt en onzin spreekt.

.>i,acn dc dood van zijne vrouw begint hij nu en dan te

dolen. Men vond hem van zichzelven liggen met eene

^oote kwetse aan 't hoofd ; 's anderdags begon hij eenige

woorden te spreken, die toonden dat hij doolde.

—DOLEN, z. Motje-, Pulje-.

DOLER, m. Zie dool.\ard.

^DOLIANCIE, bij Kil., zie dolatie.

DOLING, V. Het dolen.

— hniand in doliiige slaan^ in dnizeling slaan, een slag

op het hocfJ geven dat er \ verstand van beneveld is.

DOLINGDOM, o. Een land waar men niets doet dan

ellemlig omdwalen. 't Wordt meest gehoord in de spreuk :

De wereld is een dolingdom.

DOLIORUM, m. Zie dolore.

DOLORE, DOLORUM, DOLIORUM, DOLO-
RIUM, DALJOOREN, ni., zonder niv. Bednelmd-

heid, dnizeling, doling, fr. t'tonrdiss€»uj:f, dt'lirc. In dolore

liggen. leraand in dolore slaan. In dolorum vallen. In

dolorium zijn van eenen grooten slag op het hoofd. En gaf

hun zulk eenen slag « dat zy in doleorum tillevoetden. »

(Kort. hs. 1736.)

— Kil. heeft Dotelore, delirium, mentis error, insania,

il 11 Tenkate thuis wijst bij dotten, dutten, 1. delirare. Zou
hlore, dolorum, dolioriim niet beter vergeleken wordA
I 1. delirium, zooveel te meer dat de klemtoon oveijal

/• valt, en dat L. Vossius het gebruikt voor Uitzinnig-

; in deze verzen :

Dit is d'oors.-»cck dat ten lesten

Menigh vTOom en moedigh quant

Hem in dolionim vant.

DOLSEN, dolste, gedtlst, b. w. lemand \Tiist3lagen

^' ven op den rug, dulfen ge\'en.

— Kil. Donsen, piigno srzv typhoi clerea in dorso

DOM, adj. Stomp van geest en van zinnen, ten gevolge

van overdrercne stiidie, van laf weder, van onpasselijkheid,

cnz. Ik ben vandaag doni gestiideerd. Ik heb mij dom
gekeken met dat oud geschrift te willen lezen. Dat laf weder

maakt mij dom.
— Dom liggen, onbeweeglijk liggen, sprek. b; v. van

eenen boom die zoo ligt dat hij niet verder kao gerold of

bewogen worden. Ge moet niet beprocven dicn boom uog

verder tc rollen : hij hgl dom^

—DOM, z. In-, Lwize-.

—DOM, z. Doling-, Heilij^-.

DOMDAG, m. Zie DOF.MD.\G-.

i^DOMESDACH, bij Maerl., zie doemdAg.

DOMIJN, m., vklw. Domljntje^ Eigennaam bij 't volk

v'Xir Doniinicus.

—DOMMELEN, z. Over-.

—DOMMENEKKE, z. Mijn-.

DOMMER, m., vklw. dommerlje. Dommering, sliii-

mering, eer.e poos slapens. Eenen dommer doen. Een
donimertje doen (een tukje slapen).

DOMMEREN, dommerde, tub gedommerd, o. w.

Dommelen, djonken, tukkebollen, dutten, sluimeren, hall

slapen, fr. sommeiller, ro:ipiller. Een bcelje dommeren na

het noenmaal. Hij zat op zijnen stocl I dommeren. Hebt

gij geslapen? Ik heb gedommerd.
— Men zegt ook Dumraeren.

DOMMERING, DUMMERING, v. Dommcling,

halve sl;iap. In dommeringe van slaap zijn (half in slaap

zijn). In dumraeringe liggen.

DOMP, m., mv. dompen. Dikke wolk of walm van

rook, fr. ho:iffee de fumc'c. Dompen rook die iiit de kavc

kuilen. Hij rookt tabak met groote dompen. De tabak-

rooker blies mij eenen domp in 't aangezicht. De wierook

stijgt in dompen op. Een schietgeweer brandt los met eenen

domp van rook. De domp van eene lampte.

— Uitwaseming die opstijgt gelijk eene rookwolk, fr.

botiffce de vapeur. Ongezonde dompen of kwalnicn. De
dompen van een moeras. c De quaede dompen, die uyt dc

marasschen vlieghen,. besmetten de locht. 5 (P. De\'ynck.)

« T-"we zicle .sal dan oock eenen heylighen domp van goede

ghedach ten laten oprijsen geduerende het gebedt. > (J. Stee-

ghius.J '- Sijn leven is eenen aseni ende domp den welcken

strax verdwijnt. > (F. de Smidt.) t 'T is eenen damp, \ is

eenen mist, 't is eene wolck die deursal breken. » (A. Poir-

ters.) < Ons leven is gelijk eenen domp die een weinig ver-

sch)-nd ende teistond daerna weer vergaet. » (C. Hazart.)

— In plaats van ons Domp zeggen de Hollanders Damp:
maar Damp bij ons vcrschilt van Domp hierin i" dat Damp
.-deenlijk gezeid wordt van eene vochtige uitwaseming, en

nooit v;.n rnr.k; 2" dat Domp uit zijne natiuir altijd het ge-

dacht v.-m dikke walming of golnng medebrengt, hetgeen

maar toevallig is bij Damp. Hieniit volgt dat dunne rook,

die maar lichtjes walmt, gecn domp is, en dat de dikke

stoom, die nit ccne vuurmachine spuwt, tevens Damp en

Domp is, fr. vapeur et bourne. De damp van w.imi

vlecsch. De<lamp van een zweetend i>eerd. De zon trekt dc

dampen (de nevels) op. De venstetglazeii zijn met damp
bedekt. Zijn kleed is vochtig van den damp.
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— Hctzelfde veischil worclt waargenomen in de adj

Dompig en Dampig, en in dc ww. Dompen en Dampen.

DOMPE, V. Metadiesis van de liarde racdeklinkers,
voor Tombe, praalgraf.

— Zie METATHESIS.

DOMPEL, m. De daad van eens te dompelen of onder
water le duiken, fr. :fi/on^eo„. De zwemmer miek eenen
dompel

.

— Even als men zegt Op den schooi zijn, Op den dool
geraken, Op den schuim loopen, enz. voor Schooien, Ver-
dolen, Schuimen, enz. zoo zegt men insgelijks, doch fig.

:

Op den dompel zijn, voor Dompelen, sukkelen (zie'roM-
PELEN). Hij is op den dompel. Hij heeft geheel zijn leven
op den dompel geweest.

Op den dompelgeraken, voor Beginnen fe dompelen, te
sukkelen. In jaren van grooten tegenspoed geraakt meni<T
mensch op den dompel.

"

Op den dompel loopen, voor Donijielen, sukkelen, niet
weten waaruit noch waarin. Hij loojit op den dompel.— Ook gez. van eenen jongeling of dochter die den \\^<y
der ondeugd ingaat.

''

DOMPELAAR, m. lemand die ongelukkig is, niet uit
lui- en vadsigheid, niaar omdat de kans hem tegenslaat of
dat hij niet bchendig en vernuftig genoeg is; sukkelaarjcen-
voudig en simpel mensch die zich gemakkelijk bedrie.xcn
laat, sul. Een arme donipelaar. Er zijn veel do.npelaar'in
dewereld. Hij hicld mij voor eenen dompelaar. Mot eenen
dompelaar tc doen hebben. .. Wei Jan toch, gy zyt geluk-
Icig; en ik armen dompelaer op de vvereld, ik en worde van
niemand ondcrsteund. a (C. Duvillei-s.)

DOMPELEN, dompelde, heh gedompeld (U\. idom-
peld), 0. w. Sukkelen, uuttelooze pogingen aanwcnden om
uit eenen slechten toestand te geraken. Het schijnt ei.^
gezeid van iemand die in 't water versmoort of in een
moeras verzinkt, 1. qiiifrtistra conatur emergere.
— In het veld of in eenen bosch dwalen zonder op de

rechle baan te geraken, en nu eens tegen de boomen aan-
loopen en dan eens in eenen gracht sobbelen of in slijkgrond
steken. hetzij omdat het donker is, of dat men niet wel ziet
of dat men dwaas en sulachtig is. Hij verdwaalde in het veld
en dompelde geheel den nacht. Xa lang in de bosschen -re-

dompeld te hebben, is hij er cindelijk uitgerocht. Dieoude
schooler dompelt van 't een gewest naar 't ander.
— Tegen de ellende en den tegenspoed worstelen, veel

werken en zwoegen zonder tot beteren st.and te komen
ongelukkig zijn. Die werkman dompelt in zijn leven Hij
heeft geheel zijn leven gedompeld. Tot state komen na lang
gedompeld te hebben. Die landbouwer begint te dompelen
(groote moeite te hebben om zijne schulden te betalen en
gedung achteruit te gaan, niettegenstaande zijn arbeid en
zorg). V'ele menschen dompelen op de wereld.

DOMPEN, dompte(^-,^\. ook domptege,;^ l.MPEREECT)
hebgedompt, o w. D.kke walmen van rook ofwasem uitia-
gen

;
met zulke walmen uitgolven. De stoommachine domptDe vuurberg begon te dompen. Dompende moerassen. De

kave dompt. De rook dompt uit de scliouw. De tabakrooker
dompte zoo geweldig dat het niemand meer geboeien konDe roeten keersen dompen. Het dompen eener lampte Erdompt een vuile lucht uit dat ziekenbed.

Teghen den vuylen stanck
Die djmp/e van mijn lichaem cranck.

(J. de Harduyn.)

— Dompen verschilt.van Dampen. Zie onder domp.

—DOMPEN, z. Uit-.

DOMPER, m. Tabakrooker die veel dompen uit-
blaast, by Kramers Damper geheeten.
— Metalen schuitje om de keers uit te dooven, fr. . .

gno/r,

— Groote neus gelijk een keersedomper.— Slag op den nig, dulf.

DOMPIG, adj. Dat dompt, in dompen oprijzende.
Dompige rook. De dompige uitwasemingen van de moe-
rassen. Een dompige stank.

— Dompig verschilt van Dampig. Zie D.vra'lG en do.mp.—DOMSDAG. z. Duivels-.

DONDER, DUNDER, m., fr. fonwrre.— Eij timm. Zoo heet de schaaf die men gebniikt na
den Voorlooper. De Voorlooper (fr. 7'arlope) heet de
Weerlicht, en, even als na den weerlicht de donder volgt,
zoo ook na den Voorlooper komt de Kortschaaf, de Strijk-
blokofde Reeschaaf.

— Donder en bliksem, soort van licht beschuit. Zie onder
BUKSEM.

/;/ dm donder hlatnoeti, zie elauh EN.

DONDERBARE, DUNDERBARE.v.Eenepbnt
die in de \\'oordenb. Donderbaard heet, ix.joiibarhc. Een
stiooien huisdak w.iar dunderbare op groeit.

— Zoo zegt men ook- v/w/y soox schaard, fr. hreche.

DONDERBEESTJE, DONDERVLIEG-
SKEi.N, DUNDER-, o. Zeer klecn kevertje, een
millimeter lang, dat, in donderachtig weder, op de handen
ofopTiet aanzicht van den mensch dikwijls te zien is, fr.

staphylhi....

-DONDERDAG, z. Zoppedoppe-.

-DONDEREN.z. Af-.

DONDERTOREN, DUNDERTOREN (wvl.
-TORRE), m. Dondertorens zijn wolkgevaarten met groote
tuiten en knorren, die onweder voorspellen. Er drijven
dondertorens op de kirn. — Zie Torre.

*DONEN, bij Kil., zieDEUNEN.

• DONK, m. zonder mv. Ongebuideld meel, anders Krop
genaamd. ix.farmc de ble qui n'apas eteblutee. Brood uit
den donk (kropbrood). Dat is brood zuiver uit den donk
(van meel dat niet gebuideld is noch met vreemde stoffen
vermengd}.

cT- \''gl- Ameldonk.

DONK, m., ook DONKE, v., mv. donken, vkhv.
rf««fo&^>;.Eendufsofpakje ineengewonden werk ofstoppe,
fr. petit paquct d'etoiipe. Hij nam eenen donk werk om
koorden te draaien. Hij sliep op den grond met zijn hoofd
op eenen donk werk. De zak is nog niet vul : duw er no.'
cenige donken in. De knaap had eene donke slopne
gestolen.

— Vgl. Dok bij Kramers.

— Een hoopje verwarreld hooi of stroo. Het koorn ligt
al m donken (in verwarde hoopen gedra-iid door den wind).

—DONK, z. Werk-. —DONKE, z. Gars-.



DOO DOO

DONKA, klemt. op don. MottekruiJ, ix. pctit-iintgiiet.

DONKEL, m. Waterduivcl, duikenikker, vcrdichte

geest die zich in 't water ophoudt en somwijlen 's nachts de

voorpooten op de schoeren van ecnen voorbijganger stelt en

zicli voortslepen laat, fr. nix, ondin. Er verkeert een donkel

in dien watcrput.

DONKELAANDE, DONKELANDE, v. Duik-

eeiid, fr. latiard piong^'ur.

DONKELEN, donkelde,gedo>ikeld,h. en o. w. Duiken,

dompelen, fr. plonger. Eenen hond in 't water donkelen.

De duiven donkelen hais en kop tot over de ooren in hunne

pluimcn. De zwemmer donkelde in 't water. De aanden

donkelen achter hun aas.

— All. Donkeling.

—• AVegens donkelen — duikclen

vgl. klont — kluit,

stronkelen — struikelen,

tronkelen — truikelen,

stronk — struik.

—DONKER, z. Helle-.

DONKERMIS (wvl. -jfE.ssE), v., vkhv. -miskcfit,

kleint. op don. Ecite donkcrmh doen, iets in 't vorborgen

verrichtcn dat niet mag geweten zijn. Een dienstbode die,

onder voorwendsel van naar de kerk te gaan, elders loopt

waar hij niet loopen mag; een zoon die, in de afweziglieid

van zijne ouders, iets verboden verricht in hiiis; eene ^touw

die haren man bedriegt, euz., dat zijn al lieden die donker-

miskcns doen.

— Men zegt ook Een blanwmisken doen, klemt. op

DONSEN, bij Kil., z. dolsen.

—DONZE, z. Suiker-.

DOOD, v. (en nooit m.), fr. mart.

— Zif'ne dood aan iets halen (wvl. eenzc dood an entivnt

Iialen, zie eens), zie onder halen.

— De dood doen van iets, van verdriet en liertzeer ver-

kwijnen en sterven. Als die jongen zoo blijft in 't bonte

-l:\an, zijn vader zal er de dood van doen. Zij heeft er de

lid van gedaan.

— Over durvels dood iets doen, zie uuiXEL.

— Lts kri/gen gelyk overgrootjes dood, zie DUIVEI..

DOOD, adj. Gestor\en, ontzield.

— Levenloos, sprek. van planten en boomcn. Die boom
is dood. Die haag gaat dood. Het onkruil dood doen. De
lak is dood. Die akkervTucht is dood van de tlroogte.

— Uitgedoofd, sprek. van licht of ^^lur. De keers is

dood. De lamp dood doen, dood blazen. Eene doode kole

.

Het vuur gaat aUengskens dood. De heerd, de stove (kachel)

is dood. Laat het \ier maar dood gaan. Een doode heeid.

Eene <loode stove. De liditen wareo dood.

— Blind, sprek. van oogen. Zijne eene oog is dood. De
oogjes van eene slagvink dood doen met eene gloeiende spil.

— Ongevoelig, sprek. van een vardoofd ledemaat. Mijn
voet is dood (hij slaapt). Zijne handen waren dood van do
koude.

— Onvermeld, vergeten, sprek. van iets dat men niet

meer herinneren wilt. Die zaali is nu geheel dood. Eene

zaak dood lateu . Hij is raij nog eenige franken schuldig,

niaar ik ga 't dood latcn.

— Uitgevaagd, uitgewLscht, sprek. van iets dat men met
de pen doorhaalt. Een woord dood doen, fr. effacer un mot.

— Om het gedacht van dood, adj., krachtiger en stelliger

uit te drukken, voegt men er dikwijls de woorden en een

oogiiit bij. Is het waar dat hij dood is? Ja, dood en eene

oog uit. Wachl u zoo iets te doen, of ik sla u dood en eene

oog uit.

— DOOD BEULEN, b. w. Zoodanig beulen (zie BEtnxN)
dat er de dood van volgt. Zich dood beulen (zich dood
werken, zich dood zwoegen). lemand dood beulen (zoo

doen werken, of zoo mishandeien dat hij sterve). Hij beult

al zijne peerden dood.

— DOOD DOPPEX, b. Av. Uitdooven met eenen domper
ot zoo iets. Hij dopte de keers dood met zijne vingers. De
vliuder dopte de keers dood met er in He vliegen. De post-

zegels op de brieven Avorden dood gedopt (met eenen

stempcl beklad, fr. macules).

— EHJOD DRUMMEX, b. w. Dood drukken. Het kind is

dood gedrumd in den djos van 't volk.

— DOOD KElEX, b. w. Met keien of steenen dood smijten.

Eenen hond dood keien.

— D<x>D KLATEREN, b. w. ilet eenen inktkladder

onleesbaar niaken. Een woord dood klatercn. Hij heeft den
uaam dood geklaterd.

— DOOD Kl.uiTEN, b. w. Met aardkluitcn doodsmijten,

en verders Dood slaan in 't algemeen. Ecnen hond dood
liluitcn met steenen. lemand dood kluitea met eenen kol-

vestok.

— nooD LEVEN, b. w. Overleven, langer leven dan een

ander. Gij sterven? neen : gij zult ons nog alien dood levcn.

Die oudc man heeft al zijne kinderen dood geleefd.

— DOOD TJOLEX, DOOD TJOTELEN, b. w. Dood beulen,

dof'd zwoegen, door ellendigen arbeid doen slei-ven. Hij

tjoolt zijne peerden dood.

— Zich dood tjalen, zich dood slaven en zwoegen. Zij

tjoolt zich dood voor hare kinders.

— DOOD VAGEN, b. w. Uitiegen, fr. effacer. Vaag die

cijfers dood op de plank. Hij heeft met eenen pennetrek die

woorden dood gevaagd.

—DOOD, z. Ruizel-, Steen-, Stok-, Stokke-.

DOODAAL, ra., DOODAUWE (wvl. -owe, zie

AU), v. Doode aar, looze aar, fr. cpi avorte.

— Meest gebmikt als collectief. Er is veel doodaal in die

tarwe.

DOODBEBROED, adj. Wordt gez. van een ei dat

reeds zoover bebroed is dat er het jongsken in komt. Roof
die eieren niet; zij zijn doodbebroed (niet goed meer om
tc eten).

DOODBLOEM (wvl. doo-jjlo.mme, zie oe), v. Bil-

senkruid, ix.jusquiame. Deleterea estplanta (zegt Blancardi

Lexicon medicum ad. voc. /lyoscyamus). Men \-indt zelden

de doodbloem in Vlannderen ; en de bijgeloongheid wilt

dat zij voor hem, die ze vindt, een voorteeken is dat er

weldra een lid van zijne familie zal ster\'cn.

DOODBOEK (wvl. DOO-BOUK, zie ou), fr. registre

mortiiaire. In den dooboiick ghcscreven. > (Ed. De Dene.)

— lets in den doodboek laten, er geen gewag meer van

maken. Gij zijt mij nog eenige frank schuldig, maar, als gij

u wel gedraagt, we ziUlen 't in den doodboek laten.
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— Bij kaartspeleis. Ilet pakje kaarten dat overblijft na

den deel, fr. talcn. Het aas van den tiocf was in den dood-

boek gebleven. Hel is veiboden in den doodboek te kijkcn

.

— Den doodboek van de kaarte nocmt men ook Dos.

Zie aid.

DOODFLAUW (wvl. doo-fi.ow, zie au), adj. Uit
der mate Hauw. De zieke begint te gcnezen, maar hij is nog
doodflauw.

DOODFRAAI (wvl. uoo-fraai), adj. Doodgoed, uit

< ler mate goedaardig. Een doodfraai man

.

— Zie YK.KAl.

DOODKAART (iiilspr. dno-kaarU), v. Eenbiljet met
rouwboorden, om iemands dood aau te kondigen. Twee
liondeid doodkaarten laten drakken en ze in stad ronddra-

gen naar vrienden en kennissen. Et zijn groote en kleine

doodkaarten. De doodka;ut is gcen doodbrief noch dood-

sentje.

DOODKEERS (uitsp. doo-keessc, zie RS), v. Stallicht,

h.feufolh-t. Hij zag eene doodkeers in de haag. Er zweven
doodkeersen over "t kerkhof. Eene doodkeers, zegt het

volk, is een kleen goraamte van eenen mensch met een

brandend keersje in het hert.

— Naam van eene plant die in de woordenb. Pcerdesteert

en Schaafstroo heet, fr. prCle.

— Ook eene hofplant die in de weteuschap anim heet,

fr. pial-dc-i-cau.

DOODKOETS (nitspr. dookortse), v. Lijkkoets, fr.

iOrhilJard.

DOODLAAG (uitsp. doo-loqr), v. Eene plaats waar de

kwelm boven ligt, diepe slijkpoel, moerassige grond waar

men gemakkelijk in verzinkten verdwijnt, fr. fondn'en; bij

Kil. Hobbeland. Er is daar eene doodlaag in de straal. In

de Leiemeerschen zijn er doodlagcn, en gcraakt er eene koe

in, zij kan er niet uit geholpen worden. « In duysent peiy-

ckelen van ons leven, soo om de wilde dieren van het

ghebergte, als om de afgronden ende doodt-lagcn. » (B.

Surius.)

— Fig. «; Hoe dicwils vallen wi in dese dootlagen ende

sonden. ^ (Claes ^egers.) « Ay daer toocht haer soe wel d)'e

bedecte doolaghc van onser herten, ende deyne ionste te

hemwaert. » (Th. van Hercntals.)

— Gildig gelijk ecuc doolane, zegt men van iemand die

stniisch en klock is.

DOODLEELIJK (nitspr. doc-hr/ik), adj. I'il der

mate loelijk, {x. furieiiscment laid.

DOODMAN (uitspr. rfoo-woH), m. Ch'ci- den doodmtui

7iTrkc-ii, werken zonder loon te ontvangcn, hetzij omdat men
schulden heeft, hetzij om andere redens. Hij heefl drie

•veken over den doodman gewrocht om zijne sclmid te

vcreffenen. Die op eenen werkwinkcl gaat om een ambacht

te leeren, meet gemecnlijk de ccrslc maanden over don

doodman iveiken. — Zie over.

DOODNEEP (uitspr. dooiiepe), v. < Blauwc plek op
het lijf, waar men geene oorzaak van en wect. » (R. d. H.)

Eene doodneep hebbcn op den arm.

— Kil. Dood-nepe, livor sive iiiaciila Iiirida : Hvor
iiltfo provenit-fiSj absqjte contitsionc aut dolore in corporis

Uiimuiu aliqua parte : qua mortem consangiiinei conj'ec-

tat vnl^tSn

DOODNOODIG, adj. Zeer noodig. lets doodnoodig
hcbben.

DOODPOOS (uitspr. doo-pooise'), v. Voorbijgaande

aanval van doodstrijd. Een ster\'ende uieDsch heeft snmwijlen

twee of drie doodpooizen eer hij den geest geelt. Hij heeft

gisteren eene doodpoos gehad en is vandage overleden.

— Het lui len van de doodklok gedurende eene halve of

eene voile "uur. In vele plaatsen, als iemand over aarde hgt,

luidtmen 's morgens, 's noens en 's avondseenedoodpooize.

De klokluider ontvangt een frank voor elkc doodpooize.

Drie doodpoozen luiden

,

DOODRIJP (wvl. Doo-RllP, zie ij), adj. Uit der mate

rijp. Ge moct die appels afdoen, zo zijn doodrijpc.

DOODSANCTJE, o. Zie doodsentje.

DOODSCHULD (uitspr. daoschuU), v. Al de onkos-

'

ten die te betalen zijn ter gelegenheid van iemands dood en

uilvaart; doch in 't bezonder de bepaalde som die te betalen

i» aan het broederschap of ander genf>otschap waar de

overledene hd van was. « Indien de blijfver ofttj blyveghe

willen commen in alle de doodtschult, ende zulcx doende

betaelen huerlieder aendeel in alle de costen vande Wtinghe
ende begraevinghe, voor ende naer dat het doode iichaem

zal ter aerdeu gliedaen wezen, als wtvaert, iaerghetyde ende

lijck-maeltijdt, metgaders oocU iu het recht ende dootschtilt

van de Ghilden ende Confreryen, in de welcke d'overledene

gheweest is... » (Cost. v. Veiune.)

— Tegenwoordig betaalt men de doodschuld aan een

genootschap, niet na de dood, maar te voren op, en gemeen-

lijk als men er lid van wordt. Zijne doodschuld betalen. De
doodschuld wordt maar ccns bet.iald, maar jaarlijks hebben

de leden nog een aandeel te betalen dat de penning heet.

« Een gidde-sustcr dcde haer uyt het guide doen, om dat

S)' niet langher en soude ghehouden zijn onser liever

vrauwen guide te betalen, eens voor al haer doodschuit

betalende. > (C. Vrancx.)

— Ook dikwijis gebruilct in den zin vanSuccessie-rcchten,

hetgeen men aan den St.iat betalen moet als men eene

erfenis aanveerdt, fr. droits de siiecession. De doodsclndd

betalen. De doodschuld is groot of kleen, volgens dat het

erfdeel groot of kleen is.

DOODSCHULDBOEK (wvl. DoascHULDBOUK, zie

otr), m. Bock of register \\-nnrin men de doodschuldeu

opteekent.

DOODSENTJE, DOODSINTJE , DOOD-
SANCTJE, o. Een godvmchtig printje waarop de naam

j

staat van eenen overledene, met de date zijncr geboorte en -s

zijncr dood, fr. somvm'r, siip'ragc. Eene collectie maken van

doodsentjes. De doodsentjes worden gem. uilgedceld in de

kerk gedurende den lijkdienst. Het doodsentje wordt ook

Rouwsentjcen Zerksken geheetcn.

DOODSLAG (uitspr. doo-s/ag)^ m. Bij sleenhouwers.

Een ciseelslag die, in 't freenen, het stukje niet doet

F.fspringen, maar hetzelve in gloeiend pidver verbrijzcll.

DOODSPOSTUUR (wvl. DooDPO.sTEtJRE, zie u),

v. Hit nienschelijk geraumie waaronder men de dood ver-

beeldt. • De spokende dcodsposture. » (R. d. H.)

— Zie I'osTruR.

DOODZWEET (uitspr. doo-zweet), o.
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— Hi) leas om zij'n dood:ueet tc ziveclen, hi) was in ilen

;itcrsten tngst en verlcgenheid.

DOOF, adj., fr. souri; zie de Wdb.
— Doofgcl-jk een erptl, zie ERPEL.

— Zoo lioo/als een lieitsel, zie hcksel.

— Zoo Joofdlsecn ruizcl, zie RUIZELDOOF.

—DOOF, r.. Roizel-.

DOOFAARD, m., zie doovaard.

DOOFD, adj. Hetzelfile als Doof, fr. sourd. Een

; ii)fde vtouw.

— Afl. Doofdheid (wvl. ook Doofdigi, zie -heip).

DOOFHOUT, o. Wanhout, rottig hout, bedonen

hout dat i;eraakkelijk verbrijzeld wordt. Er is ^eel doofhout

aan dien boom. Doofhout aan oude tronken.

DOOGENIET, DOOGNIET, ra., schcrpl.ooin Fr.

VI. Hetzelfdeals Deugniet, fr. vaiirifn.

— DOOIE, 7.. Mijn-.

— DOOINESSE, z. Mijn-.

DOOL, m. Het dolen, doling. Op den dool zijn (dwalen,

fr. errcr : ijlhoofdig zijn. fr. de'lirer ; suften, niet we! zijn

verstanil mcer h'ebben). Ik ben lijk altijd in eenen dool, zei

de zieke man.

—DOOL, z . Moksken-.

DOOLAARD, DOOLDER, DOLER, m. lemand

i- JooU. Heii:eluk hebben van le mogcn onzen doolaard

<'p dell rcchten wcg zetten. v (K. Callebert.)

Met de Xoort-pol nojl verborghen,

Aller dolers loeverlaet.

(CI. Declerck.)

Dr)- swaene-pennekes en andre veder-bossen.

En wat een logtgeloofin dolierds herssnen dnikt.

(Vaelande.)

— Doolaards hende, Doolders hende, v. Wordt zonder

lidw. gebruikt, alsof Doolaard een eigennaam w are, in de

volg. zegswijzen :

— In Doolaards bende zi/n, op den dwaalweg zijn,

verloren loopen, een slecht leven leiden. Hij is in Doolaards

bcnde.

— In Doolaards bende geraken, op den dwaalweg gera-

ken, naar zijn verderf loopen. Ik \Tees dat die jongen ook

'al in Doolaards bende geraken. Als hij maar in Doolaards

tide niet en geraakt.

— In Doolaards bendej'agen, op den dwaalweg brengen,

t de ondeugd drijven. Onvoorzichtit^e ouders jagen hunne

inders somwijlen in Doolaards bende, zondei het te willen.

— Doolaards bende -cerlaten, zich bekeeren, <Je ondeugd

verlaten.

— Vgl. Kaalaards bende.

DOOLAGE, v., scherpl. oo. Vlaamsche uitspnaak van

Do,x!lii-e. Zie aid.

DOOLKRUID, o. Eene plant die in de weten-

hap eiraea Inteiiana L. heet, niaar de -Doolwortel

;.t is van L. Fuchs, fr. parisette, gelijk ik eerst

! rmoedde. Het volk hecht er eene tooverkracht a.'in :

s iemand 's avonds afreizende op den doolweg geraakt

1 uren lang door velden en bosschen dompelt eer

i wederop de rechte baan komt, zegt men dat hij op een

olkniid getorden (getreden) heeft. — Ook van iemand
ic in de wereld dompelt en ongclukkig is. Die mensch heeft

p een doolkniid getorden ; het slaat heiri al tegen dat er is.

DOOLMAAND, v. Xfaand w.aarin de mols dolen,

namelijA Juni. Als de mollen in hunne doolmaand zijn, dan

rijden zij krom slom door de oppervlaktc van den akker,

in plants van hoopen aardc op te steken.

— Fig. past men dit schertsende toe op iemand die, met

icts zeer bekommerd en verstr<x)id zijnde, zijne zaken

verkeerd en onwijs vcrrichl. A'riend, zijt gij dan in uwe
doolmaand? Ik geloofdat hij in zijne doolmaand is.

DOOM, m., mv. doomen. Damp of stoom die wasemt

uit iets dat heet of warm is. De doom is geen dauw, noch

rook, noch smoor, noch nevel. De doom van kokend water,

van wanne spijzen. De doom van een zweetend peerd. De
vensterglazen zijn met doom bedckt. De grond, door eene

gloeiende zon ver\varmd, wasemt doom uit. De doom van

den asem. Het huis was vol doom. Xiet zien van al den

doom in de kamer. « Den doom ende die fumeyen vande

spyse en dranck, trecken ^vt de maghe wederom opwaert tot

in het hooft. » (C. Vrancx.)

— Den doom nit zifr.e oogcn lachen, hertelijk lachen dat

men er v.-ui traanoogt Hij lacht rich den doom uit zijne

oogen. Hij loeg dat de doom uit zijne oogen lavam.

— Lichte witte wasera op de pel van eenige fruiten,

vooral van rijpe pruimen en druiven, b. fleiir. Raak aan

die pruimen niet, ge zoudt er den doom van alhemen. Men
bracht druiven op tafel die met den doom nog bedekt waren.

DOOMBAD, o. Een vat met heet water ofander vocht

gevidd, dienende ora iets te doomen. De geneesheer deed

mij de oore houden boven een doombad.

DOOMEN, doomdc (wvl. ook doomdege, zie IMPER-

FECT), gedoomd, b. w. In den doom baden, met den doom
warm en week maken. Den zieken uier van eene koe

doomen. Zijne zieke oor doomen met ze op de opening te

houden van een vat warm water.

— o. vv. met hebben. AVasemen, doom van zich geven

.

Kokend water doorat. De spijzen worden doomende opge-

discht. Het peerd doomt van 't zweet. Al'doomende uit h,-.

bed komer.. AVaar het rookt is er \"\mr, zei TJilspiegel, en htj

ontstak zijne pijp aan een doomenden peerdestront.

1-iever dan 't geweldig stroomen

Dat al koken en al doomen

Haestig naerde Xoordzee spoeit?

(K. de Gheldere.)

Ze (rfr/ftTi/en) trappelen en steigeren, 'tis stamp al opstam) ;

Ze blazen al niischen den doomenden damp
Hun neusgaten uit. (Id.)

—DOOMEN, z. Op-, Uit-.

DOOMSCHOUW (wvl. -SCHOW-E, zie AU), v. Eene
schouw van stcen, van metaal of van hout langs waar de

doom van een zietlend vocht opslijgl en verdwijnt. In eene

zouiziederij zijn er hier en daar doomschouwen in het dak.

boven de panne, om den damp van den kokenden pekel le

lossen.

DOOPEN, doopte, gedoopt, b. w., fr. baptiser.

— Veraoeraen, cencu spotnaam geven. Zij hebben hem
Schavuitejager gedoopt. « Vraegt eens wat uaem dat gj' by

sommige menschen hebt, hoe dat sj- u doopen, in wat

achtinge dat gj- zj't by hu«. » (F. Vanden Werve.) .; Bedrog

\\ox& gedoopt korsv»-yI; leugen, bchendigheyt. »(Id.)

— De me'k doopen, er water in mengcn, fr. baptiser

le lait.
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— De Hollanders geven aan Doopen oolc uog de betee-

lienis vail 't fv. tremper : daaivoor zeggen wij doppen. Zie
aid.

DOOPGIFT, V. Gcsclienk dat peter of meter geeft aan
de ouders van hun doopkind op deu dag van het H. Doop-
sel, b. V. een Uleed of cen menagiestuk. Als hij naar 't col-

legie ging, hij droeg- eenen zilveren lepel en tafelvork inede,

eene doopgifte van zijnen peter.

DOOPMUTSKE(N, o. KJeen mutsken meer of min
versierd, dat een kindje op 't hoofd heeft als het naaf dc
doopvont gedicgen wordt.

DOOR (wvl. DEUR, DEURii, zie aid.), voorz. en bijw.

Zie de Wdb.
— • Door en door (wvl. deitrenteure^ zie d), dwars door,

fr. d'outre en outre. Die spleet in den muur is door en door.

Door en door nat. ~ Ook in den zin van van ends t' ends,

gcheel en gansch. Hij kan dien bock door en door van

buiten.

Die hem telleden daventure

Van beghiniie durentiirc,

(ilaerlanl.j

— Het bijw. door (dcurc) wordt dagelijks gebruikt in

den zin van weg, heneti, voort, met dc ww. gaan, jagen,

loopen, rijden, zijn, enz. Zie n00RG.\AN', noORJ.\GEN, enz.

— Door en -uvg (wvl. detirentweg, denr ends Ti'eg),

gansch en geheel henen. Als ik aankwam, zij waren alien

door en weg.— Men zegt ook Meg en door (weg en tenre).

— Door dat (wvl. denr dat), om reden dat, omdat. Hij

kan er aan door dat hij lang is. Hij wist het te zeggen, door

dat hij 't gelezen had. Men vreest hem, door dat hij streng

is. c Hy en bleef noyt op een plaetsc, daor dat de woestyne

soo vermaert was van de moordenaers. » (M. Lambrecht.)

r Den brandt quani inde coetse, denr dat liaer achterwacr-

sterigghe de keersse had qualick bewaert. -: (C. Vranc.\.)

— Men gebniikt door, zoowel voorz. (denr) als bijw.

(denre), in den zin van ui't, initen, hoven, sprek. van

iemand of iets dat ergens in geweest heeft. Het is nu al

door het iaar (boven 't jaar, meer dan een jaar), dat hij dood

is. Kan hij door den winter geraken, hij zal genezen. Ik ben

blij dat ik door die moeielijkheid ben. Hij is overlast van

werk : ik weet niet hoe hij er g.aat door geraken.

— Er dvor zt/n{yk'v\. er denre ziin), genezen zijn. Hij

is er door. Hij gaat er niet meer door komen (niet meer

genezen). « Paul, de eenigste die hem (in 't hospitaal)

Icwam bezoeken, sprak al van weere te keeren, want Jan

wierd er geheel denre » d. i. was omtrent genezen.

(K. Callebert.)

—DOOR, Z. Dweeisch-, Tweersch-, Twersch-, Waar-.

*DOORBEULEN (wvl. deurb-, zie deur), door-

heulde, doorbeuld, b. w. Doorrijgen, doorsteken. « Hy
drurhcitlde hem met eenen poengiaert. » (N. Despars.)

« Zeer wreedelick denrhenlemte ende in sticken haiiwende

den capiteyn. » (Id.) « D.at hem die hertoghen daer gheza-

melick denrbeulden ende vermoordcn. » (Id.) « Naerdicn

dat zyn peerdt onder liem denrbeult was. ; (Id.) s Hy wiert

met eender lance denrbeult. » (Id.) « Oiiaede wijfs die met

haerlieder speten, hamers, haumessen, scherfmessen ende

upstekers al denrbeulden ende crepelden daer zy eenichsins

by gheraken costen. » (Id.)

— ilen vindt ook het enkele Beulen. « Sclioten sy hem
een mosquetcogel door het lijf, ende ze beuldcn hem voorts

doodt met hallebaerden. ; (P. Heinderycx.)

— In de Kempen gebruikt men het ww. Beulea voor
« bij het plocgen, aan beide kanten van een bed, eene vore

naar het midden rijden, zoo dat deze beide vorcn het geheele

bed dekkeii. » (Alg. VI. Idiot.)

DOORBLINKEN (wvl. deurjjliiiN ken, zie deir en

IND), doorblonk, doorblouken , b. w. Doorglanzen, door-

stralen. De zon die geheel de wereld doorblinkt.

Een oprechte sonn' is 't Kindt,

Die de weereldt gaet duerblineken

En verlicht.

(CI. Declerck.)

- Bildcrdijk zegt DoorschiUeren :

Zie de zon

Zijn losscn nopen langs de hlauwe hcmelbaan,

I'll "t onafmeelbre niim doorschittren met zijn stralen

!

(Z. der Gel. IV, 305.)

DOORBOEREN (wvl. deureboeren, zie deure),

boerdc door, heb doorgeboerd, o. w. Voortgaan met zijn

geld en zijnen tijd te verkwisten in drinken en rinkinken.

Zijne \Toiiw heeft schoon te smeekcu en te krijten, hij boert

maar door.

— Zie DilEREX.

DOORBRAND (wvl. deurerand), deeiw., klemtoon

op door onafscheidbaar (zie UEUR). Zoolang en zooveel

gebrand dat men aan 't branden gcwend en ongevoelig is

geworden. Dc duivel is doorbrand, maar nimmer dourbrand.

DOORBRIJNEN (wvl. deurhrinen, zie deur en

IJ), doorbrijnde, doorbrijjid, b. w. Met brijnc of pekel

donrliekken. Die lie.^p is deorbrijnd.

DOORDEEFELEN (wvl. dei-kdeefelen), doordce-

feldc, ben doordeefeld, o. w. Geheel en gansch deefel

worden. De straal is doordeefeld van 't getrappel der

peerden.

— Zie deefel .

DOORDRINKEN (wvl. dei^rdriinken, zie deure

en IN'D), doordronk, doordronkeit, b. w., klemt. op drink.

Dnordringen, doorweeken, sprekende van eenig vocht dat

ergens in trekt, fr. imbiber, impre'gner, s'infiltrer. De olie

doordrinkt het laken, fr. rhuile s'imbibe dans le drop, le

pe'netre.

— Meea* gebruikt in 't deelw. Doordronken. Zie aid.

— DOORDRINKEN (wvl. deuredrii.n'KEn), dronk door,

heb otben doorgedronken, o. w., klemt. op door. Doordrin-

gen fr. percer en s'infiltrant. Dat papier drinkt door, fr. er

papier boil. Eene steenen kannc drinkt niet door van water,

maar wel van olic. De olie dioiik allengskcns door en dniptc

op den vloe».

DOORDRONKEN(wvl. deurdronken), declw. van

Doordrinken, Iclcnit. op dron ; h. pe'netre, imbibe', trempe,

impregne. Papier doordronken lijk eene olickan. Zijne

kleederen waren doordronken van den regen. Ec:i neusdoek

doordronken van bloed. Een kork doordronken van wijn,

van jenever. Eene doordronkene oliepulle. Vleesch dat

doordronken is van pekel. Eene spons doordronken van

water. « Manteltjens doorweekt in het sweet van den
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(iimooselen, doonlronken in het blocd cm tiancn van :irnie

menschen. » (F. Vaiulen Werve.) «Daer af dat de nicuwe

eerde teele of \i<ti ecrst duerdronckcn wordt, daer af salse

langhc de roke behfniden.» (I. de Damhoudcrc.) » Dacr.cn

wicrden ghecn andcre oflcrandcii op-ghedraegen als allcen

tracnen. Eylaes ! het lach daer altijdt vol van natte en door-

droncken neus-doecken. • (A. Poirtcrs.)

— Fio. Hij is dooidronken in de oiidciigd tot hot nierj;

zijner beendcrcn. Dooidronken zijn van de waarhedcji dos

Gelools. Doordronkcn zijn van valschc lecringen. Doov-

dronken zijn in de licfde (xods. Doordronken zijn van cen

gedacht. Zij sprak zoo dikwijls en zoo ovcrtuigendc aan

haren zoon over dc noodzalcelijklieid van deugdzaani Ic

leven, dat hij er gansch van doordronken was. Het i.-- aan

zijne ongodsdicnstige opvoeding te wijten dat hij zoo door-

dronken is van de dwaaste vooroordeclen. «Soo en can de

zicle liaer niet oprechten om op hemelsche saken te peyn-

sen, die welcke door-droncken is cnde beswacrt met dc

acrtsche beroeringhen ende tijdelijcke sorghen » (J. Steeg-

hius.) « Glielijc den dranc overvloedich ghenonien den

niensche dronken maect, alleleens de vriendehke cewighe

liefde maect dye salighe menschen ende engelcn soe

dronclien ende doordi-oncken in God, dat si alle dingen in

God sien, ende God in alle saken sien. » ^Th. van Heren-

tals.) De heylige Schrifl\ue in de welcke hy teenemael

donrdroncien was.»(M.Lanibrccht.) « Duer verwaenthede,

haet ende nyt diierdroiKken. »
(J. Vaudc Velde.) « Door-

dronken van eenen goddelyken geur. » (Vaelande.) « o

Siol. dat ghy met die ghepeysen waert gheverft en als doar-

Jronckcn ghelijck het root scarlaet, dat ec-rder sal scheiiren

en slijten als sijn coleur schieten. » (A. Poirter.s.i

— Kil. Deur-droncken, /ote ohrutiis; et imbutns, ct

— DOORDRONKEN (wvl. deurdronken), met den klem-

toon op door. Wordt gezeid van iemand die zich a;m den

drank zoodanig gewend heeft, dat hij er niet meer van

weot, dat hij zooveel mag drinkeu als 't hem lust zonder

dronken te woiden. Die vent is deurdronken. — Zie DEUR.

DOOREENBRIELEN (wvl. DEUReenbr-), brieldc

dnon-rn, doorceiifrebrifld, b. w. Dooreenmooschen, onbe-

hendig en slordig te weike gaan dat er alles van in de

warre ligt. P.oeken, peunen en papier, 't lag al dooreen-

;^ lirield.

DOOREENKAPPELEN (wvl. deuki:i:nkaii>-, zie

iJl.UKi:), kapprld,- doorrcn, door,eiii;rkapprld, h. \v In

wancndc vcrmcngen. De kaartcn dooreenkappclen. Dc boc-

l.cn lasen al doorcengekappel I.

DOOREENKLOERIEN,//ft/7*ifoo/w/?,r/o(7/,<v;-
'!~-!ornd. h. \v. Zie kloekii'n'.

DOOREENSNABBELEN (wvl. deukef .nsn-),

nahbe/df doortvn, doorcriigrsnabbf/d, b. w. Uc woordcn

lialfgebroken en spoedig uilsprcken, zoodal er de zin \'an

^^^ zoek is, fr. marviottcr, bn-douilkr. Hij snabbelt het al

ilooreen. Dat kind snabbelt zijne gebeden al doorten. De

rcchter moest het stuk luid aflezen, maar hij snabbelde 't al

dooiL-cn dat er niemand lets verslond.

DOOREN, m. Zie doorn.

DOORGAAN (wvl. Di;ruEO.\AN), sc'n." en gnngdoor,

Ih-n do,'rg,-^'(iiiii, o. w. AV'eggaan, vertrekken, fr. partir.

Ik heb mijncn dienstbode gezeid dat hij te naaste week

moet dtiiirgaan (niijn huis moct verlater). Men begon in

dat gezelschap van dingen te spreken die mij tegenstaken,

en ik ben dooigegaan. Heizende naar Roomen, ik ga door
langs Duitschland en kcere langs Frankrijk weer. Het was
bijkans avond als hij/ van hier doorging.

— Ga door(v.\].oa d<-iin; ge tciirc), wordt opwekk( n-

derwijze gezeid, even als 'I enkelc i;a, fr. allez. Ge teurc,

kind, teure naar de kerk. — Zie 'lEUK.

DOORGATEN (wvl. dei-rgate.\), doorgaatte, door-

goat^ b. w. Doorbooren, ecu gat makeu dwars door, fr.

trotter, pcrccr. Eenc doorgatc plank. Mouwcn die v.rsle-

len zijn en doorgatc aan den ellcboog. Doorgatc schoe'n.

« Die eerst sijn cave heeft beginncn te maken an eenen

ghemeenen muer, die blijftcr, ende verm.ich te deiirgaten

den sclvcn muer. cm Je stantvlicten vandc selve cave daer

in tc stellen, midtsdaer naer 't selve stoppende. > (Cost. v.

Audcnacrde.)

Die ^•erre willen zwenimen nut diitrgortle blascn.

(Ed. De Dene.)

— Kil. Deur-gaten,j6c/yb/(//-f.

DOORGEUT (wvl. DE0RGEUTE), v. Dunne slechte

kalhcdrank, kaiilic van den tweeden trek, doorleek, fr.

lavasse. Het is deurgeute.

DOORGROEIDHEID (wvl. deurgroeidi, deur-

GROEIDIGI, zie -heid), v. De staat van doorgroeid tc zijn.

De doorgroeidheid van eenen aardappel.

DOORGROEIEN (wvl. deurgr-, zie deureI, door-

grocide, donrgroi/d, b. w. Al groeicnde te boven komen,

ovcrmeesteren, verniclen. Het onkruid, wordt het niet uit-

geiukt, doorgroeit de vnichten. Die vrucht is doorgroeid

van 't onkruid. Dat land is doorgroeid van de pemen.

— Dejt "d'orni doorgrocien (met s^V;), wordt eig. gezeid

van boomen die zoo. groeien dat de houtmaden hen niet

dood knagen kunnen. Die boom is den worm doorgroeid.

Fig. Eenen gevaarlijkcn toestand doorkiiiipen ente boven

komcn. Die jong; ling heeft langen tijd gelcwijnd, maar nu

is hij den worm doorgroeid. Die winkeher had eerst vcel

nioeite om zijne schuldcn te bctalen, maar nu begirt hij den

worm te doorgroeicn.

— o. w. met S//H. De aardappels doorgroeicn, wanccr

zij, kcesten scliietende, hunne krachten voedsel kwijtgera-

kcn. Doorgroeide aardappels deugen niet. Zorg wel van do

keesten af te plukken eer de aardappels doorgroeien. Die

aardappel is doorgroeid.

DOORHAARDE wvl. deurha.vrde), adj., klemt.

np (A'lv . ^\"ordt gcz. van menschen en dieren wier haar halt

grijs half zwart is, zoodat creene mcngeling van twee kleu-

rcn bcslaat. Het is een deurhaarde. Hij begint al stillekcns

dcuihaardc tc worden. Eene deurhaarde koe. Pecrden die

van giauw wit worden. komen eerst deurhaarde.

— tick gcz. van cen mensch of dier wiens haar verbur-

steld en vcrstreuveld is, 't geen gem. teeken is van armoede

en ellende. Eene koe die deurhaarde is op den rug. Een

deurhaarde schooler.

DOORHALEN (wvl. deurii.\i-EN , zie deure),

/laaldr i/i'jr. doorgf/itia/d, b. w. Bij wevers en kamslagers.

De dradeii van dc l.etting of van den drom door het riet en

de hcvels van den wecfkani of schcerlijsl halen, fr. ranettre.

De kamslager haalt de dtomdiaden door met een haakje en
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met de vingers. De wever moet den ketlingdiaad doorha-

len, waneer hij, onder het weven, uit den weefkam weg-

gevallen is.

DOORJAGEN (wvl. deurejagen, zie deure), joe^

door, doorgejaagd en doorgejogen^ b. w. Wegjagen, fi".

chasser. Eenen dienstbode doorjagen (hem afdanken en

wegzenden). Hij is doorgejaagd uit het leger.

Wat doen hier al die boeren ?

[di^g hiin deitff nae het werk,

(Vaelandc.)

DOORJAGER (wvl. deurejager, zie deure), ni.

lemand die wel eet en drinkt en nogtans mager blijfl. Kii.

Deiir-iaegher, homo cdax, nihllo faitu-ii habi't/'or. Doorja-

gers bekhjven niet

DOORKEEREN (wvl. dei-rk-, zie deure), door-

keerdey doorkecrd^ b. \\., met scherpl. ee. lets in al zijne

deelen omroeren. Het graan moet nu en dan dooikeerd

worden, ot het zou vermuffen. De schommelette heeft

geheel het huis doorkeerd. De loiaap had geheel mijoe

studiekamer doorkeerd : het lag al overhoop.

DOORKETTEREN (wvl. deurketteren , zie

deure), doorketterde, doorketUrd, b. w. Dooreensmijten.

Hij doorketterde geheel de koff'er om zijne geldbeurs te

vinden. Ik lijd in len buik, als waren al mijn ingewanden

doorkelterd. Geheel het huis ligt doorketterd.

— Hard doorgalmen. De donderslag doorkettert de liicht.

Mijn hoofd is doorkellerd van al dat gedruisch. — Zie

ketteren.

DOORKNIELD (wvl. deurknield), deelw. met den

klemtoon op dcor onafscheidbaar (zie DEUR). Die zich aan

't lang knielen zoodanig gewend heeft, dat hij er noch pijn

noch moeite meer aan vindt. Mijn knie'n zijn doorknield.

Hij is dof'irknield.

DOORKNUTTERD (wvl. deurknutterd), deelw.

met den klemt. op dcur onafscheidbaar (zie deur). Wordt
gezeid van iemand die zoodanig en zoo gedurig is beknib-

beld en berispt geweest, dat hij er gansch aan ongevoelig

geworden is. Hij mag voortaan al knutteren dat hij wil, ik

ben er onverschillig aan,"ik ben do6rknutterd. Hij knuttert

van 's morgens tot 's avonds; ge moogt het vrij gclooven,

Uv ben doi'irknutterd.

DOORKRABBELEN (wvl. deurkrabbelen, zie

deur), doorkrnbhclde, doorkrabbcld, b. w. Al krabbelende

geheel en gansch openrukken. Men doorkrabbelt de korst

van 't land met een heulhouwtje om het onkruid uit tc

roeien en den grond los te maken. « Wentelen in de tyn-

ghels, haghen ende bramen, tot dat syn lichacm teenemael

doorcrabbeltvias'u (M. Lambrecht.)aMetcrauwels<&o/-(r/-ni5-

bekn ende met tortsen blakeren. > (Id.)

DOORKRONEN (wvl. deurkroonen), doorkroon-

de^ doorkroond^ b. w., kicmt. op kro. Krouende doorwon-

den, fr. dechirer en coiironnant. « Als zijn heyUgh hooft

met scherpe doornen was deurcrcoiidt en deurwont. » (C.

Vrancx.)

— Vgl. Doorgeeselen.

DOORKRUIPEN (wvl. deurkrupen, zie deure en

UI), doorkroop, doorkropeti, b. w. Uit eenen slechten toe-

stand geraken, Tnaar traagzaam en moeilijk. Eene ziekte

doorkruipen. Hij is de kwijning doorkropen. Die boer heeft

lang op het punt geweest van uitgeschud te worden , maar
hij is 't nog doorkropen.

DOORKRUISEN (wvl. deurkrusen), doorkruhte,

doorkruisf, b. w., klemt. op krui. lemand veel hertzeer en

verdriet aandoen. Hij doorkruist zijne ouders door zijn

slacht gedrag. Ik ben doorkruist van verdriet. Uwe wreed-

heid ten mijnen opzichte doorkruist mijn hert.

DOORLAAIEN (wvl. deurela.\jen, zie deure),

taaide door, heb doorgclaaid, o. w^ Doorvlammen, opvlam-

men, goed branden. Dat hout laait niet door, fr. ce bois tie

flambcpas comme ilfaui.

— DOORLAAIEN (wvl. DEDRLAAIEN), doorlaaide, door-

laaidj b. w. Dwars door vlammende branden. Het-vuur

doorlaaide geheel 't huis. Mijn mond is doorlaaid van den

peper. « Het herte es hen zoo vierich doorlaeijdt. i. (A.

Biins.) « Die ghelooft ende hopt, die wordt oock van Godt

met dit vier deur-laeyt. »
( J. David, s. j.)

DOORLASTERD (wvl. deurlasterd), deelw., met
den klemtoon op door onafscheidbaar (zie DEUR). Zoo lang

en zoo veel belasterd dat men er gewend en onverschillig

aan geworden is. Dat ze al zeggen wat ze willen, ik keer er _ i^

mijn hand niet voor om : ik ben deurlasterd.

DOORLEEK (wvl. deurlek, zie klankverk.), m., \

zondcr mv. Vocht dat ergens door gezijpeld is.

— In 't bez. Slechte kaffie van den tw'eeden of derden

trek, bij Weilandy7/or/t^ geheeten.

DOORLEERD (wvl. deurleerd), adj., klemt. op

leerd. Door en door geleerd, fr. tres-savant, consomme en

SL/enee.

— Kramers zegt Doorgeleerd.

DOORLIGGEN (wvl. deurliggen, zie deure),

doorlag. door/egen, b. w. "Wonden en smerten van te liggen.

Hij is zijnen arm doorlegen. Die zieke mensch is geheel

doorlegen. Hij is den rug doorlegen. <; Deeze zalfisook

zeer goed voor de zieke die doorlegen zyn. » (G. Simons.)

— De Hollanders gebruiken ook dit woord, maar zij

scheiden het voorzetsel af en stellen er den klemtoon op, b.

V. syV? r7ig is doorgelegetj

.

DOORLOOPEN (wvl. deureloopen, zie deure),

liep door, heb of beti doorgeloopen, o, w. Wegloopen, henen-

vluchten. Als de dief mij komen zag, liep hij door. De
jongen is uit de school doorgeloopen. Die dienstknecht is

dootgeloopen met eene borze geld van zijnen meester. Die

zinger schreeuwt zoo leelijk dat men er van door zou loopen.

— DOORLOOPEN (wvl. DEURLOOPEN), doorlkp, doorloo-

pcn, o. w. Aanloopende doorsteken. De zouaaf doorliep drio

Garibaldisten met de bajonnet. « Zommige worden met een

rapier doorloopen. » (C. Hazart.) < Zoud gy liever door-loo-

pen worden met het zwaerd?»(Id.) « Deitr-loopen iemanden

met eene lancie, transadigere aliqnem laiicea : transadigere

aliqttem-contento cnrsu. » (Kil.)

DOORMOETEN (wvl. deuremoeten), moest door,

heb doorgemoetrih o. w. Wegmoeteu, moeten vertrekken.

Het wordt avond, ik moet door naar huis. Morgen moet hij

door naar 't leger. Ik wil dien dienstbode niet meer : te

naaste week moet hij door.

Dhs moest ghy weerom door.

(L. Vossius.
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DOORN, DOOREN, in., met sdierpl. oo. Stekel,

fr. ,-/>„:e. .

— Doom van eene gesp, Ir. ardillon.

— Doom van eenen kandelaar, scherpe spijl waar men de

keers op vestigt.

—DOORN, z. Giepc-, Hiepe-, Kraai-, Onze-Licve-

Vrouw-, Scliee-, Sthei-, Spelle-.

DOORNAAIEN (wvl. deurenaaien, zie jieure),

naaide door, doorgeitaaij, b. w. Bij schoemakers. Zonder

rand ie zool aan bet overleer naaien, dwars door naaien, en

niet schuin. De zware schoe'n der werklieden worden door-

genaaid.

— DOORNAAIEN (wvl. DEURNAAIEX), doornaaide, door-

naaid, b. w. Geheel doordringen en doorboren. De pomen

doornaaien dien akker. Een land van de pemen dooi naaid.

Zijn lichaam is dooraaaid van 't flerecijn. Dat vleescli is niet

etclijk, dat het zoo doomaaid is van pezen en zenmven . Die

jongen is doomaaid van al dat niet en deugt.

DOORNHUL, m. Doorastraik, gioep doornen, fr.

Iniiison J'l'piiu-s.

(.)f als een Lely, wit met morghen-douw besepen,

In eenen d^rcn-Jllll staet jeughdelijck begrepen.

(J. de Hardiiyn.)

— Wegens liet verschil van Doornhul met Doomhut, zie

ondcr HVL.

DOORNHUT, m. Doomstruik, fr. buisson d'cpines.

Er haiigt een volgelnest in dien doomhut. God verscheen

aan Mozes in eenen doomhut.

Flenk-flank-flutje

Kroop door een doorniuttje

;

't Heeft een wroetje lijk een zwijn,

En 't zal aUijd Flenk-tlank-flutje zijn.

(Raadsel op den wo/.)

DOORNKROON, v. Eene klaverplant wier zaad-

scholcjes spiraal omgekruld met doorntjes omzet zijn, ook

Klaveraas geheeten, jnedicago maciilataV^WXdi^ fr. Inzerne

tachett'e.

DOORNLAAR, DOORNLERE, m. Doornboom.

— All. Doornlaren, adj. Doornlaren hout.

DOORPINSEN (wvl. deurpi.nsen, zie deur), door-

pimtt\ doorpinst, b. w. Bijtend of snerpend doordringen.

De koude doorpinst mijne handen.

Therte straelich diu-rpinsl als van een vioobete.

(Ed. De Dene.)
— Zie pinsen.

DOORPREEKT (wvl. deurprIkt), deehv., met den

klemtoon op door onafscheidbaar (zie deur). Zoodanig

bepredikt dat men er onverschillig aan geworden is. Wij

hebben hier sedert eenige dagen zooveel predikatien en

sennoenen gehad, dat wij schier doorpreekt zijn.

DOORRIJDEN (wvl. deurrie.'J, zie -ien), doorreed,

doorredcn, b. w. Al rijdende verwoesten; in alle tichtingen

door lets rijden, De steenweg ligt geheel doorreen, omdat

men de barieren niet gesloten heeft in den dooi. De vlasch-

aard is doorreen van de mollen. De pemen doorrijden de

akkers.

— doorrijden (wvl. deurerien, zie deure en -ien),

reed door^ ben doorgereden^ o. w. Wegrijden, met een

rijtuig of te peerde vertrekken. Waneer dsnkt gij morgen

door tc rijden naar de markt.' Ik kwam te laat; ze waren

doorgereen scdcrt eene halve uur. Als ik dat hoorde, sprong

ik tc peerde en reed zeere deure. Als ge naar Roomen gaat,

ge rijdt al Duilschland door, en ge keert al Frankrijk weder.

DOORROOKT (wvl. deurrookt), deelw., met den

klemtoon op door onafscheidbaar (zie deur). Die zich

zoodanig aan 't tabakrooken gewend heeft, dat hij zooveel

mag rooken als het hem lust zonder dat het hem kan deren.

Die vent is dnc'irrookt. Zijn mond is doArrookt.

DOORSCHEEDE (wvl. deurscheede), adj., klemt.

op door. Ungelijk, ;ifgebroken, onregelmatig, niet gelijkvor-

mig in zijn geheel, fr. ine'gal. Eene landstreek is deurscheede

als zij niet effen\'Iakkig, maar van hoogten doortrokken ligt,

fr. payi accidinte. Eene akkervnicht is deiuscheede, als zij

in eenige plaatscn (hin en ijdel, en in andere dichtgesloten

staat ; of als zij hier hoog van stam, en da.ar kort en leeg

groeit. Eene hofslede die doorscheede van land is (d. i.

doormengeld met goed land en met slecht). Dat vlas, die

tarwe is deurscheede. Het weder is deurscheede als het bij

poozen droog of nat, stil of winderig is. Een deurscheede

puis, fr. ttn poiils ine'gal. lemand is deurscheede in zijn

w-erk, als hij nu eens neerstig en spoedig werkt, en dan

traag en lui. Hij ware een allerbeste werkman, indien hij

zoo deui-scheede niet ware. Deurscheede zijn in het spreken

(nu eens zoo, en dan anders spreken over dezelfde zaak).

Doorscheede zijn van gedachten (veranderlijk zijn, onstand-

vastig). Deurscheede karakter, fr. carartere inegal.

— Eenigen denken dat deurscheede zooveel is als door-

scheiden, omdat wij ook o7iderscheede en verscheede zeggen

voor onderscheiden en verschciden ; doch hier tegen strijdt

misschien de klemtoon die op deiir en niet op schee valt. De

heer G. Gez. meent dat het samengesteld is uit deitrschee

en den adjectivalen uitgang de, en dus eigentlijk beteekent

tnet deiirsckee'n. Ik weet niet of deiirschee, doorscheidsel,

gebnukt wordt, maar schee bestaat (zie aid.), en doorschee

kan gevormd worden van het ww. doorscheiden, gelijk

doorbraak, doorsnedt;, enz. van doorbreien, doorsni/den,

enz, Overigens voor deurscheede heb ik ook, doch zelden,

deiirscheedig hooren zeggen. (Kil. heeft Deur-scheedigh

sweerd, gladium vaginatn ultcrius penetrans, een geheel

ander woord ?)

DOORSCHEEDIG, .adj. Zie onder doorscheede.

DOORSCHINGEN (wvl. deureschongen, zie

UEU

K

e en 1 NU), schoiig en sihang door,heb doorgeschongen,

o. w. Doorstralen zonder belemmering. De zon schingt niet

door, kan niet doorschingen, als de lucht overtrokken is.

— doorschingen (wvl. deurschiingen), doorschong

en doorschang, doorschongen, b. w. Met licht vervuUen, fr.

penetrer de lumiere. De zon doorschingt de lucht, door-

schingt geheel dezekamer. — Zie SCHINGEX.

DOORSCHOOT, DEURSCHEUTE, v. Zie top-

SPIL.

DOORSLAG (wvl. DEURSLAC, zie deure), m., zonder

mv. De daad van ergens door te slaan ; van voortgang te

maken in iets dat men doet. Er zit geen doorslag in dien

werkman. Een man zonder doorslag. Hij heeft geenen

doorslag genoeg.

DOORSLAG (wvl. deurslag), o. Drevel, drijtijzer.

— Verzijp, verlaatbekken, fr. passoire.

— WeiJ, heeft dit woord, maar noemt het ra.
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DOORSLECHT(\vvl. df.ursucht), ailj. Zeer slecht.

llij is (liioislcclit van zcden. Zijn kleecl was iloordecht.

DOORSLEGEN (wvl. deurslegen), deelw., met den

klemtoon op c/oo/- onafscheidbaar (zie ueur). Woidt gezeid

van iemand die gedurig zoo veel slagen heelt, dat liij er

eindelijk aan geweiid en ongevoelig geworden is. Ik had

schoon op den ezel le slaan om hem voort te krijgen ; hct

was of ik niet sloeg : trouwens hij ib deurslegen.
.

DOORSMOOREN (wvl. DEURS.MOOREN), doorsinoor-

tlf, ikwi >moorit, b. w. Doorrooken. Eene pijp dootsmooreu,

fr. cidottiT ttiw pipe.

— DOOKSMOOKD (wvl. deursmoord), deelw., met den

klemt. op door onafscheidbaar (zie'BEUR). Hetzelfde als

Dourrookt"; zie akl.

DOORSNUISTEREN (wvl. ueursnuusteren, zie

DEURE en Ul), doorsnuistfrde, doorsniihtfrd, b. w. Dooi-

snufl'elen. De hond doorsnuisteide de stalling. De soldaten

hebben gcheel het huis dooisnuisteid. Ilij heeft al de

WooiJeuliucken doorsnuistcrd. — Zie SNUISJ'EREN.

DOORSPRIETELEN (wvl. deur.spr-, zie deurej,

doorspfUiclde, doorsprieUld, b. w. Doorstralen , met liclit-

stralen gansch doorbooren en vervuUen. Hoe ghnstert het

kristaal van de zon doorsprieteld

!

Onvatbaer als het rood en 't blauw,

En 't purper dat den morgcndauw

DoorsprietfU.

Zie SrKIETELEN.
(G.

DOORSTEEKNAALD (wvl. deikstekna.^lue,

zie DEiK, rn KI.A.NKVEKKiiRT.), V. Rijgnaalde, fr. aiguilU

a passcy.

DOORSTEKEN (wvl. deurestekex, zie deure),

stak door, doorgaUken, b. \v. Zijgen, ziften, door een

staniijn of zift doorhalen. Gekookte erwten doorsteken (oni

er de pelen vaii af te scheiden). Koorn doorsteken (ziftenj.

— Verwijten, fr. reprocher. Iemand zijne voorgaande

deliktea doorsteken. Ik heb het hem doorgesteken dat hij

een verrader is. Met de eerste gelegenheid zal ik hem deze

zijne dieverij doorsteken. Steek het hem maar door, hij

moest het maar niet doen.

DOORSTEKER (wvl. deursteker), m. Al wat dient

om door ids gesteken le worden, doch bez. de dunne

grashalm waarmede men den steert van eene tabakpijji

zuivert, anders 00k Pijpkoole geheeten.

DOORSTEKT (wvl. deurstekt), adj., klemt. op

stfkt. Doiiikaeed, voUeerd, doorslepen. Doorstekt in de

booshcid. Een doorstekte deugeniet.

— Volkbmen, fr. parfait. Een doorstekte Engelschmau,

fr. ini anglais tout crache.

DOORSUIZELEN (wvl. deursuzelen, zie ri),

doorsiiiuldf, iloorsuizeld, b. w. Suizende doorvarcn.

De heflyksle avond lachte

Zoo helder overal,

En alles zweeg, maer 'I koeltje

Doorsnizelde het dal.

(K. de Gheldere.)

DOORTERDEN (wvl. deureterden), ford door.

doorgftorden; DooRiERUJix (wvl. ijeurteruen), ,/,./-

tord, doortordct!. — HetzelfJe als Doorterten, zie aid.

DOORTERTEN (wvl. deureterten, zie DErn i,

tort door, doorgetorten, b. w. Zoo hard op iets treden .i.it

het begeeft en kraakt of breekl. Eene plank doorterten.

— Den stap doorterten, een besluit nemen van iets te

doen, fr. franchir le pas. Den stap doorterten om sub-

diaken te worden. Hij heeft lang geaarzeld van te trouwen,

maar nu is de stap doorgetorten. .Sedert lang denk ik yan
naar Roomen te gaan, en nu tert ik den stap door.

— o. w. Spocdig aanstappeu. Wilt gij tijdig aanliumen,

ge moet doorterten.

— DOORTERTEN (wvl. DEURTERTEN, zie DEURE), door-

tort, doortorten, b. w. Al tredende eene opening in iets

slijten. De eene mensch doortert zijne schoe'n spoediger dan
een ander. Doortortenc kousen. Doortortene plank (zoo

lang en veel betreden dat zij opversleten is).

— Men zegt 00k Doorterden. Zie terten.

DOORTINTEN (wvl. deurtinten, zie deur), door-

tintte, doortint, b. w. Gansch en geheel onderzoeken met

de tinteof 't tentijzer, fr. sender de haiit en has. De tol-

beambten doortintten geheel het voer strooi, meenende dat

er smokkelgoed in schuilde.

— Zie TINTEN.

DOORTREKKEN(.VvI.DErRETREKKEN,zieDEfRE),
trok door, doorgetrokkcn, b. w. Bij waschsters. Door den

stijipap halen, sprek. van gewasschen lijnwaad. Hemden
doortrekken. Zijn de bedlakens al doorgetrokken ?

DOORTROKKEN (wvl. deijrtrokken), adj. Door-

trapt, doorslepen. Hij is doortrokken in de boosheid, in

verraderij, in bedriegerij.

DOORVALLEN (wvl. deurvallen, zie deure),

doorviel, ben doorvallcn, 0. w. Bij landb. Wofdt gezeid

van eencn schelf of stapel koorn, haver, hooi, enz., die van

den regen dwars doorweekt en nat wordt. Die gestuikte

larwc is doorvallen. Het regende zoo veel en zoo lang dat

de hooiopper doorviel. Doorvallen koorn bederft spoedig.

— DOORVALLEN (wvl. deurevallen), viel door, ben

doorgevallen, o. w. Wordt gezeid van de o'ndergaande zon,

wanee'r tevens de wolkcn op de kim verdwijnen. De zon

valt door, het gaat een heldere nacht zijn.

DOORVLOGEN (wvl. deurvlogen), adj. Ver-

kleinnd, fr. transi. Ik ben doorvlogcn van den wintl, van

de konde.

— All. Doorvlogenheid (wvl. Deurvlogeni, zie -HEID).

DOORVOEREN (wvl. deurv-, zie deur), door-

vocrde, doorvoerd, b. w. Doordrijven, uitwerken. Zijn

gedacht doorvoeren. Hij begint daar iets dat hij nooit zal

kunnen doorvoeren. Hij heeft het gclukkig doorvoerd.

— uoorvoerjen (wvl. deurevoeren), vocrde door,

doorgevoerd, b. w. Zoo zwaar eene lading voeren dat het

rijtuig breekt. Die man heeft veel macht : hij heeft meer dan

eenen kordewagen doorgevoerd.

DOORWEG (wvl. DEURWEG, en 00k deurweug),

m. Doorgang, fr. passage. Er is langs hier geen doorweg.

Verboden doorweg, fr. passage interdit. Eenen doorweg

hebben door iemands erve. Die doorweg is een servituut.

— Dit woord, bij Kil. Deur-wcgh, traiuitus, overal van

dagelijksch gebruik, is een siibstantief verbaal, gevormd van
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'I vcioudctde lioorzm-^'r /I, bij Kil. Ueiir-wogheii, peivtidere,

Irtinsire (f,\e BEWEUOEN).

\'gl. Doorbiaak van Doorbrelten,

Doorgang — Dooigaan,

Doorsncde — Doorsnijdcri,

UooivJcIit — Dourzicn, enz.

DOORZENDEN (wvl. deure/,eni)E>(, zie deure),

,",/ oi :.aiiJ ii,>or,Jooi-gi-:onden, b. w. Wcgzenden, (t.con-

v.'ififr. Eencu dicnstboJe doorzeuden, onidal hij niet on.lcr-

danig js. De Uoning zond de afgezanten door. « He3ft de

selvc bclecfdelijck aenhoort endc naer inilde begiHingh

0- -.;lii \i>in1in . » ([. tie Grieclc.)

DOORZETTEN (wvl. deukez-, zie dekre), zette

door, heb doorgezct, o. w. Xederzijgen door iets, neder-

zinken met door ielf te dringen. Het klaarsel of breedsel,

dat men in een wijnsluk mengt, moet omtrent eene maand

liebbcn oni door te zecen. Eene doorzettendc medicijue,

fr. till purgatif. Die piirgeermiddel lieeft niet doorgezet

(niet gewcrkl, fr. it a pas ope're). Piuimen zetten door

DOORZIEN (wvl. DEUitziEN, zie oeur), doorzag,

door::icii, b. w. Doorkomen, doorkruipen, levend doorbren-

gcn, sprek. van zieken, fr. passer. Ik heb gepeisd dat hij

den winter niet zon doorzicn hebben. Indien hij dezen nacht

doorziet, er is veel hoop van genezen. Hij zal den zomer niet

ddorzien.

— Ook van verdere toepassing, b. v. Die nieuwe boer

heeft met veel moeite het eerste jaar doorzien, en ik vrees

dat hij welhaast zal te gronde gaan.

DOORZIJN (wvl. DEVREZUN, zie deure), was door,

)i,h ch'orgiiofc-sl, o. w. Wegzijn, vertrokken zijn^fr. etre

parti. Komt gij om met hem te gaan? hij is reeds eene

halve uur door. De zwaluwen zijn verleden weke altemaal

door. Mijn dienslbode is gisteren door, en ik heb nog geeneu

andercn. « Ende mcnden dat de merste rase duere isi3i. >

(G. Weydts.)

DOORZIJPEN (w\l. D2URZIPEN, zie deure en ij),

doonijpte en doorzeep, hen doorzijpi en doorzepen, o. w.
Doordrongen worden van een zijpeleud vocht. Zijn klecd

was doorzepen van zijn bloed. » Ily stondt doorsepe/i van

syn bloedt. • (L. Vossius.) Doorzepen zijn van den regen.

DOOS, v., fr. doite. Dit woord spreekt gemeenlijk doze

met zachtl. o, in eenige gewesten dooze met scherpl. o.

— &n kind in een dozekcn kweeken, met al te veel zorg

en teederheid, fr. e'lever tin en/ant a la brochette.

—DOOS,—DOZE, z. Baanst-, Banst-, Benst-, Bhnk-,

I'mci-. N'ink-, Vonk-, Vuuk-.

DOOVAARD, DOOFAARD, m. Oen doovaard

spelen, oi niakeii, zich doof houden, tx.faire le sonrd. Als

men hem daarvan spreekt, spcclt hij den doovaard. « Dan sy

maeckten den doovaerd, maer als sy hoorden, enz. » (F. de

.Smidl.)

DOOZE, v., scherpl. oo. Zie DOOS.

DOP, ni., vklw. doph\>t. De daad van eens te doppcii.

Elkc dop van den stempel drakt den naam in 't papier. 1 lij

nam het blood van de wonde met eenen dop van do spoils.

Ilenen dop doen (doppeii). Met brood een dopken doen in

iiig vocht. Eenen dop geven. Ik gaf hem met den vinger

n dopken op het voorhoofd. lemand eenen dop geven met

den voet, fr. donner un coup de pied. Zoo eenen dop ont-

vangcn, krijgen.

— Hetgeen men mcdeneemt met eens te iloppen. Een
dopken snuif, fr. uiie prise. Ken dop peper, (r. nne pince'e

dc poivre. Een dop inkt (een slip inkt, fr. tiiie pliimee

d'encre). Een dop verw.

— Bij schoenmakers. Eene halfronde houten spie die

boven op den lecst geschoven wordt om den wrijf van den

I schoe to spanncn.

DOPAANDE, DOPANDE, v., vklw. dopaandeke(n.

Een vn^ol die in 't water diiikclt, anders ook Luikaande, en

in dc Woorilb. Duikeend genaamd.

DOPPE, z. Eve-, Zoppe-.

DOPPEN, dopte (wvl. ook doptege, zie imperfecta
gcdopt (fvl. edopt, zie «E), b. \v. Stippen, dompelen, in

ecnig vocht stckeu, holl. Doopen, fr. tremper, plonger, eng.

to dip, Kil. intingere. Den vinger, de hand in 't water dop-

pen. Brood in melk, in wiju dopj^en. De zwaluw dopt al

vliegende ha.ar wit borstje in 't water. Het vogeltje dopte

zijnen kop in 't water. De verschrikte puit dopte zich in

't water. De pen in den inkt doppen om te schrijven. Het
penseel in dc verw doppen. Een linncn doekje in 't bloed

gedo]5t van eenen martelaar. lemand tot over den kop in

't water doppen. Met dat hij zijne voeten in 't bad dopte,

gaf hij eenen ijselijken schreeuw, walit het water was
kokende heet. Den witkwast \\\ 't kaleisel doppen. Het
lemmet in gesmolten roet doppen om keersen te maken.
ii Het stuc.xken van het habyt i.i het w^ier doppende. >' (X.

Van Hove.) « Telken alshi hem craiiwen woude soe hi sineu

nagelen in dat sap dopte ends daer met hi genas. » (Jehan

Yperman.) « Laet hem syne broeders behaghelyck zyn, ende

synen voet in de olie doppen. Deut. 33, 24. > (B. Surius.)

• Den eenen traan achter den anderen nit hunne oogen

doppende. » (K. Callebcrt.)

De voester had haer borst

In bloed en gA\ g/dopt, en liet het kind dan zuigen.

(L. Demeycr.)

— Verder.^ iu 't algemeen Steken met korte en rasse

beweging. Hij dopte het gestolen geld in zijnen zak. Hij

dopte mij een goudstuk in dc hand. leder stukje vleesch,

dat hij op de vork neemt, dopt hij eerst in 't zout, en dan

dopt hij het in den mond. lemand tot over de ooren in de
sneeuw doppen. Boonen of aardappels iu de aarde doppen
opdat zij groeien zouden. Haast u, dop het kork op de
llesch. Eene kraan in de ton doppen. Den degen in de

scheede doppen. Eenen appel in de heete asch doppen.

Zoohaast men de lont aan 't poeder dopt, brandt het geschut

los. Zijnen stempel op iets doppen. Hij verbrandde zijne

hand met ze te doppen tejjen een gloeiend ijzer. De vingers

in de snuifdoze doppen om eenen snuif te nemen. Het
wierookvat tegen icmands neuze doppen.

Een staet van angst en lyden.

Van sorgen overlaen, van aerbeyd opgepropt.

In aermoe, nedrigheyd tot acn dec hals gedopt.

(Vaelande.)

— o. w. Dc vlindcr dopte in de kecrs, en verschoepeixle

zijn vlerken. Met een nat doekje >; cent wonde doppen.

Hij dopte met den vinger aan niijn voorhoofd. Met eene

spons op eene tafel doppen om cr het water al te ncmco.
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— Dit Wfiord is dagelijks gcbniilvt.

—DOP P EN, z. Af-, Op-, Toe-, Uit-, Verzoppe-, Zoppe-.

DOPPER. m., vlchv. ctopperke{n, doppertje. AI wat

dient om te doppen, b. v.

— Smal stukje biood dat ineH in een nesch ei dopt om te

eten, dopsneeken, fr. mow'llette.

— Stempel, fr. cachet, sccau. Hij kan zijnen naam niel

schrijven, hij moet met den dopper werken.

— Bij schilders. Een metalen vatje dat, met olie voorzien,

vastzit op den boord van 't palet, en waarin men de pe'nsee-

len dopt om olie in de verwen te mengen, fr. godet.

— De bots van eenen scherf op 't water, dopperling, fr.

ricochet. Een doppertje maken.

— Lijn of snoer met een grooten haak waar men eene

puitebil of een klein vischje aan vestigt als lokaas ombaar-

zenen snoelcen te vangen. Doppers leggen (zulke lijnen in

't water leggen en 't uiteinde vastmaken aan den zoom of

kant van 't water of aan een houten blok of kork dat altijd

bovenvlot). Het is verboden doppers te leggen (met lei'cnd

aas te visschen).

—DOPPER, z. Af-, Keerse-, Lampte-, Zoppe-.

DOPPEREN, dopperde, heh gcdopperd, o. w. Keilen,

h.faire dcs ricochets. Hij kan wel dopperen. Die sclierf

dopperde schoon op het water.

DOPPERLING, m._ en o. Sprong of bots van een

reizertje op het water, fr. ricochet. Dopperlingen maken.

Eenen dopperling maken. — Zie -LING.

DOR, adj.AVordt gezeid van gezouteu visch die, gekookt

zijnde, niet schilfert, maar eenigszins droog en taai is lijk

stoppe. De oorzaak ervan kan de natmir van den visch zelve

zijn, of de manier op dewelke hij gezouten woriU. Dorre

visch. Die stokvisch is dor.

— Zonder glans of jcugd, bleek en dof van kleur gelijk

lets dat verdord is, Ix.fletri, terne, blafard. Die niensch is

dor van kleur. Een dor gelaat. Hij ziet er zoo dor uit. Het

dorre kleur is dikwijls een tceken van ziekelijkheid, somtijds

ook eene natuurlijke hocdanigheid. « Juno was wat lanc.ach-

tig, maghere ende dorre. » (N. Despars.)

— Afl. Dorheid (wvl. ook Dori, zie -HEiD.)

DORA, is bij het volk een eigennaam, in de schrijftaal

Dorothea.

DORMTER, m. Slaapzaal in eene gemeenle, Ir. dor-

toir. Die kostschool heeft twee ruime dormters. 4 AVat aen-

gaet den handel op den dormter. » (B. Gheysen.) « Eenen

steenen graet van elf trappen die boven leydt op den dorm-

ter. » (B. Surius.)

— Kil. in Append. Dormter, dormitorium.

DORRE, m., mv. do?ren, vklw. dorreke{n, dorretje.

ct geel van een ei, bij Kramers Door en Dojcr geheeten,

h.jaiine d'ceuf. Een ei met twee dorren.

DORRE, V. Eene akkerplant die veel in 't vlas groeit,

in de AVdb. Vlasdotter, fr. came'line. De boeren zaaien deze

plant onder den naam van Kamille, uit wier zaad men
olie perst, en van wier stroo men bezems maakt. Maar
groeit deze plant in het vlasch, zoo het veel gebeurt met

lijnzaad dat van Riga komt, dan is zij aanzien als onkruid

onder den naam van Dorre in Vlaanderen (en van Dojer,

Deulder in Brabant, zegt Alg. VI. Idiot.).

DORS (uitspr. dos, zie Rs), o. Ors, ros, peerd, fr. c/ie-cnl.

Wordt maar gebruikt in ie dorse (wvl. ten dosse), d. i. te

(den)orse, te peerde, zonder rijtuig, a cheval. Te dorse rijden.

Te dorse komen. Te dorse gaan. Te dorse loopen. Hij ging

er te dorse naartoe. Hij kwam te dorse. Die geneesheer

reed er te dorse naartoe. c Als de vader nu, ten dorse, dat

is, te peerde of ten ezel, 's morgens vroeg uitzette van

Caphamaum naar Cana. » ^G. Gez.)

— Ook gez. van iemand die te voet spoedig aansnelt. Hij

ging er te dorse naartoe. Hij liep te vollen dorse (d. i.

zooveel hij loopen kon).

— Dit dors is ontstaan uit de samensmilting van 't lid-

wonrd 7, d', met het substantief orj/ zieandere voorbeelden

bij nji lidw.

DORSEWEQ, DORSEWEUG (uitspr. dosse-, zie

RS), m. Een \vcgel die te smal is voor den doortocht van

een lijtuig, maar breed genoeg voor een dors of peerd. De
geneesheer reed langs den dorseweg. De ketser met zijnen

ezel kwam langs den dorseweg. Een dorseweg tusschen de

koomvelden. — Zie dors.

—DORST, z. -DURST.

DOS, m. Het hoopje kaarten dat overblijft na den deel,

anders ook Doodboek genaamd, fr. talon. Men mag in den

dos niet kijken. Veel troefkaarten zijn in den dos gebleven.

— Fig. In den dos bli/ven, geene keur hebben van

trouwen, niet verzocht worden ten huwelijke. Zij zal in den

dos blijven.

DOSSEM, adj. Zie verdossemd.

"DOSSENAAR, m. Kil. meldt dit als een Vlaandersch

woord en verldaart het door Som-peerd, ptmentum dossna-

riiim : equus (niet eqties) clitellariiis, Ik heb het maar

bij onze schrijvers meer gevonden : v Peerden of raeryen of

dossenaers. (Kr. v. Br.)

DOSSEWEG, m. Zie dorseweg.

DOSSIERS, v., klemt.op sie. Dikke lederen rieradie,

liggendc over het knsseneel van een peerd, dient om de

tranieu op te houden van 't rijtuig, fr. dossiere.

DOTELORE, bij Kil., zie dolore.

DOTSCH, adj. Zie dodsch.

—DOTTER, z. Ka-.

DOTTEREN, dotlerde, heb gedotlerd, o. w. Hetzelfde

als Kadotteren, daveren. Hij dotterde van de koude. Hij

dotterde beneden (hij kwam hotsende en botsende neder

;

hij liep metgedruisch langs de zoldertrappen neer).

—DOTTEREN, z. Ka-.

DOUW (wvl. DOW), m. De daad van douwen, fr.

berceinent. De douw doet een kind slapen. Douw doen

(wiegen).

— Wieg, fr. berceaii, dodo. Een kindje in zijnen douw.
— Wordt schertsende ook gezeid voor Bed. Ik ga naar

mijnen douw, \x. Je vais a dodo.

— Douw douw kindje, begin van een liedje dat de

moeder zingt terwijl zij haar kindje in slaap wiegt.

— Zie hieronder douwderingdouw, enz.

—DOUW, z. Auw-,Ouw-; vgl.-DAUW, en zie Rabber-.

DOUWDERINGDOUW, DOUWDRING-
DOUW, DOUWDRIEDOUW, m. De beweging van
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cene wieg om cen kind tc doen slapen. De douwdcriiiydouw

van Je wieg. Douwderingdouw doen (wiegen).

— Schertsende voor Bed, fr. lit. Hij kroop in zijnen

do\iwderingdouw.

DOUWEN, in den zin van Puwen, dnikken, hecft

tonzcnt hct (lcc]vi. ^cdotnt'den ^etioif7uen, even cih j^euuwtf

en gt-dii7i}en.

— Het is daar ^ehoopt en gedonweHy zie HOOPKN.

DOUWEN (wvl. DOWEN, zie au), douwdc (wvl. ook

dowdi-gc, zie imit.kfect), gedouwif, b. w. Wiegen, fr.

berccr, dodincr. Een kindje douwen. Een kindje in slaap

douwen. Ik heb lang moeten douwen eer het kindje sliep.

Het wilt niet gedouwd zijn. Een kindje uit zijne wieg

douwen (zoo harddouwen dat het ui'.vaU). Zachtjes douwen.

Wie gaat er dat kindje wiegen ?

Twee groote vlicgen.

Wie gaat erdat kindje rfo;<i<'(v;.''

Twee groote vrouwen.

Waar gaaa we dat Ivindje kersten doen ?

Bachten Sinte Pieters zijn stoel.

O. \\. (Wiegliedje.)

't Is schoon wanneer, lijk ruischend goud,

Het kooren sperkt en zwaait,

En rcuzlende, op en neder doiiwt.

En wiegewagend waait.

((V. (lez.)

— ."Ml. Douwing,

DOZE. V. Zie DOOS en de comp. aid.

DOZIDE, v., met den klemt. op de eerste greep, en

zomler kleirt. op de twee laatste die toonloos zijn. Hetzelfde

als Dozic, ozii-, d. i. het onderdecl van een dak, dat over

den muur uitkomt, zoo dat men er onder in 't droog kan

staan. Hij heeft zijne hutteboonen, zijnen toebak onder de

do/idc te droogen gehangen. Zie EUZIE.

DOZIE, V. Hetzelfde als Ozie, met het voorgevoegde

lidw. : zie DE lidw.

—DOZIE, z. Mijn-.

DOZIG, .idj. Zie deuzig.

DOZIJNEPALING (wvl. dozinep-, zie ij), m. Bij

vischv[rl;oo]iers. Kleene paling die bij dozijnen verkoclit

wordt, in trgenoverstcU. met Stnibbe.

DOZING, V. Hetzelfde als Ozie, euzie. Zie EUZIE. Die

pcrtv kniiit juist tot aan de dozingen.

DRAAD, m. Bij pottebakkers. IJzeren draad wajrmede

men het gci-lraaide aardewcrk van het schijfhootd afsnijdt,

fr. srie.

— Vezcl van boonen, crwten, enz., h. Jilcf dfs cossi-s.

De draden aftrekken.

— Langf draad (is) vuile naad, die met eenen langcn

draaid naait, kan niet schoon naaien.

— Ilet hangt aan eenen draad, fr. cela lient a mi fit.

— Er is geen draad aan gebroken, dat verhindert de

zaak niet. Hij heeft zijne belofte niet gehouden, maar er is

geen dra.id aan gebroken, fr. c'est sans consequence, il

importepen. Hij wilt ons niet vergezellen, maar eris geen

.
draad aan gebroken.

— Op eenen draad. op den draad, juist, nauwkeurig,

volstiekt wel. lets effen schaven op eenen draad. lemand

scheren op nen draad (den bjard allernauwkeurigst afdoen).

Naar lets sihieten op nen draad. Hij wist het mij a! uiteen

te doen o]) eenen draad. Ik zal u de zaak zeggen op nen

draad. Hij wist op nen draad hoe dat gebeurd was. Hij kon

geheel die redevoering op nen draad van buiten.

Pierke wet u te vertellen

Van den Duyvel van der hellen,

En hy kent hem op den draed.

(Vaelandc.)

— Vandf naalde tot den diaad. « Soo verhope ikdat

gy my wel verstaen hebt van de naelde tot den draed. »

(F. Vanden Werve.) « Ik meyne, kleermaeker, dat gy my
van de naelde tot den draed verstaen hebt. » (P. Croon.)

— Met draad, volgens de richting van de draden; tegen

draad, dwars door de draden, fr. par le trovers dcsfils.

Dat vleesch wordt gesneden tegen draad. Laken of lijnwaad

tegen draad doorsnijden. — Wordt ook gczeid van de vluig

eener stoffe. Eenen hoed tegen draad borstelen. Dat kleed

nioet met den draad nederloopen.

— Fig. Hij is altijd tegen draad op, hij werkt altijd tegen

draad, etre toujours a rebours, agir toujours a rebours.

— Lijn of richtsnoer dat gespannen wordt om daar langs

lets te verrichten in rechte linie, fr. cordean. De zagers, de

metsers, enz. gebruiken den draad om reclit te zagen, te

nietsen, enz. De draad van het paslood. Den draad span-

nen . Een diefje onder den draad steken.

— Op zijnen draad zifn, op zijn uiterste beste gekleed

zijn. Hij is vandage op zijnen draad.

— AUe dage een draadje g^ftonnun

Is alle jaren een hemde gewonnen.

(Spreekw.)

—DRAAD, z. Drom-, Hout-, IJzer-, Lee-, Plat-, Recht-,

Smet-, Sprecl<-, Winsch-.

—DRAADDE, /.. Dm-, Vier-.

DRAADRECHT, adj. en adv. Zcer recht, zoo recht

als de draad van een paslood, enz. Die straat loopt draad-

recht naar het dorp. Die regel ii draadrecht. Ik ging er

dr.iadrecht naartoe. Die oude man is nog draadrecht. « Een

verhael dat draet-recht uytkomt op het ghene dat wy ver-

handelen. ^(A. Poirters.)

DRAAGRASTEEL, o. Bij glazemakers. Groot rasteel

dat men op den rug dvaagt bij middel van twee tiemen die

over de schouders liggen.

DRAAI, m., vklw. draaike[n. De daad van eens le

draaien

.

— Een draai in 't hoofd, fr. vertige.

— ^tet eenen haai en eenen draai, zie ha.vi.

— Eenen draai licbben, niet wel bij zijn verstand zijn,

eenen slag van de molen hebben.

— In zijnen draai zijn, eene grillige luim hebben. Hij is

wederom in zijnen draai

.

— Op (zi/nen) draai gaan. Op (zijnen) draai zijn,

rinkinken en drinken, fr . etre en ribote. Hij heeft drie dagen

lang op draai geweest.

— hemn draai geven aan lets, eene zaak anders voor-

stellen dan zij is. Hij vermoedt dat ik dit gedaan heb om
hem te onderkruipen, maar ik zal er wel eenen draai aan

geven dat hij van gedacht ver.indere. Eenen draai geven

aan den zin van een woord, om het aldus te kunnen afleiden

* van een ander.

— Eenen draai gcien aan ieniand, hem foppen, fr.

duper.



DRA — 228 — DRA

DRAAIACHTIG, adj. Genegen om te walgen. Die

spijs b«valt inij nift, ik V>en er draaiacbtig van,

— In 'Irnzplfden zin zegt men 00k : dat elen draait op
ir.ijn hert rt/mijn hcrt draait.

DRAAIEINDE (wvl. -ende), o. Wordt fig. gez., even

als Draaituite, van eene vrouw die ergens dwaas staat rond

te draaien. Dat draaieinde belemmert de werking van de

mcid in de keuken. Erstond daarin de slraat een draaieinde

van een vfmwmensch.

DRAAIELINO, m. en o. Zie r>RAAti.t.'iia

DRAAIEN, draaide en droei (wvl, 00k dranidege, zie

IMPERFECT), gedraaid (/vl. idraaid, zie OE), b, w. Toe-

brengen, aanschaflen, in cencn onginisligen zin. lemand

eene pcietsc draaien (bakken). Hem eenc kaaksmete draaien.

Ilij heeft mij willen beschadigen, bespr>tten; maar 'k zal

't hem draaien (ik zal 't hem docn bezuren),

— - lets aan Z'jne erve draaien, zie GEfeKFD,

- //aar>n en draaien, zie Haaien.
— o. w. met Jubben. Eencn draai hcbbcn, mecr of

min zot zijn. Hij bcefl gcheel zijn leven cen weinig gcdraaid.

— Of) draai zijn, fr. etre en ribote, frecne week gaat

voorbij, of hij moet ten minsteeenen kecr draaien.

— Ifrl draait m:er mi/'n herte, of Het draait en vaart

aan mi/n hrrte, zegt men als eene spijs ons niet wel bevalt

en dat men er zich meer of min walgachlig van gevoclt. Die

koolcn draaien op mijo herte.

//' / draait al op zi/ne hand, zie H ANU.

-DRAAIEN, z. Af-,<Jm-, Slckke-.

DRAAIOOEZE, v. Eene gocze of guds die nog holler

is dan d'- |)iil;;o'-ze en dicnt, bij houtdraaiers, om biezen te

stek'n.

DRAAIKEERNE.w.Bfiterkcrne die.opwijze van eenc

ton, noi'rligt tusschcn twee schragen en met een'.- HTange

rondgedraaid wordt ; anders ook Tonnekeerna genaamd.
— Zie KEERNE.

DRAAILING, DRAAIELINO, m. en o. Een ijzc-

ren plaalje, ccn hoijl/'n blokjo of zoo icts dat op eencn

nagel zit en draaien kan. Zie wkkvEU.no.
— Fig. Draaierij, list, fr. hricole, Iromperie. Met draai-

lingen omgaan,

DRAAINAGEL, m. Omgeknilde nagel of haak rlic op

zich zelvcn ronddraait in cen hoiit of ijzer waarin hij vast-

blijft bij middel van eenen kop f)f appel, fr. cmerillon, eroc

A em/rillon, Een kalrol dat ran cencn draainagcl hangt.

Een draainagel aan "t einde van eene keten. De draainagel

is geen drilbout.

— Fi;;. Een onstandvastig menscb, /r. un homme than-

!;<r,„l, l,„,.,nl„„l.

DRAAINOOT, NEUTE, v. Drilnool, Zie aid,

DRAAISCHAMEL. o, Kij wagenmakers, cnz. Lang
vicrkantic sluk h'nif ligf;' n<'<^ "I' hct plalschamel, waaraan

het slecht? in 't midden gevesligd is door de middcnronge,

zoodat het flaarovcr kan sthuivcn en draaien. Het is op het

draaischarnel dat do voorkani van de wagc;iknsse rust. Op
elk uileiiute van 't draaisthamcl staat er eene rongc, en

daarom wwdt het ook Rongcblok genaamd.

— Een besluitelf>os inensch, die niet wel weet wat hij

wil. Ciok pen vrotiwspcrsooti die lichl en onbcdachtzaain is.

DRAAISPRANK(E, v. Een ijzcren schake) die ge-

meenlijk den vorm heeft van eene D met een gat doorboord
;

waarin ten draainagel zit, <

DRAAITE, V, Draai, draaiing. In de draaiteVan de-*

straaf. Ei-no draaite in 't hoofd, fr. vertige.

DRAAITOP, m. Draaitol, iemand die altijd ir

ging is, fr. bougiUon,

— Dronk,-iard,

Epicuriencghe slampampers, raescoppeghe draeyl"/

IVA. De Dene.)

DRAAITUIN i.vvl. 7.:<A'.iiMN-, zie 1:1), m. Een'
hi-mtrn kriiis dat hori/!fintaal o)) ccne staak ligt en draait in

een voetpad. om doorgan;.; te laten .ileen aan voetgangers,

maar niet aan kruiwagens noch peerden of koeicn ; in de

woordenb, draaiboom en haspel geheeter, fr. toiirniijnet.

Zie ondcr tt;iv.

DRAAITUITEfwvl. -TriT,), v. Draaieinde,

DRAAIVLECHT, v. Bij speldcwerksters. Eene vjecht

die rnet fwcc boutjcs g^draaid wordt lang» den zoom van

eene kant, naarmate de kant gemaakt wordt. '

DRAAK, v,, (bij Kramers m.) Vlieger, fr. cerf-- ' '

Eene drake opsteken. Het gehevelte van eene drake.

Zoo lioog een menschenoog kan kykcii

Hing een pjpieren draek te prykeii

In 't helder hemelsblauw,

Het touwtje breekt,

En zy, zy slingert been en weder.

En tuimelt draeijend, draeijciid ncder

In cencn moddcrpoci

!

(J. B. Decorte.)

— DRAAK, z. Vicr-, Vuur-.

DRAAK -END, rn. Bucht, koordctjc waarbij men eene

dr.i.ik of \ licger in de lucht laal klimmen. Met eeoeo langen

draakcnd. — Zie i;Ntj.

DRAAN, b. w. zie i>rai<e.v.

DRACHT, m. in al z'jne belcckcnissen, doth vr. liij de

Ifollaiiders Hij had nooit deji dr.icht (fr. le costume) van

dat volk gezien. Ecnon drachi (fr. seton. ortie) in den nek

stcken. Den dracht van eene wonde aftwltcn,

— /Je dracht dcr oogcn, op welken de oogen kunt)cn

zicn, fr. la porti'e de la vtte. Dat was tcnden (ten cind-l den

drachi van niijnc wigen. Buiteii deu dracht dcrougcn.

— Indriik, <iitwcrksel van eene rede, enz, op iemands

herl, fr. ejfel. Al die vcrmaningen en hadden geeneii dracht

op hem. t i 'it gcdacht had nog 7,00 vecl te incer dr •rlil op

's konings herte, flat hij Iiicr bij 'I graf was van zijn <Knn. 1

(.A. Diiclos.)

-DRACHT, z, .X'hter-. Op-, Uit ,

-DRACHTIG, z. Op-.

DRADEN of DRAAN, dramide (wvl. driidJe, lv.

KI.ankvekk., ook dradege, zie JMPERKBCT, en met ver-

harde d drntegr, ik \i), gedruad (fvl. idrad /ak CiV.), b. w
JCene naalde dradcn, fr, rnftler une aiguille,

— f )!ildra<len, de draden of vezels aftrekkeii \an b )t>nei

oferwten, Booncn draden, fr. (iter lei filets di\ haricots

— o, w, rnct heblien. Spinnen, rckken, U. filer, sprekend'

van een taaigewtirden vcht dat draadaclitig uilloopl. Da
bier draadl.

—DRAF, z. llr.n.l.-.
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DRAFSNEEUW (wvl. drafsnef.). v. Drijfsnccuw,

. sneciiw ilie op cciien hevigen wind draaft. Er vliegt draf-

sneeiiw. De gracliten waren vol gevlogen van drafsnecunv

DRAFSNEEUWEN (wvl . -snee\\t_n) . ,ln,/-

sn,r!i:,;/i: /i-;-r'/ of is s^tdrafsneciru'J, onpers. Wonlt gczeid

van dc vallcnde sueeuw, waneer zij, door eenen hevigen

wind gedreven, hier en daar in hoopen vergaart, terwijl zij

op andcre plaatscn als weggevaagd wordt. Het drafsneewwt.

Hot heeft dezen naclit gedrafsnceuwd . Het was gedraf-

siieeuwd als ik dozen morgen opstond. Grachten en hoeken

geraken vol sneeuw, als het drafsneeuwt.

— Dit woord is gevormd van Drafsnecuw, golijk Plas-

rcgenen van Plasrcgen.

DRAG, m

.

, mv. drag^-n. Barenswce, fr. ifoiileitr ti'tii-

l,ii:t,nu-iit. Dragen hebben in 'tkraambeil. Den eersten

drag gevoelcn.

—DRAG, z. Over-. Toe-.

DRAGEN, <.><'<y,</'-<.-f;j. en ./,.,;,-,/-.,. /.. .>,.:.,. .i

niot gcdragftu b. \v., Ir. porU-r.

— liaktcn i/nrji-H. Zieonder bakte.

— Nest dragen. Zie NEST.

— Kennis dragen. iemaud met wien men kennis gemaakt

hecft, gedachtig en gencgen blijven. Hij draagt wel kennisse

'.- (zegt men van eenen die u setTens herkent on groet, hoewel

i hij maar eons en dat nog in lang\erlcdenen lijd met u ge-

\ sprokcn zou hebben). Hij dmagt geonc kennis. l>ic bond

•;^ draagt aan niomand kennis tenzij aan zijn mctsler.

^. — /'roeessi'e drogn. Zie l>RO0ESSli;.

* — Wordt snbstantiellijk gebrnikt voor Last, zorg, ver-

j antwoordelijkhoid, in deze zegswijs : Gij zult er het dragen

# van hebben, fr. tous en aiires la peine et la responsabilite'.

Het is geniakkelijk voor hem, hij heeft er geen dnvgcu v;ui.

—DRAGEN, z. Af-, Toe-, Uit-.

— DRAGER, z. Kuone-, Vaander-, I'anne-, Z;Ovke-,

DRAGERIJ,z.Over-.

DRAGING, /. Pateclkens-.

DRANK, ni., fr. boisson. Korte drank (slerke dmnk,

^'jenever).

" — Of> zi/nen drant zi/n, gtxjd zijn oni gedronken te

orJen, Ir. etre dans sa /wife. Die wijn is nog op xijnen

rank niel. Dat bier is op zijnen drank.

i5;>' drani-e s^n, bedronkcn zijn, fr. iVA' ii-re. Zie

IKDRANKK.

—DRANK, /. Peom-, I'ceide-.

DRANKSLIJTER (wvl. -sutkk, zie ij), m. Prank-

„ 'verk(in|xi. lieilxigier.

* 'DRASELEN, bij Kil., zie drk/.f.n .

f DRAVELTE, v„ klemt, op dra: do twee l.iatste syl-

' ben zijn toonloos. Eene grassooil, andeis ook Pecmgras

geheeleii, hromns mollis L. Dc dvavelte is uiet to verwanx;n

met den dravid.

DRAVID, m. (niet v.), klemt. op dra. Eene grjissoort

li lueii in den akkcr vindt, hromns Sifcalintis L.

- Men zegi liier of daar ook Dravik, helgcen, nevens

Dr.u'ig, v.. in do Wdb. staat, doch in den zin van fr.

(•<>y«/<>//-, "t gtHMi do bcnaming is van eene andere grassoort.

DRAVIK, 111. Zie OK.vvin.

DREBBEL, m. PrieUlokkengelnid. Zie TRKiiBi: i

.

DREEF. v. Zie DREVE.

DREEFELEN, dree/elde, gedree/.l.l, h. w. Drijven,

viioit'lrijven, vo.irtdringen. lemand legen den muur dree-

felen. lemand uit het huis dreefelen. De schaper dreefelt

zijne kndde in slal. Ik dreefeldc mij in de menigte, Sc.Je

nieglissaidans la fonle.

— Afl. Dreefeling.

— Dit Dreefelen is cen fnxiuentatief van Drijften dat

bij Kil. hotzelfdo is .als Drijven.

— DREEFELEN, z. Achtemit-, In-, Uit-, Vo<->rt-,

AVeg-.

DREEL. m., vklw. dreeike n . Slrecling met de hand,

aai, lioef don bond eendreelken.

— Kil. Diieel, boel. En zoo bezigt het A. Biins :

Zijdij mijns \-ersj)onwelijck om ecn ander dreelten.

En :

Zy namp mij in h.aer .aennkens damoraes dreelten.

En nog

:

Als mijo dochterkeu gtoot wcult een aexxlich dreelken.

DREELEN, dreelde (wvl. ook dreel.iegr; zie iMfER-

FEC
1 ),

gedree.'d (fvl. eilreeld, zie CE), b. w, Streelen, ai-uen,

zaohtjes strijken met deh.and. Eenen hond,ecne kat drcclen.

* Den OS en was den slagh des Kimers niet verwachlende,

midts den gocdcn toef, \-an dreelen en smeecken dersl;ighe-

ren. -

{J. David, s. j.) ^ J.an, waarom krijscht gij? zeihet

kind, en hot .//-.c/i/.' Jans natto kakcn. » (K. t'allcbert.)

— Ook o. w. Met dc hand di\x;len op icts, hmgs iets, owr
iets.

— Van dretlen inet dc stcunleller ,v voorsjan, is stmlfn

(silreclen) gevormd. Zie s.

— Kil. Drcelcn, fr.vfelen.

— All. Dreeling, Gcdreel.

— DREELEN. z. Kcder-, Op-.

DREESEM, m., met schcrpl. rt- en sdiuifelcnde .«.

Eene plant die in de wct-onschap glet/ioma hftterae-a h.

lieel, fr. iierrr trrrestre, herbe de dif. Jean, rondelette,

territe. Do drepsem wonlt ook Sinl-Jans-ranke genaamd,

en in de Wdb. Onderhageen Aardveil, bij L. Vossius <v/7-

-<//, eerdf--.'eldt en eerf-zeell. Er gtx>cit vool di\?csom langs

dicn grachl. Do zieke drouk thee van dreeseni.

*DREETE, bij Kil. zie dretki..

DREEUWEL (wvl. drfj-.wei). m. IVbbeling, kind,

bond of kal die verlivetcld en vortecuweld is. Dobbol dat

kalti j Mig niet. go rondt or eenen divouwol van ni.iken.

DREMMELEN.<fn»»;«rV</c-, lied otirn grdremmeiJ,

o. w. Dravoi!, trippelcn, met Ulov-ne stapjes loopen. fr.

tnmer^ trotwr, tretfine.-. Eon ezcl drvnunelt geern hngs

een voetwegel. Het kind dremnielde langs den graoht voort.

Hij heofl gehcel den dag geilremmeld van "t een gehuchte

naar "t ander.

— Tivnton. drenten. Ik wo^-t niot waarom die \-cnt gevlu-

rig lond het hnis koiiit dvemmolen; ik hob er geene livuw in.

— All. Divnnnoling.

— Ook Dtimmelen.

DRENDEL. m, Al wat pecs- of draad.aehiig is, d. i.

dun en slingoraehtig, b, v.

-- De lango dunne worlels ofdclijnc slapiw Stengels van

zokere planlen. Aardbe.:iektuid kniipt met zijne lange
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drendels over den grond. Die w.ucipum uccu lauge dren-
dels van wortels.

— Lange rekachtige bloedklonter, slijm, enz. Het zijn al

drendels aaii die wonde.

— PeesaclUig vlies of slimpc van gekooUte melk of van
vleescli. Ik nioet al die drendels niet hebben.

— Flenter, flarde. Zijn kleed hangt al in drendels. De
drendels van haar kleed sleepten achter hare hielen.

— Lange franje, kwispel, lint, enz. die ergens aaii han-
gen. Eene nmls met lange drendels van linten. Een dier in^t

een langen drendel van eenen steert. Lange drendels van
franjen

.

— "Wordt 00k gezeid van iemands lichaam, beenen,
armen, of ^ingers die lang en slak zijn. Een drendel van
een vrouwnienscb. Dat is de vuilste drendel dien ik nog van
mijn leveu gezien heb. Een lang- drendel van eenen
niensch. Lange drendels van beenen. Lange drendels van
vingers.

DRENDELEN, dretidelde, )ieh of hen gedrcndeld,
o. w. .Sleiiclcrcn. Langs de .straat drendelen. Hij is naar
huis gedrcudelH. Ik drendelde hem acbtema.

— Drendelen en vendclcn, tautol. In plaats van thiiis te

werken, drendelt en veudelt zij achter strate.

DRENTEN, dreiitte (wvl. ook drentege, zie imper-
fect

,
keb gudrent (fvl. cdrent, zie GE), o. w. Drentelen,

zwalken, traagzaam gaan . Hij drentte naar huis. De borze-
snijder drent gediuig tusschen het volk. Hij drent rond ons

^

om tc hooren vat v,nj zeggen.

— Ook Trenten.

—DRENTEN, z. ^"oort-, Weg-.

DRESSE, V. Schapraai, spinde, fr. garde-manner.
Lepels, vorken en messen, vleesch, brood en boter in de
dresse sluilen. Eene dresse met of zonder laden. Eenj
dresse in den nnuir gem.ctseld. Eene dresse van zacht hont.

De kat was in de dresse gekropen. Er zijn streken waar men
dc woorden schapraai en spinde uiet gebruikt noch vcr-

sta.it, en aleenlijk het woord dresse bezigt.

— ^'gl. fr. dressoir.

DRET, o. Een ivakkcr vlug kind. Dat meisje is zoo
een dret. Een dret van een Itind.

DRETE, bij Kil., zie DRetel.

DRETEL, ni., z\vare c. Hetzelfde als Dreutel, hoopje
drek. Kil. Drete, dreete, crepitus ct merda. Drijten./o/vri-/

Drijt, stercus. Zie drits.

— Fig. Onnoozele praat, verdrietige klap, gezeever. lit

kan zijnen dretcl niet meer verdra^en.

DRETELEN, dretelde, heb gedretold, o. w., zware e.

Dreutelen, routelen, talmen, fr. lanterttcr, lambiner.
— Onnoozelen praat vertellen, zecveren. Wat dretelt hij

daar nog eens.

— Ook b. w. -Met dretel bevuUen, bedretclen. Geheel de
gang is gedreteld met slijk.

— Afl. Dretelaar, Dreteiing.

DRETS, m. -Modder. Zie drits.

-DRETS, m. De daad van dretsen, draf, diil, loop,

fr. trot. Op den drets gaan. Op den drets zijn. Zij is altijd

op den drets (op den dril). Hij is op den drets acliter een
nieuw peerd (hij loopt hier en daar rond om een nieuw
peerd te kooi^en). Van 's morgens vroeg was hij reeds op
den drets om zijne waren te verventeu.

— Dretsel, het resultaat of uitwerlisel van 't dretsen i

eene plaats, zooals b. v. de platgetredcnheid van 't gra,
van eene akker\'nicht, het gekneedsel van 't zand of ^

't slijk in de straten, de beslijking van den vloer in
huis, enz. De drets van de aanden in dc weide wordt r. .,

Slets en .Sloeze genaamd. De jagers makcn dikwijls sth
delijkc dretsen in de klavcr en andere wuchten. In de zi -

duinen vindt men geenen anderen weg dan den drets \

de visschers. Men maakt eenen drets in huis, eenen drets >

;

den_vloer, als men weg en weder loopt met beslijkt schc.< ,-

sel. De gang was een drets geworden.

DRETSilL, o. Het resultaat of uitwerksel van 't dret-

ten in eene piaats, anders ook Drets geheeten (zie DRET-. I

De vloer, de gang van mijn huis is gelijk een dretsel (is viil

als of men er gedurig over en weder geloopen had).

— Dit woord is gevormd van 't radikaal van dtct-lcn

met den uitgang sel. Vgl. Baksel, Maaksel, Schepsel, enz.

DRETSEN, dretste (wvl. ook dretstegc, zie IMPER-
FECT), Ju-h gcdretst, o. w. Dretten, draven, drillen, fr.

trotter. Het kind dretste ncvens zijnen vader. De l-.ond

dretst door den regen. De brievenbode dretst van 't een

huis naar 't ander. Zij dretst gehecle dagen. Door sleclu

weder dretsen. Zij bleef veel beter in huis, dan a1z6o o; •

strate te dretsen. Door het slijk dretsen.

'k Hoor niets als de deuren kletsen.

En het volk de straet op dretsen;

Oud en jong 't is al te been.

(Vaelandc.)

—DRETSEN. z. Af-, Xa-, Rond-.

DRETSEPAANDER, -PANDER, -PENDER,
m. AVordt gezeid van iemand die veel op den drets, d. i.

op den dril is, die nu hier dan daar loopt naar kermis.seji,

baarloopen, gaaischietingen, enz. Des zondags is hij nooit

thuis : 't is een ware dretsepender.

— Zie DRTTSEPAANDER.

DRETSEPOEL, m. Wordt gezeid v.-m iemand die

overal rondloopt en het leegste werk verricht 't zij binncn ol

buiten huize. Zij is de dretsepoel van 't huis.

— Zie DRITSEPOEL.

DRETSER, m. Looper, die veel dretst.

DRETSIG. adj. ZieDRlTSlG.

DRETTEN, rf/-f//(7 (wvl. ook drcttege, zie mPERl'ECT),

keb gedrct (fvl. tdret), o w. Hetzelfde als Dretsen, fr.

trotter.

DREUM, m. Zie drum.

DREUM, DREUMEL, bij Kil., zie dr.jm, 1 .

DREUMEN, dreumde, gedreumd, b. en o. w. Zie

DRT/MMEX.

DREUMER, m. Zie DRUililER.

DREUMWIND, m. Zie drumwind.

DREUP, m. Hetzelfde als Droop, drop, het afdruppen,

afdruipend vocht. Onder den dreup van de ozie staan. De
dreup van de kraan eener bierlon.

— Ook Drupsel, afgedrupt vocht.

Zoo medicinael als balsem drope.

(Anna Biins.)

— A'gl. PlJPJE-DROP.

DREUPEL, DROPEL, m. Hetzelfde als Droppel,
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'lrii|)l>(.-l, fr. ifontlc. FFct rtgeiit grooto circupcls. Die twec-

lini^eii gclijUen malUA'Kler lij'c t-.voe cb'.:'iip?l<i walev. l.aat

I iicn dreupcl uit clit inctleciiiellesclijc in uwe zicke ooge

\ alien. Drcupels bloetl. « Wijii vlocliten zijn vol dropclcn,

\('l dimw es mijn hoocli. . (Anna Biins.) « Sj'ii heylich

bloet liep ende vlocydc wi sinen licliacm totter laetster

,/iopel toe. >• (Th. van IlerenLivls.)

— Borrel. Eenen dreupel drinken. Een dreupelken

jiMiever. Ecneii dreupel ophcbben (een weinig bedronken

/,j„).

— Iheiipcltjcs blofd, naam van ecnc Iiofplant wier l)loe-

nien aan liloeddroppels gelijkcn, polygonum oricntaU- L.,

fr. renoHc'c dii Levant ; ouk ( hize-lieveu-Heeren-traantjes

gehceten.

DREUPELAAR. m. Die veel bonds drinkl, jenevcv-

diiiiker.

DREUPELEN, dreupchle, heb gfdreupeld, o. w.

I )riip[)olen, in drojipels nedervallen. Het zweet dreupelt van

zijii vooi lioofd. De cuzie dreupelt, fr. le toit degontte. Het

liegint te dreupclen (regendroppels).

— Borrels drinken. Hij dreupelt te veel. Hij kan sclnik-

kclijk dicupelen. Hij zal zich dood dreupelen.

DREUPEN, dreupie,gedrenpt, b. en o. w. Hetzelfde

alb Dnippcn. Ecnc liesji dreupen. Het dak dreupt als 't

r(.'i,'cnt. Zie druppe.n.

DREUPIG, adj. Zie druitig.

DREUPSEL, o. Zie drui'sel.

DREUVE, v. In ccnige gewesten hetzelfde als Drcve,

fr. iilhr. Ill dc groene dreuven. — Wegens eH!=e, ziebij E.

DREUZELEN, dreuzclde, hch gedrcuzcld, o. w.

Sukkelbii, tjoleu, krasselen, ziekaehlig zijn en kwijnen. Het
1- al langdat hij dreuzell.

— Afl. Dreuzelachtig. .

DREVE, v. Bij deringgiavers. Een gang of strook

doring van twee voet breed, die men laat staan om het in-

.storten van do waak te beletten, terwijl men het midden

uilgraaft.

DREVEL, m. Draf, drets, dril, gang, loop, fr. trot. Op
il.ii drevel gaan. Op den drevel zijn. De hofhond heeft zijne

ketcn afgesnukt, en is geheel den nacht op den drevel ge-

wccst. Des zondags is hij altijd op den drevel, nu eens naar

cUv.e kermis en dan eens naar eene andere. Op den drevel

/ijn achter lets (rondgaan om iets te vinden en zich aan te

I haft'eu). Hij is op den drevel achter eene Veurnsche koe.

— Het spoor dat men achterlaat in de plaats wa.u' men
i^cdrevcld heeft. De jagers hebben eenen schadelijken drevel

gcmaakt in de akkervruchten. De drevel van de aanden in

de weide. Men ziet aan den drevel waar eene kudde schapen

voorbij getrokken is. Men vervolgde de dieven op hunnen

drevel. De drevel van eenen mol (de gang dien hij langs den

grond ojnvcrpt, anders ook Rede genaamd, en waarin hij

wcg en weder loopt).

— Slag met de hand of schop met den voet. lemand
irnen drevel draaien of geven. Eenen drevel krijgen of ont-

\angen.

- Duigtap, Ix. gonjon. ZieDUlGTAP.
— Een drevel moslaard, een \-lek of kkidde niostaard

in de teljoor. Geef mij eenen drevel mostaard cm hesp te

eten. Een drevel mostaard met peper en zout.

— Vlck of snict die men zich ergens aan wrijft, Looji

tc^cn de deur niot, zij is niaar versch gever\vd : gij zoudt cr

eenen ilievel aan krijgen. Hij had een drevel aan zijn klee I

van langs den kalken muur te wrijven.

— Verlics dat men doet, schade die men lijdt aan iets dat

men koopt of vorkoopt, enz., anders gezeid Lek. Hij heefl

dat gekocht, meenende eenen hazaard te doen ; maar hij

mocht er wel eenen drevel aan hebben. Ik ben er eenen

drevel aan gezet. Hij heeft mij daar eenen leclijken drevol

gezet.

— Dienstjongen die 't vnilsle werk verricht en rondloopt

overal waar hij gezonden wordt, fr. galopin, eng. drudtre.

Kil. vertaalt Drevel door mediasttmis. sZend uwen drevel

of leeijongen om een paar halve leerzen. » (G. Gez.) Een
rappe drevel. Een dwaze drevel. Eenen drevel houden (,\

hebben

.

DREVELAAR (wvl. DREVEt.T>RE), m. I.:-mand die

veel op den dril is. Het is maar een drevclaar.

DREVELEN, drevdde, heb gedreveld, o. w. Op den

drevel ziJLi, drelsen, straat oj) straat neer gaan. Zij zou veel

beter in Iiaar huis blijven, dan geheelc avonden zoo langs

de straat te drevelen. Hij is gaan drevelen. « Ge weet, myn-
heer, dat ik liefhebster van dc bloemen ben. Laet my en

Tricn hicr nog wat om en weer drevelen. » (C. Duvillers.)

Ghelijck Diana placht,

Als zy door het bosch-wout gaet drevelen ter jacht.

(J. de Harduyu.)

— b. w. Bij brouwers en kuipers. Met drevels of duig-

tappen aaneen hechteu, h-. gonjonner. Den bodem van

eene ton drevelen. (Vgl. Drijven.)

DREVESTUK, o. Bij deringgiavers. Een stvJc dering

dat van de dreve afgehouwen wordt. De drevestukken zijn

gcmeenlijk groot en zwaar. ^

DREZEN, dreesdc, Iteb gedreesd, o. w., met zware e.

Hetzelfde als Drctsen, draven, loopen. Door 't grasdrizen.

Langs snialle wegels drezen. Een geneesheer nioet kunncn

drezcn (moet wcl te becnc zijn om van 't een naar 't andor

te loopen, om rond te reizen).

— Kil. Draselen, oberrare, circiimerrare, vagari. Alg.

VI. Idiot, heeft Driczen, o. w. Haastig loopen.

DRIBBELEN, dribbelde, heb gedribbeld, o. w. Dre-

velen, drillen, straat op straat neer gaan, Ga langs de straten

niet dribbelen.

DRICHT, ni. en v. De bebouwing van 't land,

beslaande in plocgcn en zaaien of planten. Den dricht bcgin-

nen. De dricht is gedaan. De Maartsche dricht. De dricht

na den oegst. Goed weder, slecht weder voor den dricht.

« Groen coorcn, ende ander wiuter-vi-uchten tot half Maerlc

worden ghehouden voor gars ende volghen den grondt,

behoudens dat den proprietaris den sterf-huyse sal goet doen

dricht ende zaet, ter estimatie, ende naer half Macrte sijn dc

voorseyde winter-vruchtcn ghedeelicli als ander have.

(Cost. v. Aelst.) vc De winter-vruchtcn by man ende wijt

binnen huwelick besaeyt op lecn ofte erfve, van d'een of

d'ander zijde ghccommcn, sijn tot half maerte bckcntvoor

zaet, mes ende dricht, ende vermach den erfachtigeu ter

eerster doot 't sy t' hoir vauden everlcdene ofte den langhsl-

levende, naer dat de besaethede oj) haerlieder respecti\c

erfve gedaen is, hant daer an te slaen, betalendc zaet ende

dricht tei gemeender bate sonder meer, neniaet- naer half
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maerte siju de voornomde vruchteii glierekent ende glieliou-

den als mciiblc, wcssnde deelsaem half en liaH. De somer-

vruchten sijn gereUent voor zaet, mes ende dricht, tot sintc

lans messe midden somer, ende mogeu dacr vooren by den

erfachtigen anvceil worden, ende dacr naer \oor meublc

ende deelsaem. Planten van koolen sijn altijts gerelvent

cattheyl ende nieuble naer kers-avonl, ende te voortn voor

zaet ende dricht. » (Cost. v. Audenaerde.1 « De helfwin-

ninge is een recht van te profiteren de helft vaude vruchten

oewassen op sekere gronden ; daer van de settiugen wo/den

ghedraeglien half en half, by den bedryfver ende den eyghe-

naer; alhoewel den Eygenaer niet en heeft te contribueren

in dricht, saet, vette, nochte labeur. , (Vi. Selting-boec.)

— Ail. Bedrichten.

DRIE, drij, fr. trois.

— AVclk is het mecrvnuil van dric' In vele blrcken is het

driei'n in twee lettergrepen. Bij de West-Vlamingen is het

gem. drie'n in eene greep; en zoo docn wij met al de woor-

den die eiudigen op a, cc ^scherp of zacht), ie, oe of 00. Dus

Bra (laiil, fr. inollet), mv. hraan, elders brai'n.

Spa (fr. bechc), mv. spaan, elders spaiiii.

Via (vlade, fr. flan), rav. viaan, elders vlaaii.

Snee (snede), mv. snecii.

.Stee (stede, stadj, mv. steen.

Tee (fr. orteil), sckerpe e, mv. tee'n.

Wee (fr. dotdeiir), scherpe e, mv. wee'ti, elders weccn.

Zee (fr. mer), scherpe e, mv. zee'ti, elders zecdii.

Bie (fr. abeille), mv. bie'n, elders bieen.

Knie (h.genou), rav. knie'n, elders knieen.

Spie (fr. cheviUe), mv. spie'n, elders spiei'n.

Roe (roede, fr. -verge), mv. roe'n.

Schoe (fr. Soulier), mv. schoe'n.

Schroo (schroode), mv. schroo'ii.

Stroo (stroohalm), mv. s/roo'/i, enz.

— Dobbel rndrir, zie l)i>BBEL.

DRIEAAL, m. DRIEAUWE (wvl. dkieouwe, zie

AU), V. Eene drievnddige aar, drie aren op eenen halm,

eene aar met tvpee kantartn, fr. epiramiii.x.

DRIEBEK, m. Zie DRIETUIT.

DRIEBOK, m., rav. driebokken, vklw. driebokske[n.

Tros van drle aaneengevoegde noten, krieken, appels,

kwispels, enz., anders ook Driekoppel geheeten. Er staat

een driebok aan den top van dat takje. Er zijn veel drie- en

vierbokken in die maude noten. — Zie BOK.

DRIEDE, adj. Hetzelfde als Derde, fr. troisieme. Ik

was de tweede en hij de driede. Het is reeds voor den

drieden keer dat hij veroordeeld wordt.

— Meest gcbruikt in Veurne-Ambacht.

DRIEDRAADDE, adj. Uit drie draden besla.inde.

Driedraadde brcisayetle. — Zie -DE.

DRIEDS, bijw. Ten derde, fr. troisiemcment. Daartoe

raoet gij eerst uwe jaren hebben, tweeds de toestemining

uwer ouders, drieds uwen kerstenbrief, enz.

DRIEDUIM, m. Zie drieduimer.

DRIEDUIMER, DRIEDUIM(«vI.-jruM,zie ri),

m. Eene plank die drie duimen dilc is, en acht a negcn duim
breed.

DRIEGSTEEK, -STEKE, v. Manier van met wijde

steken te naaien, fr. faufilure, couture a grands points.

Jlet dc driegbleke naaien. D; sinkken van een kleed mcl
ee:ie driegsteek aaiieenhechtcn.

DRIEHOEKTE (wvl. -houkte, zie ou), adj. Dat
drie hoekcn hecft. Eene driehoekte liguur.

DRIEJAARSCHOTE, -SCHEUTE, v. Een bosch
dat reeds driejaar, sedert den hauw, wedefom uitspruit en
opgroeit. Ge raoogt geene driejaarschote alkappcn. — Zie

SCHOTE.

DRIEKANTTE, adj. Driekantig, drie kanlen heb-
bende.

DRIEKOP, m. Scheldnaam dien men goeft aan iemand
die een groot dik hoofd heeft.

DRIEKOPPEL, m. Driebok, drietruLsch.

DRIEKWARTBEITEL (>vvl. -beertel, -bertei.),

m. Platte steekbeitel die 't drievierde van eenen duim breed
is. De driekwartbcitel is smaller dan de duimbeitel, en
breeder dan de halvenduimbeitel.

DRIELESSE. v. Een lijkdienst met eene Xachtmette
(fr. iDi nocturne) en de Lauden van de Getijden der Overle-

denen. Hij is begraven met eene drielesse. De zeslesse en
de negenlesse kosten meer dan de drielesse.

DRIELING, m. en o. (zie -ling). Het drie vierdevan

eene maat. In 't bez. :

— Het drie vierde van eene roede, d. i. negen voet,

sprek. van eene roede van Iwaalf voet. Eenen drieling

deringlcoopen (d. i. een stapel gedroogden dering van Si

voet vierkantte).

— Het drie vierde van eene kanne, d. i. eene pint en

half, of drie halve pinteii, aangezien eene kan twee pinten

inhoudt. Een drieling bier, wijn, azijn, enz. — Ook eene

llesch die ziUk eene maat bevat : de drielingen en de pot-

flasschen, vroeger zeer gemeen, zijn kort van h.als en dik

van biiik. Hij had in den kelder nog eenige drielingen mr

'

wijn van 't jaar elve.

— Het drie vierde van eene ton, d. i. zestig stoopen

(zijnde eene ton van 80 stoopen). Een drieling bier. — Ook
een vat of ton die zulU eene maat bevat.

DRIELOOP, m. Een schietgeweer met drie loopen,

ir.fusil a trois canons, a trois conps.

— Gewand of schijfblok met drie katrolien, fr. moiijlc ii

trois poitlies.

DRIEMAATZAK, m. Een graanzak die drie matcn

of zes vaten inhoudt. Zie ZESV.VTER.

DRIEPIKKEL (wvl. -pekj^el), m. Zie DRiESTijPEK.

DRIES, m., mv. driesen, DRIESCH, m., mv. dr/c-

schen. Eene wcide die men in zaailand verandert, gescheurde

bilk, andei's ook Groeze genaamd, bij Kil. ager novalis :

ager pascmis. De driezen geven gemeenlijk schoone vruch-

ten. Eenen driesch met tarwe bezaaien. « Den pachter sal

vermogen alle meerschen ende driessc/ien te besaeyen,

behoudens dat hy de selve sal meerschen laten dry jaren

voor t'expireren van sijncn paclit. » (Cost. v. Audenaerde.)

— Ook gebruikt als benaming van Een open plein, meer

of min begraasd, met of zonder boomen, waar gemeenlijk

eene straat of drie op uitkomt. Hij woont te N. bij den

Dries. Jongen, waar hebt gij geweest ? Met mijne maatjes

gaan spelen op den Dries. Er woont veel arm volk rond

den Dries te N. De Dries te Kemmel is de begraasde en
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niol booiiui , bcplante pl;uU liij Jc KltU, roiuloni met liiii-

zcn bebiHi «1. « In Er. en VI. wonil de iiaiim van dries

veelal gegc ven aan zekerc uitgestieUlhcid jjronds, die vrij

gebraikbaar ligt, hier en daar, doch ongercyeld, met boo-

nicn beplant en onder wier schaduwen schapen en koeien

luinncn vrijen loop haddcn . In Limb, is dn'esch eene

wcide, gewoonlijk openbaar, met talrijUe boomcn bescha-

duwd, zoodat er niets kan op wassen dan slecht gras, dat

door hot vee wordt afgebeten. Deze weiden liggen veelal

dicht bij de hiiizen. In N.-Br. en de Kemp, heel't dries ook

eene soortgelijke beteekenis, namelijk die van weide, dicht

bij of aan de woningen vast, waarop men bleekt. Men zegt

nooit in maar op den driesch, zoodat bet eent opene of

hoogs>elegene plaats is. » (Alg. VI. Idiot.)

DRIESPIND, o. DRIESPINDER, m. (wvl.

-S1MIM>, 2ie IM)). Kcne graauniaat van zes achtendeelen of

z<'S verkaarts. De werkman hecli eenen driespiiider koorn

doen malen voor de bakte. — Vgl. .vchtendeki,.

DRIESTAGIE (zie -.\gie}, v. Eeu huis van drie vev-

diepingen, fr. niic niaison ai'cc nn rez-de-chaiissee et dt'iix

e'ta^es. Die hui^en zijn alien driestagien. Eene tweestagie

optrekkL-n om ercene driestagie van to niaken. Zie staGie.

DRIESTIG, adj. Zie druistig.

DRIEST!JPER (wvl. driestiper, zie ij), m. Drie-

pikkel, iirie\oet, treeft, fr. tre'pied. De kuip slaat op den

- In 't bez., Staanijzer, keukengeiief best;<ande m eenen

4 op diie pooten of pikkels, en dienende oni een vat

bu\en het viiur of anderszins te ondersteunen, fr. chevrettc,

trt'pied. Een kom, pot, moor of panne op den driestijper

plaatsen. — Zie STIJPER.

DRIETAND, m. Bij landb., zie asgel.

DRIETIP, m. Zie drietuit.

DRIETJE, o. Zoo heet te Brugge een lang broodje,

wegendc (ecnijds het derde van eenen steen) heden eenen

kilo.

DRIETRUISCH (wvl. dkietrucsch, zie fi), m.

Driebok, tros van drie aaneengevoegde noten, appels,

laieken, enz. ZieTRL'iscH.

DRIETUIT (wvl. DRiETUL r, zie ri), m. Een hoed

met drie tippen, zoo als de pricstershoed, fi. tricoritc; ook

Driebek en Drietip geheeten, hoU. Steek. In de andere eeuw

ilregen vele wereldsclie meuschen den drietuit. Keizer

Napoleon I met zijnen drietuit.

— URIETUITTE (wvl. DRIETUUTTE, zie ui), adj. Drie-

hoekig, fr. ii trois coins on angles. Een drietuitte priester-

hoed. Een drietuitte brood. Een stuk jiapier drietuitte

snijden.

— Zie TUIT, en -UE.

DRIEVOET, m. Zie geua.nd.

DRIEWIELDE, adj. Met drie wielen. Eene drie-

wielde kar.

DRIEWIELKAR(RE, v. Kar met drie wielen, anders

0"k Boneele genaamd.

DRIEWIELPEERD, o., fr. velocipede <> trois ronei.

. Zie WIELI'EEKD.

DRIEWOON (wvl. DRIEWEUNE), V. Driewoonst, een

huis van diie woningen, drie huizen aan elkander gebouwd.

DRIEWOONST(\vv1.T)UIE\vki:.nste),v. Ken huis van

dne woningen. Het was te voren maar eene tweewoonst,

maar hij heeft nog eene kamer aangcbouwd en er eene

driewoonst van gcniaakl. Eene driewoonst koopen.

DRIFT. Dit woord is m. bij ons, en v. bij de Mcill. Met

grooten drift. In den eersten drift.

— Bij brouwers. Het drijven, de gisting van vcrsch-

gebrouwen bier. De kappe van den drift (het schuim van de

gisting).

— De snelle loop van eenen stroom. Als de sluizen van

eenen stroom gesloten worden, dan houdt de drift op. Het

is drift morgen (z3gt men langs de Schelde en Leie, om te

beteekenen : morgen gaan de sluizen open).

— Tegeii drift werlter, tegen den stroom op varen of

zwemmcn, fr. alter contre le eonrant. Wordt gez. in eig.

en fig. zin.

— Het drijven, stroom. Do zwemmcr werd mede-

gcsleept met den drift van 't water. Die beek heeft veel drift.

Do drill van 't bloed in de aderen.

—DRIFT, z. Schaap-. — Zie DRIFTE, v.

DRIFTE, V. Het beloop dat een schaper heeft om er

zijne kudde te leiden: anders ook Drift, ra. en Drijf, m.

geheeten. Die ver en bij langs kanten en straten mag
gain, heeft eene groote drifte.

DRIJF (wvl.DRtlF.zie IJ), m., zonder mv. Hetzclfde als

het hoU. Dreei en Drift in den zin van kudde, fr. troupeau.

Eeu dtijf schapen. De herder met zijnen drijf. Eenen

grooten drijf hebben, fr. avoir ungrand troupeau.

— De bepaalde wegen en straten langs dewelke, volgens

afspraak met de geburen, een scliaapboer zijne grazende

kudde mag drijven. Die boer heeft eenen grooten drijf.

De schaper mag buiten zijnen drijf niet gaan. Zijn drijf is

eene uur in den onitrek.

DRIJF (wvl. DRn'E), v., mv. drijven. Hetzelfde in

eenige gewesten als Dniif, fr. raisin.

— Zie daarover bij FRIJTEX.

DRIJFBERD, o. Bij strojdekkers. Soorl van plamate

w.iarmede zij de gaten van het stroodak aan de euzie effen

slaan nadat zij eerst afgesneden zijn geweest.

DRIJFDAK (wvl. DRJiFD.Mv, zie ij), m. Een stiooien

dak waarin de halmen met de gaten of dikste einden neder-

v.aarts of met de toppen opwaarls liggen. Een huis met een

drijfdak. Een drijfdak maken. Men zegt dat een drijfdak

langer bewaart dan eei^auder dak waarin het stroo met de

toppen nederwaarts gestreken ligt.

*DRIJFFEN,bij Kil., waarvan het frequent. Dreefelen.

Zie DKEEKELEX.

DRIJFFOKKE (wvl. driiffokke, zie ij), v. Bij zee-

visschers. Een klein vierkantte zeil dat de visschers, bij

middel van hanepootjes, waterschote en opreep, onder het

zeewater openhouden, om den gang van hunne schuit te

tenimen, terwijl zij visschen.

DRIJFHAAK, ra. Bij timm. IJzeren klemhaak om
zolders te drijven, d. i. om de planken dicht te m.aken.

DRIJFKELDER, m. Bij brouwers. Kelder waarin

men het bier in de tonnen laat drijven en gisten,

DRIJFSNEEUW (wvl. driiksnee), v. Sneeuw die

onder 't vallen door eenen hevigeu wind gedreven wordt.
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Hot is laslia Ic^en dm wind gaan, als er drijfsneeuw vlicgt.

— ATcn zct^t oc)k Drafsneeuw.

DRIJFWEIDE (wvl. driifwee), v, Eenc woide

roiidtini aO^eslolcn waar het vce in giaast.

DRIJFZAND, o. Wordt gezeid niet aleen van zand

dat boven den aardbodem door den wind of het water

gedreven wordt, maar ook van dat zand dat in de aarde

door het Uwelmwater bewogen w-ordt en gemeenhjU

Kwehiizand hect. Hij heeft eenen put gedoh'en lot in het

drijfzand.

— In dc Kempen dref, drcfgrond bet. Onvaste zandlaag

die men bij het graven soms ontmoet, zegt het Alg, VI.

Idiol.

DRIJT, bij Kil., zie TiRETEr..

'DRIJTEN, bij Kil., zie DRETEr,.

DRIJVELAAR (wvl. drivelare, zie ij), m. Ilctzelfdc

als Dniivclaar.

— Zic ondcr FRIJTEN.

DRIJVEN (wvl. DRIVEN, zio l.l), dn-ff (wvl. ook

drilfdcgc, 7At imperfect), gi-drcvfii (IVl. ,':dn-.'cii), b. w.
Bij timm. De planlcen van eenen vlocr of zolder (met klem-

haken) aaneendringen en zoo dicht maken dat men schier

dc voegcn niet en ziel. Eenen zolder drijven. Dc ))lanken

drijvcn.

... Tinimerman

Die balken past en libben leg(.

Die solder.s drvft en daeken recht.

(P. Coon.)

— Een dak drijviii, een drijfdak makcji. Zir drijkdak.

Een gedreven dak. Van 't kooin dat op den akker door

den wind neergebogeu ligt, zegt men : Het is gelijk ceji

gedreven dak.

— Eenc koe drijvcn, of ook Eetie koc Iciden. Wordt
gczckl van eene tochtige koe die men naar den sticr drijfl

ofleidl oni besprongen te worden. De koe is s|)eldig, wij

gaanze drijven.

— o. w. met licbbcn of zi/n. Gisten, h.fcrmentcr, sprek.

van bier, wijn, cider. Er komt eene kappe op eene vloeistoffd

die drijft. Htt bier grijpt als het bcgint te drijven.

— /;/ 7 wit drijTcn, sprekende van eenc koc, fr. avoir .

line Iczieorrhir.

—DRIJVEN, z. Zeugc-.

DRIJVER (wvl. DRIVER, zic ij), m. Ketser, muklcrs-

knccht die den ezcl drijft om de bakten rond te halcn of te

voercn.

— Jong zwijiitjc, andcrs ook Looper gehcclcn, onulat

men die zwijntjcs nnar dc markt di ijft, en niet in eene renne

vocrt.

— IJdel scliip dat met den drift, d. i. met iloi slroom,

voortdrijft, zonder te moetcn getreild worden.

—DRIL, -DRILLE, z. Boog-, Snaar-.

DRILBOUT, m. Groole lange nagel of ijzcren spil met
eenen ko]i aan 't een cinde, en eene spie, fr. ciavettc, of

eenc schrocfnioer, fr. c'eron, aan 't ander eindc, fr. Imiihn.

Eenen balk -met diiibouten vasdeggen. Drilbonlen in den

kop van dc molcnns om dc x/ekken vast te anl;eren.

DRILKOUSE, V. Vrouw ..fdochtcr die vecl op den

dril IS.

DRILLE en DRULLE, v. .Spille of priem om ,

in ijzer en stcen te booren, fr. foret,

— "Weil, hoeft Dril, m. ; bij ons is het vr.

^ DRILLE, -DRULLE, z. Kokke-. Zic ook I

-DRILLEN,z. In-.

DRILLING, m. Bij pottebakkers. Soort van bloem[.'.t.

Zie PEE.

DRILNOOT, DRULNOTE, DRAAINOTE,
-NEUTE, v. Kinderspeeltiiig bestaande in eenc kastanjc-

ofokernoot, of in eenen perzik- of abrikoksteeu, die oj. .'i

kanten doorboord is, zoodanig dat er een spilletje d

door zit omwonden met eenen draad die opde zijde uid,

en dient om dat spilletje te doen gedurig draaien.

— Fig. Zot gcVjk eene drilnotc, uit der mate zol. li.

tres-fon.

— Fig. Liehthoofdig vrouwspersoon ; eene die vci-I ' '|

>

den dril is, loopster.

DRILSTEERT, ni. lemand die veel op den dril yiil,

die overal drevelt en dietst.

DRIMMELEN, driinmcldr, hrb gedrimmcld, ... xv

.

Zie DREM.MEl.EN.

DRINKEN (wvl. DRUNKEN, zie IND), dronken drank

(wvl. ook drinktege, zie IMPERFECT), Jieb gedronken (fvl.

edronkrn, zie GE), b. en o. w., fr. boirc. Drinkcn van

't vadcrland weg (drinken zonder maat noch regel, \.pra!ter

moduvi et rationem). <-. Hy adt ende drnnc. » (M. Lam-
brecht.) <. Doe dranc hem eenen man dood in de Roskam.

»

(Kr. V. Br.)

— Oiitbijten, fr. dejeuner. Eerst naar de Icerk gaan bid-

den en dan komen drinken. Hebt ge reeds gedronken? Hij

was bezig met drinken als hij den brief ontving. Eenen

werkman zijn drinken dragen.

— Met zijn. Ingedronken worden, indringen, trekken in,

fr. /leneirer, s'infitirer. De olie drinkt in 't laken, fr. I'huiln
'

s'imbibe dans Ic drnp. {let water drinkt in den grond.

— Fig. De boosheid, deondeugd drinkt meer en meer in

zijn hert.

--DRINKEN, z. Door-, Dronkc-.

—DRINKER, z. Dronkc-.

DRITS, DRETS, m. Drek. De wcide lag bedeistcrd

met ilcn dunnen drits van de koeien.

— Vniliyhcid, slijk. Door den drits gaan. De drits ^an

de wegen.

— Kil. heeft drijt, drete, drecfe in den zin van drck.

Zie DRETEL.

— Dit woord boort men meest bij de Oost-Vlamingen.

DRITSEPAANDER, -PANDER. -PENDER,
m. Drekniande, korf dien men medcnecmt om den drek

langs wegen en straten te vergaren.

— Zie ook DRJiTSEPA,\NDER.

DRITSEPOEL, m. Slijkpoel. Er is hicr en daar een

dritscpoel in die straat.

— Mccst gebruikt bij de Oost-Vlamingen.

DRITSIG, DRETSIG, adj. Drckkig, modderig,

drassig, vuil, fr. fangenx, bonenx. Dc w'cgen zijn dritsig

als het dooit.

— Fig. Eedenkclijk, moeieiijU, netelig. In ccncn dritsi-
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eslaiiil zijn.Zich in liritsige omstandigheden bevind!.!).

vlrilsi^e z.nalc.

- All. Drelsigheid.

Mc-rst gebniikt bij de Oosl-VIamingen.

• DRIWIERE, V. Zic DUWIERE.

DROEF (ttvl. DROUF, /.ie of.), adj. Boosaardig, kwaad-

willig, fr. mediant, malicicux. Ecn droeve joiigen. Kind,

ge meugt niet droef zijn. Drocf volk. Ecn droeve hond.

Eene droeve ziekte, fr. maladie malisrne. Droeve koortsen

(kwade Uoortsen). Dat boek is droef geschrevcn tegen den

godsdienst. Droef weder. Een droeve winter.

— Niet goed, slecht, ellendig. Droeve kosl (flauwe en

smakelooze spijs). Een droef werk, fr. travail ingrat. Eene

droeve woning, droef huis.

— All. Droevigheid (wvl. ook Drouvigi, zie OE en -heii)).

—DROEF, 7. In-.

DROEFTROOSTIQ (wvl. drouftr-, zie oe), adj.

Bedriilcl, l)ediocfil, trciirig. Hij was zoo droeftrooslig bij

de dood \an zijne moedcr.

DROELIE, V. Zieketierige vrniuv, kwene, vrouw die

zonder ieven of moed is, die drenlelt en klaagt. Ik heb

medelijdcn met die droelie. Eene arme droelie. Het is zoo

ccnf droelii-

!

DROES. in. Hetzelfdc als Roes (met het voorgevoegde

lidw., zif DE lidw.), bethvelming van sterken drank.

^Vls de dronkaerd nu zyn drois had uitgeslapen.

(J.-B. Dccorte.)

DROESTIG, bij Kil., zie druistig.

DROEVAARD, m. Zie droevertk.

DROEVERIK, DROEVAARD (wvl. DROUV-, zic

"i:i. in. \\'e.lcrspannige knaaji, bo(jsaardige jongeliug,

i-endevcnt.

DROGEN, z. Af-. Vgl. -ijroog.

DROL, DRUL, ni. Grove draad cf koordetje van

kriiten, gesi;onncii met eene bezondere soort van spinnewiel

zonder vlieger (Idauwier) aan dc spil. Te Zele in Gost-

Vlaanderen spint men drol.

— De sldfle die van zuike draden gewcven is, zoo als

dweil, pakdoek, enz., fr. cordat, t'totiperie. De drol is grof

en ondichl gewcven. Voorwerpen, die moeten verzonden

worden, in drol pakken. De drol wordt meest te Zele

gemaakt, en daarom ook Zeelsche dock genaamd. (Vgl,

Godsvcldslaken.)

— Dikke draad, in 't algemeen. Het garcn dat gij daar

spint, is veel te grof, 'I is lijk drol! Grove drol van twijn. Zij

kan niet anders spinnen dan dnil.

— Grove stofFe, in 't algemeen. Dal is grove drc'l van

laken.

— Zeildock van hennip voor de molcnwieken.

— UR0U5.VST, m. Leuvkrauier van drolgocd. De drol-

r.-.=if.n van Zele.

droi.goed, o. SlolTe van drol geweven, fr. cordat,

w toiU d*emballag€.

—DROt.LEN, drolde, hcb gedrold, o. w. Drol sijiunen,

K.i\./i/a ntdia ct dura ncre.

— urolspinner, m., UROLSPINSTER, V. Die drol spint.

DROLVOLK, o. Volk dat drol spint en weeft en rondleurt.

— UROLWEVER, m. Die drol weeft.

—DROLLE, z. Akc-, Akke-.

DROLLIG, adj. Gcmelijk, laslig, booswillig. Een drol-

lig wljf (die kijft en knort). Ilij is droUig. Een drollige leer-

mccstcr (die al te sireng is). Ecn drollig kind (wederspannig).

Eon droUigi! hond, fr. tin chicit nurhanl. Een drollige slier

(gevaarlijk). Een drollige wind. Een drollige winter. Drollig

weder.

— Zegswijs. Drollige oogen is een did liertc, boosaar-

dige oogen zijn leeken van een wreeden inborst.

DROM, m. Bij wevers en kamslagers. Het afgesneden

overschot van de keten, nadat het stuk afgcweven is, fr.

peiines. Als een stuk lijnwaad afgcweven wordt, blijft nood-

zakijlijk het laatste deel ofuiteiude van de keten ongeweven;

dit snijdt men dan af te samen met eene smalle strook van

't lijnwaad, zoodanig dat de drom in den weefkam blijft

hangcn on akhis dierit om eene nicuwe keten aan te wiibbe-

len. Als de weefkam nieuw is en dat cr nog geen drom in

zil, moet cr de kamslager eenen drom doorhalen. De draden

van den drom zijn lang of kort, volgens dat men het stuk

rain of nicer afweeft. De drom, die niet gcbruikt wordt om
eene nieuwe keten aan te wribbelen, wordt gebezigd b. v.

bij de wevers om eenen gebroken kettingdraad te vermaken,

fr. lingarU; bij dc winkeliers om zakjes toe te binden, enz.

« Zo wannecr dat saterdach es, zo en zai men niet langher

wcven dan naer noene, noch boomen, noch cnoopen an den

drom. i> (Ciieren van de Wulle weverie Ambachte van

Rousselaere.)

— Hi/ is zi/'nen drom kwi/t, anders gezeid Hi/ heeft

geencii dccsem meer, sprekende van iemand die geen mid-

dels meer heeft om zijncn handel te herneraen en voort te

zetten; b. v. ecn mosselverkooper heeft vijftig frank noodig

om zijncn haudel te hernemcu, maar verleden jaar heeft hij

die vijflig Irank moeten opleven, zoodat hij mi niet voort en

kan : die mosselman is zijnen drom kwijt.

— Kramers heeft Drom, drum, dranimel, dreum,

dreuniel.

— Drom in den zin vaii Inslag, fr. Irame, is bij ons vol-

strekt niet gtkend.

DROM, m. Zie iiRUii

DROMDRAAD, m. Dra.ad van eenen clrom, U.filde

pcnnt!,. Mvt ecncn dromdraail een zakje toebinden. « Waer
'tsaeken dat gy spven locken hairs niyns hoofs vlochtc met

eenen dromdraet. » (F. Vanden Werve.)

1 )c keten die mij bindt is eenen drommeii-draet.

(J. Dc Harduyn.)

DROMMEN, ilromdi'. gedromd, b. en o. w". Zie

1 l)RfMME\.

DROMMEN-DRAET, zie uromoka.vi).

DROM MER, ni. Zie 1JRU.«MER. >

DROMROEDJE, o. Bij wevers. Roede die, aan het

cindo van een sUik lijnwaad, in de bete gesteken en ingewe-

ven zijndc, daarna met een slrookje lijnwxid afgesneden

wordt, en dient om met den drom, die er aan hangt, eene

nieuwe ketting op hot getouw te spaunen en te beginnen

weven. Het dromrocdje, als dc nicuwe ketting of keten aan

den drom gewribbcld is, wordt in de giocf van den schoot-

booni gevestigd bij middel v.m dc sluitrocde. Het drom-

rocdje is aan het begin van de ketting hetgeen de fitsc is aan

het cindo.

DROMWIND, ui. Zie drimwind.



DRO - 236 - DRO
DRONGE, X. Dit w. dat Alg. VI. hiht. geeft is hel-

zc-lfde als ons Ronge, met liet voorgevocgde )id\r. Zie de
lidtt-.

DRONK, adj., comp. dronter, surperl. dronkst. Het-
zelfde als liet holl. Drnnken, fr. ivre. Dronke zijn. Zich
dronke drioken. lemand dronke niaken. Een dronk ventje.
•Een dronk vrouwmensch. « Dronke gezeid is nuchtcr
gepeisd, ,. zegt het spreekwoord. <, Den man is dronke! Wcl
hoe? dronke! hy heeft qualyk een pinljen wyn gedronken. »

(F. Vanden Werve.) . Om dat mijn lierte soo drofitkc is

ghemaeckt. » (B. Gheysen.) <. Als dronck wesende van die
heraelsche ivelkisten. » (I,, dc Huvettere.) « Tenwaere dat
hy hem zelve droncke gheniaect hadde. s (I. de Danihou-
dere.) •,< Nemaer ghemeenliclc droncke of blydo alleene. > (Id.)

's Avonds dronk a!s een dronk verken.

(Vaelande.)

En 5' weirekits dronck-r \olk, eiUies ! en hoor'et niet.

(G. De Dous.)

Aljsalon stack zj-nen breeder doodt ;

Eens ghedroncken heeft hy dat hy droneke wierd.

(Ed. De Dene.)

Bcwynt, bcbiert, dronelier dan een snippe,

Hvi banclic't lioiidendc dan in een grippe.

(la.)

—DRONKE, -/.. Over-, Peerdc-.

DRONKAARD, m. zonder mv. Naam dien de bocien
gevcn aau eene soort van onlmiid, in de weteBschap lolium
teimdcntum, fr. ivraic enivrante, hd. lokh. Er staat dronk-
aard in dat koorn. De dronkaard wordt in eenige <rc\vestcn

van Vlaanderen gevonden, namcjijk in het ]\:ortrijksche, lict

Ipersche en het Poperingsche.

— Kik Dronkaerd, lolhim, zisania:

— Waterput, drenkjilaafs in 't \'c\A waar koeicn en
peerden drinken, en waar men water haahals 't elders ont-

bieekt, fr. abreireoir.

DRONKEDRINKEN, o. w. W„rdt maar in den
infiniticf gebruikt voor Zicli dronkcn drinken, fr. s'enivrcr.

« En wilt riet droncke drinckcn inden wijne. » (C. Van
Dordrecht.) « Dat me nyet droncke drvncke en mochte ->

(G. Weydts.)

Dronckcn driiiehn, vechten,

Vdellicyd iiytrcclitcn.

(B. van Haellcn.)

— Ook silljstantieflijk. Dronkcnscliap, de daad of de
gewoonte van zich dronken te diinken. Eene redevoering
tegen Iict dronkedrinken. Het dronkedrinken is eene schan-
dige daad. « Rakeiide het tuysschen, droncke drinken, ende
andere gcwichtige saken. » (C. Hazail.) « Wacht u van
droncke dryncken. » (Ed. De Dene.)

DRONKEDRINKER, m. Dronkaaid, fr. ivrogne.
•Ms cenen drone wijns dacr een dronckcn drinckcr niet

mede \-erbliit on sonde \ics(-n. (H. Hcrp.)

DRONKELEITE,DRONKELUITE(wvI.-Lura,
zie ui), DRONKELUTTE,v. Dronkige vrouw, vroiuvs-
persoon die dikwijls dronk is. Zijiic vrouw is eene dronke-
luite.

— Dit xvoord, onder elk %an deze vornien, is van tlagc-

lijksch gebruik.

- DRONKEN, z. Dem-, Door-.

DRONKIG, adj. Die dikwijls dro;,ken is, die .1^

woonlc heeft zich dronken te drinken. Een dronkige x- :— Dronkig verschilt bij ons van Dronk gelijk 1. <-Jy ,

,

van ebrins; nogtans Ed. De Dene schijnt dit versch:! 1

waar le nemen, ais hij zegt :

Van quaetheden dan myn w) fs voorhooft fronst,

Als zou my dus ziet commen zo dronckicJi beghaet.

— An. Dronkigheid.

DROGG, adj., fr. *v. Dc droogespeen, fr. he'morci,.

des siches.

— Een droogc keel, eeiien droogen lever hehbcn, "u; -

gen zijn tot den drank, veel drinken.

— Droog gaan, droogvallcn. Bij laudb., wordt givril

van eene !;oc die, na eenigen tijd melk gegeven te heM.
nu geene meer geeft; anders ook uit de melk gaan, n:;

melk vallcn. Die koe gaat alltngskens drooge. Zij is dr. > u

gevallen. Zij zal haast drooge vallen.

— Droog leggen, droog irckkcn, eenen grond drt'^
.;

maken met er droogbuizen in te leggen, fr. drainer, \-\t\

land drooge leggen. Eenen lochliug diooge trekken.

.
— /" '' drooge Z'jn cA:.Uten, onder dak zijn ; en fig. (icied

kunnen leven. Hij is in 't drooge.

— Met zijncn sc/iejitel in 't drooge zitten ah 't pap
regent, zie onder IXAK.

-DROOG, z. Bak-, llitrd-. In-, Wind-, Zonin -.

DROOGBUIS (wvl. DRoucmi/.K, zie ui), v. Znnpri-
buis, Icaiiiiebuis, fr. fuyan de drainage. Droogbuizen
legoeii in eenen akker. Zie lOVNNEliUls.

DROOGERIK, m. Een droog mensch, fr. nn liomme
sec. Een ilriicgerik is weinig van zegs.

DROOGKOP, m. Een harduckkig menscl»-die koel-

bliiedi^ zijnc;i wil doet, zonder naar reden noch smcckin-
gcn te liiislcrcn.

DROOGSCHEERDER, m. Die ernstig weg en zon-
der laciicn icmand begekt oi J^laagt, fr. pince-sans-rirc.

DROOGSEL, o. Al wat dient om iets te doen droogen.
— Bij scliilders. Soort van vernis dat in de verw gemen-

gcld worilt om de scliilderiug spoedig te doen droogen,

fr. ..iccalir.

DROOGSPELDE (wvl. dkoogspklle), v. Stukje
h'uu vorkw ijs uitgesnedcn en dicnende om het gewasschen
lijnwaad op dc droogkoorde vast'te heohten; anders ook
Stckke ger.aan)d, [i . fiehoir, cpingle. Honderd droogsjjel-

den voor twee frank.

DROOGSTEERT, m. Droogerik, iemand die niet het

miiiste vionlijk jf vcrzettelijk is, die weinig zegt en nog
minder lacht.

— Zie STEERT.

DROOGVISCH, m. Gedroogde plaat of scholvisch,

andeis ook Scharrc genaamd. In den naniidday een stuk

droogvisch eten bij eenen dronk bier.

DROOGZAK, m; Zie ukoogerik.

DROOM, m. Zie drum.

DROOMEN, droomde, gedroomd, b. en o. w. Belee-
kent nicl alecn het fr. rcvcr, maar ook Dringen, anders
gezeid Dnimmen. Zie aid.
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— Kn/; (fun Jiiivcl drooinvn, van (al) de diiivcls droo-

'/, andcrs gezeid van den diiivcl kivellcji, van dc dui-

kurllcn, als bezeten zijn, fr. avoir Ic diabU au corps.

11 droomt vnn dc duivcls oni mij te plagen, oiii kwaad
loen. Ge moet van den duivel droomcn oni zoo icts nil

vinden, om zoo iels te verrichten. » De fiamec^ons zyn

land nil mecster en die gaslen droomcn van aJle diiv-

. en belctlcn den koning al het goed te doen dal by zou

Icn. : (C. Diivillers.) « Kwasten die vrouw en kinders

lev een bete brood latcn zitten, en dan nog, als zy t'luiis

;iicn, van o/lf dvvvels droomen en Iiun wyf mishande-

... (Id.).

DROOMER, m. Zie DRUMMER.

DROOMWIND, m. Zie drumwind.

DROOSEN, bij Kil., zie dkcoten.

DROOSER, bij Kil., zie DROOTER.

DROOT, scherpl. oo. Een woord dat de kinders tocroe-

; ri aan die de balje slaat; zie onder BALIE.

DROOTEN, drootie, hcb gearoot, o. \v. Dutten,

a rcii. droomcn, met zijne ged.ichten bczig zijn en geen

,1 nemen op hetgeen errond ons gedaan of gezeid wordt,

t'vcr. Hij sfaat daar nog cens to drooler. Ge zoiidt beter

liienien in het spel dan daar alzoo zitten te drooten.

— Kil. Drot.^en, dormitare, dor-nisctic.

— DROOTEN, z. In-.

— Met WW. In Uooten scliijnt weinig betrek te hcbbcn

; Dnx.t.jii.

DROOTER, m. Icmand die mecr lust toont om te sla-

dan oni te spclen of te sprekpn, niijnicraar, droonier,

. .rvcur. Gc staat daar lijk een drooler. Die drooler van

die jongen vlucht het spel. De droolers zijn vcrdrietig in ccn

gczelschap.

— Kil. Drooser, dormitator, somnolentus.

DROPEL, m. Zie dreui'EI,.

DROPIG, adj. Zie URuriMG.

— DROPPEL, z. —DRUPI'EI..

DROP PIG, adj. Zie URUPl'IG.

DROUWEN, z. Scha-.

DRUBBEL, adj. Drabbig, onklaar, fr. trouble. Dmb-
!

i
1 water. Dat bier is drubbcl.

-- < Vik Triibbel.

DRUIE (wvl. DRUE, in twee sylben, zie ui), v. Wordt

in het Ipcrsche gehoord voor Druif, fr. raisin. De druien

zijn rijp.
'

DRUIF (wvl. DRuri--, zie VI), m. Wijn, fr. vin. I-icf-

or /.ijn van den druif. Zij nia.akt van deu druif niet (zij

liikl geenen wijn). Eencn afkecr hebben van den druif,

'•stcmius Slim. De afkeer van den druif kan eene redcn

: dat de pricster ontslcgcn wordl van de cerste ablutie te

I) in de Jlis.

DRUIF (wvl. WRUVE en drive, zie vi en onder iKij-

n), v., Ir. raisin.

— Bij tinini. Platte rordc appel bovcn aan ccnen wcmel

pijkerboor, waar men op drukt met dc cene hand, terwijl

:i met de anderc den kcer of 't wemclhout roudwendt,

'.atiifignin dc vilcbreqnin, friesch <//•««/'(Halberlsnia

:' il-

DRUIM, m. Zw okum.

DRUIMEN (wvl. IJRU.MEN, zie UI,\ droom, geJromcn.
b. en o. w. Hctzelfde als Drummen, zie aid. Ik droom hem
tegen den muur. Men lieeft hem uit het huis getlromen,

-DRUIMEN, z. —DRf.MMEN.

DRUIMER, m. Zie DRfMMER.

DRUIMWIND, m. Zie I)RfM\vi.\l).

DRUIPIG, .idj. Zie drii'PIg.

DRUIPMUILEN, o. w. Zie onder DRUPXEUZEX.

DRUIPNEUZEN, o. w. Zie DRirp.NEUZEX.

DRUIST, zie onder drvistig.

DRUISTIG(wvl. DRUL-STIG, zie ri), adj. Haaslig en

oiibe/oiincn, al te geweldig, driflig, fr. violent, impctneux.

Een dmistige kerel. Drrristig te wcrk gaan. Die al te dniistig

is in het werkcn, docl dikwijls meer schade dan voordcel.

Een jongen, die druistig en wild is, verslijt veel kleeren,

breekt of be:fchadigt vele dingen, enz. « Also bernende,

dniystich ende snel als een bli.\im. » (H. Her]).)

— Stormachtig, ongestuimig, fr. orageu.x. De wind

wierd druistig. Druistig weder. De zee was gistereu dniistig.

— Men hoort som wijicn Driestig in dezen zin ; doch Kil.

onderscheidt Droestigh, dnistigh, violentns, impeliiosns,

van Driestigh, anda.x, inverecnndus, cffrons.

— Ad. Dniistigaard, DruLstigheid.

-- Bij oude sdirijvers vindt men het sabst. Dniist, d. i.

geweld. « Alsoe dat vander druyst des arbeyts die natuer

dicwijl grole pijne ende quelsinge ontfanget. » (H. Hcrji.)

t: Druyst dcr niinnen. « (Id.) > Somwilen wort die menschc-

like geest met so groler druyst opgevoert datmen wel seg-

gen macli dat die geest getogheu es boven die gecst. •.> (Id.)

DRUISTIGHEID (wvl. drui'-stighefd en drvus-

TIGI, zie -heid), v. Geweldigheid. Jlet dniistigheid te wcrkc

gaan. « Mel nicere drtiysticheyt ende geweldiglieyt dan dat

behoorlijc is. :> (H. Herp.) c Want met haerder geweldiger

druysticheyt so beroeit si (de vlam def liefde) al den

niensce. > (Id.)

DRUIVE, v., fr. raisin. Zie drvif, 2".

DRUIVEKRABBE (wvl. drvvf.-, drive-, rx ri

cii 1K1|!EN\ V. Diuiventros, fr. irrappedc raisin.

DRUIVELAAR (wvl. druxtilyre, DRfVEUiKE, i>ia-

veLjVRE), m. Dniivcnboom, wijngaardslok, 1. vitis. De
ranken van den dniivclaar.

DRUKKELIJK(v.vl. DRUKKELiK.zie-i.iK), DRUK-
KIG, adj. Bedrukt, bcdroefd, droevig, deerlijk, janmicr-

lijk, ellcndig. Een drukkelijk huisgezin. Het is drukkelijk,

lict is dnikkig voor arine liedtn van bcst.jlen te woulen,

van geen werk te vinden om luinnen kosl te vcrdienen.

Het bedelcnde kind keek zoo dnikkclijk, zag zoo dnikkig

naar ons op. Een dnikkige lijd. De tijd is ma.ar drukkelijk.

Een dnikkelijkc toe."stand. Dnikkelijkc omstandighcden.

« In buitcngewoon drukkclykc lydc.i kwamcn zy aen

't hoofd; zyverdwencn met het gevaer. ^ (C. VanHuUe-
busch.)

DRUKKEN, (//•«;t<V,^crf/-HXV, b. en. o. w. Verzieien,

dichten, licgen. Eene historic driikken. De grond van

't geen hij zcgt is waar, maar hij dnikt er vecl bij. Hij kan

geweldig drukken. Gcloof mij, ik en dnikke niet. Gij zijt

bezig met dnikken, ik zie 't a:m uwo ne»~. • ^ •/,, ...
-

branlc.
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— Gcdridvt woideu, fr. s'imprinter. Ei diuUkcn vele

logens in de gazelten. Mijn boeU gaat weihaasl dnikken.

2ijnc rcdcvociing dnikte eer ze lutgesprokcn was. Zie

inz'iCclgen.

DRUKKIG, adj. Zie drukkelijk.

DRUL, 111. Zie droi..

—DRUL, —TRUL, z. Mu.-.scheu-, Anten-.

DRUL, 111., vklw. dndkc{n, drultjc. De daad van dnil-

!en (sliiimeren), simmering, tiik, dut, dommel, fr. fctit

sotiimc. Een drulken doen (een dutje doen). In eciien drul

zijn. Hij is in zijnen drul, laat hem gerust

— DRULLEN", druldc, hcb gcdriild, o. \v. Hctzclfdc als

Dniilen, sluinicicn, fr. sommcillcr.

— DRULUXG, V. In druUingczijnj

DRULLE, DRILLE, v. Drilbuoi, it. for. 1.

— Zie ))Rli.(i.Ecn dccoinp. aid.

— DRl.lXEX, driild,\ gcdriild, b. w. Ilclzclfdc als Di i!-

Icn, met eenc drille booren, fr. forcr. Gatcu in \ ijzcr

drullcn.

DRULNOOT. V. ZieDRiLNOor.

DRUM, DROM, DRUIM, DROOM, DREUM,
111. .Sanicngcdrongen menigtc, fr. foiilc, presic. De ilruni

van 't volk. In den dram zijn. Uit den drum gerakcn.

'DRUM, DRUMMEL, bij Kil., zie urom, r.

DRUMMEN,i/r«/«*(wvl.ookrf;-Kwa'f^^, zie imper-

fect), gcdriiind (fvl. cdrmnd, zie GE), b. \v. Dringen,

drukliende voortschuiven, fr. pressor. leniand tcgen den

mum' drummen. De scholieren drmnmen maikander van

den bank. Zij drumden hem buiten de zaal. Zij druniden

hem in den gracht. Ik werd daar bijkans plat gedrumd. Wij

zaten daar gedrumd,

— o. w. Zich dringen, fr. se presser. Het volk drumde

in de keik. Houd op van drummen. Men dnimde rondom

hem. De kat kwam drummen tegen mijn been. In het

dnimmeu van 't volk is een land versmachl. Hij drumde

loor het volk, fr. il pcrfa lafoidc.

— Men zegt bok : De kerk drumde van het volk. De
herberg drumde van dc menschen.

— onpers . Het dnimt, fr. il y a graiide prcssc, grande

fonle. Het drumde in dc kerk. Het drumde> daar geweldig.

Het zal dnmimen op de merkt.

— (_lok Drommcn, Droomen, Dreumen en Druimcn.

— Dit woord isoveral veel gebezigd.

—DRUMMEN,/. Cm-, Voorl-, Weg-.

DRUMMER, DROMMER, DROOMER,
DREUMER, DRUIMER, m. lemand die dramt.

— Bij metsers, enz. Sehoorpilaar, steunpijler, fr. contrc-

fort, arc-houtant. Drummers aan de kerkmuren. < Uyt-

staende steenen, pilaerkens oft dritmmers. » (Cost. v.

Audenaerde.)

— Bij visschers. De drummer van eene karte is een

stcefel wiens cndereinde vastzit in 't midden van de Inite

en dient cm den voorschoot van de karte open te houden.

— Bij mandemakers. Soort van ijzeren priem om kletlen

te splijten.

DRUMWIND, DROMWIND.DROOMWIND,
DREUMWIND, DRUIMWIND (wvl. -wiiXD, zie

IND), ni. Ilevige wind die zonder schokken blaast, maar

met een geregeld en aanhoudend gewcld huizcn en boomen
ti'aclit omver te drijven.

DRUMZEN, drumsdc, gcdrnmsd, b. en o. w. lltt-

zelfdeals Drummen. Vgl. KJaatzen ^ klaren.

—DRUP, z. Euzie-, Kalisse-, Kalissie-.

DRUPNEUS, v. Er van afkonien met eene drupncuzc

(al drupneuzende, fr. scrrant la queue et portant bas

I'orrillt-, b. v. die in zijne verwachting teleurgesteld is).

DRUPNEUZEN, drupneusdt; heb gedriipm::

o. \v. Eenen di"uipneus liebben, Ir. ai'oir le lU'Z roupi<

:

— Fig. Beteuterd zijn, beschaamd zijn, fr. etrc penaud.

Hij ging al drupneuzende door. Zij kwamen drupneuzende

weder naar huis, als zij hoorden hoe hunnc pogingen nii--

lukt waren.

— P. Devynck zegt Druipmuilen : « Daer nevens slaci

de slave-merct : de mans dniypc-vinylen op d'cen zvdc,

ende dc vrauwen qaelen op d'andcr. ^

—DRUPPEL, —DROPPEL, (-DREUPEL). /.

Snceu«-,

DRUPPEN, driipte, lu-b of ben gedrnpt, o. w. Dimj,-

pcn, druipen, in droppelsnedervallen. Het zweet drupt van

zijn aanzicht. Het dak drupt. Druppendc nat zijn.

— b. \v. Hespe druppen, eene ham nu en dan overgieten

met eene saus van azijn, lauwerbladen, pcper, euz. Eene

gcdrupte hesp. Ik heb die hesp veertien dagen lang gedru]>t.

— o. w. Kinderspel. Twee marbels op elkander uil de
.

hand laten neervallen, zoodat zij op den grond vanecn

spatten, en dan met den eenen schieten of stekken naar den

anderen; ook Butten genaamd. Willen wij druppen. Zij

licbben gednipt. Zij zijn bezig met druppen.

DRUPPIG, DROPPIG, DROPIG, DREUPIG,
DRUIPIG, adj. Zoo waterig, nat, sajipig dat het drupt of

dreigt te dnippen. Sneeuw is dnippig als zij begint te smilten.

Druppig zout (dat half gesmolten is). Druppig vleesch.

— Bij onze vorige schrijvers heeft het woord Dropig een

andsr etvmon en beteekenis, namelijk die van 't I. hydro-

picus (waterzuchtig). « Hi hadde dropige beencn ende hi

ieider op die bladere van hartvelde (aardvcil) ende si ghe-

nascn. >
(J. Yperman.) « Daer af dat comen mismaecte,

ontschepen, lanime, besiecte, oft druptighe kinderen. »

(Th. van Herentals.) Kil. geeft Dropigheyt als eea

vlaamsch woord, voor Waterzucht.

DRUPPING, v. Dnriping. De diuiping van de ozie.

« Een <ii iipp.'nn-,- van eenen emmer. > (C. Hazart.)

DRUPSEL, o. Dropsel, hetgcen afdruipt, afgevallen

drop. Drupsels van den neus. De drupsels van eene kecrs.

t iliraculeuse keerse van wiens drupseleit twee keersen

bewaert worden. » (X. Van Hove.)

—DRUPSEL, z.Af-.

*DRUSTIGH, adj., bij Kil., zie DRUISTIG.

DRUTSEN, Jrutste (wvl. ook drutstege, zie imper-

fect), lieh gcdrutst (fvl. edrtitst, zie GE), o. w. Sukkelen,

krasselen, uitleven, verkwijnen, fr. languir, depcrir. Het is

reeds twee jaar dat hij drutst. Die oude man begint te

dnitsen. Zij heeft lang gedrutst.

*DRUWIERE, V. Zie duwiere.

DUB, DIB, m., zonder mv. Dc daad van Diibben,

twijfel. Op den dib staan (in twijfel zijn). Hij slond op den

dib of hij ging autwoordeu of niet.
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DUB-AARD, DUBBAARD, DIBBAARD, m.

Kwczelaar (nict in den zin van scliijnheilig':', fr. hvpocritt'

;

maar in den zin van Een godsdienstig mensch die zcer vecl

bidt of al te nauwgezet is van geweten). Een schijnheilige is

altijd hatelijk ; eeii dubbaard verwekt somwijicn schorls of

raedelijdeu.

DUBBE, DIBBE, v., vkhv. ditbbetje, dibbetj,-.

Kwezel, fr. devote. Zij is getrouwd en hare ziister is eon

dibbetje. Vele dibben zijii van den derden regel van

S. Franciscus.

—DUBBE, —DIBBE, z. Water-.

DUBBEL, adj. Zie dobeel en Accomp. aid.

DUBBELEN, diMelde, gedubbeU, o. w. Zie DcE-

BEI.EN.

DUBBELEN, dubbeUt; lub gednbbetd, o. w. Zie

nriiBEREX.

DUBBEN, ditbde (wvl. ook dubdege, zie UIPERF.),

Iicb gt'dubd (fvl. i-dubd, zie ge), o. w. Aarzelen, beshiite-

loos zijn; twijfelen, fr. hcsiter, ctre inde'a's; doiitcr, ctre

incfrlnin. Hij dubt, niet wetendc langs welken weg hij

gaan zoude. Ge moet zoo lang niet dubben. Xa lang

gcdubd te hebben, heeft hij den voorstel aanveerd. c Wat
magh u overgaen 500 lange te staen ditbbcn^ » (P. Devynck.)

^'ele devote persooneu dubben somwijlen, niet wetende

wat ordie sy in de meditation sullen houden.
»
(F. de Smidt.)

De dolende nienschen te bekeeren, de dttbbendt- te beves-

tiglien, en de staende te versekeren. * (Id.) « De meniclite

cnde verscheydentheyt der verstroytheden maeckt vele

nienschen benauwt ende twijffelachtich oft sy daer sonde

niede doen ofte niet. Om die wt haer dubben te helpen, soo

is 't dat ick hier.'.... a (J. Steeghius.) >, U\v vermoede leden

ende krommcn rugge doen u dat genoeg gedenken {ihii de

iiwnsch tot den arbeidgeboren is), al had gij misschien reden

om van een ander te dtibben. » (P. Croon.) « Te dubben

ende twyfelen oft goed is. » (M. Lambrecht.)

Siet hem dubben, hoort hem suchten.

(Gheschier.)

Doen sagh men u al-om

Gaen dubben en gaen duchten.

{L. Vossius.)

Wat ghy dubt en wat ghy ducht,

't Is al slaeven sender vriicht.

(Id.)

— Dubben op I'ets, aarzelen, fr. c't/e inde'eis, /le'siter.

Dubben op eenen keus. Hij dubt op den levensstaat dicn

hij verkiezcn zal. Hij dubt op ^letgeen hij nu best zou ver-

richten. Hij dubt op de antwoorde die hij geven moet. Ge
moet daar niet op dubben. Hoe komt die vergelijkenis hier

te pas ? Daar valt niet op te dubben (men lean het gemakke-

lijk verstaan),

— Dubben aan iets, twijfelen, fr. etre incertain, douter.

Aan een punt van 't gcloof dubben. Ge moet er niet aan

dubben, het is zekcr dat hij komen zal,

— Men zegt ook Dibben, Dippen en Duppen

.

DUBBEREN, dubberde, heb gedubbcrd, o. w. Dub-
ben, twijfilcn, aarzelen. Zondei' dubberen, Ergens op

dubbercn

.

— Men zegt ook Dibberen, Dubbelen en Dibbelen.

DUBBING, v. Twijfeling, aarz.-ling, fr. doule, hesita-

tion. In diibbinge zijn. « Hoe goet het is sijne dubbingheii.

die de coiiscientie beswaeren, iemandt anders voor l-

houden, die u can onderrcchten. » (F. de Smidt.)

DUCHTEN, duchtte (wvl. ook A/r///^^,-, zie imper-
fect), geduclit (Ivl. eduelit), b. w. Spaarzaam behandelen,

met vrecs en voorzichtigheid gebruikeu, grootc zorg dragon

voor iets, anders gezeid zwichten, fr. mc'nager. Ge moet
uwc bcste kleederen duchten, dat ze niet \-uil worden. Zijne

gezondheid duchten. — Zie geuuchte.n'.

DUCHTIG. adj. Hetzelfde als Tuchtig, tochtig, ridsig,

fr. en chaleur. Eone duchtigc koe

.

— All. Duchtigheid.

— Meest gebczigd bij de Oost-Vlamingen.

DUDDER, m. Daver, bibbermg. Den dudder hcbbcu

(daveren van de koude, van de koorts, van de vrees, enz.)

DUDDEREN, dudderde, heb gedudderd, o. w. Dave-

ren, tnuiercn, bibberen. Dudderen van benauwdheid, van

flauwto en gebrek, van koude. « Gy hebt daer zoo eon dun

rokskon aen... on duddert gy niet van de koude, my 11

kind ? > (C. Duvillers.) — Ook Dotteren. Zie aid.

DUDDERLIJK, adj. Doddeiig.

— Duddeiltj'l; ii/ien, dtukkelijk kijkcn, deerlijk kijkon,

lotldcrlijk kijken, fr. regarder d'nn ceil langouraix.

DUFFEL, m. Slag op den nig, anders ook Docf en

Dulf gehoeten. lemand een duffel geven. Dufl'els krijgen.

De kindoren spelen somwijlen om duffels.

DUFFEL, DOFFEL, o., zonder mv. Zoo heet bij

ons alio langharige of dikkc kleederstoffe die zacht en

donzig on warm is, zoo als woUegoed, fries, bevcrtein,

lammertjesbaai, trijp, pelswerk, enz. Eon jas van duffel.

Dat is duffel. Dat duffel kost veel geld. Pelswerk is duffel.

— m.Een kleed of hoegenaamd lichaamdeksel van duffel.

In dion duffel zult gij wann hebben. Hij zat in zijncn

duffel gewikkeld. Met hoofd en hals in eenen duffel gewon-

den. Een kindje in zijnen duffel steken. Zij draagt dien

duffel rond haar hoofd tegen de tandpijn.

— m., vklw. duffeltje, duffelke{n. Dot, duts, dodilor,

bondeltje venvarroldo slunsen of lappen, of ook hooi,

stroo, enz. Een duffelken slunsen. Stop die opening met

eenen duffel hooi. Zij sohuurt den kopcrou ketel met eenen

duffel gars en wat zand.

DUFFELEN, duffclde, geduffeld, b. w. lemand

warm inwikkelen, met duffelgoed omkleeden of dekkon,

fr. enimitonner, emmitoufler. Eon kindje in zijne wiog

duft'elen. Hij lag warm geduffeld in bed. Zijn hoofd in

w-ollcn docken duffelen. Hij zat in eenen zetel met zijne

jichtige voeten in de watte geduffeld. Zich in zijnen mantel

duffelen. Men moet zich 's winters wel duffelen, fr. il faut

se bienfourrer en hiver.

— Wordt ook van brooze of kostelijke dingen gezeid die

men zorg\^ldig inwikkelt. Ge moet die kristalen glazen

goed in 't hooi duffelen dat ze niet broken ondcr 't vervoe-

ron. Een gouden kelk in nallc en papier geduffeld. Het

knaapje duffelde zijn vijffrankshdc in zijnen neusdoek.

— Afl. Duffeling.

— Men zegt ook Doffelen.

DUFFELGOED, o. Hetzelfde als Duffel, o.
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DUIDE3TEL, DUIDISTEL Uv]. ; .

T'l), 111. ilelkdistel met breede en stckelige bla-leien, jj/;-

t'hi/s asper Vill., fr. laiteron epineiix, palais de lihxre, en

sonchiis olcracnis L., fr. laiteron doux.

— Vgl. liet ecrste deel van dit woord.met Iiet cng. doe,

Iconijn. Dat de duidistels een geliefil vosdsel zijn voor

hazen en konijncn, is gekend.

DUIF (wvl. DUVE, zie ui), v., fr. pigeon. Daiveii mel-

ken (duiven liouden, fr. clever des pisrcons). Jlen onder-

.clieidt dc diiivcn in Capucijnen, Koters, PagadeKen,

I'auwsleerten [pigeon paon, pigeon trcmbleur), Signors,

Sniierls, Tuimclaars, Velten, enz.

— T^i'ee dnivcn met een hoone vangen, twee vliegen

met eenen slag shan.

—DUIF, —DUIVE, z. Boom-, Huis-, ToorteU, Val-,

\'alni-. Yell-, Zee-.

DUIFHERTJE (wvl. DUUFHERTJE, zie Ul), o. Soort

van klceuen appel, anders ook Medecijnappeltje

.

DUIGEN (wvl. DUGEN, zie UI), doog (zachtl., docli

incest sclier[il.), _f<:'(/o^'i-«, b. en o. w. Hetzelfde als Duwen.
Zie aid.

— Wanecr een ww. den stamklankyverwisselt met <•,

of dc stamklanken ie en jH'vervvisselt met o, in den imper-

fect, worden deze o en ^ tegenwooidig zachtlang geschre-

ven, b. V.

blijven, wij bleven.

bieden, ivy hod&ti.

kruipen, wif kropen.

Maar in gehcel Franscli-Vl. en in het grootste deel van

Belgiscli-Vl., klinken die <? en o altijd sclierplang in den

imperfect zoo enkelv. als meerv., hoewel zij in het deel-

woord zachtlang bleven . Dus
Drijven, wydrecven, gedreven.

Krijgen, ivy kreegen, gekregec.

Schrijven, ivif schreevcn, geschreven. Enz.

Bedriegen, wy bedroogen, bedrogen.

Liegen, Ufy loogeny gelogen.

Kiezen, ivy ieoozen, gckozen.

Genicten, ivy genooten^ genoten. Enz.

Kniipen, ivij kroopen, gekropen.

Scliuiven, ivy schooven, geschoven.

Zuigen, ii'y zoogen, gezogen . Enz

.

En oulings %»as liet ook zpo, zegt Ten Kate Proeve, II

bl. 35 sqq.

— Dit geldt mede voor de westvl. vormen, die zich voor-

doen bij deze werkwoorden, als de infiaitief op den iiit-

gaat ; b. v.

l-ijden, ik leed, lieb geleden,

wvl. Lien, ilt lee, lieb gelecn.

Bieden, ik bond, lieb geboden,

wvl. Bien, ik boo, heb gebodn.

Luiden, ik lood (hiidde), heb geloden,

wvl. Luien, ii loo, heb geloon.

De vormen ik lee, ik boo, ik loo, hebben den klank scherp-

lang; maar de deelwoorden geleen, geboon, geloon, hebben

hem zachUang . Zie verder bij -lEN.

—DUIGEN, z. Toe-.

DUIGER (wvl. DUciER), 111. Zrc duwicr en de conip.

aid

.

DUIGTAP (wvl. nucGTAT', zie ri>, m, Houten pini-

waarmede men de grondduigen van eene kuip of andci

.

stukken hout samenverbindt, anders ook Drevel genaamJ.
fr. goujon. De daigtappen zitten half in 't een stuk, en

half in 't an::hr stuk gaJreven. Ds velgen van een wiel

houden aan elkander te sanien door duigtappen.

DUIK (wvl. DUtTK), m. Het duiken.

— Duiksken spelen, dnikeiHje spelen. Zie onder DUIKEK.

—DUIK, z. Katje-, Piepertje-, Piepken-. Zie ook
—DUIKSKE.V.

DUIKEN (ivvl. nuKEX, zie ri), dook{yi\\. ook diiik-

tege, zie ysw%^\!TLCT), gedokcn (fvl. cdoken, zie ge), b. w.
Bergen, wegstcken, fr. cacher. Zijnen hals, zijn aanzicht

duiken. Duik dat onder iiwen mantel. Een schat in de

aarde gedoken. Ik zou dat feit willcn gedoken houden.

Zijne geboorte, zijnen ouderdom, zijne armoede, zijnen rijk-

dom, zijne eertilels duUcen. Ik zal u zeggen waar hij gedo-

ken zit. « Tsecrect daer die proost Bcrtholf inne gedoken

lach. » (X. Despars.)

Waerheen gaen lyk bloemckes halvlinge ontloken,

Die kindergezigtjes in '1 wilte gedoken? (G. Gezelle.)

Tranen weeiit de gryze landman

Tranen, en hij didkt ze niemand.
(Id.)

De liefdebanden verblinden

Uwc ooge en duiken 't groot gev.aer

Dat u verdreigt.

(K. de Gheldere.)

Eenieder wcet het qnaed met scliyn van goed te duiken.

(L. De Meyer.) .

Gy hebt my niet gelaeft, iiiyn naektheyd niet gedoken.

( V^aelande.)

Den rechtveerdigen sya goede werken diiykt.

.

(G. De Dous.)

— Bnikt dat bloot is, roepen de kinderen terwijl zij

malkander op het aangezicht, de hauden ol de voeten slaan,

die niet bedtkt zijn.

— Zich duiken, zich verbergen. Zich duiken achter

eenen boom, in ccnen hoek, enz.

Ick moet met de nacht-iiylen

In d'hollcn van een clip mv zelve duycken gaen.

(J.'de Harduyn.)

—DUIKEN. .-. S.li.lc-.

DUIKENEKKEN (wvl. dukeneickex, zie ri), du •

kenektr, lieb gediiikcnekt {M. idiikenckt, zie GE), o. w. Di

nek buigen, den hals vooniitstekeu, het hoofd neigen, ;•

dat nogtans de kin van de borst verwijderd blijve. Duil; -

nckken is geen Stuiphoofden. Men duikenekt ofwel r'

natuurlijke confoniiatie, ofwel uit onzen vrijen wil. Zij,

breeders di'agen alien het hoofd recht, hij aleen duikeni!»

hij aleen gaat al diiikenekkende . Arbeiders, die gewoMi,

zijn groote lasten te torschen, gaan meesl alien al diiikenek-

kende. Hij duikenekt onder den zak graan dien hij draagt.

De stoniriwind buischteover de huizen en rukte de dakpar-

nen los : bevreesd van er eene op het hoofd te krijgen, li
;

iedereen al diiikenekkende over de straat.

— Wegens devorniing van dit wooid, vgl. Reildialzcii,

Druipsteerten, enz.
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DUIKENIKKER (wvl. i)i-:.r.xi;KKEK, zio ri), m.

ikrl, watciduivel, l"r. oiidin.

iJUIKER (wvl. DUKER, zie Ul), vklw. iiiiik,-rl;i\i!,

iij,\ 111. Klecne of groote stocneubiiis ofbni^ovcr

;i gracht of watergaiig. Van den duilcer in 't water

'ill. Over den duiker rijden. Dc duiker ligi open (als liij

..|i. ngobrokcn is om herinelscld tc wordon). Onder den

duiker wcgzwcnimen.

— Gcwelfdc doortoclil oiulcr cciicn wcg, fr. tuniii:/, \i^.

ij/,oron wcg loopt daar ondcv eencn duiker die vijf niinulcn

lang is. Do straat loopt door eenen duiker onder den ijzercn

w ;;. Ilij is langs den duiker wcggckiopen. F.sno kuitoern in

ii II duiker h:-jigcn om Iiem tc vcrlichton. De duilcer is

: 'tort.

— ( )nderaardsclie steencn bnis die boogvorniig onder

1 strooni of vaard gemelseld is en dient om lungs daar

I. I water van ccjic anderc rivicr te doen wegvloeien zonder

zich met het eerste water te vermengen, fr. siphon. Eenen

duiker maken onder een kanaal. Het water van die rivicr

stroomt door eenen duiker onder die vaard weg.

— DiiUvrtJe spclcn, dnikerkcit'cocg spdcn, picpcrljeduik

s-polen, scliuilhoekje spclen, fr. jmicr a cache-cache. Zic

IinXKSPF.r. en liOONAARI). — Utiikcrtjc-ccn-aleciK-'iOcnkeii,

duikertjc spelcn dat cr ni.ar 6en is die zoekl en al de anderc

verscholen zitteu.

— In 't ditikcrkc{n, in 't duikertjc, in 't gelieini, fr. r;/

cachctle . Zij bezoeken malUander in het duikertje. In 't dui-

kertjc te bitcht gaan.

DUIKNET (?), in. en v. Zic deknf.t.

—DUIKSKE)N, z. Scliool-.

DUIKSKE)N-PIEP, cen spel .anders Boncspcl gc-

noeuid. Zie aid. on onder uuiker.

DUIM (wvl. nu.ME, zie ui), ni. Bij tinini., enz. Dit

woord liccfl geheel de beteekenis van 't Ir. ti'iirillon, korte

spil of ronde pinne die het uiteinde is \an eenen as of van

icts dcrgelijks, en die zelve rust en draait in eene pan of zoo

lets. Een matbak, eene klok, een kanon, hangen op duimen

en worden aldus op en neer bewogcn. Een windas, eene

tnlle, enz. draaien op duimen.

— Den duim leggcn, zich ten onderen geven, bekennen

dat men overwonnen is, fr. mettre Ics ponces. lemaiid den

duim doen leggen. Den duim nict willcn leggen. Hij hecft

nog nooit den duime geleid.

— Den duim in dc liand lioiidcn, gierig zijn, traag zijn

iu 't geven. Zoo zegt men ook Duimkc(a in de hand, voor

een Gierigaard. Hij is duimpje in de hand (hij is gierig).

— Het slnit gcl!/k een dtrini in cen hocdjcy oi geli/k eene

V op de zee, scherisendc gezeid voor Het sluit in 't ge-

I niet. Zijne redeneeriug sluit gelijk een duim in eon

linrdje, fr. nest ficn inoins qnc concluant.

— Het vingerken naast den dnim zijn. sSommighe weic-

k' II om de vaene te dr.aeglien boven hnns ghelyckc, om als

;-te te bevelen over < cnigli volck, ofte ten minsten te

! len by de koninghen 'tvingherken naest den dnym. >

(.V. Debuck.)

— lemand op zijne dnimen kloppen, hem duchtig heke-

len, met strengewoorde.i wederleggen en bcschamen, trioni-

fantelijk ovcrtuigen ^'an logentaal of tiouwelooslieid. iMen

heef! hem daar op zijne duimen geklopt. Hij is op zijne

duimen geklopt gewecst. Hij verdiende 't wel \an cens op

zijn; duimen geklopt te worden.

— Op Z'jnen eigencn dtiim, op zijn eigen gezag, zonder

icniand te raadplegcn, fr. dc son chef. Hij wilt alles doen op

zijn eigenen duinr.

—DUIM, z. Dric-, Twee-.

DUIMBEITEL (wvl. DUUMliEERTEf,, -BERTEf,, zie

Ui), ill. I'lalte steekbeitel eenen duim breed.

-DUIMBEITEL, z. Halvcn-.

DUIMBERD (.vvl. duu.mbekd, zie ui), o., mv. diiim-

heid, Is, duimbcirels. Plank die eenen duim dik is. Iv.-nen

zolder leggen met duimberd.

DUIMBORSTEL,DUIMBURSTEL(wvl.i)i;i M-

BURsi'Ei., uitspr. -hnstcl, zic Ul en Ks), m. Ecu kleine verw-

borstel of dik pensecl om b. v. dc kleenhouten van eene

veirster t ; verwen ; ook Klcenhoutbuvstel genaamd.

DUIMCIZEEL (wvl. uuuMctZEEr,), o. Bij steenkap-

pers. Soort van korten beitel, eenen duim breed, om arJuin

te f; eenen. Men slaat met eenen houten hamerop den kop

v.m 't duimciseel.

DUIMEN (wvl. dumenI, dnimde, geduiind,h. en o. w.

Arsehuiveu, opdokken, duimkruid geven, betalen, fr. joner

du ponce, dr'lier la bourse. Begin cens te duimen. Hij en

wilde niet duimen. Gc gaat moctcn duimen.

—DUIMER, z. Drie-, Twee-, Vijf-.

DUIMERLING (wvl. dumerli.ng, zie Ml), m. en o.

Een booniplantsoentjo van eenen duim dik. Duiinerlingcn

koopen. Die boompjes waicn maar duimerlingcii, als ik ze

plantte. — Z. -i.ing.

DUIMERLOOT (wvl. DUMEiiLOOT, met scherpl. oy,

zic ui), m. Naam dien de kinderen geven aan den duim. Zic

KORTEKKAKEL.

DUIMHAAK (wvl. duu.mhaak, zie I'l), m. Bij smids.

Ecu ijzer in reclithoek omgeplooiJ, waarvan 't cen einde in

den muur gemetseld wordt, en 't andcr de harre uitmaakt

waar cen deurhengsel op draait.

DUIMIJZEREN iwvl. duu.mizeren, zie ui en ij),

diiimijzerde, gediiiniijzerd, b. w. Met duimijzers boeien, de

duiiiischrocven aandocn. «Hy wierdt daer zo ghcdnyni-yscrt,

dat het bloed wt die naghelcn spranck. » (C. Vranc.x.)

DUIMLECHT (wvl. duumlechte), v. Bij smids,

enz. Eene lecht of hengsel aan 't einde kokerwijs omgekruld,

om op eene harre of duimliaak te draaien, fr. penture ii

gond.

DUIN (wvl. dune, zie ut), m. (niet v.) Zandheuvel

langs de zeekust, fr. dnnc. Op eenen duine klimmcn. Tus-

schen de duinen.

— Ook coUectiellijk gcnomcn, b. v. De landen die langs

den duinc liggen. De planton die langs den duine groeion.

O, de gulden Lentetyd

Strooide roozen op myn kruinc

;

Maer, lyk 't water by den duine,

Slerft gy, hope die mc ontglydt.

(K. de Gheldcrc.)

DUINEFRIOEN, in. Uuinckneeker, anders ook

HagezaUL^cr.

DUINEKIJTE (wvl. du.xekhe, zie ui en ij), v.

Smaadiiaam van iemand die bij dc zeeduinen w'oont, have-

loos mensdi. Met zijn maar duiuekijten. o (iij leelijkc duinc-
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kijte (zei iemand aan ccnen vogel ilie zijnc joiigskens iiiet en

aasde'.

— Vgl. BoschUijte.

IXUINEKNEEKER (wvl. dunekneeker), m. Een
zingeiid vogcllje dat anders 00k Hagezanger genaanid wordt.

— Smaadnaam dien men geeft aan ccnen dninlicwoner,

stranddief.

—DUINEN, z. Af-.

—DUINEN,/. Koke-.

DUINEPROCHIE (wvl. m-xEi'ROCHtE). v. Zcedorp,

cene jjrochie die aan de zeeduinen paalt.

DUINEWERVE (wvl. dUxNE-), Sooit van wilgdiein

de diiinen gioeit, salix arenaria Lcslib., fr. sauledes sables.

DUINEZEL (wvl. duu.v-), ni. Soort van kleer.en czel

die bij de bewoners der zeekust gemeen is.

— Fig. EeQ dwaas en eigenzinnig mensch.

DUINZANDDE (wvl. Dunxz-, zie ui), adj. Van
duinzand gemaala. Duinzandde moortel is slecht om le

metsen. — Zie -de.

DUIST (wvl. DUUST, zie ui), telw. Duizend, fr. «////<•.

Duist sterren zien, fr. voir mille chandelles (als men eenen

slag op de oogen krijgt). «: Vol duj'sent diiyst bevalligheden.

»

(J. de Harduyu.) « Tis een wijt verschil tusschen Iglietal van

viere ende tglietal van dtiyst. » (Th. van Herentals.) < Int

jaer diiysi en l.xxxj. » (C. Vrancx.) <: Hebbende ghevaeren

binnen soo corlen tijt duysent dtiyst niylen. » (Id.)

"S'an duyst niet een die 't sestig jaer

Blyft levcn, 'k lael het hondert daer.

(P. Croon.)

Hondcit duyst van syn gliebiet.

(P. Gheschier.)

Blinkende kleene bloemkes al,

Duist in name en duist in tal.

(K. de Gheldere.)

— Duist en nog, zeer veel, in onlelbare menigte. Hoe
vecl peerdcn zaagt gij daar? Duist en nog. Zij waren daar

duist en nog.

— Bij de duist, bif de diiistc, bij duizenden, {1. par mil-

lit rs. Het waren d.aar meuschen bij de duist.

— Bi) het duist, bij het duizend, bij hoopen van duizend

te samen. Hoe veel gelden die mutsaards bij het duist?

En 'k stelde u by den hoop die m'uyt\-eylt by het duyst.

(Vaelandc.)

— Dit woord duist, dat bij onze vorige schrijvers overal

gevonden wordt, is altijd gebruikt bij 't volk, en duizend

slechts in eenige zegswijzen, b. v. Duizend duizende

nienschen . Hij is duizend veertig (hij is al wat hij wilt, hij

heeft riemands hulp uoch bescherming noodig).

DUISTEREN (wvl. duusterex, zie ui), duisterde

(wvl. ook dmtsierdege, zie IMPERFECT), heeft gediiisterd

(fvl. idnusterd), onpers. Duister worden. De zon was onder

en 't begon te duisteren. Het duisterde reeds als hij thuis

kwam. Het duisterde zoodanig met dien zoneklips dat Iiet

als donker nacht was.

DUISTKOORN, o. Duizendkoorn , eene plant die in

't fr. turqucttc, niitle-graines heet.

— In eenige streken geeft men dezen naam aan 't "een
gemeenlijk Turksch koorn, 'lurksche tarwe, fr. luais,

geheeten wordt.

DUISTMAAL (wvl. duustm-), bijw. Duizendmaal,
fr. ,u:ilefois.

DUISTPOOTER (wvl. uuu.stp-), m. Duizendpooter,

een lange smalle «onn met menigvuldige pootjes, fr. chilc-

pode, doch voornamentlijk deze die in de wetenschap
geophile de II 'alckenaer geheeten wordt.

— Kramers geeft den naam van Duizendbeeu aan een

ander insekt dat wij zwi/'ntje en zeugsken heeten, fr. cloporte.

DUIVE, v. Zie DUIF en de comp. aid.

DUIVEBEETE (wvl. duvebeete), v., met schcrpl.

ee. Het uitstekende plankje vooraan den ingang van eene

duivcnUcet, \va.ir de duiven op neerdalen en dikwijls ver-

toeven eer zij binnengaan,fr.i'o/£f^ — Zie beete en beete.v.

DUIVEKEET (wvl. duvekeete), v. Een duivenhuis

gem. op cene staak, h.pigeonnier, colomhier. Hoeveel paar

duiven heeft hij in zijne duivekeeie? Eene duivekeete is geen

duivcslag. De duivekeeten ziet men meest te lande, de
duiveslagen in de stad. « D'oudste neemt ende behout
t'hemwaerts vande voorseyde hooft-leenen t'opperhuys,

mette wal-bnigghe, poorte, ende duyve-keete, oft daer geen

>val-brugge en is, het beste roock-huys metier poorte ende

duyve-keete, midtgaders den schau-boom. ' (Cost. v. Lande
V. \\'acs.)

DUIVEKOTER (wvl. duvekoter), m. AVordt, even

als het hoU. Deuvekater, gebezigd interjective in den zin

van Verduiveld, fr. diantre. Hij wilde, den duivekoter!

niet henengaan. Den duivekoter! ik zal er wel komeii.

— uuiVEKOTERs, bijw. Hij kan duivekoters zeere loopcn.

Duivekoteis scliot n. Duivekoters leelijk.

DUIVEL (wvl. nuvEL, zie ur), m. De booze geest.

In de verteldeikens speelt de duivel dikwijls eene rol onder

den naam van Lamen, van Lepelpuit, van Kokuit, van

Rauw, van Tange, cnz.

't Aerdeiyk op syn bol

Was altoos met duyvels vol :

Duy\el Toone, duyvel Taetje,

Duyvel Laemen, duyvel Kaetje,

En vele andre duyvels meer.
(Vaelande.)

— De duivel en zy'n nioere, wordt gezeid van iets dat

belooft groot, prachtig, aanbelangend of wonderbaar te zijn,

en dat inderdaad weinig ol niets is. Men zou gezeid hebben

dat de duivel en zijn moere daar te zien waren, en 't was al

te gaar niet.

— Ki/kenaigriinzengelyk een duirel die wi/'-iVatergelekt

Iieeft, een leelijk gezichle trekken, sprekende van iemand

die teleurgesteld is, fr. bisquer.

— Ilielen, razen, spartelen geli/k de duivel in een

wijwatcrvat, fr. s'ngiter beaiicoup, se demener conime nn

diable dans un benitier.

— Van alle duiveh droomen, zie DROOMEN'.

— Eer dat de duivel zi/n paneel sehudt, zeer vroeg in

den morgen. Opstaan eer de duivel zijn paneel schu it. Hij

was reeds op reis, eer de duivel nog zijn paneel schudde.

— De duivel hoiidt de keerse, oi de duivel luckt (Jieht)

de ieerse, zie KEERSE.
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— Ik ken dal kniiilekeii, zridc diUvcl, en hi/'vaagJc zj/n

gal aaii eenen nctcl, zie KRi'iD.

— I'an den dtiivcl kwellen, zie DROOMEN.
— Hct is lastig met den dnivel om zeerst loopcn, zcgt

men als men te doen hceft tegen eenen niachtigeien dan wij.

— Over duzveh dood of over dmvels ziele icts docn^

iets doen voor niet, zonder loon of voordeel , > O-oer duiveh

dood geven, is geven ten ondomnie, voor nieten geven.

Over duiveh ziele werken, is werkcn zonder loon, of voor

loon dien men alree genoten en verbruikt heeft (zie DOOD-

MAn). Dc penning dien men den Pastor jont, als men, binst

cene zielemissc voor ne vriend ten offer gaat, is over dien

vriend zijne dood, of overzijne ziele geofferd, tot lavenisse;

maar de duivel en sterft niet, dus over zijne dood of over

zijne ziele geven of werken, is om niet en verloreu. » (R. d.

H. IV, bl. 240.)

Ik heb 00k gehoord : lels kri/gen geli/k over dia'vels

siele, of geli/k over grootjes dood, d. i. met allcrgrootstc

moeitc ids krijgen waartoe men recht heeft, b. v. geld dat

ccn ander ons schuldig is. Leen maar geld aan dien

gebuur : ge krijgt het toen weer gelijk over duivels ziele

(met b. V. naar zijnen winkel om dagelijksche waren te

gaan, tot beloop van de verschuldigde som). — Zie over.

— Ven dnivel inhehben, van den dnivel inhehben, als

bezctcn zijn, fr. avoir le diable an corps. Hij heeft van den

dnivel in om iemand te plagen.

Het schynt, hun razerny heefl nl de

("*)

— // loas li/k van den dnivelgedagvannl, zegl men om
den schielijken angst en verlegenheid uit te dnikken die

ons in de eene of de andere omstandigheid aangreep. Als

men mij zeggen kwam dat ik voor de rechtbank moest ver-

schijnen, zonder te weten hoe of waarom, ik was als van

den duivel gedagvaard. Al met eens gevocl ik mij vastge-

grepen in de donkere straat ; ik stond nls van den duivel

gedagvaard

.

— Gy zult nog wel den duivel op een knssen birulen,

indicn hi/ wiltgerttst liggen, zegt men aan een beslagma-

ker, zwetser, grootsprokcr.

— Als de duivel een jongen li'as, zegt men voor Het is

zeer l.mg geleden.

— Zy'nen duivel onlbiiulfn, zeer wrevelig en woelig

zijn. Ge moet hier niet ))eizen uwen duivel te ontbinden, fr.

/aire le diable. Dc soldaten ontbonden hunnen duivel in

die overweldigde stad. t Onze vyanden zyn blye als er vele

gcbassen wordt en als wy kwaed zyn, ten toppen uit, en

dat zyn wy dikwyls. Ze weten dat, achteral die kwaedheid

en al dat bassen, vermoeidheid komt en slaperachtigheid,

en dan is 't, dat zy hunnen dnivel ontbiiuien, in 't stille,

en den kaes van ons brood pakken. > (**'

)

— Soort met soort en dc duivel met de koolbranders,

spreekw. \. pares cum paribusfacillime congregantur.

— Vit de duivels, met alle gevveld. Het waait, het

regent uit de duivels. Hij kan uit de duivels luid schreeuweu.

Hij liep uit de duivels zeere weg.

— Iemand den duivel aandoen, hem plagen, hem kwel-

len, fr. tourmenter, lutiner. Als hij mij don duivel aaugc-

daan heefl, komt hij zoetingcn schudden. Men deed dien

ambtenaar van alle kanten zoodanig den duivel aan, dat hij

zijn ontslag gegeven heeft. De scholiereu deden huuuen

mcesler deu duivel aan.

— Van iemand den duivel aangedaan warden of zi/'n,

er van geplaagd wordcn of zijn.

— Den dnivel een keersken luehten oibranden, een boos-

aardigen of vijandigen mensch cerbied bewijzen, fr. bnikr

unc citandellc an diable. Men moet somwijlen den duivel

ccn keei"slien branden. r

— Als een ezel een peerd bedifgt, is hi/ van gecn dui-

vels breiell^'k, zie BREIELLIJK.

— Heraus, knjioraal, de duivel is in de wacht, zie

HERAUS.
— Hard li/k ccn been uit duivels voorlwofd, zie HARU.
— Ki/ken li/k een dnivel die pertsen pelt, of die wi/wa-

ter gelekt hceft, een leeljlv en misnoegd gelaat aantrekkcn.

— Loop naar den duivel om een kruiske, fr. va-t-en a:i

diable.

— Spyts z!/nen duivel, tcgcn heugc en meuge, fr. mal-

gre tout. Hij zal doen wat ik gebied, spijts zijnen duivel.

Ik moest mij geven, spijts mijneu dnivel.

— Wordt als attributief gebruikt voor Razcndc, woe-

dende, fr.y«;;i>«.v. Duivel zijn. Ik ben duivel op de verra-

dors. Hij is duivel, lelkeus hij bedrogen wordt. Hij wierd

duivel, als hij dat hoorde. Iemand duivel maken. Ge zoudt

u duivel maken, als ge zoo icts tegenkomt. Spreek hem

daar niet van, ge zoudt he.n duivel maken, fr. vous leferiez

— Wordt fig. gezeid van iemand die uitmunt door een

zeker geestvermogen, lichaamskracht, enz. Het is een duivel

van slimhei 1. Hct is een duivel van eenen vent. Die duivel

heeft macht voor tien. Die duivel is nooit levers medc verle-

gen. Een groote duivel, een kloeke duivel van' eenen vent.

— Ook v.-in diereu. Een leelijke duivel van een peerd. Een

hue duivel van eenen ezel. Een vuile duivel van eenen aap.

Een wreedc duivel van eenen hond.

— Ook van zekere dingen. Dat is een duivel van een din-

gen. Een duivel van een werk (lastig, moeilijk werk). Een

duivel van een weder (slecht, boos weder). De storm brak

los, en die duivel sloeg ons schip tegen de rotsen. Dat is

duivel van medicijn {uit der mate krachlig en geweldig).

— Wordt scliertsende gebniikt voor Lichaam in deze

zegswijzen ; Iemand op zijnen duivel geven (hem slagen

geven). Op zijnen duivel krijgen (slagen krijgen). Zijnen

duivel in stukken werken (uit der mate lastigen arbeid doen,

h.fairc le diable « ijnatre). Zijnen duivel geen mcester

kunnen (zijne zinuelijke driften niet kunneu bedwingen).

Zijnen duivel in loom houden (zijne lusten bedwingen). Ik

sloeg hem mijnen stok op zijnen duivel in stukken . Men

goot hem eenen ecmer water op zijnen duivel.

— Bij schoemakers. Een ijzercn lemmerlje met kleene

scherpe tandeljes om de plaatsen in het leder af te teekenen

die te bewerken zijn.

— Een blikken speelding hebbende de gedaante van twee

gioote dikkc peren met de punten aaneengesoudeerd ; men

lioet den duivel ronddraaien op eene pees, waar hij in even-

wicln op hangt, en werpt hem al draaiende in de locht ; fr.

diable. Met den duivel spelcn. Den duivel opwcrpen en

weder op de pees vangen.

— Kloeke wagen met kleene widen en zonder sch.alie-

ren, dienstig om arduiu en ander zware gewichlen te vcr-

voeren, fr. diable. Dc metsers vervoerdcn de arduinstukken

op eenen duivel.

— Schraag of sprict wa;>rop het bovcndesl ^ iui eene gaai-

pertse rast als nreu die nederlegt.
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— Sourt van rasp waarmcdc men het vcrsletcn lalcen

wcdcrom tot pltiis en flosse maakt, die, dan nog ccns

gesponnen en geweven, een tvveede laken veneerdigt dat er

wel nicinv uit ziet, maar van kleenen dimr en slechfe sleet

is. Van zullc laken zcgt men Dat het den duivel gezien lieeft,

Dat het door den duivel gepas-renl i-,

—DUIVEL, z. Pik-, i
\uur-, Waloi-,

Wecr-, Zee-.

DUIVELBEENEN fwvl. ihivei.-, zie ui), diiivef-

hriuk, hdigcdtih'clbcciui, o. w. Tergcn en scliiiiipen,'schel-

den en spotten. Hij begon weeral te duivclbccnen, maar ik

ben sclTens weggegaan. Men Scheldt en duivclbeent geheele

dagcn in dat kroegsken . Duivelbeencn brengt dikwijls twist

en gevecht aan.

— Dit woord schijnt simcngcsteld uit twee werkwoor-

dcu, diiivdcn en bceiu-n (zie aldaar), even als Ritsepeeuwen,

Rokkcspinneu, Hrdzebulzen, cnz. bij fukfi.ooien.

DUrVEL-DOOR-D'HAGE (wvl. duvel-deur-

u'HAGE), m. Bij speldew. Een marklkanlje in aanhourtsel-

werk met bloemen wier fatsoen wat monsterachtig is,

gelijkende aan eene boon met twee sleertcn van ondor, en

twee bladjes lijk ezelooren van bo\cn. De duivel-door-

d'lingc, die nu niet nicer gemaakt wordt, vvierd in zijnen

lijd vcrkocht aan negcn stuivers.

DUIVELEN (wvl. ])rvEr.EN)r duivclde, gcdi:r<\ld

(I'vl. cdiivcld, zie GE), b. w. Kwellen, plagsn, fr. dragonncr,

tcurmcntcr, Intiney. Hij wordt van alle kanten geduivelil

dat hij cr van keeroogt. Zij kan haren man duivelen. Zij

duixclcn malkander zoo vecl zij maar kunnen.

— o. w. met hebhcn. Razen, woclcn, fr. sc dcmeiur,

s'agitcr com me -an diable. Zij duivelen in dat huis dat het

schandalig is. Mooschen en duivelen. Als hij dronkcn is,

dan niooscht en duivelt hij zonder einde.

— I\Iet den duivel spelen, toortelcn, h.joner mi diable

^

(kindcrj.pceUiiig).

-DUIVELEN, z. .V-.n-.

DUIVELETEN, DUIVELTETEN (uvl.i.rv-.

o. Paddestoc), fr. chanipigiion. — Zie TETEN.

DUIVELHUIS (wvl. duvei,hi;us, zie tn), 0. Wordl

gczeid ill ilczc spreidi : Een huis zonder kruis is een duivcl-

huis.

DUIVELJAGEN (wvl. duvei.j-, zie ut), duivd-

jaagde, hcb gcduivcljaagd (zie onder itOEKBiNDEN), o. w.

Den duivcljagcr spelen, met diiftig gewcld te wcrkc gaan,

geraas maken, metrazernij tegen ieniand uitvaren, enz. De

boozen schrecuwer. en duiveljagcn logcn de priesters.

« Tegen den godsdienst en de priesler.- ,,'.//; ,/;<;."/; en sak-

keren. » (Uit een wvl. weekblad.) N ' al hun

duivcljagen tegen het Staatsbcstier

.

DUIVELJAGER (wvl. duvei.jauek, iic ui), m.

Duivelbczwecrder, fr. cxorciste. 'Die jonge seminarist is al

duiveljagcr gewijd.

— Die met den duivel onigaat, (ooveraar, armensier. Fig.

Een slim en vernuftig man die dingen verriclit waar een

ander geeu doen aan ziet. Die duiveljagcr weet met allcs

weg.' Ge moet een duiveljagcr zijn om alzoo te oorlogen.

Dc duiveljagcr die aan 't hoofd van >Ii'- 1 ,.nv. ishoiKl- was.

— Ook gebruikt als sclicldwoL:. j

Icelijkc duiveljagcr.

nefli

DUIVEL JONG \\\ vl. UUV-), o. Schelm, sclnuk, b.i ...

wicht.

— Mill I'lUt zonder grootc slokken, i,ic

cencn bantl ^-/iian I'li.

— Galgejong. Zie aid.

DUIVELS-BEDSTROG (wvl. niTV-), o. Eenehcut

achtige plant die andr-rs orik ICraaidoorn heet.

DUIVELSBEET, DUIVELSBETE (wvl. urv

V. Eene plant dia in de wetenschap scnbiosa siiccisa L.JieeJ,

Ir. tners dti diable. Eenigea geveu dczen naam aan een(

soort van ranonkel, rniiiinailns repeiis L.

DUIVELS-DOMSDAG, m. Diirvels-doiindn,:-

(docnisdaj) hoi:dcii, zie onder DOEMDAG. •

DUIVELSKLAUW (wvl. duvt.lsklow, zie ri en

\v). m. Akkerkruid met diepgekertelde bladeren, roozc-

niodo bloempjes, en zaadhuisjes die aan naalden of priemcn

gelijken en op liunnen Stengel hangcn gelijk klauwen;

erodion ticiitariiim L'her., h. b(C-dc-heroii. Er staat vecl

duivclsklauw kings dat land. Vgl. KRAAIBEK.
" DUIVELSLAMPTJE(wvl. nrvEf-SLANTjE, zie n
en L.VMPTE), o. Hanglamptjc met ccn plat schaalken waar

_,

•dc olie in is, en op wicns boord het lament of de wiek ligt

en braudt. Het duivclslamptje was vroeger, en is bij dc anno

licdcn nog.zeer gcmccn te lande. Zij zat en spon bij een dui-

vclslamptje dalaa'n den knaap hong. Een stoot tegen 't dui-

vclslamptje deed" er het schaalken uit vallen met olie en ,'

lament in den viotr.

— Ook Tooveresselamptje gehcelen.

DUIVELSPLUIM (wvl. »uvei.splume, zie v\), v.

Eene jilant, andcrs ook Wilde varnte, Tjokvaroest, Engcl-

zocl genaamd, h.jiolvpodc vulgaire. Dus genaamd zoo om

't fatsoen van dc blaren die aan pluimen gelijken, als om dat

cr de arme lieilen een plaais van maken. Op duivelspluimen

slapen. « Boomvarent, in 't latijn polypodium qncrciiii, oft

ingelsoct, in sommige tiuartieren diiyvels pluymcji glic-

nacmt, die wassen laughs dc drooghe kanteu; de blaedercn

zljn als de pluymen van den slruys-voghcl ; dc wortel is

ontrent cencn vinglier dick, van bu)'ten bniyn, cndc van

biniKMi grocii. . (Jac. dc .Smet.)

DUIVELSVEL (wvl. l;UV-), o. Ezelpijt, ickgoni,

fr. qomiiie elastiqiic.

DUIVELTETEN, o., zie DUiVEi.

I

DUIVENIER'(wvl. duvenier, zie fi), m. Duivcmel-

l;cr, ieniand die vecl duivcn houdt, liefhebber van duivcn.

DUIVER (wvl. duver), m. DofTer, fr. pigeon male.

Kr.ippen gelijjc een duiver, fr. sc rengorger. 1

DUIVESLAG (wvl. Dtrv-), o. (en niet m.) Soort van -

kooi uit lattewerk met kleppen of valdeurtjes die de duivcn

bcleltcn niet van er in te gaan, maar wcl van cr uit te konien.

Men stelt het diiiveslag gemeenlijk in eene zolderveustcr.

Mijne duif kwain van Bnissel gevlogen in vijfminuten, en

zoohaast zij in 't duivcslag was, nam ik baar den brief

dien zij mcdegebraclit had.

Fig. Vcrdacht huis, krot, fr. taiidis, maison siispcete.
_

DUIZE (wvl. DUZE, zie ui). Roepwoord ora een peerd

tc diK-n achtcuiit.^aan. — Zie JU.

DUIZELEN (wvl. duzei.en), rf«/sc/fl'f', licb gediiizcld,

o. w. Maar half op zijnen plooi zijn, niet wel tc pas zijn, eene

wankele gezondheid hebbeu. Ik heb heel het jaar geduizeld.
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DUIZEN (wvl. nuzEX, rie ui), diiisiie, heb gciUiisd,

(.. \v. W'ordt gebruikt bij de loodsen van Oostende, voor

Op- en neergaan over de baron, wiegen, wiegewagen,

fr. halanccr, tanguer. Ab het schip in voile zee komt,

•begint hot teduizen. Wij zijn aan het duizen. Het schip

duisde zoo geweldig dat ik mij vast moest houden om niet

omver te waggelen.

DUIZEND, tehvoord. Weinig bij ons gebruikt. Zie

— Ill) is ihiizend vecrtig, zie onder DUUST.

DUIZENTIG (wvl. duzentig, zie ui). Duizend,

fr. milk. Honderd duizentig menschen. Duizentig keeren.

« Pat hi liever hem hadde laten duysentich dooden aen

doen. » (Th. van Herentals.) « Duysentigh menschen. »

(A. Debuck.) « By diisentich persoonen, jonck ende oudt. »

(Z. van Male.) Hondert duysentich werf. » (C. Vrancx.)

Duysentigh suchten heet, duysentigh bloede-tr&enen

\'erghiel' ick t' aller huer. (J. de Harduyn.)

Daer om meet ic dusfntich dooden sterven. (A. Biins.)

— DUIZENTIG.STE I'wvl. duzentigste), adj. Duizendsle.

Het duizentigste deel. « Zijn geboden en wegen \vi niet noch

en achten \vi op dat dusentichste deel na niet, duchte ic, also

hise selve tonser scanden in zijn oordeel wegen sal. > (Th. van

Herentals.)

DUKAAT (vl. DUK.\LT, zieAE), ra. Een geldstiik van

den oudc.'i muntslag.

— Eene hofbloem, ookPatakon genaamd, /}</« umhel-

laia L., fr. thlaspi desjardiniirs.

DUL, adj. Gram, toomig, h./dche, irrite. Dul zijn. Dul

wordcn. Dul raaken . Hij was dul omdat ik zijne vraag niet

'"intwoordde. Xiets mag hem tegengaan of hij wordt sef-

- ilul. Eenen hond dul maken met er steenen naar te

_ ien. Ik gebaarde dat ik mij dul miek om hem te doen

/wijgen. Zich dul maken in eene zaak. He kan mij daarin

dul maken. Hij is did op mij. Hij loopt geheel den dag dul.

Dul zijn voor lets, ora lets. Die zonder reden dul is, moet

zich zelven paaien (volksspreuk). Zoo blijde zijn dat men
niet dul krijgelijk en is (zoo verblijd en verheugd zijn, dat

er ons niets en kan stooren).

— Toornig, gramstoorig, driftig, fr. coleiigiu; me'chant.

I'^en dul ventje. De haan is een dul dier. Een duUe jongen.

I"en duUe hond (nijdig, fr. me'chant). Dat is dul volk.

— Die met een hardnekkig geweld en drift tc werke

gaat. Een didle werkman. Een duUe grachtdelver. Een

dulle wever . Een duUe houtzager. Een duUe student. Een
dulle pleiter. Een did ploegpeerd.

— Kr.ichtig, wreed, geweldig, fr. fort, violent, spre-

kende van Dingen. Dul weder, didle lucht (als het lang en

hard vriest, waait of heet is). Dulle wind (die snerpende

koud is, of onstuimig). Akkerland is did, als het zwaai' en

lastig is om bewerken . Dulle kost (wTcedc kost, kloek en

krachtig voedsel, doch mecr of min lastig om verteren).

Spck met eiers is dulle kost. Eene akkervrucht staat dul.

als zij gidzig groeit . Onkruid is dul om voort te zetten.

Een duUc koop (wordt gezeid als men eene groote quanti-

teit koopt voor weinig geld, doch niet onder de weerde).

Een dulle prijs (hooge prijs). Eenen didlen prijs voor lets

vragen. lets koopen of verkoo]ien aan eenen dullen ])rijs.

— De dulle hoorn, zie HOORX.

— Dulle Juimare, elfsraulic, 1. dulcamara. Dit w. is

gcmaakt van 1. dulcamara door een misverstand dat ook in

Holland oostcrlucie gemaakt -heeft van I. aristolochia, en
poelepetaat van fr. poule pintade.

— Drollige oogen is ccn dul herte, spreekw . , zie ORor.-

LIG.

— De Hollanders zeggen dot, en geven er eene beteeke-

nis .nan die wij niet kennen, namcntlijk die van Razende,

woedendc, fr. enrage',furieiLx,frenetiqHe. Een dolte hond
is bij hen E-n venvoede hond, fr. chien enrage; een dulle

twnd is bij ons Een nijdige hond, fr. chien me'chant, luir-

gneux.

—DUL, z. Hoorn-, Pekke-.

DULF, m., rav. dulfen. Vuistslagop den rug, domper,

doef, duffel. lemand eenen dulf geven dat hij in 't zand

stiiift. Eenen diUf krijgen . Spelen, niet om geld, maar ora

dulfen 'd. i. die wint zal een besproken getal dulfen geven

aan den verliezer). Ook dulmer.
— Dit dulf is eene metatliesis van duffel, en duffel is

gevormd van Doef, Dof . Zie >tETATHESis.

DULHEID, DULLIGHEID (wvl. ook dulligi, zie

-heid), v. De hocdaniglicid van dul te zijn. Hij zou bersten

van dulligheid.

DULST, m. Vuislslag op den rug.

— dt;lsten, dulstte, gedulst, b. w. Dulsten geven, op

den rug slaan met geloken vuisten.

DULTE, V. Didheid, toomigheid. Hij was in eene

groote dulte.

DULVER, m. Dulf, slag op den nig.

DUM, m. Dummel, dommel, dommeling, halve slaap.

Op sekren nadit, 't was droom of dum,
Er iemand voor myn bed riep : hum

!

(Vaelande.)

DUMMELEN. dummelde, hcb gedummeld; ook

Dummeren, o. w. Dommelen, domraeren, dutten, half en

half slapen, fr. roupiller.

— AH. Dummeling.

DUMMEREN, diimmcrde, hebgedummcrd, o. w. Zie

DUMMEI.EX en DOMMEREX.

DUMMERING, v. Zie dommerixg.

DUMSTER, adj. Zie deemster.

DUMSTEREN, o. w. Zie deemsterex.

DUMSTERHEID, v. Zie deemsterheid.

DUN, adj. en adv., fr. mince. ZieDlx.

— Dun gezaaid, zeldzaam De goede bctaalders zijn

dinne gezaaid.

— Dun van koorneerde zifn, zie koorsajVRDE.

DUNDER, m. Zie donder en de comp. die er op

volgen.

DUNNELING, m. Zie dtxxelixg.

DUPPEN, duple, gcdupt, o. w. Hetzelfde als Dubben.

Zie .lid.

DUREIE, v., zonder niv., klemt. op rci. Groeite,

vaag, welige wasdom. Er is geen diireie in die tarwc, in die

Idaver. Die vrucht heeft geen dureie.

— Fig. Woed en kracht, jeugd en leven. Dureie inhcb-

ben. Die vent heeft geene dureie in.

*DURENTURE, bij Maerl., zie Door--. ,/,.„, ,„„l(-r
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DURF-AL, m. Die alks durft, \va:\ghals.

— Dit wooi'd is gcvormd van den stam vaa diirvfii met

al als regiein, naar de raanier der Franceezeu die zeggen

abat-voix,hn'ile-gueiiU, boit-totit,casse-noi.\ , chasse-mulet,

couvrc-chef, gate-metier, portc-crayon, rongc-niaille, troii-

ble-fetc, enz., enz.

Andere woorden van hetzelfde maaksel zijn bij ons :

Breekspel, brekespel; Doeniet; Durfniet; Klap-het-al;

Kruip-door-d'hage, ecne plant; Lek-mijn-lipp; ; Luidc-

belle(Lui-de-belle^; Moei-al; Reeuw-al; Rezeer-al; Roer-

mij-niet, ^/oZ/OT^teH^f/'cv Weetniet;St'lluddepanne{Schud-

de-panne); SpUjtmijte, vi-ek; Vergeet-mij-niet, eene plant;

Vindevogel (Vind-de-vogel), vondcling ; Wect-al; Wipkul,

ccn zeker zuipen.

Hiertoe beliooren 00k de«e wier tweedc dec! ccji bij-

woord is, als :

Deugniet, deugeniet ; Houvast, houdvast ; Klini-op ;

Kom-af; Kotter-uit; Kniip-in; Raap-bij; Rocr-om, mcn-

gclniocs ; Schep-nog ; Schiet-uit ; Slok-op ; Steileniet, stcit-

niet, deugniet.

Waar valt de klemtoon in dezc woorden? 1° op hot

WW., wanecr het twecde deel cen regieni is anders dan al

;

2" op het tweedc dec], waneer dit cen bijwoord is of het

woordje al ; in dit geval lascli ik de twee decleu met ccn

liindstrccpjc ; inoei-al, roer-oni, enz.

—DURIG, z. Blijvcns-, Koit-.

DURREN, duide en durst, gediird en gcdnrst, b. w.

Duivcn, fr. oser. Ik dur dat niet doen. llij duidc uict

konicn. Zij durstcn nict nadcren.

— ( lok Dencii.

—DURST, —DORST, z. Ilazcwind-, Nood-.

DURVEN, dnrfdc, dont en rf/tv/(\vvl. ook durfdcgc,

zie wwvAiyvyi), gedurfd en gedorst (M. edurfd, edorsi),

b. w., fr. o.u-r. Hij dierf het nict doen. Zij dierveii niet

n.ideicu.

Bewondeiden dat Pier

Zoo ecncn groolcn Iceuw dierf nacr den molcn jagcn.

(J. B. Dccortc.)

Bcschrci

Dal innncrccns ccn blik van u

/Viv/'pcilcn in den Jlcmcl.
{(•,. Gez.)

— liven als iiiogen, /.unnen, willen, enz. worclt diirven

dikwijls gebinikt met ecn voorzetsel, waarbij men eenen

infinitief onderverstaat, b. v. hij durft- er nict op (t. w.

klimmcn). Ik dorst er niet om (t. w. gaan, fr.y'c n'osais pas

le ehercher).

—DURVEN, z. Binnen-, Na-, Naar-, Open-.

DUTS, m., m\.dntsen, vklw. diitsl:c(n. Hetzelfde als

het holl. Dot, anders gezeid ecn futsel, ecn wrong, d. i. ccn

pakje, cen bundcltje verwarrelde dingen. Een duts stroo.

Een dirts gers. Een duts hooi. Een duts slunsen. Een maze-

gat stoppen met eenen duts hooi. Zijne voeten afvagen aan

eenen duts stroo. Eenen koperen kelcl scliurcn met eenen

duts gers en wat zand. Eenen pot van het vier afuemen met

eenen duts slunsen om de hand niet te vcrbranden. De stove

(kachel) ontsteken met eenen duts schaverlingen. Een duts

stroo in cenc kuip die men vervoert, <jm het water of ander

vocljt dat er in is, te beletteu van nil te kwanselen. Een

duts haar. Zij draagt htur haar in eenen duts Cfr. cliignon).

« Eene balleyn twee ellen lanck, tamelijck dick, met eenen

duts ofte poup van weick ofte vlas ombewonden. » (Jac. de

Smet.) Een duts pemen. Een duts onkruid.

— Fig. Sul, bloed, eenvoudige ziel. Een arme duts. Een
onnoozele duts. Hij is zoo een duts, hij zoti zijn vleesch van

zijn brood laten nemen. Een duts van eenen vent. Een oiid

dutsken van een mannetje. Een kleen dutsken van een kind.

Ach! raiju lief dutsken, mijn arm dutsken! (troetelwoord

van moeders aan haar kleene kindjes.) « 't Is nog het ergste

van de werklieden en de arme menschen.... och Heere, die

ongelukliige diitsen! » (C. Duvillers.) « Maer die arme

bloedjes, die kleyne dutscn van die kinders : wat moet er

daer van geworden ? » (Id
.)

Jan scy, had gy den aermen duts

Sien'sitten paf en suf en kluts,

Gy had van lacchen u bedaen.

(Vaelande.) .

Maer als den aermen duts van 't werk kwam aengestreken,

Ily vond ter nauwer nood pataeten met asyn. (Id.)

—DUTS, z. Aal-, Hooi-, Poeier-, Stroo-.

DUTSACHTIG, adj. Sulaclitig, onnoozel, sidckclachtig,

zwakhoofdig. ilij heeft geheel zijn leven wat dutsachtig

geweest. Die oiide man is zoo dutsachtig geworden. Hij is

van zijne ziektc genezeu en begint te wandclen, maar hij ziet

er nog dutsachtig uit.

— Ook DuLselachtig.

DUTSELACHTIG, adj. Dutsachtig.

DUTSELEN, dutselde, hcb gedutseld, o. w. Dutscn,

sukkclcn. Hij begint te dutselen. Het is al langc dat hij

dutselt.

—DUTSELEN, z. Neder-.

DUTSEN, dutste (wvl. ook dutstege, zie IMPERF.), heb

gaiutst (fvl. edutst), o. w. Sul zijn, sukkelen, dompelen.

Hij dutst in de wereld. Die oude man begint te dutsen. Hij

is dood na lang gedutst en gesukkeld te hebbcn. Die oude

schooier dutst van de eene hofstede naar de andere. < En zy,

die voortyds al menigen bcdelaer in hunnc schuer den nacht

hcbben laten doorbrcngcn, zy mogen nu zelve van d'een

hofstcc naar d'ander gaen dutsen > om claar te slapen.

(C. Duvillers.)

- DUTSEN, z. Rond-, Weg-.

—DUTTE, /.. Sibbe-, Subbe-.

—DUTTELEN, z. Ka-; en vgl. —dutteren.

—DUTTEREN, z. Ka-. Vgl. —dotteren.

DUUCKENET, zie ueknet.

DUWEN, doow en du'wde, gcdowen en gedtiwd; ook

DUIEN, doo,gcdoon; en DUIGEN, doog en dnigl

,

l^edoi^en en ^eduigd, b. en o. w. Hetzelfde als Douwen in

de Wdb., d. i. drukkcn. lemand tegen den muur duwui.

Hij heeft het \tV\i gcdoon. Duig zoo hard niet. <. En hy dof\r

kruisewijs zijncn duim op Jans'voorhoofd : God zegene en

God beware u! zeihij en hij kreesch. » (K. Callebcrt.) «Jan

en Paul docwen malkaars handeii voor eenen laatsten keer,

en zc scheidden. » (Id.) > De oude man doo7t' nog ne keer

I Jans hand in zijnen kouden vuist. (Id.)
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Dr\cr "p in ile hand galaiivi ii.

(Vaelancle.)

- Oehoopt en gcdowen, met opgepropte maat. Drie

pinten boonen gelioopt en gedo«-en. Hoeveel kuipen aard-

appels ? Ten hoogste zes gehoopt en gedowen.

DUWER, DUIGER (wvl. DiGER,zie ui),m.Dou\vcr.

_ Dc diiiger van de pomp is de handboom die m de

mik rust en "dient om den zuiger op en nccr te duwen, fr.

brimbnU; bij Kramers Pompzwcngel.

—DUWER, z. Pompe-.

DUWIERE, V. Bij smids. Eene korte zware buis lut

ijzcr gegoten, langs waar de wind uit dc blaasbalgpijp in het

smisvmir blaast, fr. iiiyeye.
.

-Onderaardsche riool of buis, fr. egout. De duw.eren

van eene stad.

_ Ook de kuil die, met eenen ijzeren rooster bedekt,

hier en daar Kings de straten gevondcn wordt om het

ym\ water uit goten en greppels op te vangen en langs

onderaardsche riolen weg te leiden, fr. regard d'un egoul.

Het rcgende zoodanig dat de duwieren het niet halzen en

konden. lets laten vallen in eene dmviere. De duwieren

kiiischen en zuiveren. De rooster van eene duwiere.

— Ki) . Duwiere, spehinca (hoi, fr. tron, creitx, autre).

« De rotse van den H. Bnino ende dit logement van de

du-.eiere waer hy binnen-ginck. » (P. Mallants.)

Steenachtich velt vul moortdadeghe duwieren.

(Ed. De Dene.)

't Satanitich serpent der helscher duwieren. (Id.)

God doorsiet oock de duwieretu (A. Debuck.)

Geldt-sucht is nu meer in vj-ere

Dan den brandt die de dmciere

Van Vesuvius in haer heeft. (Id.)

In bosch en herg-dtmner te schuylen. (Vaclande.)

— Somtijds hoort men Dmwiere, Driwicre, en ook

AVicre.

DWAAL, DWALE, v. Tafelklccd, ammelaken. De

dwali- wegnemen. Dc dwale leggen. •

— Wit lijnwa.id dat den autaar dekt, fr. nappe d'autel.

Er li^gen drie dwalen op den autaar. De bovenste dwale

afnemen en door eene versche veri-angen. « Eenen schouen

houtaer, ghecleed met goudin lakene, ende eene ghewyede

d'.mle. > (Kr. v. Br.)

— Communiekleed, linnen dock die op den communie-

bank ligt, fr. nappe de eommunion. Eene dwale gezoomd

met rijken speldewerldcant.

—DWAAL, —DWALE, z. Aultaer-, Autaar-.

—DWAAS, z. III-.

DWAASAARD, DWAZERIK, DAZERIK, m.

Dwaas incnsch, donimerik.

o Dien dwaesaerd, o dicn klunten I (A'aclande.)

DWALE, V. Zie dwaal en de eomp. aid.

DWEEFELEN, dweefelde, gedweefeld (fvl. ed-wee-

feld, zie ge), b. w., scherpl. ee. Hetzelfde als Tweefelen.

"Zie .lid.

—DWEEFELEN, z. Af-, Voort-.

DWEERSCH ,DWERSCH,TWEE RSCH(uit.spr

t'.tvescli, zie n en Rs), adj. en a:lv. Hetzelfde als het holl.

Dwars, fr. en travers, transversal. Eenen tweerschen

vinger breed. Twecrsch door dc rivier zwcmmen. Eene

straat twecrsch overg4an . Eene plank twecrsch over eenen

gracht leggen . Twecrsch door eenen alckcr loopen.

— Fig. Tegenstrevend. Een twecrsch mensch. Hij is

altijd tweerscli (d. i. van ccn andcr gedacht, zoodat men
met hem over den weg niet kan).

— Met ieniand dweersch in den zak liggen, niet overeen-

komen. Hij ligt met iedereen dweersch in den zak. « Als

gy in krakeel of in processe zyt tegen uwen broeder, als gy
dwers in den sak ligt met uwen gebuer, aen wie zulde raed

vraegen ? » (F. Vaiiden AVen'c.)

— Over dweersclie{n, zie OVERDWEERS(CH.

— Van dweerscfien, dwars, fr. en travers. Een vcnster-

kruis bestaat uit eenen stander met eenen arm van dweer-

schen. Hij lag van dweerschen op zijn bed. Eenen akker

eooen eerst van langsten, dan van dweerschen, en eindclijk

van noeschen. Van dweerschen de straat. De wagen moest

stil blijvea, omdat er een boom van dweerschen de straat

lag.— Men zegt ook van dweersten (even als van langsten).

Dweersch op zi/n, weerstreven, dwarsboomen .
Zeg

al wat ge wilt, hij is altijd dweersch op. Waarom zijt gij

dweersch op tegen mij ?

— Noesch en ticeersch, scluiin en dwars (fr. oMiqucment

et transversalement), zonder regelmatige schikking, in

wanordc. Eenen gracht vullen met mutsaards die men er

nnesch en Uveersch in werpt. Hij smeet het .il noesch en

twecrsch. De meubels stonden al noesch en tweersch. De

boeken lagen al noesch en tweersch.

— Vandaar Tweerschbalk, Tweerschdam, Tweersch-

draad, Tweerschhout , Tweerschkop, Tweerschplank

,

Tweerschstraat, en andere woorden die in de Woordenb.

met dwars beginnen.

— De West-Vlamingen zeggen tweersch met eene /, en

zoo moest men ook schrijven, is het waar dat het woord

gevormd is van 't 1. tra(ns)versus, fr. travers.

—DWEERSCH, z. Over-.

DWEERSCHDOOR, TWEERSCHDOOR,
TWERSCHDOOR (uitspr. tweeschdeure, zie RS en

DEURE), bijw. Dwarsdoor. Eenen appel tweerschdoor snij-

den . Boor maar tweerschdoor.

— Gansch en geheel. Hij was tweerschdoor nat van den

regen. Hij is tweerschdoor zot, tweerschdoor onnoozcl. Hij

kent dien bock tweerschdoor van buiten . Hij is tweersch-

door bedorven.

— Zonder iets te zwichten, fr. sans menagement, sans

broncher. Ik lieb het hem tweerschdoor gezeid. Werk

maar tweerschdoor voort. Sla maar tweerschdoor op al wie

u wil tegenhoudcn.

DWEERSCHEN (uitspr. dwccschen, met zware ee,

zie RS), dweerschte (wvl. ook dwccrstegc, ijis. lilPERFECT),

gedwecrscht, b. w. Dwars overgaan, fr. traverser, passer

il travels. Eene straat dweerschen (overgaan van den eenen

kant naar den anderen). Hij woont rccht over mijn huis, ik

inoet maar de straat dweerschen om bij hem te zijn. Ik zag

hem naderen van verre, en dc straat dweerschen om mij aan

te spreken. Een stuk land dweerschen (er dwai-s over gaan)

om geenen omweg te moeten docn, of om ieraand niet te

ontmoeten . « Een brugghe die dc riviere d^i'cerst. » (P. Dc-

vynck.) « Wy dwersden een valleyc. > (Id.) t Twee revieren
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dweetsen liet giaefschap. > (Id.) < Wij dweersiUn die stadt. ;-

(Id.) N Ecn cleen veldeken het welcke g/wduvrst heb-

bende. ? (Id.)

— Fig. o. w. Uitvluchtsels zoelcen, fr. employer des siib-

terfugcs, biaiser, tortiller. Hij dweersclite gedurig om zijn

ongelijkniet te raoeten bekennen, om op mijae vrageii nict

te nioeten antwoorden, om in den woordeastrijd uiet ver-

wonnen te schijnen, enz. Antivoord zonder dweerschen.
— Ook Twcerschcn.

DWEERSCHGRACHT. DWERSGRACHT,
TWEERSGRACHT (uitspr. Uvicsgrackf, zie Rs), m.
Dwarssloot, een giacht die dwars door eenen aaderen ligt,

ir.fossede trovers.

DWEERSCHHOUTTE, DWERSHOUTTE,
TWEERSHOUTTE (uiL^pr. l7vr:-s/io:,tte), adj. Wordt
gczeid van een houten voorwerp dal gesneden ol gezaagd is,

niet volgeus de lichting der lioutvezels, maar dwars door
den draad. Een dwershoutte regel is bros en knakt

gemakkelijk in stukken. Poefertjes (fr. allumettes pkospho-
riqites), die meerof min dwershoiiUe zijn, breken dikwijis

in twec'n, als men ze in brand wilt wrijven. — Zie -de.

DWEERSCHTE, D\A^ERSCHTE, TWEER-
SCHTE (uitsp. tuYesclite, zie RS), v. Dwarstc, fr. traiers,

direction transversale. In de dweerschte, fr. en travers. Zet

de schragen in de dweersclite 0111 de tafelplankeu op te

ruslen.

DWEGEL, m. Wordt in Veurue-AmbacUt gtbezigd

voor Dwcil, fr. torchon.

DWEIL (uitspr. dwil, dwcl, zie El), ni. V'loerdoek,

schoteldoek.— Fig. Slordigvrouwspersoon, slepe, loopsti.r.

— De daad van dweilen (drcutelen, drevelen, dretsen).

Op den dwell zijn. Zij is weer al op den dweil.

DWEILEN (uitspr. dwillen, dwelen zie onder El),

(/;. r//</t- (wvl. ook dweildege, zie IMPERFECT), }ieb ged-^aeild

(Ivl. cd-a)eild, zie GE), o. w. Slepen, drentelen, op den dril

zijn, sprekcnde van eeu -sTOijwspersoon . Langs de straten

dweilen. Er is geene kerniis in de gebuurte of zij dweilt er

naartr.e.

—DWEILEN, z. Rond-.

DWEILGOED, o. Grof linnen dat gebruikt wordt om
vlosren te dwcileu, om de voeten af te vagen, om zekere

voorwerpcn in te pakken, enz.

DWELMEN, dwelmde, ben gedieelmd, o. w. Ver-

ward of beroerd worden van zinncn, lets min dan bedwelmd
of vordwclmd worden. Eenis? gemor onder de aanhoorders

deed den spreker dwehnen. Een getuige is dikwijis l;

dwelmd als hij voor de reclitbank antwoorden moet. I

stond er van gedwelmd en wist niet wat zeggen. leder
zat gedwelmd, als zij dea vergramdcn prins aldus hoonl
spreken

.

— Weiland, op bedwelmen, zegt dat Dwelmen (mcu-
goth. dwalmon, sullen, niet wijs zijn) verouderd is. Ton '_.

1

is het nog jeugdig.

DWERS(CH, adj. en adv., zie dweersch en de com;
die er op volgen

.

DWINGEN (wvl. DWUNGEX, zie INU), dwong en
dwaiig, geJioongcn, o. w. Prangen, knellen, ineendrukkcn,

samenduwen, fr. serrer, e'treindre, comprimer. Kil. (zrc/o/r.

De schoe dwingt mij aan den wrijf. lemand onder de knie'n

dwiugen tegen den grond. lets dwingen in eene schroef. De
lucht dwingen in eene machine. De gedwongen doom,
fr. vapeiir eondensc'e. Het gedwongen water schoot in stva-

len omhoog. s Wiert hy met eene coorde onder zijn oxelen

an een galghe ghehanghen, hebbende ooc eenen bast an

zijnen hals, hoe i-el dat hy niet en dwanck. > (N. Des-
pars.)

— o. w. Geprangd worden. De kalvende koe dwong
geweldig(was geweldig gedwongen, fr. cproitvade grands

scrrements inte'rieiirs). De stoom dwingt in eenen ijzeren

ketel. Dwingende stoom, fr. vapeur qtii se condense. Het
peerd dwingt van de buikverstopping. « Die lippen eleven,

de borst es d-.i'ingh^nJe, den lichame ghestopt. -

(J . Yper-

man.) De borst dwingt als de ademing bevangen en belem-

merd is. De voeten dwingen in schoe'n die te nauw zijn.

— Van den duivel dwingeti, van 't hvaad dwingen, er

van gekwollen zijn. Om zoo boos te zijn, moet men van den

duivel dwingen. Die jongen dwingt van 't kwaad (hij is

buitengemeenboosaardig^.Descholieren dwingen somwijien

van den duivel (zijn lastig en moeilijk).

— In dezen zin zegt men ook enkelweg Dwingen. Er
zijn dagen, zei de schoolmeester, dat de leerlingen dwingen.

Die dwingende jongen is een groot last voor zijne ouders.

DWINGHEI (wvl. DWIINGHEIE, zielXD), v. Heiblok

die, in eene stampmolen, dient om de wiggen neer te stooten

en aldus de olie uit Het zaad te persen, fr. e'lampe, battoir.

DWINGSTOK (wvl. dwiing-, zie ind), m. Stok die

iets dwingt, A . i. met kracht drukt en praamt, hetzij open of

toe, op- of neerwaarts, in- of uitn-aarts, enz. Een dwingstok

die de muil van een verkeu opengepraamdhoudt. Een krom

boompje tusschen dwingstokken doeu recht groeien. Een
dwingstok die het oprijzen van eene plank bclet, enz.

DYCKELS, DICKELS, bijw. Zie DIKKEI.S.
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C . T>c/.e klinUer is lanq of kort.

I. Van de lange e.

De lange e is zacht, sclierp of zwaar.

1° De zachtlange e verwisselt dikwijis met de scherpkorle

i, en somwijlen met de korte e, b. v.

Be/em — bessem.

Degen — diggen — dcggen.

Iveep — Ivip.

Keperen — kipperen.

Ketelen — kittelen.

Klekeren — kliUkeren.

Klepel — klippel.

Kreeft — krift - kieft.

Leefle — lifle

Leken — likken — lekken, afdritppcn.

Peel — pek

Tegel — tiggek

Repelen — reppelea.

SUeep — strip.

Spleet — splitte — splette.

Zekel (Poper.) — zikkek

— De zachtlange e verwisselt somwijlen met cu b. v.

Begel — beugel, fr. tribart.

Beren — beuren.

Dreve — dreuve.

Evel — eiivel.

Knekel — kneiikel.

Knevelen — kneuvelen.

Krepel — kreupel.

Lene — leune.

Mezie — meuzie, fr. monchcron.

Spekelen — speukelen.

Snevelen — sneuvelen.

Tegen — teugen, fr. (W/;"/-!'.

Wegel — weiigel.

Weke — weuke.
2° De scherplange cc vervangt bij ons liikwijls den klank

«', b. V.

Bedreegen — bedreigen.

Bee — beide.

Eeke — eik.

Eesch — eiscli.

Geete — geit.

Geliecm



len, klete, hci'ien, lavi-ti; parcle, n'lrcle, trct':n, zijn nagc-

noeg de eenigste woorden waar zij voorkomt, en nog

bemerke men dat er onder dezen eenige klanknabootsers

zijn als hlctcn, kekelcn, k~iveken ; andere zijn ontstaan uit

eene metathesis van de r, als brizen voor berschen; en an-

dere zijn van franschen oorsprong.als "r/cK fgiietterj,lave/c

(navette), retrete (retraitc). Waarbij men voegen mag den

vrouwelijken uitgang He, anders ook ette, in babbdete (bab-

belette), bakkerete (bakkerctte), schommeUte (schomraelette),

zagerete (zagerette), enz

.

,

Van eenen anderen kant, is de zaclitlange e (niet de

scherplange e) voor de letter r bij lict volk onbekend, uit-

genomen aleen in de samengetrokkene leer, neer, veer,

weer; in de substantieven 7ueer (man), en weerwulf,

anders ook weer-u'tilf&n ?f'6'r7£w^uitgesproken; en in het

waalschsteertige eeren van braveeren, iroiseeren, enz. welk

ecrcn ten andere in een deel van Vlaanderen bletende

klinkt : braveren^ trotsereji, enz.

Van ee?ien derdeit kant, het zij gekend dat de letter /-, in

sommige gewesten, eenen grooten invloed heeft op den

Idank die voorgaat, en hem dikwijls merkelijk wijzigt.

Aldus in 't Poperingsche verloopt de zachtlange o altijd in

eene scherplange, voor de letter r : verloren, geboren,

glorie, enz. spreken daar verlooren, gebooren, gloorie, enz.,

alhoewel de zachtlange o daar anderszins zeer gemeen is.

— Dus nog in bijkans geheel West-Vlaanderen wordt de

lange it voor eene r altijd vervangeu door en of ie : zoo

zegt men incur (muur), natenr (natuur), denren (diireni,

bcstier (bestuur), vier (vuur), enz

.

— Uit dit alles dan mag men zeker besluiten dat de

zware e niet anders is dan de zachtlange e die, onder den

invloed van de ratelende r, eenen blitenden klank krijgt.

En even als wij natuur, duren, enz. schrijven, schoon wij

; aieur, deuren, enz. spreken : zoo ook zal men wereld,

kerel, sckercn, enz. schrijven, en nogtan — omdat het

gebruik algemeen is — bletende lezen en spreken : wereld,

kerel, schcren; en geenszins wc'reld, kerel, scheren.

— Het is waar : sommigen verkiezen thands de zware

< e altijd verdubbeld te schrijven, om ze, ten minste op het

« einde der lettergreep, van de zachtlange e te ondcrschei-

« den ; maar dan komt zij in het schrift volkomen overeen

!. met eene andere e, te weten de scherplange, die altoos

' verdubbeld wordt en moet worden. Die taalkundigen

« outvluchten een ingebeeld krais om een wezentlijk te ont-

< moeten : in der daad, wanneer men eens goed weet, dat

<; er in de gansche Xederduitsche taal, buiten samentrekkin-

« gen en den basterduitgang eren, geene zachtlange e voor

c de r te vinden is, zal nien met weren te schrijven geen

< gevaar loopen dat er weren, met zachtlange e, gelezen

<: worde; maar zoo men wceren (werkwoord) spelt, dan

< vertoont het werkw'oord den zelfden vorm als het meer-

« voud van het zelfstandig uaamwoord wccr (eelt, fr.

<: durillon). ^ (Ch. Temest.)

II. Van de korte e.

De korte e is geklemtoond of niet.

1" De korte geklemtoonde e verwisselt dikwijls met de

korte a

.

Berd — bard.

Berg — barg (verken).

Berm — bann.

Ecrvoets
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E, EN VIII jr ecu kliiiker of eene h, onbcp. lidw. dat in

de gebchrevcne taa] door cen vervangen wordt, ecg. a, an.

E man. E boek. E moeder. E kind. E rape van e pond. En
ezel . — Zie een.

ECHEL, EGCHEL, hier of daar ook EGGEL, m.

Hetzelfde als Assel, cisenvomiig blad van spurhout, en/,.,

fr. <7/;';«/;V dc pill, lie sapi'ii. De sp.irechels samenravelen .

— Zie .\ssEl..

— Angel aan 't kaf \an zekere graangewassen, fr. barbe,

arete. De echels van 't schokkeljoen

.

,

— Alg. VI. Idiot, heeft eclulen, mv. in den zin van stroo

van vlas, d. i., gelijk wij zeggen, lemeii. Ku, de Sperechcls

heeten wij ook Sperielemen.

—ECHEL, z.Spcr-.

ECHTENIS(SE, v. De >taat van edit en goed te zijn,

van de bchoorlijkc en vereischte hoedanigheden te hebben.

— In eehtenis stelleti, in goeden staat stellen. Een luiis

in cchtcnisse stellen (er de behoorlijke veranderingen en

verbeteiingen aan doen), fr. reparer tine maison, la mcttrc

en Ion etat. Een kleed in echtenisse stellen (het vermaken,

hct weder in goeden staat stellen met er aan te lappen en te

naaien dat er aan te lappen en te naaien is).

*ECK, bij Kil., zie ekke.

EDELDADIG, adj. Die edelmoedig te werke gaat,

h.genereiix. Een edekladig man. Een edeldadig hert.

— Ail. Edeldadigheid, h.ge'ne'rosite. « Veel andere mild-

en cdeldadigheden onzcr voorouders. » (Rond den Heerd.)

EED, m. Raad, dien eene gemeente of een genootschap

kiest en gevi'oonlijk becedigtom liaie belangen gade te sl.^an,

fr. eonscil d'administration . De voorziltcr van den eed.

Den eed bijeenroepen. De eed van eene gilde. Deel niaken

van den eed.

— Van den ouden eed, oiiderwetsch, van de oude mode.

Een kleed van den ouden eed. Een vadcrlander van den

oudcn eed (d. i. een ware vaderlandcr gelijk men onlmgs

was).

- EEDT, bij Zcg. van Male, zie heed.

EEFFROUWE (wvl. eeferovve), v. Jonkvrouw, fr.

demoiselle; dame, madame. — Kil. EeflVouwe.

EEG (/..-ichtl. ee), voorz. Tegen, fr. eontre; zie EGE.x,

vocrz.

EEGDE, v., met zachtl. ce. Bij landb. Hetzelfdc als het

hull. Eygo, bij Kil. Eeglide, lieyghde, egghe, fr. Iicrse.

Zware cegden worden door peerden, lichte eegdcn door

menschen voortgelrokken.

—EEGDE, z. Sleep-.

EEGDEN, eegdde (wvl. ook ecgdege, zie imperf.),

gee'egd (fvl. iegti, zie ge), b. en o. w. Bij landb. Eggen, fr.

hcrser. Eeneu akker eegden om er vlas in te zaaien. llij

heeft geheel den achfernoen geeegd

.

— Voor Eegden zegt men ook Egcn. Zij zijn bezig met

te egcn

.

—EEGDEN, z. Af-, Uit-.

EEGDESLEDE, -SLEE en EEGDESLET(TE,
v. Een liciuten raam of zoo lets vv.iarop <lc landbonwcr

zijnc ecgde of eggc naar den akkcr voert, fr. Irainoir,

— lie SLET.

EEGDETAND, m. Een tand van eene cgge. Het spem-

van de eegdetauden in den akker. Dat zwijn heeft eenen

snakker gelijk eeneu eegdetand.

EEGEN, adj., met scheipl. ee. Hetzelfde als Eigen,

\.pioprius. Hij liecft zijn eegen zelven bedrogen. Zie eigen.

— Dit woord, even als zijne afgelcide eegendom (eigen-

doni), cegenste (eigenste), enz. hoort men meest in pr.-\"l.

Menleesthet ook bij Ed. De Dene.
— Wegens te= «', zie ocder E.

EEGEN, adj. Angstig. Zie EGEN, adj.

EEGHEN, zie onde' .vjiEREX.

EEGHENISSE, bij Kil., zie onder egex, adj.

EEKE, ra. en v. Hetzelfde als hct holl. Eik, m., Ii

.

eliene. Op eenen grooten eeke. Op eene gioote eekc.

— Zie de eoinp. onder EiK.

— Wegens ee = ei, zie onder E.

EEKEBOOM.m. Eikenboom, fr. ckeite.

EEKEL, m. Eikel, vracht van den eik, fr. gland.

— Eikelvonnige oorbel. Zij heeft hare eekels aan. Ml:i

draagt nict veel eekels meer.

EEKEL, m., scherpl, ee. Hetzelfde als Ekel, afkccr,

wrnk. Zie NIK.

EEKELAAR, EIKELAAR, m. Eik, fr. eliene.

— FXKEi.vEEX, adj. Eiken. Eikelaren hout.

EEKELING, m. en o. Eikel, vnicbt van den eik, fr.

gland. Eekelingen rapen. Het schuitjc van eenen eekeling.

De eekelingen worden somwijlen Zwijnsnoten genaamd. —
Zie LING.

EEKELNOOT, -NOTE, -NEUTE, v. Hetzelfde

als Eckenoot, fr. gland. . En voor ghewenschte vrucht

doen eeeiel-iioten pecken. (.-V. Debiicl;.)

EEKENOOT, -NOTE, -NEUTE, v. Eikel, fr.

gilllid. ICen zak eckenoten voor de verkens

.

EEKEN20T, m., mv. -co/i, klemt. op sot. Mulsaard

van takkclinge die uit de kroon van eene eik gekapt is.

EEKERONKER, EEKERULDER, m. Mcikevcr,

fr. lianneton. De eekeronkers worden ook Avcrullen

gehcetcn.

EEKZAAD (fvl. ekz.v.vd, zie kl.\xk\xrk.>, m. (niet

11.), mv. eekzaiin, vklw. celizaadje. De eik draagt drie vcr-

schillige namen volgens de drij tijdvakken van haren groei

en vorming : 1" in het eerste tijdvak, te weten van hare

wording tot dat zij bekwaam wordt om gezaagd en vertim-

mcrd te worden, heet zij Eekzaad ;
2"> in het twcedc tijdvak,

te weten tot dat zij eene kroon vormt en begint taraclijk dik

te worden, hect zij Plantsoen' (zie aid.); 3' in het derde en

laatste tijdvak, heet zij Boom, Eek, Eekenbooni. Een cek

moet boom zijn om te kunnen tot molenas diencn. Een

bosch van cekzaan. Ik heb daar eenen schoonen eekzaad

gekochl. Die eekzaad is reeds een been dik . Eenen eekzaad

verplanten. Een dun eekzaadje. Eenen eekzaad snoeien.

— Sommigen zeggen Eekzaal (ekzaal, zie klankvekk.),

ook m. — Zie zaad.

EEKZAAL, m. Zie eei<za-\d.

EEKZAALBOSCH, m. Zie eekza.\nbosch.
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EEKZAANBOSCH, m. Ecu bosch van eekzaden, fr.

pcpiiui'r,- lie i/n'notirris.

— Ecnigeii ?eggen Eekzaalbosch, met verwisseling van

« in / (/ie N), en vandaar Eekzaal voor Eekzaad.

EEMALIG, adj. Wvl. uitspr. van eenmalig; zie akl.

EEMANNIG, adj. Wvl. uit.spr. van eenm.\nnig; zie

EEMAT, 111. en o. Hetzelfde ais Amat. Zie akl.

EEMER, ni. Kleen houten vat met eene ijzeren einze

en met ijzeren, koperen of houten banden: anders ook Seule

genaamd, bij Kramers Emmer, fr. seait. Een eemer melk.

Een eemer aardappels. Water piUten met eenen eemer. Wat
baat dat de koe veel melk geeft, als ze den eemer omme-
sniijt (zegt men van iemand die veel wint maar ook veel

verkwist). Vgl. .VKER.

— Ecmerke(n sicken. Zie EEMERSl'EKIXG.

— Ook Eene kleene kuip met twee ooren, die gemeenlijk

' I'ikuip geheeten wordt. Dus zeggen de boeren in de etne

>lrcckrfr ccmcrs zi-ltcn, in de 3.r\Aere dc kiiipcn zcttcn, voor

De koeien op stal hun voedsel toedienen in kuipen.

—EEMPR, z. Hand-, Koei-, Melk-. Scbep-, S.-houd-,

Slab-, Wasch-.

EEMERSTEKING, SEULTJESTEKING, v.

Snnrt van kluchtige ringsteking. De ring is vast aan ccncn

i nier die, met water gevuld, tusschen twee staken liangt.

Do ringstekers, elk op zijne beurt, zittcn met eene lans op

eenen bierwagen die door twee mannen voortgetrokken

wordt. Telkens men den ring met de lans treft, slaat de

eemer om, en men krijgt al liet water over bet lijf, tot groot

verniaak der omstaande menigte. Ter gelegenheid van de

kermis, was cr zaklooping, mastklininiing en eemersleking.

EEMSZOON, EEMSZEUNE, m. Zie .wmins-

ZiiON.

EEN. In de schrijvende taal heeft dit woord twee dien-

>-tcn : het is tevens lidwoord en telwoord, aleen wordt liet

Ills telwoord gewoonlijk met accenten gete'ekend (cien), om
het zoo van 't lidwoord te ondersckeiden. De S])rekende taal

hceft hetbeter : daar is het telwoord alheel verschillig van

lict lidwoord ; het telwoord is een lijk in de boeken ; maar

liet lidwoord in Fransch-VIaanderen is « en f voor allc ge-

slachten en gevallcn ; in Belgsch-AHaanderen is het ne voor

't m., en voor 't vr., c voor 't onz. Dus

Fr.-VI. Belgsch.-Vl.

No
a of e mensch — iie mensch.

a o/" c bronne — en bronne.

a of e kind — e kind.

— Waneer het substantief begint met eene ^ of met eenen

klinkor, dan voegt men de euphopische n achter a, c, ne,

(b. v. an aap, en aap, ncn aap, en aapken), even als men

doet achter het lidwoord de en de adjectiefs (b. v. den aaj),

nc se/ioonen bond, enz.)

— Helzelfde heeft plaalsin Belgsch-VIaanderen \i'i6r de

naaniwoorden die met *, if, of / beginnen, b. v. nen iooiu,

nen i/uivel , ncn top, en ioomkc, en (fuivelke, en topkc.

— Vgl. eng. a, an, lidwoord, en one telwoord; dccn. en,

et, lidw., en ccn, cct, telw.

— Het ware te wenschen daL men dit vlaanische lidwoord

overbracht in de geschievene taal ; zij zou cr tiij winiicn uict

aleen in rijkdom en duidelijkheid, maar ook in vlocibaar-

en welluidendheid.

— EEN, gevoegd achter aan eene propositic, heeft de

weerde van matkander :

Achtereen — achter malkander, fr. I'un apri'S I'autre.

Aaneen — aan malkander, fr. I'un a I'aulrc.

Boveneen — boven malkander, fr, /*?(» sur I'autre.

Bijeen — bij malkandci

.

Dooreen — door malkander.

Ineen — in malkander.

Xaeen — na malkander.

Ondercen — onder malkander.

Opeen — op malkander.

Overeen — over malkander.

Rondeen — rond malkander.

Tegeneen — tegen malkander.

Tusscheneen — tusschen malkander. •

Uiteen — uit malkander.

Vaneen — van malkander.

— Men gebruikt ccn ook in den zin van Iemand, eng.

one, fr. qitelqn'un. Daar is een aan de deur om eene ahiioes.

Hij heeft dat aan eene gezeid die niet zwijgeu kan. Ik hcb

dat ontvangen van eenen dien 'k niet ken. « Eenen ghaf diy

schellinghen voor een coppel patrjsen. » (R. Versteganus.)

' Eenen die eenen rooden baert hadde. » (Id
.
) « Want waer

een in nist, datmaect hem pijneintafsceyden. » (H. Heqi.i

— Even als men zegt in 't eng. this is a greater ojic,

enz., zoo zegt men ook in Vlaanderen : Dit is a grooter een,

fr. en Toila im phis grand. Dit is eene andere eene, fr. en

voila vnc autre. Z\e hier nen beteren eenen, fr. en void tin

mcillciir. Die boek is schoon, maar ik heb ne schooneren

eenen.

— Een seffcns, ecntjc seffcns, ccn tccncgaar, eenljc tce-

negare, een met eenen keer, fr. nna lafois. De kinderen

gaan in school een seffens (niet met twee'n te zamen). Kind,

eet die beiers ecntje tccnegare (steek er geen twee of drie in

eens in uw mond). « Maer om dat sy die groote menichto

van Ave Marien met cle'ender aendachticheyt las, soo ver-

maende haer onse lieve Vrauwe dat sy, om min verstrooyt

te zijn, die twee hoeykens (van den roozenkrans) achter

laten soude, ende maer een t' seffens voort aen en soude

lesen. > (C. Vrancx.)

—EEN, z. Achter-, Bachtcn-, Elk end-, Elkend-, Op-,

Uiteendoen, Van-.

EENBAARLIJK. EENBARIG, adj. en adv. Gedu-

rig, bestendig, onophoudelijk. Drie uren lang was het ecu

cenbaarlijk gedonder. Eenbaarlijk gaan, spreken, zingen,

werken, enz. Het elstrijntje schuifelt niet, het doet niets dan

eenbaarlijk swatclen. Het heeft geheel den dag eenbarig

geregend. Die redenaar doet niets dan eenbarig schreeuwen.

De windmolens mocten eenbaarlijk draaien. Het is daar

altijd eenbaarlijk het zelfdc. ^lel volk ging cenb;>rig voorbij.

— Kil. en onze oude schrijvers hebben daarvoor Ecn-

paerigh en Eenpaerlick. •. Ghelijck die straclen aen dii

zonne cenpaerliek hanghen nioeteu, wiUen sy niet verlorcii

gaen : alsoo ist van noode dat een mensche hanght ecn-

paerlic aen God oni in het licht te blyven, ende niet ic

vallen in duysternisse die dolcn doet. -i (C. Vrancx.)

Eet ic, drinck ic, slae]) ic oft waeck ic,

Altijt cenpacrlijck na trouwc haeck ic.

(A. Biins.)
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Meer zuers dan soets moet ic ceiipaerlijck drincken.

(A. Biins.)

In - 't Leveu van S. Christina » staat Eenpeerlec :

So vercregh si ende verwarf

Van contemplacien groet genade,

Eenpeerlec durende vroech ende spade.

Waarop Profess. Bormans deze nota schrijft : « Eenpeer-

lec of cenpaerlijk, d. i. besteridig, aenhondcnd, altyd eens

en op dczelfde -wyze. Zou aen het woord eenpaerlyk nood-

wendig het woord paer moeten ten grond liggeu ? Zou het

niet al te vroeg, door misverstand, iiit eenbaerlijk, van

iaren, beren, het zij dragen (eendragtig), of zich toonen,

zich gedragen, schifncn (eensluidend, eenstemmig), ontsteld

geworden zyn ? ;> — In Vlaanderen zegt men Eenbaarhjk

in den zin van 't fr. contimtel^ continuellement ; en Een-

paarUjk of Eenparig in den zin van 't fr. unanime.

— Zie EVENBAAR.

EENBALG, EINBALG, m. Krachtig smaadwoord

dat men gebruikt om ieroand aan te duiden the "t al heeft

voor zichzelven, en niets voor anderen, die zijn eigen lijf

wcldoet zonder aan anderen te denken die misschien van

honger vergaan, fr. egoiste.

— Eenbalg, Einbalg, d. i. Eigenbalg.

— Afl. PZenbalgachtig.

EENBARIG, adj. on adv. Hetzclfde als Eenbaarlijk.

Zie aid.

EENBOONTJES, o. mv. Kruipboontjes, hutteboo-

neu, fr. haricots nains,, haricots a totiffe.

— Waarschijnlijk voor Neinboontjes, zijnde nein, naan

hetzelfde als fr. iiain, 1. names. AVegens de n die wegvalt

aan 't hoofd eens woords, zie N. Vgl. Aanlje.

EENDELIJK, EENLIJK, adj. Hetzelfde als Eenig,

I. solitariiis.

— Benauwelijk, naar, fr. effrayanf. Eene eendelijke

zaak. Het is eenlijk reizen door de bosschen in den nacht.

Kwalijk sterven is eenlijk.

— Wordt voor een adj. gezet in den zin van Uit

der mate. Eendelijk donker. Eendelijk groot. Eendelijk

kleen. Eendelijk schoon. Eendelijk leelijk. Dat werk is een-

delijk lastig. Die boom is eendelijk dik. Eendelijk rijk.

Eendelijk arm. — In denzelfden zin zegt men ook Schrik-

kelijk.

— Eenlijk godsch, zie GODSCH.

EENDERMAAL, bijw. Hetzelfde als Eenmaal.

.Slechts gebruikt bij andcrmaal, in de venduwen, als de

roeper zegt : « Wie nog? eendermaal, andermaal, niemand

meer? » en den koop toeslaat. Te Biugge is het eenwerf,

ander-Ti'erf

.

EENHANDIG, adj.,,. met den klemt. op een. Die

maar van een en denzelfden persoon wilt behandeld wor-

den, <Ue maar van zijn eigen volk wilt gediend of bestierd

worden. Een eenhandig kind (dat schuw is van al wien

't niet gewend is). Dat kind is niet eenhandig (het laat zich

gewillig van iedereen bezorgen, dragen, enz.). Zieke men-

schen iijn somwijlen eenhandig ( ivillen van iedereen niet

opgepast worden. Die man heeft geheel zijn leven wat een-

handig geweest en daarom zijn er weinig die hem kennen

lijk hij is. Dat peerd is eenhandig (kent maar zijn volk, is

schuw van al wien "I niet gewend is).

— jVfl. Eenhandigheid. lien moet de kinderen de een-

handigheid afleeren.

EENIG, adj. Aleen, eenzaam, fr. scul, solitaire.

— Eenzaam, onbewoond, fr. de'sert . De woestijnen zijn

eenig. Eene eenige streek. Eene straat is eenig als er geenc

huizeu langs staan.

— Benauwelijk, naar, beangstigend. Wordt eig. gezeid

van eene plaats die onbewoond en onbezocht zijnde, angst

en schrik baart aan dezen die er zich aleen bevindt, en, bij

uitbreiding, van alles dat eenen dusdanigen angst en schrik

verwekt, zoo als een donkeren nacht, een doode lichaam,

een spook, enz. Die bosschen zijn eenig. Het is maar eenig

in dat huis. Het is eenig op het kerkhof. Het is eenig

reizen in den nacht. Ik durf daar aleen niet slapen, het is

er te eenig. Opgesloten in dien eenigen kerker. Het schijnt

hem eenig bij een lijk te waken. Het is eenig om te hooren

vprtellen hoe die moord gebevud is.

— Afl. Eenigheid,

— Zie EENDELIJK, EENM VUG, VEREE.NO, VTJKEENIG.

EENIGT, adj. Hetzelfde als Eenig, fr. qtielqtie. Eenigt

gcld. I )ver eenigten tijd. Na eenigten legenstand. Eenigte

bocken lezcn. Eenigte woordeu zeggen. 't Zijn er eenigten

die anders denken.

— Vgl. Menigt.

EENKANTER, m. Die niets dan zijn eigen baat en

bclang zoekt, egoist.

EENKANTIG, adj., klemt. opc^«. Zelfzuchtig, baat-

zuchtig, fr. egoiste. Een eenkantig mensch. Eenkantig zijn.

— All. F.enkantigheid.

EENKLIBS, EENKLIPSCH, adj., klemt. op een.

Ongehuwd, fr. celibataire. Het is eene schande voor iemand

die rijk en eenldibs is, van den armen niet te helpen.

« T' elleck allenschens werde suESen deurt t' smoetten en

t' lamousen van 'n en eencUpsen pennewaerie-venter. »

(Kort. hs. 1736.)

— Kil. Een-klippigh, Calebs. Bij onze vroegere schrijvers

Eenklipte : « Van verhuerde knapen, ionckwijfven, ende

eenclipte lieden. » (Cost. v. Veume, xxxn'.) Het volk zegt

e-klips, met den klemtoon op de e; ik denk dat dit w.

gevormd is van 1. cwlebs.

"EENKLIPPIGH, bij Kil., zie eenkubs.

EENKLIPTE, adj. Zie EENKLIBS.

EENLIJK, adj. Zie EENdelljk.

EENLOOP, m.Schietgeweer met eenen loop, fr. fusil

a itn coup, h nil canon.

— Een gewand met een katrol, fr. vioitfle a nne-poulie.

EENMALI G, adj. Eenig, eenzaam, onbewoond.
— Benauwelijk, akelig, somber, naar, fr. eijfrayanl.

lugubrc. Eene eenmalige streek. Eenmalige nacht. Hot

kerkhof schijnt hem eenmalig als het donker -wordt. Hij

woont daar maar eenmalig. Eene eenmahge moord. Een
eenmalig geschreeuw. Een eenmalige hond (schrikkelijk

van grootte, enz.). — Zie eenig, eendelijk.

— Afl. Eenmaligbeid.

— Het volk zegt eemalig.

EENMANNIG, adj. Hetzelfde als Eenmalig.

-- Hot volk zegt cemamiig, eemalig.

EENOOGDE, adj., klemtoon op een. Die maar een oog

heeft.
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EENPAERIGH, EENPAERLIJCK, I'ij Kil.cn

anderen, zic keni;.v,\ri.ijk.

*EENPEERLEC,a(lj.enadv.ZieonderEENBAARUjK.

EENS, adv. Ooil (fr. jamais, 1. utiquam), in onder-

vragendc wendingen. Wie had er dat eens gepeisd, kunnen
' peizeii, durven peizen ? Hebt ge nog eens zoo lets gezien,

gelioord ? Wie liceft cr eens zoo verre gewcest van znlke

dingen te durven doen? Heefthij een^anders geweest dan

een deugniet?

— Ei-ns ofatiders. Zie ANDERS.

—EENS, z. Achter-, Aster-.

EENS (scheipl. <<•), onbepaald voornaamwoord, altijd

gcbniikt als regimen, en dat wel in deze twee gevallen :

1° In plaats van het reflexief s/c/^ (dat de Vlamingen vol-

strekt niet kcnnen) te weten :

a) Waneer men het subject is van de zinsnede, b. v. Men
nioet eens (zich) wachten van verraders. Men maakt eens

(zich) ziek van te veel te eten. Men moet voor eens zelven

(zich zelven) zorgcn. Men kan die menschen van eens (van

zich) niet keeren. Men mag eens (zich) niet te veel toegeven.

Ik herhaal het dan dat luen eens (zich) bedenken moet eer

men eens (zich) met zulk eene zaak bemoeit. Men heeft het

eens (zich) dikwijls beklaagd van iets te doen zonder raad

te plegen. Men zou er eens (zich) verongclukken met in die

rotsen te reizen.

b) Waneer de infinitief in geene betrekking staat met

eenen bepaalden persoon, b. v. Het is niet goed van eens

(zich) te wreken, fr. il n'est pas bon de sc vevger. Eens ver-

heugen, fr. se rejonir. Eens zelven van 't leven helpen, is

eene laffe daad, fr. se siikidcr est un acte de Idchete. Eens

bedroeven overde welvaart van den naasten, is nijdigheid.

Er komt weiniguit eens tevergrammen. Er ligteeuige troost

in eens te beklagen. Het kost veel geld van eens te willen

naar de mode voegen. — Maar men zegt : hij is bezig met

hem (zich) te kleeden ; zij zoekt haar (zich) op te tooien

;

zij trachten hiin (zich) te verschoonen, enz.; en nnoit, nooit

zegt men in, dien zin : hij is bezig met eens te kleeden, zij

zoekt eens op te tooien, zij trachten eens te verschoonen, enz.

— Zie ZICH.

2" In plaats van het voornaamwoord ons, mij\ in eenen

onbepaalden zin genomen voor menschen gelijk 'icij zijn,

geli/k ik ben, lieden van onzen stand, fr. des personnes

telles ijiie nous, telles que mot, b. v. Hoe kunt gij een!

alzoo in den nood laten? fr. comment pouvez-vovs laisser

dans le besoin des personnes telles que nous, (qui avons

droit a etre secourus de vous) . Hij zou eens moeten troos-

ten in plaats van met eens te spollen, fr. des homnies comme
nous, comme mot, il dcvrait Ics consoler au lieu de les

railler (omdat wij hem b. v. dienst bewczen hebben in

voorledenen tijd, of omdat wij zijne bloedverwanten zijn,

enz.) Moeder, die jongen komt eens altijd slaan, fr. mere, il

vicnt mefrapper, moi et les en/ants de mon age, moi et

mes semblables (bijgevolg zonder dat hij bezondere reden

heeft van mij te slaan, aangezien hij de anderen ook slaat).

— Wij gebruiken dan niet onversdiillig ?«y (wvl. mi) of

ons (wvl. oes, ous, uus) en eens. My of ons wordt altijd van

bepaalde personen gezeid. Dus een huisvader, sprekendc

van eenen jaloerschen gebuur, zal zeggen : hi/ bcnijdt ons,

d. i. mij en mijn huisgezin, al de personen van mijn huis.

Indien hij zeide : hij benifdt eens, dat ware ; hij benijdt mij

en mijn huisgezin on al andere huisvaders en huisgezinnen

van gelijken stand, menschen gelijk ik en ccn ander.

— EENS wordt ook bij een substantief gesteld als posses-

sief, met dezelfde onbepaaldheid van zin gelijk eens voor-

naamwoord , en dat ook in de twee zclfde gevallen als hier-

voren, te weten :

1° In plaats van het possessief cy«, waneer men het sub-

ject is, of waneer de wending geschiedt met den infinitief

zonder betrekking op eenen bepaalden persoon, b. v. Men
moet voor eenze zaken zorgen, fr. on doit soigner ses

affaires . Men mag eens geld niet verkwisten. Het betaamt

dat men eenzen weldoeuer dankbaar zij. Men doet kwalijk

met eenzen drift in te volgen. « Men zou meer aerde keeren

met den nagel van eenzen duim als zylieden met hunne

spaen. » (***) — Eenze plichten verwaarloozen, fr. ne'gliger

ses devoirs. Het is een gebod van eenze ouders te eeren.

Eenzen naasten nit den nood helpen is een werk van berm-

hertigheid. Eenzen arm breken, fr. se casser le bras . Eens

vingers lekken, fr. se lecher les doigts. c Omdat men, eens

gepraamd vindende te vluchten om eens leven te behouden,

eens v.\derland op zoo eene wijze heefl moeten verlaten,

men confiskeert eens goed en men verdreegt eens nog boven-

dien met de dood. » (***)

2° In plaats van het possessief mi/n of ons, waneer men
zich zelven niet bepaaldelijk bedoelt, maar in het algemeen

aanschouwt gezamentlijk met al de andere persoonen die

met ons gelijk staan, b. v. Die landvoogd zorgt voor eenze

belangen niet genoeg, fr. ce gouverneur ne soigne pas assez

nos inte'rcts. Een soldaat, sprekende van het leger, zeide :

Eens leven verslijt daar, en eens hert wordt er bedorven (d. i.

het leven, het hert van jongeHngen gelijk ik). Eenze moed
zou in de schoe'n zinken, als men zulke dingen ziet. Eens

verstand staat er bij verbaasd. Wat helpt het eens testament

te maken, als het na eenze dood niet uitgevoerd wordt ?

In zyn gruwzaemheid wat ligt er

Dat 'nen onbekenden vloed

In een 's herte ontwellen doet ?

(K. de Gheldere.)

— In denzelfden zin als ous eens, gebraiken de Engel-

schen one's, en de Zweden ens. Zie Delfortrie, Analogies,

bl. 108 in de nota.

— EENS wordt ook substantieflijk gebezigd met het lid-

woord vooraan. Men mag de peerden verkoopen die de

eenze zijn.

— //et eenze, hetgeen men bezit, fr. le bieti qu'on a, ce

qu'onpossede. Men mag doAi met het eenze wat men wilt.

Het eenze is het eenze, en niemand mag het rooven, fr. ce

qu'onpossede, on le possede, etpersonne nepeut le prendre,

Dat hij van 't zijne geve zoo veel 't hem belieft, maar liij

moet van 't eenze niet nemen.

BENSGELIJKS, bijw. Zoo schrijven sommigen een

woord dat in de sprekende taal Insgelijks luidt. « Den over-

setter van Virginia heft gefaeld eensgelyks schryvende voor

insgelyks, by gebrek van bemerkt te hebben dat geseyd

woord eene iceensmiltinge is van in des gelyis; soo segl

men ook vansgelyks voor van des gelyks. » (Vaelande.)

EENWERE, bijw. Zie onder eendermaal.

EENWIELDE, adj., klemt. op een. Dat maar een

wiel heeft. Een eenwielde kordwagen.
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EENWILLIG, ailj. Eigenzinnig, grillig. E-n ceiiuiUig

kind. Dii- eonwillige jongen wilde met mij niel m;degaJii.

~ Het voile zegt^ra77/;;^,ldemt. opcc.

EENZAMIG, adj. Het zelfde als Eenzaam. — Zie

Z.VIIIG.

— EENZA>UGHE1D, V. Eenzaamheid. Om in de efiisae-

mkheyt met meerder rust de kemelsche saken met Godt te

verhandelen. (J. Van Heumen.)

—EEN-ZANG, z. Koekoek-, Koekoct-.

EENZE, o. Het eense, zie onder EENS, voornw.

EER, V. Sclioonheid, glans, weerde, sprekende van

zaken. Mijn kleed heeft geene eer meer : ik moet een nieuw

koopen. Dat bock heeft zijne eer verloren (wordt er versleten

iiit te zien). De blusschers benemen de eer van eenen geplei-

sterden mmir. Een huis wederom zijne eere geven (het

herstellen).

— Tot cure, tot d'eerc. Elleptisclie uitdrukking die" men

bezigt om van iemand afsclieid te nemcn, voor tot de eer van

Tt te zien, fr. h revoir.

EER, voegw. voor Weer, 1. sive. Zie WEUER.

—EER, z. Oen-, Wan-.

EERAPPEL, m., zware ee. Zoo spreekt bij het

\'ollc 't geen Ecnlappel, Aardappel sdirijft. Zie I).

EERBAAR, adj. enadv.Tamelijk, redelijk, ii. passable.

Dat kindje is niet al te Idoek noch te vet; maar het iseer-

baar. Die akkerwucht staat eerbaar . Hoe gaat het met u "i

Eerbaar. Het gaat eerbaar met dien zieke. Eerbaar wel.

Eerbaar schoon. Ik heb dat verkocht aan eenen eerbaren

prijs.

* EERBEZE, EREBEZE, v., zware ee. Zoo spreekt

bij 't volk 't geen Eerdbeze, Aardbezie schrijft. Zie D.

EERBIE, EREBIE, v., zware o-. Aardbie, fruite-

nier, appelbie. ir. guepe. ZieD.

EERBIEDEN, eerbicdde, gei-crhicd, b. w. Eerbie-

digen , fr. respecter, honorer.

Evenwel dien droogen stok

Moet gj-, om syn wondre krachtcn.

En eerbiedefi, en groot-achtcn.

(Vaclande.)

— Zie -ICEN.

EERBOET(E, v. Openbare eerherstelUng(doorschuld-

bckcntenis en smeeking om vergiflFenis), fr. amende honora-

ble. Het w. is bijzonderlijk veel gebezigd in 't godsdienstig

leven . Eene akte van eerboet hiidop lezen in de kerk om
den smaad te herstellen die het AUerheiligste Sacrament

aangedaan wordt door de goddeloozen.

* EERBRAND, m., zware cf. Zie erfbr.vnd.

EERDAPPEL, m. Zie aardappel en de comp. die

er op volgcn

.

EERDAPPELKELDER, m. Zie aardappeldoel.

EERDE, v., zware tr. Hetzelfde als Aarde, fr. terre.

— Afl. Eerden (wvl. ook Eerdi, zie -en), adj. Een eerden

pot.

EERDEKETEN, m. en v. Zie eerketen.

EERDEKOORDE, ERDEKOORDE, v., zware

cc. Plocglijn, laiigetouw wier uiteinden vastliggen 't een aan

het gebit van 't handpeerd, en 't ander aan 't gebil van

"troepeerd; de ploegman houdt het middendeel van die

touwin de handen, en beweugt er de peerden mede. De
eerdekoorde wordt 'meest gebruikt bij dezen die met ossen

werken.

— Van Eerden in den zin van Ploegen.

EERDEN, eerde, gei'erd, b. w., zware ce, Ploegen,

akkeren, tr, laboitrer avec la chamie. Het land eerden.

Die akker is geeerd : men kan hem aanstonds beplanten.

— Men zegt ook Eren (zware e) en Eeren (scherpe ff).

—EERDEN, ?.. Om-. Vgl. -aardex.

EERDEWORM, ERDEWORM, m., zware e.

Zoo heet men te Brugge wat overal elders Erworm luidt.

Zie erfworm.

EERDPEER, EERDPERE, v. Zie aardpeer.

EERDPEERFRUT, o. Zie icxdul.

EERDSMOOR, ni. Zie aardsmoor.

EERDSVLINDER, m. Zie ^vardvlinder.

EEREN, eerde, geeerd, b. en o. w. Met den eerploeg

akkeren, een land omploegen om het te bezaaien of te

beplanten. Eenen akker eeren. Ik heb gisteren dat land

geeerd. Terwijl hij eerde, is hij op eens ziek geworden. De
peerden zijn moede van eeren. « Gheen pachter i.och ont-

blaeder en sal vermoghen te breken, eeren ende zaeyen

eenige oude vette-garseu, melck-garsen, noch maey-garsen.

»

(Costumen vanden Lande Vanden Vrj-en.) « Ghelijck het

wel gheoorloft es te eerene ende besaeyene tlandt. » (C. van

Dordrecht
.

)

Ooc sprac .j. osse vremde dine

Tenen (tot eenen) man, die erie'n ghinck.

(Maerlant.)

Daer hi .xir. man vemam
Die Afrt'" ghingen. (I^'O

— Kil. Aeren, eeren, eren, errien, 1. arare, gr. iipoi5v.

Even als de Latijnen zeggen colere agriim, en colere ali-

qnem : zoo zeggen wij Het land eeren, en Iemand eeren.

— Dit Eeren, met de scherplange ee, is zeer gemeen in

Noord-Vlaanderen. Elders zegt men daarvoor Zaadvoren r)f

Zoleu. — Men zegt ook Eren en Eerden, beide met de

zware e.

—EEREN, z. Op-.

EERKETEN, EERDEKETEN, m. en v. Wan.v,

men 't land ploegt met vier peerden, het harn.as of .1

voleie van de twee voorste peerden ligt aan eene I.uil;'

keten die tusschen de twee achterste peerden vast is aan dtn

ploeg : deze Iceten heet de Eerketen.

— Vgl. Eerdekoorde.

EERL, m. Zie erel.

EERNTE, v., zwai-e ee. Wielboom, fr. charme. Zv
K.VKNTE.

EERNTRE, v. Zie erne.

*EERPEL, ni., zware ee. Vlaamsche verkorting van

Eerdappel, fr. pommc di terre,

EERPLOEG, (wvl. eerploug, eerplouf, zie ou), m.

Ploeg om het land te eeren. Den eerploeg inzetten, het

labeur begiunen voor den zaaitijd, namelijk na den oegst.
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Die boer gaat morgen den eerploeg in/ctteii, fr. il commrnce

dcmain li' labour des semai/les, U labour pour les grains

\
de I'automne. De eerploeg is ccn zware ploeg, maar ile

gedaante is overal dezelfde nict.

EBRS (uitspr. ces, zie RS), m. Hetzelfde als Aars; zie

aldaar en de comp. die er onder volgen

.

—EERS, z. —AARS en Vgl. —EER/.E.

—EERSDE, Z. —AARSDE.

—EERSELEN, z. Tit-. \gl. —aarsei.ex.

EERSELINGE, EERSELINGS, bijw. Zie aar-

SEI.IMIE.

*EERSMOOR, ni. Zie aakusmook.

EERSTER, bij Z. Van Male, zie heester.

EERSTWAART(S, bijw. In 't cerste, in 't begin.

Eerstwaaits stond er hier een kapelletje, dat later in cene

kerke verbouwd wierd. Hij woonde cerstwaarts bij zijnen

breeder, ni.aar nu woont hij aleen. Ik was eerstwaarts van

een ander gedacht.

EERSZAKKEN (uitspr. ei-szakken, zie RS), o. w. Zie

aarshakkev.

EERTAPPEL, m. Zie a.\rdappel.

EERWEET, V. Erwt, ix.pois. ZieERWEET.

EERWORM, m. Zie erfwor.m.

EERZAMIG, adj. Hetzelfde als Eerzaam (zie ig),

zedig, bcsclieiden. Sy moeten oock in 't spreken ecrsae-

migh wesen. > (B. Gheysen.)

— eerzamigheid, v. Zedigheid, bescheidenheid . « In

hunne wercken nioet eersamiglieyt, godvruchtigheyt, voor-

sichtigheyt verschijnen. » (Id.)

—EERZE, z. Hoi-, Holl-. Vgl. —.\.\rs.

EESCH m., scherpl. ee. Hetzelfde als Eisch. Hesp bij

platteboonen, dat is de eesch, Ir. c'lst ce qu'il faut (dat

wordt vereischt). 's Avonds een druppel, dat is de eesch om
wel te slapen. Een pijpje en een glas bier, dat is de eesch

(in den achternoen). «Stellende allomme goede reghelen ende
iirilre, ten beste dat hy conste, naer den heesch van den
tyt. » (N. Despars.)

Een appelken op zwynevleesch

Dat is nog al den regten eesch.

(C. Diivillers.)

— W'egens ci= ce, zie onder E.

EEUWIG(wvl. EEWIG), adj. Onmatig, buitengemcen,

geweldig, tV. enorme. Een eeuwige babbelare. Dat is hier

eeuwig verdrietig. Ik ben eeuwig moede. Dat gebouw is

toch eeuwig groot. Die vent heeft eeuwig veel macht.

— Eeuwig en enug. Zie ERVIG.

— Op zi/n eeuwiggemak {v.s\. op eens eeuwig gemak,
zie EENs), met alle gemak van de wereld, zonderde rainste

moeite, of haast, of verlegenheid. Hij leeft daar op zijn

eeuwig gemak. Op zijn eeuwig gemak werken, gaan, zitten,

spreken, eten, drinken. Zijn huis stond reeds in laai, en hij

lag op zijn eeuwig gemak te slapen. De beschuldigde zat op
zijn eeuwig gemak voor den rechter. Hij Scheldt iederecn

uit op zijn eeuwig gemak. Hij ging er naartoe op zijn eeuwig

gem.-ik.

EEUWS (wvl. EEWs), gen. van <•«<«', slechts gebniikt

in \'an ouJs en eeuws, of 7'an 07-er ouds en eeuws, d. i

van scdrrt lang, ten alien tijde, fr. de tout temps. Dat hcef

zoo geweest van over ouds en eeuws.

—EEUVWERDOOIE, z. Mijn-.

—EEUWVERGOE, z. .Miju-.

EFFEN, bijw. Even. Effen of onefl'en.

— Juist, fr. j'mte, prc'cist'menl. Het was effen zoo hij m
;j

gezeid had. Hetwaseflen zulk een leute, lyzulkeen spel,

U.c'ctaitbien urn telle affaire[co>nmeje I'avais soupfonne,

comme on me I'avait dit). Hij kwam effen in , als ik uittrad.

— Wordt, even als plat, gez. van zwarighedcn die uit

den wcg geruimd zijn. Een geschii effen maken, fr. aplanir.

Die zake zai wel effen geraken. Dat zal wel effen brojn

ibroeden), fr. cehi s'arrangera, s'aplanira bien avcc Ic

temps.

— Xiets meer schuldig, kwijte, fr. quitte. Wij zijn effen

(wij zijn kwijte, wij zijn malkaar niets meer schuldig). Ik
heb nog lien frank op u te goed ; niaar wilt gij raij dien boek

geven, ik za! 'tefl'en rekenen. Effen of dobbel speleu (kwijte

of dobbel spelen)

.

— Effen aan (wvl. effen an), naar mate dat lets gedaan

wordt of gebeurt, fr. anfur et a mesure. Werkt, ik zal u
efi'en aan betaien, fr. travaillez,je votispaierai aufur et a
mesure. Wij zullen effen aan zien wat er te doen staat,

fr. nous -verrons ce qu'il y a a faire, a mesure que les

ihc'ncments se pre'sentent, selon la tournure que prendront
les affaires. Niets dat beter is dan zijne schulden effen aan

betaien. Die effen aan doen wat er te doen is, vinden zich

zelden overlast. Er is nooit geen onkruid in zijnen groen-

selhof, want hij trekt het eflen aan uit.

— E^en door (wvl. effen dcure), zonder omwegen, dwais
door, fr. tout droit, sans detours. Hij zegt effen door, al

wat hij peisL Hij ging er effen door naartoe. Hij werkt

maar altijd effen deure voort, zonder zich aan iets te stooren.

— Effen door, redelijk, eenvoudig. Hoe gaat het ? Effen

deur (d. i. redelijk). Eflen deure geklced gaan (eenvoudig

weg, zonder sieraad),

— Effen op (wvl. effen ip, -up), zonder-voorkeur of uit-

nemiog. Al de jongelingen wierden toen effen op ingelijfd

in "t leger (niemand schoot er vrij). Effen op klappen (zon-

der bescheidenheid).

— Effen uit (wvl. -uut), Effen weg, vlak af, recht uit,

zonder omwegen of bewimpelingen. Ik zei het hem elfen

weg dat hij eene onrechtveerdigheid bedreef. De getuige

antwoordde effen uit op al de vragen die men hem deed.

De beschuldigde heeft effen uit geheel zijne misd;uid bekend.

— J^an effen op (wvl. van effen ip, -up), van 'tgemeenc,

fr. du commun. Een mensch van effen op, fr. un liomme

du commun. Ge moogt uwen broekzak met appels vuUen,

maar ge moet ze van eften op uemen (ge moet de grootste

en de schoonste niet uitzoeken, maar groote en kleene al

dooreen nemen gelijk zij liggen).

EFFENAAR, m. Bij wevers. Een lang en smal getuig

op w ijze van eene kleene ladder met menig\iddige sportjes,

tnsschen dewelke de keten, die men boomt, in pezen

gescheiden ligt vanomtrent twintig draden elk. De effenaar

wordt door twee personen, eenen aan elk uiteinde, vastge-

houden terwijl men de keten boomt.

— Den effenaar liouden. Wordt fig. gezeid bij kaarters

en andere spelers om aan te duiden dat men zoo veel wint
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als verliest, dat men oifilrent effen staat. Ik moot niet

ttinnen, raaar ik tracht den effenaar te houden.

— Met iemand den effenaar houden, met hem overeen-

komen, fr. s'accorder avec qiielqtc'nn. Ik heb veel moeite

om met hem den effenaar te houden. Ik kan met hem
geenszins den effenaar houden.

— Een baatzuchtig mensch die door list en vleierij alle

moeieUjkheden weet le vereffenen en met iedereen wel te

staan. Het is een effenare van eenen vent. Ik heb in al die

effenaars gcene trouw.

EFFENKLAPPEN, klapte cffcn, effengeklapf, b. w.
Een geschil met woordcn vereffenen. Eenen twist effenkiap-

pen. Mijn broeder is tegen niij misnoegd
; gij zoudt mij

dienst bewijzen, indien gij het bij hem gingt effenklappen.

EFFENSCHILDER, m. Muiirverwer, fr. badigeon-

n<!tr.

EFFENSCHILDEREN, schilderde effen, effenge-

stiiilderd. h. (_ii o. w. iriofscliikleren, muren verwen, fr.

iHuUgconn,,.

EFFENSLANDS, bijw. Op effea land, in effenen

grond, Ir. diDis ini feirain uni. De akkerpeerden vennoeien

zich miu als zij mogen effenslands werken.

EFFEN-TRUL, m., mv. effen-tnillen. Soort van

Ahom, in de welenschap acer campestre L. genaamd, fr.

e'rablc champetre, en bij D. de Gorter Kleyne eschdoorn,

Booghout, Effen doom, Spaansche aak.

— EFFENTRULLEN, adj. Van effentrul. EffentniHen hout.

Een effcntnillen boog.

—EG, "iigang van adjectiefs, zie -IG.

EGCHEL, m. Zie echel.

— EGE, — IGE, —IGGE, —INGE. Deze uitgangen,

onder eenen halven klemtoon, dienen, even als de uitgang

ster, om van werkwoorden naamwoorden te maken van

vTOuwen die gewoonlijk doen hetgeen het werkwoord
uildrukt, b. v.

Achterwarege, -rige, -rigge, -ringe, baker.

Bijstanege, -ige, -nigge, -ninge, baker.

Cammeghe (bij X. Despars), wolkamstcr

.

Dievege, dievigge, dievinge, fr. voieitse.

Godsbaarsege (bij Ed. De Dene), Deigem'tn'x.

Klappege, -pige, -pigge, -pinge, klapster.

Leepege, leepige, leepigge, leepinge, fr. pleureiisc.

Melkege, melkige, melkigge, mclkinge, melkierkoopster.

Naaiege, naaiigge, naaiinge, naaislcr.

Slampampeghe (bij Ed. De Dene).

Slrijkege, strijkigge, slrijkinge, strykster.

Spinnege, spinnigge, spinninge, spinster.

Tratselege, trutsehgge, treuzelaarster.

Vergelege, vergetigge, vergetinge, vergeetachtigefrotiw.

Waschege, waschige, waschinge, waschvrouw.

Wikeligghe (bij ilaerl.), wichelares, waarzegster

.

— Gelijk Kil . noteert op het woord Naeyorsse, voegen

wij ook, doch geheel overbodiglijk, deze uitgangen achter

den uitgang ster, b. v.

Helpsterigge, hif Vrancx.

Naaisterege, naaisterigge, naaisteringe, naaister.

Plokstetege, ploksterigge, plukster.

Spinsterege, spinsterigge, spinster.

AVaschsterege, waschsterigge, waschteringe, waschster.

vergaat in eie (zie

— Deze uitgangen hechten wij nog aan mann. substan-
tiefs op aar of ier eindigen<le, b. v.

ilakelarege, -igge.

Middelarege, -igge, middelarighe by Despars.
Secretareghe, by Ed, De Dene,

Aelmoesenierigghe, by Vrancx.

Bursierigghe, id.

Groenselierege, -igge, -inge.

Herbergierege, -igge, -inge. '

Hovenierege, -igge, -inge.

Pensierege, -igge, -inge.

Rentenierege, -igge, -inge.

Tresoriereghe, by Ed. De Dene.

Winkelierege, -igge, -inge.

Ook aan dergelijke subst. die den toonloozen j.tgan;' ir

hebben, b. v.

Kclterigghe, by Vrancx.

Looperigge, loopster.

V'^erlosserigghe, by Vrancx.

Vertroosterigghe, id.

AVtoemerigghe, id.

— Bij den Brugschen dichter Ed. De Dene vindt men ook
enkelijk -ghe (ge) in plaats van den uitgang -ege, -igge, b. v.

Coesterghe, koesterege.

Dansserghe, danserege^ danster,

Xaeysterghe, naaisterege

.

Voesterghe, voedsterege,

— 't Zijn streken waar de uitgang

onder ein), b. v.

Babbelege = babbeleie

.

Klappege = Idappeie.

Naaiege = naaitie.

Spinnege = spinneie.

Waschege = wascheie, enz.

— Zie ook -.\EGE.

EGE, voorz. zie egen, voorz.

—EGE, z. Recht-.

EGEN, eegde (wvl. ook eegdege, zie YiiYKBSE.crc),geeegd,

h. en o. \v. Bij landb. Hetzelfde als Eegden, slcchten, fr.

iierser

.

—EGEN, z. Uit-.

EGEN, adj. Angstig, beangst. Wordt veel gehoord in

de zegswijze egen en gesiegen, oi egen en verslegen, d. i.

hevig aangedaan in de ziel, angstig en verschrikt. Wat is er

dan gebeurd dat hij daar zoo egen en gesiegen stond ? Hij

kwam egen en verslegen in huis geloopen.

—^ Dit egen, of misschien eegen (want te Brugge, wa.ir

dit woord gebruikt wordt, maaktmen geen verschil tusschen

de zacht- en de scherplange e), behoort thuis bij eng, angstig,

1. ango, gr.
'^'('/J^-

— Kil. heeft ecgkenisse voor engketiissr,

1. inguen (liesche, fr. aine).

— EGEN(S, z. Recht-. Vgl. egen, voorz.

EGEN, voorz. In Fr.-Vl. gebruikt voor tegen, fr. a,

centre, pres de. Egen iemand iets zeggen of doen. Egen
't Nieuwjaar. Uw kleed zal egen Zondag gemaakt zijn.

— Men zegt ook ege, eeg : Ik zal eeg Zondag komen. Ik

zal het ege uw vader zeggen, fr. je le dirai a votre pere.

Wat zeg-je daar ege?

EGGE, v. Zie negge.
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EGGEL, ni. ZieECHEL.

EGGERIG, adj. Eggig. Eggerige tanden.

— All. Eggerighcid.

EGGERMANSIER, ni. Zie arme.nsier.

EGGERWEREN, o. w. Zie argueere.n.

EI, o., fr. a-uf. Een nesch ei, fr. «h auf mollct.

— Zoo vol als een et, proppende vol.

^ Bet Itlarc van een ei, zie klaar, o.

— Eitjedansen, rie D.VXSEX,

— Konsiiis kotisooisdekatte Ugt eiers. Zieonder KONSULS.

— Een ei ophebben (wvl. een ei iipein, ipein, zie EIN),

wordt eig. gezeid van eene hen of anderen vogel die welliaast

moetleggen. Fig. van iemand die verlegen of beteuterd is,

even als men 00k zegt in denzelfJen zin : hij loopt gelijk

eene henne die meet leggen

.

— Men meet hem handelen als een ei, men nioet met

hem zeer omzichtig omgaan, hij is uit der mate kleenzeerig.

— Eene taarte bedenen voor een ei, uit sf)aarzaamheid

icts slecht maken dat met kleenen onkost kon goed zijn. Hij

zou eene taarte "bederven voor een ei (zegt men van iemand

die al te karig is, die gierig is)

.

— Een ei op eencn balke, iig. gez. van iemand die in

eencn wankelen of onzekeren toesUind is, fr. dans un e'tat

pre'caire, incertain. Een soldaat in tijd van oorlog is een

ei op eenen balke (kan alien oogenblik van verblijf veran-

deren). Die zieke man is nog een ei op eenen balke (is nog

buiten gevaar niet).

— Eiers en bciers, eene tafelspijs van samengeroerde eiers

en stekelbezien.

— EI, z. Blend-, Gram-, Kluts-, Spijt-, Zwalp-.

EI. In vele woorden vervangen wij dezen klank door de

scherplange ee, b. v. eik = eeke, v^igeren =1 weegeren,

enz. Zie onder E

.

— Ei, met den klemloon op het einde van een «oord,

beantwoordt aan de geslotene e of e'e van de Franschen

;

b. V. armeie =armee. Zieonder armele.

— Het letterteeken ei heeft bij de West-Vlamingen den

klank dien de Oost-Vlamingen en de Hollanders aan y
geven ; (wegens den klank van y , zie IJ.) Dus :

un'l. Plein ilinkt lyk oostvl. plijn.

Rein — rijn.

Reizen — rijzen.

Xeigen — nijgen.

Pleitcn — plijteu.

Doch gevolgd van eene / of r klinkl ei gelijk onze korte

i (d. i. gehjk de fransche e\ of gelijk eene zware e, Dus :

Dweilen — dwillen, dwelen.

Zeilen — zillen, zelen.

Peil — pil, pel, taak.

Heir — hir, her.

Ja 't gebeurt, doch zelden, dat het tweesylbige eiel, eier

samengetrokken wordt in «/, «>, en uitgesproken als il,

el; ir, er, b. v.

Breielen — breilen — brillen, brelen, brider.

Scheier — scheir — schir, scher, roulade.

Fleieren — fleiren — ^kKO, flagorner.

EIE. m. Adem. Buiten eie zijn, ft. eire lion d'haleine.

— Zie .\aie.

EIEN, eidf, geciil, o. \v. Hetzclfde als Xeien, bricschco,

sprek. van pecrlen. Zie ;^'E1EN.

EIERBOOM, ni., vklw. cierboompje. Heestergewas

\v;iaiaan nielkwitte ronde beiers groeien, de grootte van

krieken, 1. symplioricarpiis racemosus llichx., fr. sympho-

rine a grappes. Er staan in den tuin eierboomslruiken

.

EIEREN, eierde,geeierd, b. w. Met eieren (eene spijs)

bvreiilen. Jm goede wafels te bakken, moet men den temper

wel eieren . . Eenen goeden gheheyerden couke . » (Hs. van

1483, in de Potterie te Brugge.

)

EIERKRAKE, v. Soort van eierkoek. Zie krake.

EIERKRANS, ook enkelijk KRANS, m. Eierstok,

fr. ovaire. Do krans is uit, fr. la menopause est arrize'e.

— Ook Eiemest.

EIERKUTS, EIERKUTSER, m. Koopman in

eieren, iemand die eiers koopt om ze voort te verkoopcn

.

Zie KITS.

EIERLIJST (wvl. ElERLnsTE, zie ij), v. Bij schrijn-

werkers. Eene lijst die op de doorsnee den vonn heeft van

een half eirond, fr. seotie, trochile, nacelle.

— De Eierlijst is niet te verwarren met de Kwartbies,

fr. me, quart-de-rond.

EIERNEST, ni.(en niet o., zie xest.) Zie ElERKR^vxs.

EIERPAANDERTJES. o. mv. Een boompje, dat

in onze hoven gekweekl wordt, en hangende bloemen

draagt die eenigszins aan de eierpaandertjes gelijken met

ronden buik en nauwen hals, in de wetenschap sida picta,

abutilon striatnm,

— Ook Bloedige-straten-van-Jerusalem.

EIERPUF. m. Vuile oprisping van eene ongezonde

maag. fr. renvoi nidoreux. Den eierpufhebben, fr. avoir des

retti'ois nidor^tx.

BIGEN, adj. Verwant, die iemand bestaat in den bloede

of door 3an\i\vx\ng,%b. proche. Een breeder is meereigen

dan een zwager. Er is hier niemand aan tafel die niet eigen

is. Men heeft natuurlijk meer genegenheid voor dezen die

eigen zijn. Hij betrouwt niemand, en zijn eige.i volk nog

rainst van al. Die nonnekens zorgen zoo voor die kinderen

alsof zij alien eigen waren.

— Niet gemeen, niet vertrouwelijk, die zijne gedachten

en zijne geheimen aan niemand mededeelt, fr. pen comnni-

nicatify quipar caractere se renferme en lui-menie. Hij is

zoo geweldig eigen dat zijne ^TOUw zelve niets van zijne

zaken weet. Dat hij zoo eigen niet ware, liij hadde mij raad

ge\Taagd en ik zou hem uit zijne verlegenheid kunnen

helpen hebben. Een eigen mensch. Ge moogt zoo tigen

niet zijn.

— Eenzaam, die weinig of niet in betrekking is met
anderen. Eigen leven. Die kinderen zijn al te eigen opge-

voed. « Die \Tij eeghin es, leeft wel ghenist voorwaer. »

(Ed. De Dene.)

— {Van) zifn eigen dood sterzvn, zijn natuurlijke dood

ster^en, fr. moiirir de sa mori naliirelle. « Die in "t Hof
met princen wandelt, sterft selden sj-n eyghen doodt. »

(P. Gheschier.)

Selden heeft men sien gheschiedeu

Dat de princen die ghebieden

Stille sonder slagt oft stoot

Sterven van hun eyghen doodt. (Id.)
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EIGENAAR, ni. Huisgenoot, lid van de familic of
v;in t Iniii. Ik lieb niets (e venichten met de dienstboden
rcth met de werklieden : het zijn de eigenaars die 'k spre-
kcn meet. lemand van de eigenaars hceft het mij gezeid.

Het waren a] eigenaars die aan tafel Avaren, geen vTeemden.
Die dienstbode is daar gelukkig : bij wordt- er behandeld
juibt gelijk een eigenaar.

EIGENSTE, adj. en pron. "Wordt gebmikt met het
lidw. ofeen demonstr. in den zin van Dezelfde, fr. It vicme.
Het is de eigenste man dien ik daar gezien heb. Twee
Aroorden die oniUent de eigecste beteekenis hebben. Ik heb
hem )iet cigenste gezeid dat ik aan u zeg. Dat stond ook in

dien eigcnslen brief.

— Ookgebruikt met het possessief. Dit zijnuw eigenste
wourdeD, fr. tv sont -jospropres terrnes.

EIK, m. en v. Zie de Wdb.
— Bij ons Eeke. Zie aid.

— EIK, z. Tronk-, Varf-, Varw-.

EIKEESTE, V. Hanetred, fr. gcrmed'nn teuf. — Zie
iaLE-.iu.

EIKELAAR, m. Zie eekel.\.a.r.

EIKE(N. o., vklw. van ei \oor aai, {i.caressc. Zie A.\I.

EIKEREN, eikerdc, heb gceikcrd, o. w. Kwerrelen,
hcrkauucp, l>. rummer. De koeien eikeren. — Zie HEI-
KEKE.N.

EIKERONKER, m. Zie a's'Erulle en eekeronker.

EIKROES, m. Eierdopje, kelkvormig bakje van por-
!:cleiii ofbinscboom cm aan tafel een ei uit den dop te eten,

fr. coijitelirr. Porseleinen eikroezen.

EIL, zie onder EI.

EILJE. v. Zie onder EI.JE.

EIN. Dit is een werkwoord door al de Maanderen been
d.n^i lijks gebmikt met de voile beteekenis van het holl. hcb-
l-'ti dat bij 't Vla.imsche volk ook versUian, doch nooit

gclczigd w ordt. Het vervoegt als volgt :

Ik ei — ik heb.

Gij eit (ondenr. ei-je) — gij hebt.

Hij ei(t [pnderrr. eit-hij) — hij heeft.

Wij of 2X1 ein — wij 0/ zij hebben.

— In plaats van * ri., gij eit, hij ei, zegt men in sommige
gcwcsten ik <-, gy eet, hi/ e, met de zacht lange e; in andeie
streken ik e.gyet, hij c, met de scherpkorte <• die men hoort
in uerk, stem, enz. — In plaats van ii ei hoort men ook
ik ein, even als ik si/n, ik gaan, voor ik ben, iiga, enz.

— De derde persoon enkelvoud is gemeenlijk hi/ ei,

doch somwijlen ook hi/ eit, {hi/ eet, hi/ ct) op het einde
van eene zinsnede, of voor eenen klinker, b. v. koop hem
alles af wat hij eit. Het is daar al dat hij te zeggen eit. Hij
eit een huis gekoclit.

— Dit werkwoord «>;isgeene samentrekking van hebben
want zulke samentrekkingen in de taal niet bestaan ; maar
het is eene samentrekking van egen, even als

Rein — regen.

Reinen — regenen.

Zein — zegen.

Zeinen — zegeuen.

Dwcil — dwegel.

Peil — pegel.

regel, enz.Reil

Eu dit egen— dat gelijk staat met het gr. e/io c
'

stam is van ons eigen (in Vriesland e\>n), eigendoni
,

den uitgang ig'm tnoedig, doornig, machtig, enz.

—

alleroudste werkwoord dat men weervinlt in de
aanverwante talen. Dus in 't moeso-gotisch aigan ; i

landsch eiga; in 't alamannisch eigan ; in 't kimbrisci

in 't angelsaksisch agan, ergan ; in 't frank-theutsch

in 't zweedsch ega: in 't oiidduitsch egan: welke av

al dezelfde beteekenis hebben als ons ein, fr. avoir,

der. Zie voorbeelden bij Delfortrie [Analogies des /;

bl. 213), en Ten Kate (Proeve 11, bl. 628).

— Dit werkwoord ein is dus, taalkundig gesproken.

zeergoed gehalte, en, aangezien het, bij uitsluiting zcIn

hebben, algemeen gebezigd wordt bij de Oost-Vla:

zoowel als bij de West-VIamingen, behoorde 't mc
schrijvende laal op te uemen, zoo veel te meer d.:-

zachte en korte vormen eenen wonderbaar lichten en g;

i

kelijken gang aan de wendingen geven. Dus zou men
ven

: De mensch eit een lichaam en eene ziel.£>« is f.

krijgen is de kunste. Ik «geen geld bij mij. Zij <

brood om leeten. Hoe meer men eit, hoe meer m
ein. Ik rtdaar niets tegen. Ik ei geslapen. Zij ein -

nood. Het «geheel den nacht gereind; enz., enz. -

HEBBEX.

— De imperfect van ftebben luidt bij het volk al>

. Ik a — ik had.

Gij aat {onder^'r. a-je)— gij hadt.

Hij a (ondervr. aat-hij) — hij had.

Wij 0/ zij aan — wij o/zij hadden.

Verled. deeiw. ged, gad (fvl. ad) — gehad.

EINDE. o. Zie ENDE en de row;/, aid.

EINDELINGE, EINDELINGS, bijw. Zie fx
LINC.K.

— EINDEN.z. iim-.

EINSCH, EINGSCH, ENGSCH, adj. Zcer niidig,

gemelijk en giijnig, die door zijnc bitsige woorden oi zijn

zuur gezicht wangunst, spijt, tcgenzin of misnoegdheid
toont, fr. hargneux, ehagrin, refrogne. Een einsche

mensch. Eingsch zijn. Zijne \touw is een einsche mensch.
Hij ziet er zoo eiusch uit. Einsche greins, fr. mine ;

^ti-.Zij antwoordde met eenen einschen greins. Hij g. !.

zaamde.lnaar 't was met eenen einschen greins. Hij gii:., .

met eenen einschen greins naarloe (d. i. met zichtbaren

tegenzin). Zie eixzegkeinze.

— Einschweder, norsch, vnnnig, bitsig weder, fr. temps
dpre, rtide.

— Het engelsch anger, angry bet. Gramschaji, Gram.
— E1XSCH.\CHTIG, adj. Eenigszins einsch. Een einsch-

achtig mensch.

— EIXSCHACHTIGHEID.

— eixscherjk, eingscherjk, EIJJSCHA.VRD, m . le-

mand die gewoonlijk einsch is. Een eingscherik is nooit

welgezind. Ik wil met dien eingschaard geen gemeens
hebben

.

— EiNSCHHEiD, EINGSCHHEID, v. Dc hoelanighcid van
einsch te zijn. Hij is mager van einschheid . Hij leert op
van einschheid.
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EINSEL, ni. ZieENSEL.

EINSELAAR, m. Zie hengsel.\ar.

EINSELEN, o. w. Zie raNDSEi.EN.

EINZE, ENZE, HEINZE, v. Halve cirkel van

!v'u( of iiiotaal, wiens uiteinden vast zijn aan de kim van

eenen pot, marmijt, paander, enz., en dienende om te dra-

gen of te hangen. De einze verschilt van de oore; want de

ooren zijn kleine handvatsels, zoo als men ziet aan vaten

van glas, porselein of gebaklcen aarde, terwnjl eene einze

zoo wijd is als het vat Avaar zij vast aan is. Een vat kan

twee ooren hebben, maar het liceft nooit twee einzen. De
einze van een ijzeren vat is gemeenlijk vast aan twee ooren

die liaar speels genoeg laten om over en weer te bewegen
en op de kim te kunnen nistea. De einze van gevlochten

niandewerk is er vast en onbeweegbaar aan gevlochten.

Met de einze hangt men eenen pot aan den hangel boven

't vier. Met de einze draagt men eenen paander aan den arm.

— Kil. Eynse, Heynse, ansa.

— Men zc^t ook HEIZE, zie aid.

EINZEGREINZE, v. Zoo luidt te Brugge hetgeen

overal elders .&'Hi(7;<'^/-<?//«heet; zie EINSCH. Hij deed het

met eene einzegrcinze. — Van daar de twee volgende

woorden.

— EINZEGRELN'ZEN, nnzegreinsde, heb gceinzcgreinsd,

o. w. Xijdig grijnen, met eenen einschen greins lets zeggen

of lets doen. Hij deed het al einzegreinzende. Ge moet zoo

niet einzegreinzen.

— Jfen zegt ook IJzegrimmig zyn.

— EixzEGKEiNZER, m. lemand die einzegreinst

.

EINZEVIJLEN (wvl. -vilen, zie ij), ditzcviflde,

heb gei'-'mzevi/ld (fvl. einsevitld, zie ge), o, w. Haarklieven,

zagen, fr. chicaner, vetiller. Op iets einzevijlen (op iets

vitten). — Vgl. zeinzevtilen.

— Het A!g. VI. Idiot, spelt ingcvijlen, injeiiyicn, inze-

vi/li-n, en stelt het woord gelijk met invi/len ; dat alles is

mijns dunkens af te keuren.

— EiNZEVijLDER (wvl. -viilder), m. Die einzfvijlt, rik-

zager, iemand die verdrielig en vervelend oji hetzelfde

tenigkecrt, ondervraagt en kibbclt.

*EIREL, m. Zie herel.

EIRMENSIER, m. Zie armensiek.

EIS, HEIS, m. Hetzelfde als Einze. De eis van eenen

ijzeren pot, van ccnen eemer, van eenen kansel, enz. Eene
marmijte met den eis aan den hangel over den heerd hangen.

— Dit hoort men meest tusschen Leie en .Schelde.

EISBEENDE, HEISBEENDE, adj. Hetzelfde

als Bcugelbeende, d. i. wiens beenen krom zijn lijk de eis

van eenen pot. Eene eisbeendc koc.

EIST, .algcmeene westvlaamsche vonii voor is het, is 't,

niet aleen bij 't sprekcnde volk, maar ook bij onze vorige

schrijvers. <. Sy is van God vercoren gheweest oni haer oot-

mocdicheyt, at fvst dat hem oock wondeilickcn seer be-

haechde haer maechdelicke reynicheyt. s (C. Vrancx.) » Eist

onsschult datdierste dus op onslcict. »(Ed. De Dene.)

— Zie zi.lN.

—EITER, z. Wolf-, AVulf-.

EKELVEE, m. Zie hekei.vek.

EKE-PENNING, 111., met don klemtoon o\ipcn. Zie

HEKKl'ENMNG.

EKKE, m. Men gebrailct dit woord om Kttcr, drck of

andere walgelijke vuiligheid aan te duiden, en er tevens

eenen afkeer van in te boezcmen. Kind, raak dat niet aan,

het is ekke.

— Men bczigthct ook als interjectie in den zin van Foei.

Kkke! Ik krijg er walg van. — Somtijds zegt mcp ook

Ekke loci

!

— /let een is ektje en 't ander isfoei, het een dcugt niet

en 't ander is niet beter, is nog erger. Wordt gez. b. v. van

man en vrouw die beide slecht zijn, waarvan de een niet

trtffelijker is dan de andere.

— Voor Ekke gebruikt men in eenige streken Etje(ektje).

Er is etje aan den knikker. Etje foei, fr. poiiah!

— Kil. Eck, ack, ptis, sanies. In Brabant zegt men aak,

ake-pn. De Holsteineis akkcn, akkefi ! akkefu .' De Bremers

akkepu! (Alg. VI. Idiot.)

EKKER, m. Hetzelfde als Nikker, spook.

EKLIBS, EKLIPSCH. adj. Ongehinvd. Zie EEN-

KUKS.

EL, adj. en adv. Anders, elders. Het wordt v. el

gebruikt achtcr iemand, niemand, ievers, nicvers, rntwaar,

cnt-ii'ie, ent-tcat, iet, niet. lemand el (iemand anders, fr. un

mitre) zal het u wel zeggen. Ik kom bij u, omdat ik hier

niemand el (niemand anders) kenne. Gij ziilt dat ievers el

(fr. autre part) moeten zoeken. Er is nievers el (fr. nulle

part aillcurs) zoo vcel rijkdom als hier. Het leven is hier

te duur, ik ga entwaar el (ievers elders) mijnen kost gaan

verdienen. Ik heb het hem niet gezeid, hij moet het van

eutwien el (iemand anders) gehoord hebben. « Ter plaetsen

daer hy woonachtig is, ende nievers el. > (VI. Setting-boec.) >

« Het sal u ghegheven werden van my ende van niemandt

el. » (C. Vrancx.) . Het en betaemde niet dat een maecht,

maecht blyvende, sonde yemandt el ontfanghen en baren

dan God. » (Id.) « Ic hadde wel ghewilt dat yemandt el dit

bestaen hadde. » (M. Lambrecht.) Als niijn winkel niet

meergaat,.zal ik cntwat el (iet el, iets anders) ondernemen.

vWaiiter n/i'/«<-H.-fc/ toe comparen en wilde.»(X. Despars.)

Die moetic eten, dor den noot,

Als ic el niet mach gewinnen.

(Reinaert De Vos.)

Zclck -piccct wel schcone, maer therte meijnt el.

(Anna Biins.)

Al en vonl men ter weereldt geen lyden el.

Zoo waert noch zwaer genoich om verdragen.

(Id.)

Mocht ic bij u wcsen ic en gheerde niet el.

(Id.;

Sy sou senden uyt ons kiste

Eene failjc, oft iet cl.

(L. Vossius.)

(Id.)

Dees of dierghelycke klachte

Mocht ick peynzen, of iet el.

Neen voorseker, 't is iet cl

Dat u vcroorsaeckt dit ghequel

.

(Ph. lennyn.)

— Dil ,7 slamt af \an 't goth. alls, 1. tiliiis, zegt prof.

Bonn. Christina, bl. 33.
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ELDE, V. I )iiderdom, lul. alter, ang.-sax. r/ifr, fr. lige.

Wij zijn beide van dezelfde elde. Hij is gestorven in de elde

van vijftig jaar. Er komt eene elde waar men tot den krijgs-

dienst niet meer bekwaam is. De vier elden van het leven.

Glieluckigh was voorwaer des weirelds kinder-c/o'c.

(A. Debuck.)

Dan onsen raef door cldc en sag niet meer in 't water.

(Vaelande.)

— Dit woord ismeest gebruikt inFr.-Vl.;elders zegt men

Oude. Elde en Oude verschillen van Ouderdom; want

Ouderdom beteekent 00k het fr. vicillcsse, terwijl Elde en

Oude aleenlijkhet fr. age beduiden. Dus zegt men : Ster-

ven van ouderdom, fr. viotirir de %'ieillesse ; maar nooit :

Sterven van oude of van elde,

ELDER, ULDER, m. Uier der zoogdieren. De elder

van eene koe. — Men zegt 00k Eur.

Laet yemaut eenich lam een geyten-f/(iv suygen

,

Het krijcht een geyten-aert, de woUe salt getuvgen.

(J.' Cats.)

Maekt dat met ghespannen ciders

Hooderdt vette koeyen zyn.

(A. Debuck.)

^ELDER, z. Koe(i)-, Melk-, Vleesch-. Vgl. -EfR.

—ELDERS, z. Zoekt-.

ELFKANTTE, adj. Dat elf kanten heeft.

ELFMIS (wvl. -ME.SSE), V. De Mis die ten elf ure gele-

zen ofgezongen wordt.

ELFSRANK (uitspr. elsranke, zie f), v. Eene ]ilant

diein sommigeWdb. Alfsranke heet, solannm dulcamara

L., fr. douce-amere, De elfsranko wordt 00k dulle kamarc

genaamd.

—ELFSWELTEN (?). zie elswelten.

ELJE, (uilspr. .-/.-/i-), ELLIE, en ELLE (zie onder

ci/.ie), 00k ALJE (zie L), en DELLE, DELJE,
DALJE (zie de lidw.), v., vklw. elleken. Kort stokje aan

beide kanten scherp, dat men omhoog doet vliegen met op

het einde te slaan ; anders 00k Anderwat (zie b.vlie)

genaamd, fr. bele, bcUonnet. EUie spelen. Elleken sla'an.

Die elje is te lang, ge moet ze korten. De elje vangen. Ik

kreeg de elle vlak in mijn ooge.

— Kort stokje of bal of blokje waar men met drie'n een

spel mede speelt dat D'll/c slaaii oi De delj'e slaan heet.

Twee van de drie hebben elk eene kolve die zij op eenigen

afstand van elkander in eenen mok geplaatst vasthouden ; de

derde werpt de elje naar eenen van de twee mokken ; maar

de kolvenier slaat zj met de kolve zoo veiTe weg als hij kan,

en, tenvijl hij, die de elje wierp, loopt om ze opterapen,

gaan de twee kolveniei'S gedurig weg en weder van den

eenen inok naar den anderen. Ondertusschen keertde derde

weer, en gelukt hij de elje in eenen mok te krijgen eer de

kolvenier er zijne kolf in heeft, zoo wordt hij dan zelve kol-

venier, en de andere moet de elje werpeu.

— Elje over d'elje^ elje over delje, hak over bak,

onder te boven, in de war. 't Ligt al elje over delje.

— D'elje gevetif deljc geven^ dalje geven^ met gevveld

slaan, anders gezeid Krepe geveu. Geef maar delje (sla

maar toe). De koornderscher gaf zoodanig delje op hut

stroo dat het al in stukken vloog. De jongen heeft daar

eens duchtig delje gekregen van zijnen vader.

— J'an elje te melje lets vertcllen, d. i. van punt tot

punt en in al zijne onistandigheden, anders gezeid van

de naalde tot den draad. Hij heeft mij geheel de zaak uit-

eengedaan van elje te melje.

— Men zegt ook eilje(\^. aaljc dat nevens naalje m
eenige streken gezeid wordt voor Naalde); en ciders ieljc.

Wegens Melje, fr. wza;'/ (kolf), of tnaille, zie melje. — Zie

-ALIE.

ELKANDER, en ook ELKANDEREN, pronom.

Hetzelfdc als Malkander(en. Elkauderen beminuen.

— Men gebruikt ook den genitief Elkandersen Elkande-

rens. Men moet eikanders gebreken verdragen.

ELKENDEEN, ELK END EEN, onbepaald

voorn. Een ieder, iedereen, iegelijk, fr. ^ln chaciiti. Datde

grootsten de beste waren, elkendeen zou ze kennen. Elken-

deen spreekt van die schoone scliilderie. « Van eliendeen

geschuwdzat de lyder verlaten op eenen mesthoop. »(C. Van
HuUebusch.) « 't Ware een spegel en eene zalige lesse voor

elk ende etn. » (K. Callebert.) « Maria is elck end' een

ghereedfom helpen. » (C. Vrancx.)

Hy siet dat chk end' een hem syncn dienst aenbiedt.

(L. Vossius.)

ELKEREN, o w., fr. ruminer. Zie helIvEREN.

ELLE, ELLIE (driesyll.), v., vklw. elleken. Zie ELJE.

ELLEBEKKEN, o. w. Zie HELLEBEKKEiT.

ELLEBOGEN, elleboogde, heb geelleboogd, o. w.

Een ellcboog of kromte maken. De straat elleboogt aan die

herberg. Rivieren ellebogen links en rechts. <i Dat snoer

elleboogt over de roUe van de vange. » (R. d. H. iv, bl. 356,

besthriJvLng van het leielpecrd, fr. velocipede^

ELLEBOOG, -BOGE, m., fr. coude.

— Ik ken hem van knie noch vaji elleboge, ik heb van

hem noch dienst noch ondienst ontvangen, ik heb geene

redcn om voor hem of tegen hem te zijn, 1. nee benejicio nee

injnria cognitus.

— IVerketi knie over elleboge, met kracht en neerstig

geweld. Zij wrochten knie over elleboge om gedaan te

hebben tegen den avond. Hij zou wel willen dat wij aan

tafel niet eten, en dat we op den akker werken knie over

elleboge.

— Ge kunt dat tasten (of voelcn) met uwcn elleboge, d.iL

is zonneldaar, dat is gemakkelijk om verstaan.

— Op zijne ellebogen zitten, zegt men van kiemeud

vlaszaad, boonen, enz., waneer het stengeltje (fr. tigelle]

geplooid iiit den grond oprijst, wijl de zaadlobben neti-

waarts blijven. Goed weder voor het vlas : 't is nauwelijk^

gezaaid, en 't zit al op zijne ellebogen.

ELLEBOOGDE, adj. EUeboogvormig, fr. coude.

Vele gereedschappcn zij.i elleboogde. De straat ligt hier

elleboogde. — Zie -de .

ELLEGOED, o. AUe sloife die bij de el gemeten en

verkocht wordt, zoo als lijnwaad, laken, zijde, merinos, en/.

Veuditie van ellegoederen. Een winkel van ellegoed.

ELLEKEER, m . Hetzelfde als Elgeer, aalgeei, paling

stekcr, b.foene.

I
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Ook Ilarpocn, fr. liarpan. « Dan ^ecft men jacht op

den walvisch,en schiet hem den helkkecr, zoo dc vlaamsclie

visschers den harpoen heelen, in het lijf. » (G. nezellc.)

ELLIE, V. Zie elje.

ELSBOT(TE, v. Het eigenste of elskogel; z. aid.

ELSEM, ni. ELSEN, o., fr. alene. Zie alsen.

ELSENAAR, m. Al wie met de els werlct, zoo als

sclioc- en <;aicelnukers. « De wandelaar zag daar kramcn

van corduaniers en van ehcnaars. > (A. Duclos.) « Dander

liicl Aiatheeus ende was eenen helsenarc. » (Kr. v. Br.)

ELSHOUT, o. Elzenhout, fr. iois d'mtne.

ELSKOGEL, m. Zaadbot of zaadappaltje van 't els-

hout.

— Dus genaamd omdat de jongers deze botten als kogels

gebniiken om met de klakbus te schieten

.

ELSRANKE.v. Zie elfsr^vnke.

ELST, m. Een bosch van elzen hout in tronken of

stniikcn, fr. ««7;a/<'. Eenen elst kappen (het hout afhouwen).

Die elst bchoort aan X. « Dat niemandt zijn beesten laetc

gaen in andere lieden elstcn, busschen, schoten, haeghen

ofle dierghelijcke. > (Cost. v. Veurne.) « Hebbende recht

van bvlevinghe op Leen, Eifve, Busch, Elsten, Wedau. »

(Id.)
'

ELSTEEK, ELSTTEKE, v. Eene teek of bloed-

zuigend insect dat bezonderlijk vastkleeft aan de ooren van

de jachthonden als zij in elsten en bosschen loopen, fr. tiqu:-

ricin.

ELSTRIJNTJE (wvl. elstriintje, zie ij), o. Een

klcin vogeltjc dat 's winters in onze bosschen verblijft, en

voornanientlijk aast op de zaadappeltjes van het elshoul;

anders ook Trijntje, Tijrtje, en Elsvinksken geheeten, fr.

Iiirin, \. fringllla spinus.

ELSTRONK, m., mv. -tronh-n. Onttopte elzenboom,

elzen bolaard, fr. nutie e'tcte.

— Ook Stniik van elzen hakhout dat uit eenen wortel-

blok aan den grond opschiet. Eene haag van elstronken.

ELSTTEKE, v. Zie elsteek.

ELSVINK (wvl. -\^INKE), v., vklw. elsvinksif{n, o.

Een vogoltje anders ook Trijntje genaamd, fr. iari?t,fn>i-

giila spinus.

ELSWELTEN, elsweltte, heb geelswelt, o. w. met

de steninist op de eerste gr^ep. Kwijnen, Icrasselen, ziekc-

lijk zijn; bij Kil. Swelten, deficere, langiiescere, fatiscere.

Die man elswelt sedert lang, en blijft elswelten. Na veel

jaren geelswelt te hebben, is zij gestorven.

— Misschien is dit w. gesmeed uit ehven (Kil. eluweii,

1. livescere) en zwelten, (zie bij flikflooien), en dan

schreve men beter I'lwswclten of elfstvelten.

— Onze uilspraak belet niet van Eltswelten of Hels-

zweltcn tc schrij\ en, indien 't de taalkunde zoo eischte.

ELTSWELTEN (?), o. w. Zie elsweltex.

ELWAARTS (wvl. ef.weerd, elweerds), bijw.

Entwaar el, ergens elders, fr. qiielqiic part ailleiiis. Ik kaii

het u niet geven, gij nioet het elwaarts gaan vragen. Hij is

elwaarts gaan wonen.

Dat si mochten dor die noot

Ehmcr halen beesten genoech.

(Maerl.ant.)

Lievcr vaste ic bij \\ dan ic chvaert ate,

Liever had ic bij ii schade dan elwaerdt bate.

(A. Biins.)

Ghy en selt hier niet vangen sonder vcrtragen

Gael elwaerdt iageo. (Id.)

— Kil. El-waerts, aliorstim,

ELWSWELTEN (?), o. w. Zie ei.swelten.

ELZA, V. Verkorting van den cigennaam Elisa, Eli-

sabeth.

ELZEN, aJj. Onbekwaam. Zie iiEr.ZEX.

ELZEPEKKER, ELZEPIKKER, m., vklw. -/<•/•-

h-rlje. Ecu vogeltjc anders oolc Elslrijntje gen.-uuud, fr.

tarin

.

ELZERIJ (wvl. elzerie), v. Elzenbosch, elst, fr.

annate

,

' EMBUKE, bij Desp. Zie ABUIKEN.

EMPE, HEMPE, IMPE, HIMPE, GIMPE,
V. I.ijije van een vrouweiikraagjc, fr. corps ou corsage

d'utte collercttc. Eene himpe van lijnwaad, \an kerspe,

neteldoek. De gimpe bedekt schouders, rug en borst : zij

wordt onder het bovenkleed verborgen, en dient ora het

halskraagje rond den hals te vestigen.

— Het fr. gtiimpc beteekent den Doek waar de nonnen

zich den hals en den boezem mede bedekken. Kil. vertaalt

\\"impel door velum, velamcn.

EMSZOON, EMSZEUNE, ra. Zie avminszoon.

EN, onbepaaki lidwoord, zie EEX.

EN. In plaatS van aan, dat de Hollanders stellen tus-

schen twee naamwoorden om eene opvolging of verbinding

aan te duiden (b. v. twee aan twee, drie aan drie, paar

aan paar; arm aan arm, hand aan hand, rug aan rug, kop

aan steert, enz.) gebniiken wij en, b. v. zij gingen twee en

twee, zes en zes, paar en paar; zij gingen arm en arm; zij

dansen hand en hand in 't ronde; men bond ze rug en rug

;

zij lagen neus en eers ; boord en boord, fr. hard a bord;

neus en neus, fr. huze a huze, face a face ; iwx. ^n snee;

reis en reis.

EN wordt gebruikt, achter liangen, liggen, staan en

zitten, in plaats van te met den iniinitief. Zij zit en naaien.

HlJ lag en slapen.

En, daer sy sat en huylen,

Sit nu en koiermuylen

.

(Vaelande.)

Wat stact den Ezel daer en kyken sonder roeren ?

(Id.)

En de bloeme die al wiegelen

Langs den bekenden watervliet

Slille heur schoonheid staet en spiegelen,

Zegt, bemint gy die bloeme niet.

(K. de Ghelderc.)

.

Zv /ffpdaer en roepen.

(Id.)

— Doch men zegt nog veel meer : Zij zit en n.aait (te

naaien). Hij lag en sliep (te slapen). Hij hangt en slingert

(te slingeren). « \'ier lampen die daer gheduerigh hang/ten

en branden. » (!'. Devynck.) <> "VVat staet ghy hier en
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I'i/rkt? f (F. de Smidt.i « By aldicii liy in ecncn duysteren

hoeck een wijl-tijdls staet en kijckt, sjo veibetert sija

ghesicht. »
(J. Van Heunien

.
) « Als de clockluudere stact

I'll Imtdt, datter eenen steen huten ihorre vallende, hu ofte

mij thooft invalt, dat en es den cloclduydere niet te wijtene.

»

(C. van Dordrecht.) « Hy lack en sliep met twee ketens

ghebonden. > (M. Lanibrecht.) « Eenen zot lach en sliep in

het velt en hy hadde synen stock recht voor hem in daerde

ghesteken cm hem van den wintte beschermen. > (R. Ver-

steganus.)

Want tenten en paweHoen

Stonden en hornden (Le brandon) al root.

(Maerlant.)

Hoe groen itaet sy engroeyt.

(A. Poirters.J

"W'anneer de raevc sit en krast.

(Id.)

o Vrient, als gy daer sit en weeft

En op een slechte winning leeft,

Besiet dan wat uw weven.

(P. Croon.)

Een alte quaet mensche sat en at,

Dien si om Gode drincken bat.

(Leven van Christina.)

Si stont genedeclilec bi die lui^Jicn en stat-i^en .

(Id.)

De s:hepen ligghen en ivieghen.

(P. Devynck.)

'Iv Zou alles alles geven,

Voor iiw geluk, myn kind dat ligt en roert in zand.

(G. Gez.)

Nog een ander lag en telde

Als hy dry en viere stelde,

En ze dan te gare lei,

Of dat waerlyk zeven dei.

(K. de Gheldere.)

— Even gebruikelijk, docli moeilijlcer om uitleggen, zijn

deze en dergelijlvc zegswijzen : Hij lag er van en droomdc
(er van te droomen). Zij zot er aan en naaide (er aan te

naaien). « Jacob krjgt de benedictie zoo van Godt als van

synen vader, en Esau die staef er op en siet. » (F. Vande
Werve.) * Soo hy de stadt stondt en besach . » (R. Verste-

ganus.) « Een koel Mey-vlagie is vruchtbaer, ende de dorre

kniytiens stacnder naer en dorsten. » (A. Poirters.) « De
schoe die by hu staet hunt en slaet. » (C . van Dordrecht.)

Dese guyt soo laet als vroegh

Stont met my altydt en loegh.

(P. Devynck.)

EN, p.irtikel negatief, kriell bij al onzc vorige schrijvers,

en is nog in vollen bloei in de volkstaal, doch altijd verge-

zeld van een ander negatief woord, als niemand, niet, ner-

gens, geen, enz., behalve in 'i en doe, 'k en zal, 'k en zoti.

Eene bonte kraai en maakt den winter niet (eene zwahiw
en maakt geenen zomer). 't En kan u tiiemand deren, of

't en is God en de groote vaak. Het is of ge zoudt zeggen :

'k lieb al gebakken, en 't en is nog niet gekneed. Die zich

zclvcn prijst, en moet «;>/ ongcprezen sl.ipen gaan. Daar en
Ugeene kroone of er staat een kmisken op. Al hout <•« is

geen timmerhout. 't £n zijn niet al vrienden die op u lachen.
Nauw dingen en wel betalen, en is geen schande. Het is of
ge zoudt zeggen : keizers kat is zijne nicht, en 't en is o-een

vriend.

Als nature nieten'wil

Soo en helpt nock keers ttoe/i bril.

(P. Gheschier.)

Die syn twintich jaar niet schoon en is,

Syii dertich jaeren niet sterck en is,

SjTi veertich jaeren niet wys en is,

Syn vyfiich jaer niet ryck en is.

Die en sal het nimmcrineer wordcn.

(A. Poirters.)

— Jlen zegt en schrijft : Die iioem tnoet in eene waruie
plaatse staan, zal zij bloeien (d. i. of zij zal niet bloeien,

anders zal zij niet bloeien). Die appel moet -wel rifp zi/'n,

-i-ilt hi/ dcugen (d. i. of hij wilt niet deugen, anders wilt hij

nietdeugen); enz. Insgelijks met een negatief: Gi/ moet
voor dien boom zorgen, zal hi/ niet verdroogen (d. i. of hij

zal verdroogen, anders zal hij verdroogen). Hi/gaat nooif

'i-andelcn, ga ik niet mede (d. i. of ik ga mede, zonder dat

ik medega). — ISfu in plaats van dit niet zeide men en zegt

men nog en met het voornaamwoord voorop en het werk-

woord achteraan, b. v. Hij gaat nooit wandelen, ik en ga

mede. Zulke dingen doe ik niet, hij en gebiede 't mij (of hij

gebiedthet mij, zonder dat hij het mij gebiede, tenzij hij het

mij gebiede). < Gheen drapierzal zyn laeckene verkoopen, zy

en zullen eerst huer vulle loot ontfaen hebben. > d. i. of zy

eerst..., tenzy dat zy eerst..., zonder dat zy eerst.... (Cueren

van Rousselaere.) < Men vint veel menschen die niet een

reden en souden connen verhalen, si en stellender eenen eet

bi > d. i. of zy stellen er eenen eed bij, zonder er eenen eed

bij te voegen. (Th. Van Herentals.) « Recht oft die duvel

niet sielen ghenoech en soude connen verdoemen, wie en

moeten hem helpen », d. i. of wij moeten hem helpen, zon-

der dat wij hem helpen moeten, 1. quin debeamits ipsum
adjuvare. (Id.) « Ic derre wel segghen dat die goetheyt Gods

tot ons so grool is, dat hi niet lichtelijc een kersten mensche

en sal laten voordachtelijc vallen in eenighe dootsonden, hi

en sal hem eerst van binnen zijn herte vermanen, doen

knagen, ende weerpeyns doen hebben. » (Id.) « Twelcke die

ghebeten waren, zo gherijnglie niet anschaut en liadden, zij

en waren van huerlieiler beten ghenesen.» (C. van Dor-

drecht.) <v Niemant en can sinen eyghen wille volcomelijc

overghegheven, hi en sy te voren op gevoet metter borstcn

der gehoorsaemheyt. > (H. Herp.) « Dat yerste is dalmcn

niet merckelijcs en vinde van sonden inder consciencien, het

en si afgedaen met gewarigen rouwe biechte ende peniten-

cie. ;> (Id.)

Gheen dier soo fel, soo quaet, gheen dier soo sterck en grof,

Ten keert dan wederom al in zijn eerste stof,

(J. de Harduyn.)

Want daer en is niet soo schu olte traech van lede.

Ten dient erghens toe.

(Ed. De Dene.)

— Deze wending met en, kort en krachtig, heeft de

schrijftaal bewaard in tenzi/, tenware ('t en zij, 't en wniel.

Waarom het gebruik daarvan niet algemeener maken ?
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EN. Wonll in Im.A'I. ^duuiltt voor//ycn hem. F.n cit

hc't czuiil dat en gaat komineii (liij heeft het gczcid ilat liij

eaat komen). Waar issen (is hij)? En is zeker te zijn broers,

fr. il est probablcment chez son frire. Gaat en komen?

'k pcize wel ja-en (ja hij). Doet ea binnenkomen (doe hem
binnenkomen) . Slaat en dood, slaat en dood ! « Uwe vrauwe

haddc/i (had hem) moclen aenveeiden, ak ik dien (ave

Maria) haer preseiiteerde. » (C. Vrancx.) Draagt en (draag

bem) dezen brief. Doet en (doe hem) dien mantel aan. Ge

meiigt en (ge meugt hem) dat niet geven.

-EN. Dit is, in de schrijvende taal, de onveranderlijke

uitgang van adjectiefs die de stof aanduiden waarvan iets

gemaakt is, b. v. goiidL-n, zilveren, ijzeren, enz. In eenige

gewesten aan de Schelde wordt deze uitgang en vervangen

door i, b. v. eene goudi horlogie, een zilveri lepel, een lioiiti

stok met ecnen ijzeri pint, laki mantels, cerdi potten, koperi

ringen, papieri snuifdoze, een biezi Icorf, beeni Icnopen,

steenil«iizen,Hjnwadi veste, een zijdi Ideed, een panimutse,

eene doorni kroon, een strooii of panni dak, een leemi

niuur, een marbeU plaat, een loodi bal, enz.

— Vgl. eng. silvery, coppery, silky, loamy, stony,

rarthy, enz.

ENCKEL, bij Kil., zie onder manke.

END, ENDE, voegw. En, fr. et. Heer cnde mcester.

Hi tnilc gij. Over end weer. Uit end in. Om end om. Al om
end om. Elk end een. Enkel end een. Eerst ende vooral.

Hij vertrok, ende, om te spoediger aan te komen, ginghij

aan 't loopen. Oudcrsende meesters. Enkel end heel.

END, en misschien beter HEND, m., mv. endeii,

vklw. eiuleke{n. In 't algemeen, dinne of dikke draad,

snoer, koordeken, waarmede men iets verricht. Dus :

— Bij schoemakers. Het spinaal, fr. ligneul. Den end

bepekken. Men boort met een elsen gaten in 't leder, om er

den end door te steken.

— Bij speelkinders. Het touvvtje van eenen vlieger, fr.

ficcllc d'tin cerf-volant. Met het breLen van den end, tui-

melde de draak grondewaart. Den end nidaten of intrek-

kcn. Den end op den buchtstok winden. Ik heb eenen lan-

geren end als gij. Die(n end is te kort.

— Bij naaisters. De twijndraad die in de naalde zit. Zij

trok zoo sterk den uaad toe, dat zij haren end brak. Met

eenen korten of langen end naaien. Deze(n end is haast

opgenaaid.

— Bij spinsters. De draad dien men tusschen de vingers

houdt en spint. Eenen diliken end spinnen . Als dc klos

vol is, breekt men den end af De(n end vliegt in (als hij

nit de vingers ontsnapt, en door het oogje van de spil ver-

dwijnt op de klos). De(n end is verloren, als hij afgebroken

en inge\logen zijnde zoodanig om de klos gewonden ligt

dat men hem niet wecrvindt.

— Bij boldeis. De lengte van de bolletraag die men
afliolt van de eene staak tot de andere ; deze afboUing zelve,

iedere gezamcntlijke spelverrichting die er geschiedt, hetzij

van de voorstaak naar de achterstaak, hetzij van de achter-

staak naar de voorstaak in eene bolletraag. Even als men
zegt in den oorlog : eefi veldslag winnen ai verliczen, met

ilrie expedition was de zegcpraal beslist, of met den eersten

storm ging de stod over ; zoo zegt men 00k in 'tbollespel ;

eenen end halen (winnen) of verliezen, in drie enden -ieas

de partij gewonnen, met den vierden end %eas het spel

geklonken. Die eenen end haalt of winl, wiru daarom hot

spcl niet, even als hij die eciicn veldslag winl, daarom nog

niet de afdoende victoric behaalt; maar dezen winnen het

spel die eerst het bepaalde getal punten bereiken, dit

geschiede dan in twee, drie of meer cnden. Zijnen end
leggen, wordt gez. van eene spelverrichting van de eene

partij holders tegen de andeie partij. Als de eene partij haren

end geleid heeft (d . i. al hare bollen naar de staak gespeeld

heeft), dan is het de beurt van de tegenpartij. De tweepar-
tijen moeten eerst elk haren end geleid hebben, eer men
weet wie beider den end ha.alt.

— Fig. De(n end is er aan {o^ van) verlortn, zegt isen

van eenen moeielijkenmensch of van eene verwarrelde zaak,

waar men geenen weg mede weet, waar geen leiddraad aan

te vinden is. De moeite die ik heb met dat kind is niet zeg-

gelijk : de end is er aan verloren. « AVaar dat ze den end
van eene vernestelde conscientie weten te vinden. > (K. C.il-

lebert.)

— Eenen langen end spinnen, lang leven. Die man zal

geenen langen end spinnen. Er zijn weinig drinkebroers die

eenen langen end spinnen.

— Zijnen end schraven of schartclen aan iets, er zijne

dood aan halen. Het is niet geloovelijk hoeveel moeite en

hoofdbreek die zaak vraagt : ge zoudt er uwen end aan

schraven. Zie schraven.

— Dit woord end, m. is niet te verwarren met het

volgende ende, o. AVij zeggen b . v. Het ende van den end,

fr. lebont du fil,

— Kramers heeft End, o. dat bij de schippers gebmikt

wordt in den «in van "t fr. aiguillette (cordage).

—END, z. Delf-, Dra.ak-.

ENDDEUR, V. Zie endeldeur.

ENDE, o. Hetzelfde als Einde, h. fin, bout, extremite'.

— Het ondereinde van een gevelden boom of afgemaai-

den halm, anders ook Gat genaamd. Enden van boomen

voor brandhout klieven. Eenbondel riet, een koornschoof,

enz. met de enden (of gaten) omhoog leggen, en met de

aren neerwaarts. Zijnen vinger kwetsen aan het ende van

eenen stroohalm.

— Aars, achterlijf, Kil. antes, sedes.

Want een scaep een lam voert brochte,

Daer men wonder an zien mochte.

Het had een hoeft, ende achterwaert

Hadt twee enden, ende elc enen staert,

Twe voete voren ende achter viere.

Menich qnam sien dese maniere

Ende biedeen dat dusdaen wonder

Sender redene niet es besonder.

Some vanden wisen luden

Wouden die twee enden bediulen

Hollant ende Vrieslant.

(M. Stoke.)

— A'och steerf noch ende. « Datmen van haerlieder

hoverdye nochsteert noch evndeen \int. > (Th. van Heren-

tals.)

— Kop over enck, hoi over bol. Kop over eiide vallen

(ombuitelen).

— Niet weten waar met zi/'n enie blenden ofvaren, nit

besch.aamdheid en verlegenheid eene gedwongene houduig

hebben, niet weten hoe zicli keeren of wenden. Als gij in
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cen gezelschap komt, ge moet daar "p iiw gcniak zijn, en

niet staan gelijk iemand die uiet weet waar met zijn ende

varen. c Jan knikle wijds en zijds goendag, en ging, lijk

ieraand die nict en wtet waar vict zi/n aide hlenden, tot

bij'tvier. » (K. Callebert.)

— Aan ieU zijn ende vagen, er den bnii van hebben, fr.

s'en ficher, cracker siir la besogne. Ik vage daar eenen

keer fenn mijn ende aan.

— Het is gelijk het ende van Lucifer, zegL men van

iemand die zeer slecht en boosaardig is. Die vent, dat wijf,

't is lijk het ende van Lucifer. ' -

— Elk aan^een ende, elk om 't meest, elk zoo hij best kan.

Elk zoekt aan een ende om geld te winnen. Elk vliichtle aan

een ende. Elk weert zich aan een ende om door de wereld

te geraken. — In dezen zin zegt men ook elk aan een gat.

Elk zoekt aan etn gat om geld te winnen. Elk liep aan

een gat.

— Ten langen ende, ten langen laatste, fr. a la fin. Het

werk, na dikwijls verschoven geweest te zijn, is toch ten

langen ende eens voltrokken geraakt.

— Bij raulders. Het ende van een molen. Zie ROE-ESDE.

— Het eerste of het laatste huis dat het einde iiitmaakt

van twee of raeer aaneengebouwde woningen. Hij woontin

't ende. Eene driewoonst is een hub met twee enden. In

't ende naar hier houdt men winkel en herberg.

— Eene pooze tijds, eenige tijd. Een ende schoon weder

zal deugd doen aan den akker. Wij hebben een lang ende

nat weder gehad. Hij heeft een ende zot geweest, maar nu

is hij weder bij zijn verstand. Het is reeds een geheel ende

dat ik hem uiet gezien heb. Ge moogt nu in een groot ende

niet meer komen. Het zal maar een endeken duren. Hij

heeft een ende ziek geweest. Hij heeft een ende in

't gevang gezeten.

— Even als tuit(e, wordl ende in eenen verachtelijken zin

toegepast op eene vrouw. Een dik ende van een vrouxv-

mensch. Een bot ende, een dwaas ende, een dbm ende, een

stem ende, een zot ende. Het is zoo een bot ende. Zijne

vrouw is het domste ende van de wereld

.

— Er is gcen recht aide aan, zegt men van eenen lastigen

mensch of van eene moeiehjke zaak waar geen kant aan is,

fr. on tie sailpar quel bout U prendre.

— r'o« ci « ende in (of beter van cen ende hin, zie HIK,

ook l\in enden of hin, dwars door, helder op, vantro-

teer, zonder ievers naar te kijken. Hij zingt van een

ende in of hin. Hij sloeg van enden of hin. De nachtegaal

schuifelde van een end in. Zij schoten op den vijand van een

end in. Hij klapte van een end in (luid op, zonder ievers op

te peizen). Hij is genezen : hij eet en hij drinkt al van een

ende in, fr. sans se tnenager en rien. Begin maar van cen

end in (te zingen, te werken, te eten, enz.) — Men zegt ook

Van den end in, en Van den enden in. Doch zie HIN.

— Van ends fends, van einde tot einde, geheel en gansch,

ir. d'lin boitt a Vautre, de bout e?i bout. Ik heb dezen boek

van ends t'ends gelezen. Deze straat is van ends fends

beplant met linden . Ik heb hem de zaak van ends t'ends

uiteen gedaan. <: Straetjien da van ens tens me lanteiries . .

.

gepeint was. » (Kortr. hs. 1 736.) « AVy gingen van ends

en trends door deze hoofdstad. > {^^^) * Dat hi eenich laken

Jiiet wel geschoren hadde, van /lende te hetide, ende van

hecghe te hecghe.
»
(Cueren van den Scheerers van Brugghe.)

n Eenich laken niet geschoren ware van lunde thende. » (Id.)

— Men zegt in eenige streken van ends en fends, en ook

van endsen t'endsen, even als oulings voor van al fal r.

ook zeide van alien fal. Zie Middelnederl. JVdb. van

DevTies op 't woord al. — Wegens de 5 in ends, zoo zegt

men ook tian avers favers voor van aver faver (zie

onder A\rER) ; en voor van al fal zeide men ook van als

fals : <t Dat alle pine, voor onse sonden verdient, van als

tals vergeven worde. » (Th. Van Herentals.)

— 7 'enden, tenden, fr. ati bout. Ik ben bijkans t'enden

raijn werk, (x.j'aipresque achevcma besogne. Hij is t'enden

zijn geld (hij heeft geen geld meer). T'enden het jaar, fr. au

bout de rait. T'enden de raaand. T'enden de week. Ik zal u

t'enden de week komen bezoeken. Zijne studien zijn h.-iast

t'enden. T'enden zijn latijn zijn, fr. etre an bout de son rolet

(niet meer weteu wat zeggen). Ik heb u reeds veel gezeid

over die zaak, maar \k. ben nog niet t'enden, fr. yV ne suis

pas encore au bout. T'enden raad zijn, fr. ne savoir a quel

saint se vouer. « Hij was feynden rode, niet wetonde wat

doen oft laten. » (J. Da%id, s. j.)

— Tot fenden (toe), b.jtisqii'au bout. Luister tot t'enden.

Ik ben in 't sermoen gebleven tot t'enden toe. Lees dien

brief tot t'enden. Die volherdt tot t'enden toe, zal zalig

wezen . Hij hep tot t'enden de dreef en keerde dan weder.

Hij blijft weg tot t'enden de week.

— T'enden, tenden, fr. a bout, T'enden zijn, fr. etre a bout,

d. i. 1° geheel arm zijn, niet meer weten wat doen. Hij is

t'enden : wij moeten hem helpen. 2° Afgemat zijn van

ziekte, van arbeiden, enz. De zieke was zoo t'enden dat hij

niet meer spreken kon. De reiziger was t'enden : 't was

goed dat hij thuis was. Het peerd is t'enden van loopen. Ik

ben t'enden gewrocht, ik ben t'enden geloopen, ik ben

t'enden gereisd, enz. 3' Niet meer weten wat zeggen of

antwoorden. Hij was t'enden. In 't eerste hield de lasteraar

nog al stout zijn gezegde staan ; maar als men hem begon

te pramen de daadzaak in hare bezondere omstandigheden

voor te stellen, was hij haast t'enden

.

— Iemand fenden jagen, it. pousser quelqu'un a h

d. i. 1° Hem in zijne vlucht vervolgen tot hij afgeniai

van krachten en niet meer voortkan. Eenen dief t'enden

jagen. De haas, t'enden gejaagd van de honden, vluchtte

in een huttekea. 2" Eenen lasteraar, eenen logenaar, eenen

zwetser, enz. zoo bescharaend ondervragen en beantwoor-

den dat hij in ago valle. Hij joeg dien lasteraar zoodanig

t'enden dat hij niet meer wiste waar kruipen van schaamte.

3' Iemand zoo veel last en zwarigheid aandoen dat hij raced

en gedidd verlieze. De dwingeland jaagde zijn volk zoo

t'enden, dat het in razemij geraakte en hem vermoordde.

Tot nu toe heb ik alles verdregen, maar nu ben ik t'enden

gejaagd, en ik wil streng en wreed worden. Zulke weder-

spannige kinderen zouden den besten vader van de w ercKI

t'enden jagen.

— T'enden uit, hetzelfde als t'enden in den zin van 't

fr. a bout, doch sterker. T'enden uil zijn. — Men gebruikt

fenden uit ook v66r een adjectief of ww., in den zin van

uit der 7nate, ir. excessrvetnent, autant que possible. Hij

was fenden uit gram. Hij kwam t'enden uit misnoegd in.

Hij is t'enden uit arm. Hij is t'enden uit zot. T'enden uit

ongelukkig. T'enden uit ziek. T'enden uit razen. T'enden

uit stormen.

— T'enden uitlezen, geheel en gansch lezen. Eenen

boek, een dagblad t'enden uitlezen

.

— T'enden uitdroonien, geheel uitdroomen. c Of is 't een

droom, ick sal die droomen feynden uyt. » (L. Vossius.)
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— \'.Lii ilit t'fiiih'ii, in den ziu van IV. a bout, is het

suli^l. tcndi-iihciJ en liet ww. vcrtcndcn gevonii'rl. Zie aid.

—ENDE, —EINDE, z. Aars-, Draai-, Geer-, Geus-,

Ha;ii-, Hoofd-, Keuvel-, Ivrepel-, Leep-, Lijp-, Luip-,

Menltn-, X.iai-, Niep-, Rasp-, Rek-, Roe-, Roed-, Rosp-,

Top-, \cvii-, Voet-, Voor-, Walster-, Welster-, Wolster-.

ENDE, voegw. Zie end, voegw.

—ENDEEN, z. Enkel-, Inkel-.

ENDEKLOK, v. Doodklok, fr. ghu. Do cndeklok

Illicit vdor eonen overledenen. In veel parochien luidt de

endeklokke driemaal daags, 's morgens, 's noens en 's avonds,

als cr iemand dood is.

ENDELDEUR, ENDDEUR, v. Dc grootc ingang-

deiirvan eenc keilc. In veel kerken, die zijcledeuren hebbcn,

wordt dc cndeldeur niaar geopend voor een lijk in te halen,

voor de processie iiit te gaau, enz.

AJdaer, zoo icker eeus hadde bemerck of.

Light myn grootheers ooms breeder rechtzweer begraven

Ter lundcl kcrcihiere buten up tkerckhof.

(E 1. Dc Dene.)

ENDEHNGE, EINDELINGE, EINDE-
LINGS, bijw. Eindelijk. fr. a la fin. Gij zijt toch einde-

linge gckomen. .. JMaar endeihighc zy bedocliten hemlieden.

(X. Despars.) -< Jan was dan cindelinge op weg naar het

oudemanliuis. » (K. Callebert.j

Eyndclingk een vreck ghemoet

En is noyt vernoeght van goet.

(Ghescliier.)

ENDELKLOK, v. Hetzelfde aU Endcklok. v Hy en

wilde niet ghedooghen dat men die hendeklockc luyden

zoude over dien dooden. » (N. Despars.)

—ENDHEEL, z. Enkel-, Inkel-.

-ENDIG. Deze uitgang dient, oni, achter nanien \'an

kleiiren g<!voegd, adjectiefs te niaken, en heeft dczelfde

weerde als de uitgang -achtig, fi-. -dtrc, b. v.

Blauwendig — blauwachtig, fr. hleudtre.

Bruinendig — bruinachtig, fr. hriindtrc.

Grauwendig— grauwachtig, fr. giisdtre.

Groenendig — groenachtig, fr. vcrddtrc.

Roodendig (rooeiidig) — roodachtig, fr. roitgedtre.

Zwartcndig — zwartachtig, fr. iioirdtrc,

— Deze uitgang -endi'g heeft, even als -achtig, eenen

hahen klemtoou op de eersto greep.

— Hier dient misschien ook vermeld ons adj. waarentig

voor waarachtig. Zie aid

.

' — Met -had achter -endig te voe^en, maakt men de

substantiefs Blauwendigheid, Bruinendigheid, Grauwendig-

heid, enz.

ENEE, ENIE, Vragcnde partikel (klenit. op de

Iweedc greep), hetzelfde als eh netuf niet icaar^ nest-cc

pas^ Gij hebt daar geweest, enee? Enic, 't is waar? Gij zult

het doen, enie?

ENGELKOEK, INGELKOEK (wvl. -koikf;, zie

OU), m . Soort van lang koekbrood, anders ook Kokicljc

en Vollaard geheeten.

ENGELKOPJE, INGELKOPKE, o. Een gcschil-

der.l of gebeeldhouwd kindcrhoofdje met vlcrken. Aan dien

autaar zljn er licve engelkopjes.

— Fig. Mi/n engclkopjc .' troctelwoord van eene moeder

aan Iiaar kind.

ENGELMIS, INGELMIS (wvl. -messe), v. Eene

mis ter eer van eenen Kngel

.

— Eene mis van dankbaarheid die men doet in wit

gcwaad voor een kind dat onder de zcvcn jaar geslorven is,

fr. meise d'aiige. Een kind begraven met eene engelmisse.

ENGSCH, adj. Zie einsch en de comp. die er op

volgen

.

ENIE, vragcnde parlik. Zie ENEE.

ENKELENDEEN, INKEL END EEN (met

het accent op in ui up <<•;.'), bijw. ^'an een gcschciden, elk

op zijn eigcn, afzondcrlijk, fr. scpaicmcnt, chacun ci part,

a pail Ics iins des aulyes. Schikt de brooden enkelendeen in

den oven, opdat zij aan elkaar niet bakken, Zet dat alles

enkelendeen (d. i. zet al die voorwerpen elk op zijn eigen,

van malkaar gescheiden). Appels bcwaren langst waneer zij

enkelendeen liggen. Leg die ontbolslerde okemoten enkelen-

deen : zij ziillen te beter droogen. Kinders, zei de scliool-

meesler, ge moet enkelendeen zitten (ge moogt tegen

elkander niet drum inen )

.

ENKELENDHEEL, INKEL END HEEL,
bijw. In 't geheel met bepahng van elk deel in 'tbezonder.

Eene rekeuing enkelendhecl maken (d. i. eene lekening

opmaken met er elk voorwerp op zich zelven aan te diiideu,

ir./airc iiii compte specifie. Men moet zijne zonden enkel-

eiidheel biechten (d. i . niet in 't algemeen, zeggende b. v.

ik heb gezondigd tegen het ecrste gebod; maar bepaaldelijk,

bclijdende elkc doodzoude in 't tezonder, met getal en

vcrzwarcnde omstandighedcn, 1. nmnia et singiiiapeceata).

ENKELOOGE, INKELOOGE, v., klemtoon op

de eerste gvccp. T.ij kaniwcikstcrs. Hetzellde wat men in

de Woordenb. omoog en in 't fr. pieot noemt. De enkel-

oogen heeten ook Topwerken. — Zie achterK-VNT.

— ENKELOOGRANKE, IXICELOOGRAXK, v. Ecn platge-

werkt zoompje waar de enkeloogen aan kleven, en datde

kant omboordt gelijk een rankje, fr. engrelun:

ENKER, m. Zie iNlCEK.

ENKLAUWDE(wvl.lNKt,0WDE),.adj.Metenklauwen,

geknoeseld.

— Etttlanwde gaan, den voet zoo scheef zetten in 'Igaan,

dat men schier op den knoesel treedt. Hij gaat zijn schoe'n

cnklauwdc (d. i. zeer scheef).

ENNE, conj. Hetzelfde als En, Ende. Meest gebruikt

waneer men op de conjonctie steunt of er een weinig na

rust. Ik kwam hem te gemoet, cnne — van zoo haast hij

mij zag, enz.

ENSEL, EINSEL, INSEL, m. Ivuipwaag. fr.

balance romaine. Met don enscl wegen. De stckkcn van den

ensel zijn de metalen puntjes die, in den aim geslegen,

dienen om dc zwaarte van 't gcen men weegt, aan te duiden.

Dat weegt zes pond op de stekUe (d. i. juist, nodi mii:

noch meer).

— Kil. Enssel, unsel, unssel, ensser, euster, uuster.

— Vaelaade spelt Hengsel ; zie aid.
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ENSSEL, ENSSER, ENSTER, bij Kil., zie

EXSEL.

ENT-. Een pijefix, zonder klemtoon, dat, gevoegd bij

de viaagwoorden hoe, hoclang, hoeveel, kon>erre, vnar,
waaraan, -waarby, waarin, waarcm, waartoe, waariiit,

wancer, -wie, enz., er den \Tagenden zin van wegneemt en
door iels onbepaalds vervangt. Zie hieronder eitthoe, ent-

wacr, enz. Eenige schrijven centhoc; ecittwie, enz.

— Zoo mieken de Latijnen ool; van liunne vraagwoorden
quando, guanHim, quis, qiwmodo, quo. nbi, enz. de onbe-
paalde aliqitando, aliqitanhmi, aliquis, aliquomodo, ali-

qtio, aliaibi.

— Dit ons ent-, met de ingcschovene n (zic n) is het-

zelfde als het hd. et in etwas, hoi!, iet in -ietwat, enz. ; zie

Weil . onder icts. Ja, in eenige gewesten, zeggen wij ook
ct : etwien, etwat, etwaneer, enz.

ENTE, INTE, v. Een lasch, een meersel. Eene peitse

verlangen met cr eene ente (een sUik hout) aan te zetten of

aan te nagelen

.

— De bek van eenen pijl waar de keep in is ; anders ook
Tinte geuaamd. Men stelt den pijl met de ente op de pees

van den boog, als men schieten wilt met den handboog. De
pijlen voor kruisbogen hebben geene enten. De ente is van

hoorn, en zit als een griffel vastgelijmd in het dunste uit-

einde van den pijl.

ENTER, o. Soort van hout, anders ook Ernte, Hernte
genaamd, fr. charme.

— ENTEREN (wvl. ook EXTERi, zie -EX), adj. Van enter,

fr. dcchaiiiic. Enteren hout. Entercn haag. Enteren bosch.

ENTHOE, ETHOE, bijw. Op de eene of de andere

wijs; 1. aliquomodo. Ik zal er wel enthoe uitgeraken. Het
moet enthoe gezeid n-orden. — Zie EXT-.

ENTHOELANG, ETHOELANGE, bijw. Eenigen

tijd, I. aliqunmdiu. Het is enthoelange geleden dat er

iemand mijvroeg...Xa enthoelange vrede genoten te hebben,

kreeg men wederom den oorlog. Enthoelange zwijgen. Als

dat ongeluk nu enthoelange voorbij was. < Naer dat hy
daer een toelanghe ghewoont hadde. » (N. Despars.) « Dat

zy en toelanghe \>\e\ea staende. > (Id.) t Naer<'« thoelanghe

haerlieder uyterste devoir ghedaen hebbende. » (Idi)

— Zie ENT-.

ENTHOEVEEL, ETHOEVEEL, adj. Een onbe-

paald gctul, eenigen, 1. aliquot. Enthoeveel menschen

dwalen. Daar kwamen enthoeveel jongelingen. De schooler

kreeg eulhoeveel eerdappels. Ik heb er enthoevele gezien,

gekocht, enz. <. Item es waren cttwevil trummetter, paugkcr

und pfeiffer allda. » (Delfortrie, Analogies, bl. 215.) « Hy
regierde dit clooster int thoc veel iaeren. » (M. Lambrecht.)

« Doen hy 't bisdom in t hoe iJee/ jaeren bedient hadde. »

(Id.)

— Eene onbepaalde quantiteit, 1. aliqtiantum. Hy goot

er enthoeveel zand in. Ik ken geheel de zaak niet, maar ik

weet er enthoevele van. « Ruterea te peerde ende en thoe-

veel voetvolcx. » (N. Despars.) « Met 01 thoci'cel van zynen

volcUe. » (Id.)

— Zie ENT-.

ENTHOEVERRE, ETHOEVERiRE, bijw. dp
eenen onbepaaldcii afstand, op eenigen af^tand. Als ik nog

enthocverre van daar was. Als hij enthoeverre geloopeu

had, viel hij dood. « Ende en thoevarre oostwaert van

daenen. > (X. Despars.) < Tot en toe verre buyten die voor-
noemde cuylen ende pitten. » (Id.)

— Zie EXT-.

ENTOENEER, bijw. Hctzelfde als Enlwaneer.
Zi'- I 'EXEKR.

ENTWAAR, ETWAAR, bijw. Ergens. I. alicubi,

aliquo. Entwaar zijn, gaan, uitkomen, a.anhangen, tusscheu-

zitten, enz. Hij is entwaar gaan wandelen. Ik heb heni
entwaar gezien, maar weet niet meer waar. Dat lieb ik ook
entwaar gelezen. Hang dat entwaar aan eenen nagel. Dat
heeft ent\vaar tusschen gezetcn. « By de Paters kerk enf
7vaer. » (L. Vossius.)

— Entwaar el, ievers elders, fr. qiielque part c.illeurs.

Ge moet dat entwaar el gaan zoeken . Ik zal dat entwaar el

moeten vragen. — Zie EL.

— Even als ieivrs, wordt entwaar dikwijls gebruikt in

eene beteekenis die moeilijk te bepalen is, rr.aar die meer
of min gelijk staat met -waarschi/nli/'k, het is bi/'kans zeker,

er zijn redens het te denken, enz. ; b. v. Het is entwaar

(ievers) gij die mijuen boek gestolcn hebt. Hij meent entwaar

(0/" ievers) dat ik het gedaan heb. Hij heeft entwaar (<5/^

ievers) zijne les niet geleerd : hij is op nieuw gestraft. Hij

heeft entwaar (ievers) op nieuw niet aandachtig geweest

in de school want hij kan zijne les niet.

^ — Zie ENT-

.

— Men zegt ook Entwaars, Entwaarsten ; zie S.

ENTWAARAAN, ENTWAARAN, ETWAAR-
AAN, bijw. Ergens aan, aan 't een of 't ander. Als er een

ongeluk gebeurt, het wordt allijd entwaaraan toegeschreven.

Een genie laat zich altijd entwaaraan kennen.

— Niet te verwarien met Entn-aar aan. Hang dien

mantel entwaar aan. Raakt zij entwaar aan, zij breekt

het. — Zie -ent.

ENTWAARAF, ENTWAAROF, ETWAARAF,
bijw., klenit. op vaar. \ an 't een of 't ander. Men moet

altijd entwaarafopreken. ledereen sterft entwaarof.

— Niet te verwarren met Entwaar af, klemt. op af. Hij

viel entn-aar af van een boom, en brak zijn been.

ENTWAARIN, ETWAARIN, bijw., klemt. op

'leaar. In 't een of 't antler. Elk zoekt entwaarin zijn geluk.

Ik heb dat verteldertjc entwaarin geiezen.

— Xiet te verwanen met Entwaar in, klemt. op in.

Gict die lepelspijs entw-aar in, opdat zij verkoele. Hij ging

entwaarin, zonder dat ik het belette.

ENTWAAROF, bijw. Zic ent\vaar.\f.

ENTWAAROM, ETWAAROM, bijw., klemt. op

waar. 0\Ti de ccnc of de andere rcden. Gij zegt dat hij het

niet gedaan heeft om mij te beleedigen : hij heeft het toch

entwaarom gedaan : welk is dan de reden ?

— Men verwarre entwaarom niet met entwaar om, fr.

qtielquepart antonr. In dit laatste geval, staat de klemtoon

op om, even als op af, aan, in, door, tiisichen, enz. in ent-

waar of, entwaar aan, entwaar in, entwaar door, ent-

waar nit, entwaar tusschen. Hang dat entwaar aan. Steek

dat entwaar in. Hij kroop entwaar nit. — Zie ENT-.

ENTWAARS, ENTWAARSTEN, bijw. Zie ENT-

«'.\AK.

ENTWAARTOE, ETWAARTOE, bijw. Tot iets,

voor 't een of 't ander. Dat zal entwaarloe dienen. Al wat
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(.1 licstaal, hcl dienl al cntwaartoe. Hij is 00k ciitwaarloc

licstemd.

— Xict to verwancn me I cntwaaar toe, kleiiit. op loc.

Komt ge als vreemdeling entwaar toe. Vroos de rivier cnt-

waar toe, zoo seft'ens brak men het ijs. — Zie ENT-.

ENTWAARUIT, ETWAARUIT, bijw., klenU.

lip -,i'aai\ Uit het con of hetandcr. Hij weet allijd entwaar-

uit iets tc radcD.

— Niet te verwarren met entwaar m't, klemt. op iiit.

AI met eens sproug daar entwaar ecn moordenaar uit. Hij

kroop cntwaai uit. — Zie ext-.

ENTWAARVAN, ETWAARVAN, bijw. V.an

't cen of 't ander. Ge moet hem entwaarvan gcsproken heb-

ben. Is hij gekwetst, het is entwaarvan. — Zie ENT-.

ENTWANEER, ETWANEER, bijw. Op den

cencn of andcren lijd, eens, \. aliijiiamlo. De dood zal ent-

waucer Ivomen, als men er 't niinst aan (.lenlct. Ik heb dat

cntwaneer hooren zeggen. Ge zult dat entwaneer bitter

lieklagen. — Zie ENT-.

ENTWAT, pronom. Zie extwie.

ENTWATSCH, ETWATSCH, .adj. gcvormd van

Entwat, en zfggende zoo veel als Eenc soort ran, fr. itnc

ispcce de. Hij was bezig met enlwalsclien brief tc schrijven

(eenen brief of zoo ids dat er aan gelijkt). Hij verborg

zich in cntwatsclic bocio (in ccnc soort van lootse).

ENTWIE, ENTWAT, ETWIE, ETWAT, pro-

nom. lemand, iets, 1. aligtiis, aliquid. Is er entwie in hiiis?

Het is entwie die 't gezeid heeft, maar ik weet niet wie. Ent-

wiens geld stelcn is eene onrethtveerdigheid. Entwien

mishandelcn. Tegen entwien loopen . Entwat docn, zeggen,

denken. Dat doet mij entwat, fr. ccla me fait qnelqzie

impression. Ik heb er entwat van gehoord. Er blijft altijd

entwat aan de maat en den strijkstok. Ik vo'jd hem aan

entwat bezig, ik weet niet wal. Hij maakt zich korzel voor

entwat van niet. Zot zijn is 00k entwat (spreuk).

.Suenne si etteicen ulnstik machent

So slant si imde lachent.

(Diu buochir Mosis.)

— A'oor entwat zegt het volk entwadde: Vgl. Daddc,

Diilde, Wadde. — Zie ent-.

ENZE, V. Zie EINZE.

EPELBRAAM, v. Hetzelfde als Hippebraam.

EPPERE, V. Zie .\.\RD1>ERE.

-ER. Deze uitgang, bij den stam van een werkwoord

; 1 voegd, maakt gemeenlijk substantiefs met eene actinu-

bctcekenis^ b, v. schryver, zanger ; kecrsesnniter, korke-

trckkcr, enz. Maar bij de Vlamingen, zelden bij de Hollan-

ders, maakt hij ook substantiefs met eene passieve betee-

kenis, b. V. /{•o?«;'f/-(^V', gemeenzaam gesprek
;
//««/«•, bij

Kramers poter, aardappel die geplantwordt of bcschikt is

onrgeplant te worden ; ^rctTtv, staalljc van etelijke warcn;

sloover, opsloover, omslag van eene mouw ; overslui^er, bij

Kramers, fr. chd/e ; vermaker, eene ton die moet vcrniaakt

worden ; vcrte/der(lje, vertelling, fr. histoire, eontc; lacher-

Ije, iets cm te lacheu, scherts; spciter, spat; bloedspeiter,

liloedspat; meege'eer tje, iets dat men aan iemaiid medegceft

otn liet aan een ander te bchandigen; scliclder, aaidappel

die groot geuoeg is oni geschold te worden.

— Vaelande zegt tweeleder voor Een woord van twee

Icttergrcpen, en toevoegclyker voor Ecn bijvoegelijk naam-

woord.

ERBRAND, m. Zie erfbr.vnd.

ERD-, in ERDAPPEL, enz. Zie onder .\.\KD-.

ERDE, \-. Eerde, aarde, fr. terre.

ERDEKOORDE, V. Zie eerdekoorde

ERDEN, erdde,r;eerd, b. w. Ploegen. Zie eerdex.

ERDENTIJKE, v. Vcrbastering van Artijke, dat

Kil. in Append, verklaart door morbiis artietilaris, arthri-

tis, d. i. jicht, gewrichlspijn, of, zoo men gemeenlijk zegt,

de kozijntjes, fr. maladie des articulations, goutte. Men
leest het w. bij G. Simons : c De pyn des Podagra gezeyd

de Erdentyke.— Remedie voor het flerecj-n oi Erdentyke. »

'ERDEWORM, m., zie *Eerdeavorji.

ERE, v., zware e. Derschvloer, fr. aire, 1. area. Zie

nere en vgl. aar.

EREBEZE, V. Zie eerbeze.

EREBIE, V. Zie eerbie.

EREDEWERE, bijw. Zie heredewere.

EREFLEREN. erefleerde, geereflea-d, b. en o. w.

Flikflooien, vleicn, {x. Jiagorner. Zij kan wcl crreflerren. Ik

ben met uw crellcren niet gediend.

— Men zegt ook Erreflenen.

— Dit w., meen ik, is samengesteld uit eeren, ircn (fr.

honorer) en fieren (ix
.
flatter). Zie FLIKFLOOIEN.

— EREri.EEKI)ER, ERREFLERDER, m. Flikflooier, vleicr,

ix. flagorncur.

EREL, EERL, ERL, m., vklw. eerlkcn. Aria, liedje,

deuntjc, fr. air. Een erelken zingen. Een erelken dansen.

— Naam van een vogeltje, zie FRIOEN.

— Vlasstengel; zie herel.

EREN, ecrde (wvl. ook eerdegc, zie imperfect)

gecerd (fvl. eerd, zie ge), b. w., zware e. Ploegen. Zie EEREN
en EERDEX.

EREPERE, v. ZieAARDPEER.

EREPEREFRUT, m. Zie A-VRDPeerfrut.

ERF, ERVE, fr. heritage. lets aan zi/ne crve druaien,

zie GEF.RFI).

— Eij Kil., zie ERFWorm.

ERFBRAND, NERFBRAND, m. Eene pijnelijke

ziekte der oogschelen die maakt dat men of 't ware zand

in de oogen gevoelt, fr. ophthalmie granuleiise, granula-

tions palfebrales. Den eiflirand hebben. De erfbrand is

besmeltelijk. De erfbrand was in 't leger.

— Het volk zegt erhrand, eerbrand, maar ik hapcr niet

erfbrand te schrijven, 1° omdat men erworm, ierworm zegt

voor erfworm (zie F), en 2" omdat crve, neivc {fc. grain
du ciiir, 1. grana in coriis, bij Kil.) een juist gedatht geeft

van dc korrelighcid der oogschelen in die ziekte.

ERFWORM, NERFWORM, ni. Schin op het

hoofd van kindvrs, bij Kramers erdiclijk Nerf genaamd, fr.

eroutes de /ait, en in de wetcnschap bekend onder den

naam van eczema impetiginoides. Kil. Erve, erf, porrigo,

achor.

— Het volk zegt erworm, eerworiii, en to Brugge zelfs

ierdworni. Vgl. Erfbrand.

ERGEN, ergde, heb gcergd, o. w. Erger worden, ver-
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ergercn. De ziekte ergt gedurig in plaats van te beteicn. De
tn-eedmclit en de vijandschap ergden van dag tot dag.

ERGUWEREN, o. w. Zie argueeren.
'

ERIEN, bij Maerl., zie eerex.

ERKENTIG.adj. Erlcentelijk, dankbaar, fr. reconinis-
sant. Erkentig zijn voorecne ontvangen weldaad.
— Afl. Erkentigheid.

ERL, m. ZieEREL.

ERLAN, m. Zie ari.ax.

ERMEEL, o. Zie armeel.

ERMEELSPILLE, v. Zie armeelshlle.

ERNAAL, m. ZioARNAAL.

ERNE, ERNTE, v. Bij tiu.niciliodcn. Het bewcrkt
cinde van een.stuk liout of metaal, waarmede het in 't gat
van een ander sluit, fr. tenon; Kil. Erne, extrcmitas atk:
nuata asseris sive tigniqua alteriinjuncta accommodatur
JirmaturqiK clavo ligneo. Het gat waarin de erne sluit, liect
fr. mortaisc.'De marseeringen en de schoeringen eener erntc.— Eerige timmerlieden zeggen Erntre, Eerntre (zwarc
cc, eu ecne /• in de 2° greep).

ERNTE, o. Zie erne cri hernte.

ERNTRE, v. Zie erne.

ERPEL, m. Mannetjes eend, waard, fr. canard (mdl,').— Erpel is ook eene vlaamsche iiitspraak van Aardap-
pel, eerdappel, fr. pomme de terre. Doof gelijk een erpel,
fr. sourd lomtnc iincpomme de terre.

ERREFLERDER, m. Zie erefi.eeruer.

ERREFLERREN, b. en o. w. Zie ereilere.v.

* ERREWETE, v. Zie erweet.

ERRIAUWEN, err/anwde, heb geerriatiwd, o. w.
Zie ARI..\I"UEN'.

ERRIEN, bij Kil., zie onder EEREN.

ERRIEULE, klcmt. op cii. Een roepwoord dat men
geljruikt r,in aan te hitsen. 'k En zou 't niet laten liggen,
emeide

!
(zcgt men b. v. aan eeneii jongen die tegcn eencn

anderen \-echt).

— ErrieiiU- hrakkontje, roepen de jagers oni Inmne jaclU-
hondcn aan te moedigen.

ERTEBAARD, m. Zie herteb.\,vrd.

ERVEL, HERVEL, m. Gerwe, fr. millefe„me.

ERVIG, adj. lirfelijk, fr. hercditaire.

— Eeuwig en ervig, voor altijd, fr. a toute perpctuite.
Be kerk heeft dat land ontvangen om eeuwig en ervi" te
bezittcn. « Hy heeft aen het klooster ghegeven ecnwighlvck
ende erfvelyck alle de thienden van het Eylandt'' > '(N
Vanhove.) ,. dinteiest zal ccmvclyek cmie erffelyck betaeU
worden tot onsen proffyte. » (l-'auwel Heindcryc.x.)— Eeuwig en ci-vig, gedurig, altijd, telkens, fr. toujonrs,
toutes Ics fo,s, constammenl. Hij zegt eeuwig en ervig
hetzelfde. Is hij in nood, 't is eeuwig en ervig naar mij da"!
hij om hulpe komt. Ga in zijn kabijiet als ge wilt, ge zult
hem eeuwig en ervig bezig ^i]lden met schrijven. Hij" komt
eeuwig en ervig alhier gewandeld. Hannibal zwoer van
eeuwig en ervig de Romcinen te baton.

ERWEET, EERWETE, ERWETE, v.,- mv
erzfeU-n, vl<lw. erweet/,: llet/.elfde al. het boll! erwt. h.

- ES

pois. V'roegeerweten. De ranken van erweten. De erweten
worden gerijzeld. Jonge erweetjes. « Gheerste, suucrioen,
boonen, aerweten. » (Cueren van Rousselaere.) « Eenich
fruyt, erweten oft dierghelyck. » (M. Lambrecht.) « 1st een
larwe, chorne, herwitte ofte vitse. »

(J. Yperman.) « Die de
jonge crreweetjes plantte. » (K. Callebert.) . Er-^te s. 1., ,t

geoorlofd voor erwete, bottelyk in stad erwete gehert. i.

(Vaelande.)

Want daer wordt niet anders g'eten

Als ghesoonc erreweten,

Raepen, koolen en pampoen

.

(L. der Stud.)

- De eerste greep heeft den volien Idemtoon; de tweede
heeft maareenen halven, even .-Js in tvaaylieden, straatloo-
per, enz. Dus is de maat niet goed van dit vers van D J
den Beer Poortugaal (HandeUngt-n ran het zesde Xe.L,'.
landsch taal-congres, i860, bl. 30) :

Van hespe, tafeldwaal, erweten en patatten,

waarin de vulle klemtoon gegeven wordt aan de tweede
lettergreep van erweten.

— Uit een Iiclletje erweten, zie onder HEI.T.

—ERWEET, z Stuk-.

ERWEETBED, EERW-, o. Erwtbed, fr. phun he
depois. Ik heb zes crwectbedden in mijnen hof.

ERWEETBLOEI,EERWEETBLOEI, m Erw-"
tebloescm, fr.^r«/-., dr po,s. Dc eerweetbloei is lief aan de
oogon,

ERWEETBLOEIE, EERW-, v. Eene blocic of
bloom \au erweten. JJe erweetbloeien zijn lief aan dc v

ERWEETRANK, EERW-, v. Rankof steng. I

erwten, fr. tige. Drooge erweetranken.

ERWEETSCHOK(KE, v. Erwtedop, fr. ,
.

gousse de pois.

ERWEETSLOTSE, -SLUTSE, -SLOOTSE
-SLOSSE, ^

.
Dc ImJzc van erwten, bezouderbjk aN

graneu uit zijn

.

— Zie SLOTSE.

ERWEETSOEP(E,EERW-,v.Erwtenat, Ir. polage
ii la puree, soiipe aux pois.

ERWEETZETTE, EERW-, v. Eene zette om er-
weten te planten. De erweetzette bestaat uit vier stijpors die
met sportcn aaneen geschacht zijn, en van onder eindigen
op eencn schcrpen punt, zoodanig dat men vier putjcs in
den grond slekt telkens men er de zette in neerduwt.

ERWETE, V. Zie er\veet.

ERWORM, m. Zie ERFWOR.w.

ERZELIG (uitspr. ezzelig, zie Rs), adj. Eggig, ft.

agace. De tanden worden erzelig van roode aalbeze'n te
eten

.

^ Afl. Erzeligheid.

ES, derda pei-soon eukelv., vooi is, spreekt bij 't vo!k en
schrcef ouHngs algemeen. Hij es dood.

Also goet so es de man,
Dien ic hate als dien ic minne;
A! es de vreenScap daer wel dinne.

(iM. .Stoke, /«i,w«,.
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— Vgl. 1. est, en fr. il rst. — Zic /.IJX.

ESPE, V. ESPENBOOM, m. Abeel, Ix. pcuphcr

hlanc.

— Kramers liecft Esp, m., fr. tremble. Kil. Espe, fopti-

lus 7ii^rii.

—ESSCHE, z. Haver-.

ESSE, o. Eig. de infinitief van 't 1. sum, ik ben. De

schrijvers gebruikten het als substantief in den-zin van

Wezen, stand, staat. < Sy hebben veel schoone kercken

ghebouwt, die nocli teghenwoordigh in esse staen, hoewel

sy in Mosquiten der Turcken verandert zyn. » (B. Surius.)

« Voortydts was desen bergh met veel schoone steden,

casteelen, ende dorpen versien, waer van nu 40 dorpkens

oft ghehuchten noch in esse zyn. > (Id.)

— Het volk bezigt dagelijks in esse voor In behoorlijken

stand, in orde, in regel, op stel; maar het voegt er eene n

aan, even als het zegt : in eerew laten, met haaste« schrij-

ven, in voege« zijn, in vveerdew houden, enz. Het staat al

in esscn (alles is op stel, fr. tout est en ordre). Het was al

in essen. De boeken in essen zetten. De meubels, den huis-

raad in essen stellen . Tracht dat alles wat in essen te bren-

gen. Ik vend het al in essen. Alles moeten in essen stellen

dat er konit.

— Het Alg. VI. Idiot, heeft op zi/'n esse zijn (met het

possessief) voor Op zijn stel zijn, gezond zijn.

— Kil. in Append. Esse, essentia, esse. Noch in esse

zijn, fxstare, superesse,

—ESSE, westvl. uitgang van vele siibstantieven die in

de schrijftaal op is eindigen, b. v. Wildemesse (wildemis),

Gevangenesse (gevangenis), cnz. Bij ODze vorige schrijvers

algemeen in voege.

ESSEKOT, o. Zie orsekot.

ESTRABANTIE, v. Zie str.vbantie.

ET, in den zin van er, zie HET.

ET-, prcefix van Etwie, Etwat, Etwaneer, Ethoeveel,

enz. Zie EXT-.

—ETE, z. -EITE.

ETELIJK, adj. Eetbaar, fr. >na>igeali/e.T)ie aardappels

zijn niet ctelijk. Dat brood is niet bezonder goed, maar 't is

toch etclijk. Etelijke waren. «In het verkoopen vaneteiiele

ende drincUelicke waren. > (Ordonnantien vanden Lande

vanden Vrj'en.) « Verbiedende eenigherande ete/icie ware

meer derrewaert te schickene ofte te beweghene. » (N. De-

spars.) ; Ende om dat ghelt eteliclte waere ghecocht. >

(C. Van Dordrecht.)

ETEN, at, nx'ten (fvl. etcn, zie ge), b. en o. w.,

fr. fitanger.

— 7 En eet geen brood, er zijn geen onkosten aan. Ik gn

4 wachten van mijn graan te verkoopen, 't en eet geen

brood. Laat dien bock hier liggen tot dat men hem wcerom

vraagt : hij en eet geen brood.

— Dekters eten, zie dekker.
— Ifi daghnur eten, 7.K daghul'r.
— Pog eten, zie POG.

~ hen stilt eten op den hreiel, zic BREIELBETE.

— Zeker kaartspel (fretten genaanid in Alg. VI. Idiot.)

waarin men altijd volgen moet, en, kan men niet volgen, de

opgesmeten kaartbladen moet eten, d. i. in zijnc hand opnc-

mcn, zoo dat dczc, die hunne kaartcn al kwijt geraken, de

winna>ars zijn, terwiji deze, die met hunne hand vol kaartcn

blijvcn zitten, er aan zijn.

— In vcrschcidenc kinderspelen heeft eten de bcteekenis

van Ontvangcn, krijgen. Zie DEKKER en pog.

—ETEN, /.. Acht-, Duivel-, Nuchtcn(d)-, Onder-,

Pot-, Snaak-, Wulf-.

—ETEN, z. Uit-.

ETJE, o. Voor Ektje, vkhv. van Ekke. Zie EKKE.

ETSELINGHE, bij N. Desp., zie ettermenten.

-ETTE, -ETE. Dezen uitgang, met den vollen klem-

toon, vindt men bij eenige vrouwelijke naamwoorden, die

anderszins ook wel op esfse, ster oiege, enz. eindigpn, b. v.

Babbelette, fr. babillarde.

Baklvcrette, fr. boulangere.

Brielette, brielster.

Idappette, babbelaarsier.

Kokette, fr. aiisiniere.

Krepelette, m. krepelaar.

Prondelettc, prondelaarstcr

.

Schommelette, schommelmeid.

Spinnette, spinster.

Tuimelette, m. tuimelaar.

Wasschette, waschvrouw.

Zagerette, m. zager.

ETTEL, m. Zie hettel.

ETTER, m.
— Vlicgende_ etter, ontsteking aan den nagel van den

vinger en verzwering die voortzet van den eenen vinger tot

den anderen, fr. onglade (sypkilitiqiie)

.

ETTERMENTEN, o. mv. Hetzelfde als Giuizel-

menten, stukken en brokken. Het komt voor in deze en

dergelijke zegswijzen : In ettermenten slaan, in ettermenten

smijten, in ettermenten liggen, enz. De dronkaard smeet

geheel den huisraad in ettermenten. De hagel heefl den

oegst in ettermenten geslegen. De wagen met de peerden

wierd door 't convooi op de reilebaan in ettermenten

gereden. Het ligt al in gruis en ettermenten.

— Misschien verbasterd uit het 1. retrimentum, inter-

trimenfitm, of detrimentJtni.

— X. Despars zegt ets'elinge : « V.in den instrumente

dat zy achtereen in etselinghe smeten. » — < Die welcke

(chartres ende lettragien) die gouverneur Aerlvelde terstont

al in etselinghe scheurde metten tanden, worpende voorts

die sticken int vier. s.

ETWAT, zie ENT\\-rE.

EU. Dit klankteeken werd oulin^s door ue verbeeld.

Dus schreet men niueghen, cluenen, diieght, wiienen,

mnelenare, huele, enz., waar men nu meiigen, kleunen,

deiigd, 'uicunen, meulenare, /ieiile,en7.. schrijft. Zie onder E.

— De klank eti verWisselt soniwijlen met 7«'(wvl. 11): zie

daar voorbeelden van bij HERPEUS.

EUKELAAR, ni. Okelaar, okcrnootboom, fr. noyer.

EUKELBRAAM, HEUKELBRAAM, v. Egelen-

tecr, wildc roozclaar met kronimc stekels, groeiertie in

bossdien en hagen, rosa canina L., !r. eg/antier. Roozcn

griffclen op eene eukclbrame. De jopen of Imttels van de

eukelbraniF hectcn wij klokten, bij H.'Jma hiepcls.



EUZ EVE

— Men zegt ook, bij strekan, HeupAraiUj, Hiipp^r-

brame, Hippabrarae. Zie hippebra^vm.

EUR, ra., mv. airs, curen, vklw. eiirkefn. Het zelfde

als het holl. tiier, fr. inantclle de vac/ie, d^ chcvre, de

brebis, eaz.

— Kil. Uder, uytler, wder, wr, ore, ither pecuditm. Wij

zeggen ook Elder, Ulder.

—EUR, 7.. ilelk-, Vleesch-. Vgl. -elder.

EUREN, citrde (wvl. ook eurdege, zie IMPERFECT),

ben gei'urd (frl. etird, zie GE), o. w. Eeiien cur krijgen.

Wordt gezeid van eene koe, wier elder begint te zwellen als

zij bij de baat is. De koe begint te euren.

— Weiland heeft daar Nuren voor.

EUREN, eurde, gei'urd, b. w. Goedkeuren, laten

gelden, tellen, fr. compter. Wordt gebruikt in het spel cm
te zeggen dat een slag goeJ en volgens de reg..ls van het

spel is. Ik eure dat niet (ik hoUd dat niet voor goed, ik wil

niet dat het telle).

— Ook o. w. Grelden, goed zijn, rekenen. Dat cu eurt

niet (dat en telt niet, fr. cela Tie compte pas).

— Onze uitspraak belet niet Heuren, Huren of Uren te

spellen ; zie H en u.

*EUVEL, m. Zoo spelt het Alg. VI. Idiot, een woord

dat wij Hevel spreken en schrijven. Zie he\'e:l.

—EUVEL, z. Mei-, Steert-. Vgl. -EVEi..

EUVERBEEN, o. Hetzelfde als Overbeen in de

Woordb.
— AVegens o = eti, zie o.

EUVERHEID, v. Hetzelfde als Overheid in de

Woordb.

EUVERLEER, o. Hetzelfde als Overleer, in de

AVdb., fr. empeigne.

EUVERSTE, m. en v. Hetzelfde als Overste, in de
Wdb.

EUVERTEUVEL, m. Zie OTCRTEuraL.

EUZIE, v., mv. euzien, vklw. eiizitje. Het onderste

deel van een strooien of pannen dak, 't welk over den muur
hangt, en het regenwater voorwaart, van den niuur weg,

afwerpt, fr. e'gout. Eene euzie is een kort afdak. De euzie

drupt als 't regent. Des winters hangen er ijskegejs aan de
euzien. Onder de eiizie in 't drooge staan. De arme lieden

hangen den groenen tabak onder hunne euzien te droogen.

— Men spreekt ook van citzien aan koomschelven, hout-

mijten, hooioppers, vlasloeien, enz. waneer het shooi of het

riet, waar zij mede gedekt zijn, afhangt op wijze van de
euzie eens gebouws. Er slapen vogels onder de euzie van

de houtmijten.

— Kil. Oose, Oosie. In somraige gewesten zegt men
Deuzie (zie DE hdw.), in Fr.-Vl. Dozing en Oozing, en

ergens ook Xeiize.

—EUZIE, z. D-.

EUZIEDRUP, m. De waterdroppels die van de euzie

afvallen als 't reint. In den euziedrup staan (onder den lek

van 't dak staan).

EUZIELAAG, EUZIELAGE v. De euzielage of

euzieschoof van eenen koornschelf is die lage of rij schoo-

ven waar de euzie van het dekstioo op neervalt en rust, de

uiLstekenJst^ rij schoDven. Di euziela.ag in eenen schelf is

eenigszins te vergelijken aan de muurplaat in een huis. Als
ii euzielage gemaikt is, dan legt mea daarboven de andere
lagea zoojaaig dat de schelf eenen kegelvorniigen top

krijge. Leg maar den euzieschoof, de schelf is al hoog
genoeg.

EUZIEPLAAT, v. Hetzelfde als Muurplaat, d. i. de
boveaste lage ste^nen van eenen muur, wa-ir het dak op
steunt.

EUZIEREEZE, v. Eene reero of stuk hout dat, paral-

leel met de zwepingen, den onderboord uitmaakt van de

euzie, en gemeenlijk de afhangende uiteinden van de kepers

ondersteunt.

EUZIESCHOOF, m. collectief. HeUelfde als Euzie-

laag.

EUZIEVAL, ra., zonder mv. Euziedrop. In den
euzie ral staan.

Hetzelfde als Eu-EUZING, OZING, OOZING.
zie. Onder de oozinge slaan.

EVAL, bijw. Zie evel.

EVEDOPPE, bijw. Hetzelfde als Evengauw, seflFens.

EVEL, NEVEL, LEVEL, ALEVEL, bij«'.,klem-

toon op vel, Verkorting uit Evenwel, en gebruikt in den

zin van tock, om meer kracht aan de uitdrukking te geven

.

Antwoord evel, fr. repondez done/ rcpond^z aii moiiis! Hij

is evel genezen, God zij gedankt. Laat mij evel dezen brief

eerst schrijven, fi-. laisse-tnoi done achever d'abord celte

lettre. Will gij 't niet doen voor mij, doet 't evel [althans]

voor u zelven. Hoe kunt gij mij nevel zoo lastig vaUen

!

Valt de zaak slecht uit, ik nevel zal er geen schuld in

hebben. Waarom hebt ge nevel zoo lang gewacht van

komen? Hij heeft in groot gevaar geweest, raaar hij is

nevel niet dood. Kan die schuldenaar mij de voUe som niet

betalen, ik heb er nevel de helft van weer. — Zie alevel.

— In eenige plaatsen zegt men Eval, Xeval, enz. Zie L.

—EVEL, z. Mei-. Steert-. Vgl. -eu\-el.

EVELINGE, EVELINGEN, EVELINGS, bijw.

Even, aanstonds, seffens. Hij is daar evelinge vertrokken.

Ik ga 't u evelings laten weten. Hij zal evelinge gaan

komen. Wacht eenen stond : ik heb evelingen gedaan . Ik

ga er evelingen naartoe.

EVELMOND, EVERMOND, m. en o., klemtoon

op de eerste greep. Eene mondkwaal eigen aan kleene kin-

deren en stervende menschen, anders ook Vesch geheeten,

in de Woordenb. Spruw, fr. aphthes.

EVENBAAR, adj. en meest adv. Hetzelfde als Een-

baarlijk, eenbarig. Altijd evenbaar regenen, zingen, schrij-

ven, enz.

EVENGAUW (wvl. e\-egowe, zie At; en x), bijw.

Aanstonds, seft'ens. Ik ga evegauwe vertrekken. Ge moet

evegauwe medegaan. Hij had er evegauwe mee gedaan.

— ilen zegt ook Everap (evenrap) en Evedoppe.

EVENRAP (wtI. e\'ERap, zie N), bijw. Zie e\'E.\-

GAL^V.

EVENS, bijw. Evelinge, aanstonds, seft'ens. Hij is daar

evens (juist) vertrokken. Hij zal evens gaan komen. Ik had

maar evens gedaan met schrijven, als hij inlnvam.



EZE EZR

— Vg\. AUijils voor Altijil. cnz.

EVERMOENIE, EVERMONING, in., met den

klenUniin op, wtv. Eon kmiil ^imlers ook Avonnoning

genaninil. Zie aid.

EVERMOND, m. en o. Zie evelmond.

EVERMONING, m. Zie evermoenie.

EVERZWIJN, o. Wordt in so.nniige stieken gc-

bniiUt voor Stekelverkcn, fr. pore-epic.

— Ook voor een kleen diertje, ander.s Zeug genaamd,

fr. cloporte, porcelet, Doch in dezen zin gem. Everzvvijnlje,

of enkelijk Zwijntje.

EWEG, bijw. Hetzelfde als Weg, henen. Hij liep

eweg. Zij gaan cvveg. « Na dat bloeyssl vliecht dat hayr.ach-

tich grijs saet ewech. » (L. Fuchs.) « Diogenes sat in ecu

wijn vat, ende werp cwech sijn scotel, na dien dat hi mercte

dathy met sijnderhant sceppen mochte. s (H. Herp.) ;: Es

hi sterc van hoofde, so sal zy {dc weiidf. fr. di'lirc) also

geringe nuech gaen , als hi die oeflfeninge laet, ia hi en sake

Diet ontfangen dan met scoten ende tevolont sulleuse ewixh

weseu. > (Id.)

*EYNSE, bij Kil., zie einze en heize.

EZEL. m., fr. nite.

— ^^'rtjj't t'l'nen czel op zi/ncn ster.rty ge krygt stank

xoor dank, fr. chantcz a I'dnc, il votisfera des pets (wordt

toegepast op eenen ondankbaren mensch).

— Ezel zitten, in school op straf zitten op een kleen

banksken, omdat men de les niet gekonnen heeft.

— Als een ezel een peerd bcdijgt, is h'j van geen dnivels

hreielli/k, zie breiellijk.

— Is er een boiui liooi, hij valt voor den ezel zi/n miiile,

zie 'BONDOOIE.

— Hou peerd, zei Sabbe, en hi/ reed op eenen ezel, zie

HOU.
—Jcziike op het ezelke spelen, zie jezekex.

— Een bed met riemen zonder sponden, dat op- en toe-

gevouwen lean worden. Eenen ezel slaan (zulk een bed

stellen). Zij sloegen den ezel om mij op te slapen. Op eenen

ezel slapen bij het bed van eenen zieke.

— Een voertuig met twee groote wielen en eenen langen

dijsel wiens vooreinde op den grond rust, dienende om
zware boomen en balken te slepen bij middel van ketens;

bij Desroches Heurst genaamd, fr. efonrceait, trique-balU

,

De ezel wordt ook Hellewagen, en in Fr.-Vl. Triekbal,

Tierbal en Triebau geheeten.

— Bij mulders. Een balk waarop de pasbrugge rust, en

die bij middel van de liclite, verhoogd of verleegd kan

worden, volgens dat mengrofen fijn malen wilt; h.palicr.

— Bij landb. Eene kleene mijt van opgebonden vlasch op

den akker. Als het gesleten vlasch eenig:; dageu in kapellen

te droogen gestaan heeft, bindt men het op in bundels die

men in kleene mijten, ezels genaamd, opeenstapelt in dezer

voege : men stelt op den grond eenige bundels recht met den

top omhoog, en daarlJoven legt men andere bundels tot de

hoogte \an vijf a zes voet, en dat alles overdekt men met

stroo op wijs van een dak, fr. en dos-d'dne. Men maakt dc
ezols minder of grooter volgens dat het vlas min of meer
droog is. Het vlas in ezels zetten. Drie of vier groote ezels

maken een voer. Als het schoon weder is, stelt men de
ezels open om geheel te droogen, en zijn de ezels droog,

dan maakt men eene myte of grooten stapel, die definitie-

velijk blijft staan tot dat men het vlasch van den akker weg-

haalt.

— Het Alg. VI. Idiot, zegt : « Ezel bet. in VI. nog

a) deesem, doch dan is het voor essel ofesel met zware c;

b) vlaspijlken. » Dat is geheel nais; want a) voor deesem

zeggen wij h'jsel : b) voor vlaspijlken zeggen wij herel,

met eene r in plaats van z.

—EZBL,, y.. Duin-, Hengst-, Melk-, Ruin-, Steen-.

EZELBANK, m. Een bank in de kinderscholen, waar

dezen, die hunne les niet kunnen, op moeten zitten voor

hunne straf. Op den ezelbank zitten.

Is den Thema vol van feylen,

Men vest die, ghelyck de zcylen,

Op den rugh, en op dc borst,

Als ghewaepent adel-vorst

;

Ey siet hier eens den ghemisten

Eersten van de Fignristen,

Eersten van den ezel-bamk,

Jlet dat eerelick behanck.

(Lev. der Stud.)

EZELEN, ezelde, heb gee'zeld ifvl. czeld, zie ge), o.

w. Dikwijis het woord czel uitspreken of op remand toe-

p.assen. Hij verwijt den eenen en den auderen dat zij ezels

zijn, maar met al dat ezeleu toont hij zich eenen onbeschof-

terik. Het is bij hem altijd ezel alhier en ezel aldaar ; maar

zij gaan hem dat ezelen duur doen betalen. -

Watje seght of watjt drijft,

Ezel altijdt ezel blijft

;

Niemandt salder op der' eird

Van een ezel maken peird.

— Ezelt hier niet al te veel

,

Of ic vat u by de keel,

En ic giet u op den kop

.Seven pinten kneukel-sop.

(P. Devpick.)

EZELMOS (ivvl. -most), o. Soort van lichen die

men veel bij de zeeduinen vindt

.

EZELOOR, v. Hetzelfde als Ezelsoor bij Kramers.
— .Soort van latuwe wier langwerpige bladeren de ge-

daante van ezelooren hebben. Deezeloore kropt niet.

— Bij metsers. De spitstoeloopende overgang van een

beloen dat eindigt naar de negge van eenen muur of knlom,

fr. oreille d'dne.

EZELPIJT, m. Zie pijt.

— Wordt onz. gebezigd in denzellden , 1 als Dnivelsvel.

^



F
1^ . Deze letter die 't volk cfle spreeUt, wordt bij de

Vlamingen dikwijls gehoord waar de schrijvende taal eene

V stelt, b. V.

Famen — vamen.

Farinks — varinks.

Fenijn — veniJD.

Fezelen — vezelen.

Finkoorde — \inkoorde.

Finnig — vinnig.

Flak — vlak.

Fleien — vleien.

Flottcn — vlotten.

F'ollaard — vollaard.

Foelen — voclen.

Fribbelen — wribbeleii.

Fijge — vijge.

Frank — vrank.

Pulfer — pulver, enz.

— Sorawijlen valt dey weg in de uitspraak als deze er te

hard van wordt, b. v. clsranic, crbrnnd, erwor?n, belt,

enz. voor elfsrmilc, erfbrand, erfwortn^ hcl/t, enz.

— FAAI(E, z. Loete-. Vgl. -faan.

FAAIS, o., mv. faaizen. Eene vracht hooi wegende

eertijds 300 pond, nu 150 kilos. Drie faaizen hooi koopen.

Hooi bij "t faais wegen.

— Vgl. b.faix (vracht). Zoo zegt men 00k Paais, fr.

paix, Robaais, fr. Roxibaix.

FAAL, FALE, v. Feil, laut. «Daer is niets gemakke-

lyker voor schrjvers, als faclen van andere schryvers te

verschoonen; want dan heeft men recht om insgelyks mis-

slagen sonder %Toeging te begaen : een ding is jamer, dat,

niet tcgenstaende dies,yi7<7^« faclen biyven. » (Vaelande.)

—FAAN, z. Loete-. Vgl. -f.\ai(e.

FAARZEN, /o<2«<i'c (wvl. 00k faarsdcge), gcfaarsd,

b. w. (Dpvullcn, fr. bourrcr, farcir. Zie OPF.4ARZEN en

VAARZEN.
— De Vlamingen zeggen fazcii (zie RS), en zoo heeft het

Kil. ook aangeteekend : « fasen, \-a\\en,farcire. >

—FAARZEN, z. Op-.

FAARZING, FARZING, FERZING, v. H.nk-

vleesch waarmede men kalkoeneu, enz. opvuit, ir. fane.

FAATSE, FATSE, FETSE, v. Kaakslag, fr. ^?/f<^.

lemand eene faatse geven of draaien. Fatsen krijgen. Hij
gaf hem eene fatse dat hij achter zijn hoofd zodit.

FABELZALIG,adj.Verdicht, verzonnen, (x.fabulcux.

De fabelzalige goden van 't heidendom. De fabelzalige

gevechteu van Homerus.
«
Jason en Asfabelzalige Argo-

nauten. 1. (Rond d. Heerd.)

— Dit woord zegt meer dan Fabelachtig.

FABLIER, 0., met den klemtoon op blier. Een voor-

werp, zoo als een alruinwortel (zie g.\lgejong), dat men op
zich draagt om vrij te zijn van ziekte, tooverij, enz., fr.

amulette. Een fablier hebben. Een fabiier in den zak dragen.

De kracht van de fablieren is eene dwaze prul.

— Dit woord is ontstaan mifamilier, 1. spiritusfami-
li'an's,

FABRIJK, FABRIKE, v. Gefabriceerd goed, fabrijk- >

goed. Datlijnwaad is fabrike, en de fabrike is zoo goed niet

als huisweven lijnwaad. Hij smoort fabrike (d. i. wicikel-

talialc). De boereutabak is zuiverder en beter dan de fabrike.

—FABRIJK, z. Poer-.

FABRIJN (wvl. FABRIIN), m. mv., Idemt. op bn/ii.

Hetzelfde als (r.favoris, d. i. bakkebaarden. Zijne fabrijn

laten groeien.

¥ACE.L.'Ei'H
,facelde, gcfaeeld,h. en o. w. Zie f.\selen.

FAFOOI, o., klemt. opfool. AVordt gehoord in deze

spreuk : Infafooi zijn met iets, in groote doening zijn om
lets te scliikken en veerdig te niaken, met blijlcbaren geest-

drift iets bewerken. Hij was in fafooi om liuis en zaal te

versieren voor de komst van den prins. Hij was in fafooi

met die feeste. In groot fafooi zijn.

FAGOOT, m., mv.fagooten. Mutsaard, bos hout met

eene wringwisse gebonden, fr. fagot. In de faguoten is er

veel rijshout. < X>efa^otten ofte rijsen moeten hebben vijf

dec-stocken, lanck vier voeten en half, de toppen eenen

voet boven, dick seven palmen. » (Ordonnantien vanden

Lande vanden Vrj'en.) « Niemandt en vermagh fasseelen,

mulsaeiden, fagotten te penighen ofte vercoopen, dan

die... 1. (Cost.v. Belle.)

— Vgl. Fasceel en Poorter.

*FAITTE, in tefaitte, zie FEIT.

FAK, m. en FAKKE, v. Klomp, ptagge, zode, di: ml

den gi'ond met de sp.ade of andcrszins gesteken wi It.

Gersfak^ke, fr. carre de gazon. Elke klomp aardedien een



FAL FAS

delvcr oj) zijnc spailc UacU, is ccn lak, ecnc faUUc. Dc dcrin^

worill bij faUken uitgcgravcn. De turf wordl bij fakken

afjjestcken. lienc blocm of ecn boonipje veiphinleii met

ccnc fakkc, fr. rcplantfr iinc ficur on nn arbiistc nviv sa

motif. Eene chinne laii<;e fakke worclt palcic jjchccten.

Zwaie fakken dclvcn. Den wegcl in eencn bloemhof bezoo-

mcn met fakken geis . Een faksken gers m de vlugge van

eenen leeuwrik.

— Kruinpniik, kleen pniikje dat eene kale plaats van

't lioofd beilckt, anders onk plakke en calotte genaamd, fr.

toupet. Een fakje dragen.

— Fig. Liii en vadsig mensch. Een fak van con vrouw-

mensch. Zij is zoo een fak.

—FAK, —FAKKE, z. Gars-, Gers-.

FAKEL, ni., m\. fakels, vklw. /akflke{ii, fakcllji:

Vodde, loinp, versleten lap. Het stof afvagen met ccncn

fakel. Eenen fakel in de hand nemen om eenen pot van

't vuur to zetten zonder de hand te verbranden

.

— Versleten Ideed, vodde van ecn klecd . Uw klecd is

ccn fakel . Uwe muts is een vuile fakel. Een &kcl van ecn

klecd.

— Fig. Slordig vrouwspersoon . Een fakel van een

vrouwniensch. Zij is een rechte fakel.

— X)uts, dot, futsel. Een Hikel hooi crgcns in sloppcn.

Een fakel stroo in de kloefen.

FAKKE, v. Zie fak en de comp, aid

.

FAKKEN, fakte, gefakl, b. w. Kiliaen, die dit wourd

vcrklaart door Grijpen, apprchi-ndcre, zegt dat het cigeu is

.i,in Vlaanderen, en men vinit het bij onze vorige schrijvers,

b. v. « Soo heeft hij hem ghcfackt, ghebonden en ghesla-

ghen. «
(J. David, s. j.) « 'iy factcn een out man. > (M.

Lambrecht.)

— Tcgcnwoordig voor dit fakken zeggcn wij pakkeii.

leniand bij de kraag pakken (vatten). Geld pakkeu (ste-

len). lets in handen pakken (nemen).

—FAKKEN, z. Fik-.

FALE, v. Zie faal.

FALEN, faalde, gefaald, b. w. Misseu, niet bereiken.

Ik hob dat gefaald. Ik had geern mijnen vriend gesproken

die naar stad gckonien was, maar ik heb hem gefaald (nict

gevonden). Hij schoot naar den vogel, maar hij faalde hem.

« Hoe hebt ghy uwen vie^\i ghefaett ? >>
(J. do Harduyn.)

— Deze iransitieve zin van falen, in "V laanderen vccl

gebruikt en in de AVoordenboeken onvermeld, was gckend

van Bilderdijk die zingt :

Neen, 'k zal iiw gids niet zijn naar 't voorwcrp dat ik

Ifaahle.

I'.n wederom :

En Procris, zij, wier pijl ziju voorwerp mmxwKX faalde.

— Den balfalen, de kans missen. Ik heb daar Icelijk

den bal gefaald.

— o. \v. Mislukken, nict opgroeien, slecht uitvallcn. Als

eene akkervrucht faalt, zaait men cent andere in de plaats.

,
« Als den grondt/af/^ (d. i. overstroomd wordt van eenen

hoogen vloed, of verwoest door den oorlog, enz.) so vcr-

ghaet oock de rente die daer up slaet. ^ (C. Van Dordrecht.)

Als deze middel faalt, clan gebniik ik den tvvecden.

— Het hoU. yWA'w is bij ons altijdya/c//.

— Wordt veel gez. van planten of vruchten die misluk-

ken, die niet opgroeien. Er faalt hieren daar eene koolzaad-

plant, ge gaat ze door andere moeten vervangen. Eene

akkervrucht die faalt. Do vrucht van den olijfboom zal

falen, 1. mentictur optis olivw, (Habacuc, HI, 17.)

—FALEN, z. Ronse-.

—FAHE, z. .Sleept de-.

FALOUW (wvl. FALOW), m., klerat. op louw. Een
woord te W'ervick gebruikt voor Nachtkeerl, nachttabbcid.

— FALOUW, z.Slaap-.

FALUIZIE (wvl. FALUziE, met den klemtoon op lu,

zie ui), V. Schande, beschaamdheid, bedrogenheid, fr. con-

fusion, lionte. In faluizie komen (in schande komen, be-

schaamd gcmaakt worden, fr. etre cottfondu). Die te veel

wilt praten, komt wens in faluizie. Die nu deugdzaam leven,

zuUen ten laatsten dage in geen faluizie komen.

— Vgl. 1. fallacia.

FAMEN, fadmde, gefadnid, b. w. llctzelfcle als

Vamcn, vadcmcn. Zie V.^MF.X.

—FANTER, z. Lante-.

— FANTEREN, z. Lante-, Verlantc-.

FARCIE, bij Kil., zie f.vrtse.

FARINGS, bijw. Zie v.vrings.

"FARSSE, bij Kil., zie fart.sf,.

FARTSE (uitspr. farse, zie RTs), v. Iduchtsiiel, fr.

COmedie, farce. Eene fartse spelen. « Spelende zAerc fart-

scn ende balementen. » (N. Despars.l

— Klucht, giap, poetse, fr.yorrrc, \\o\\.fratsc. Icmand

eene fartse bakken. Fartsen vertellen.

— Kil. in Append. : Farcie, farsse, coma'dia ludicra.

FARZING, V. Zie fa.arzing.

FASCEEL, o., Idemtoon op de scherpl. ee. Eig.

't zelfde als (r.faisceau, 1. fasciadns, bondeltje. Doch in

't gebrulk wordt het gezeid voor

— Een bondeltje brandhout dat gemecnlijk uit. drie

schieren of st-ikken bestaat met twee wringwissen samen-

geboiiden, ir. cotret. In een fasceel is er geen rijshout.

Hondcrd fasceelen. De bakkers heetcn den oven met fas-

ceelen. De fasceelen zijn omtrcnt eenen meter lang en

hebben vier ii vij f decimeters in de ronda of circumfcrentie.

« Dc meerste soorte van fasceel ende blocken moet lanck

wesen xij. palmen; \i&\.faseccl, dick iiij. p.almen, rondt ghe-

bonden; de blocken xij. duymen, al ten h.alven ghemeten.

Het Wzywfasceel moet lanck wesen ten minsten ses palmen

on half dick, ende te mcten in het midden als vooren. >

(f)rdonnantien v. Lande v. Vrj-en.)

— Eene houtmaat van omtrent dertig kubieke decime-

ters. Dus zegt men van eenen boom die nog niet gekloven

is : Hoevecl fasceel is er in dien boom? Daar is zooveel

fasceel brandhout in. Bij 't fasceel verkoopen. « Een iepen

boom van twee hondert \>oViis:\%fasseel grool, wiert acht a

thien stuyvers vercocht. > (P. Heinderycx.)

— Ook coUectief, zonder mv., in den zin van Fasceel-

hout, gekloven brandhout. Met fasceel vuur maken. Eenen

boom in fasceel nuikon. Bcuken fasceel. PopuUeren fasceel,

Elzeu fasceel. Iepen fasceel.
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Tvroos, een man die mocht afgrvsen :

Twri, fassccl wasser noch lysen.

(Ed. De Dene, lis.)

— "Wddt rog gebezigd in den zin van een enkel gioot
fcliicr, cen sink van gekjovcn hout. Zich verdedigen met
ccn fasccc!. Hij nam een biandend fasceel uit den heerd.
— ^'gl. I'A(;r'r,T.

FASCEELHOUT. o. Hont dat besfemd is om in

fasceelen gcniaakt le woiden, of in fasceelen gemaakt is. De
bakkers hccten den oven met fasceelhout. Eene mijt fas-

ceelhout. Die boom dient maar voor fasceelhout. Het fr.

hois de qtinrtkr is fasceelhout ; maar alle fasceelhout is gecn
hois de qttariier.

FASCEELSCHIER. 0. Een Echicr van een fascccl.

Een dik, ccn dim fasccclschicr.

— Zic X HIEK.

FASCEELSTOK, m. Een stok uit een fascccl, fr.

cotret. Met tenen fasceclstok slaan.

FASELAAR, FAZELAAR, m. Uitvlucht, voor-
wciidsel, fr. siihtcrfiigc, prctc.xtc, e.xct.'se. Hij zocht en
vond eenen fazelaar om hem den oorlog te verklarcn.

Eenen fazelaar hcbben om iets te doen.

— Poor eenenfazelaar, voor eenen uitvlucht, tot eene
verschooning. Als ik hem vroeg waarom hij niet gekomen
was, hij antwoordde voor eenen fazelare dat hij was ziek
geworden.

— Kil
. Futsel-boeck soecken, -/fw^frf cattsas. « Wei is

waer dat hy acrdighe grepen wist te vinden om het/«to-/-
hoeesken al te soecken... Doch hoe hy sijn uytvKichlen wist
te maecken ofte niet, den bestemden dach en die ure zijn

verschenen. » (A. Poirters.) « Biecht claer uyt, sondcr hct

futscl-boccxken te soecken, of iet te ontveynsen. » (Id.)

Ev ! souckt geznfiitsel-bouck.

(J. Cats.)

FASELEN, faselde, gefascld (fvl. rfaseU, zie gk),
b. w. met de schuifelende s. Haastig en behendig iets ver-

richten of verieeidigen. Ik zai dat wel faselen. lets weten te

faselen. Hoe heelt hij dat gefaseld? Dat is wonderlijk gefa-

seld. De meid faselde al ras eenig eten. Zij faselde een
kleedje en een mutsken voor het kind. Een hoorntje faselen

(anders ook Een hoorntje doen, d. i. een pijpje stoppen en
rooken). Ik heb nog juist lijd om eon hooratje te faselen.

Het krikkeljoen van de spade was gebroken : hij faselde er

al zeere een ander aan. Die sieraadjes zijn er kunstig aan
gefaseld.

— Kil. Facelen, faselen, agitare,faciiiarc; cipatrarc,
liheris operant dare. In welken tn eeden zin het w. ook hog
bestaat nevens Gebruiken.

*FASEN, bij Kil., zie f.-\arzilN.

— FASJE.z. Fisje-.

FASSE, V. Een hul baard dicn men op de wang laat

groeien van aan' de oor tot aan den kin, bakkebaard, ft.

favori. Dikke fassen. Zijnc fassen afscheren. Deiasscn lalcn

staan. Een man met zwarte fassen.

— Vgl. Vezel, bij Kil. Veese. Het angels. /<7.r bet. /laar.

<^Fa/is cmii naglos » haar en nagels (Heliand, vers 308). De
fransche panikiers geven den naam \m-\ faces aan het haar
dat de slapen van "l hoofd bedekt, en dat wij gceijes hers-
fiaar noemen

.

^FASSEEL, zie fasceel.

FATE.^-E^,/aterde,kebgefaterd, b. w. Hieren daar
een weinig rondwandelen, prutswerk verrichteu, zich met
beuzelingeu ophouden, knutselen. Wat fatert hij daar? Hij
is te oud om nog te werken, en hij fatert nu.

— Afl. Fateraar; Fatering. Dicwils loopender (in de
biecht) s-aickefatcringcn mede tusschen die niet weerdich
en sijn voor eenen priester verhaelt te sine. . (Th. Van
Hercntals.)

FATERIJ, V. Faterwerk, pniUen, nietigheden.

En diergelijcke faclcri/

Doet swillen u van hooverdij.

(A. Poirters.)

FATERWERK, o. Pnitsvcrk, onbeduidendr bezig.
held. Het is al maar faiernerk, en 't moet ook gedaan zijn.

De oude man houdt zich bezig met faterwerk, omdathij
tegen den arbeid niet meer kan.

FATIKE, v., klemt. op ti. Sjouwer, fr. homync de
fotignc, homme de peine. De faliken in eene gevangenis
zijn belast met al het zware en onaangename werk van
't luii.s. Hij heeft daar langen tijd fatike geweest.

FATOUW, o. en ook FATOUWE (wvl. iatow,
zie AU), v., klemtoon op tonw. Soort van zeef die de
Hollanders harpe heeten, fr. herpe, crible a pied. De
fatouwe wordt ook Trezelaar genaamd. De fatouwe
is een raam omtrent vier voet lang en twee voet
breed, bespannen met koper- of ijzeidraden dicht bijccn,'

staande in eene hellende richting, en van boven voor.

van eenen houten bak of trenicl wiens bodeni gaapt
eene spleet. De bakker, die koorn ziften wilt, giet hei 111

dien tremel waaruit het nederrolt over de ijzerdraden, tcr-

wijl het stof en de vuiligheid er door wegvalt. Men gebniikt
de fatouwe ook om asch te ziften.

FATOUWEN, fafoiiwde, gefatomed, b. w. Met <le

fatouwe ziften. Bockweit fatouwen. Koorn fatouwen. Asch
fatouwen.

FATSE, v. Zie faatse.

FATSOEN, o. Voi-m, gcdaante. Het faUoen hclil. ri

\.m ecncn appel.

— ffet trullen of de knclie fan den steert is 'tfatsoen
van aen hond, de menschen achten het bijvallige meer dan
het essentieel, men is gediend met den uitwendigen schijn.

— Het maaksel van 't lichaam van aan de schouders tot

aan den gordel, anders gezeid de leen, fr. tailh; corsage.

Een dun, een rcilde fatsoen hebben. Schoon van fatsoen

zijn. leniand in zijn fatsoen vastnemen.

*FAULTE, V. Zie onder faute.

FAUTE (en vnA foutc AaX strijdt met uitspraak en alli i-

diiig. Wvl. FOWTE, zie AU), V. Hetzelfde als het holl. /. ,/.

Er zijn veel fauten tegen de speUiiig in dien boek. ledti. ^ n

heeft zijne faiite.

— f-'aiile slaatt, weigercn, ketsen, niet afgaan. sprekeide

van een scliietgewcer, fr. rater. Het geweer slocg faute.

— Fig. Faute slaan. Zijne gezondbeid begiut faute le

.slaan (hij is nifcn dan ziek). Ik viees dat die .vrucht I'aul-

zal slaan (mislukken.)

Necn God's waciachtich woord en kan gheen faute stacn.

(J. De Haiduyn.)
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Dcr gotlloosen aerboyt

Sd.\/auitt- slarn,

(Ed. Do Dene.)

FAUTEN (wvl. FOWTEN, zie AV),fautte, hcb gifotif,

o. «'. Fallen, feilen.

— Faille slaan, ketsen, fr. rater. Dat schietgeweer faut

dikwijls.

*FAVEURKE(

N

, ©. Een lintjc ilienernle tot den optooi

van de niodedochters, fr. faveitr. < Hebt ghy ter liefde

Christi wtl een strixken min gliedragen !' wel ^Qafaveiirken

mi" ? wel een boordeken min ? wel een kantje min ? wel een

kolcuiken min ? » (A. Poirters.) Een blauw, een wit, een

grocn laveurUen. » Zijde bandckcns, Akfarciirken en levc-

rycn nocmen, aen den hoed, aen 't rapier oft acn den arm. »

(Boetius a Bolsweit.)

—FAZE, z. Fitsc-. Vgl. — fasje.

FAZELAAR, m. Zie faselaar.

FAZEN, b. w. Vlaamsche uilspraak voor Faarzen, even

als wij klavn^ iiaien, sj>nzcn, baas, enz. zeggen voor

khinrzei), naarzen, spaarzcn, baars (visch), enz. Zie R.s. Kil.

heeftyiiJfw en vacsen; en het Alg. VI, Idiot, haalt dit woord

aan van Jan de Brune : < Die zoo met boeck-staven gei'acst

en opgevuld zyn. 1 — Zie fa.\rzen.

FEBRICITEEREN, febriritccrdc, gefebridtccrd

,

o. w. Hetzefde als Koortsenieren ; zie aid.

FEE, VEE. Zie stfersvee.

FEEM (zacht. c,% v. Zie FEME en de comp. aid.

FEEM (scherpl. f<), m. Hetzelfde als Veem, vaam,

Vadem, handvaani, greep. Dus zegt men zi/nen fi-ern vcr-

branden. d. i. zijne hand verbranden met iels te grijpen dat

hect is. t Snappe varinck b pennie in de fccm. » (Kortr.

hs. rr3C'-)

— Handigheid om lets te verrichten, natuurlijke of aange-

leerde bekwar.mheid om met de hand te werken. Hij heeft

den feem voor het driven, voor het weven, voor het der-

schen. Eenen gceden, eenen slechten, eenen leelijken feem

hebben in het schrijven, in het spelen op den orgel, in het

naaien. Die jongen heeft eenen schoonen feem om met de

marbels te spelen, om met den boog te schieten.

— Fig. Behendigheid om lets te verrichten. Den feem

hebben, fr. avoir le true, lejion. liij zal nooit schoone ver-

zen boiiwen, hij heefl er den feem nict voor. Die schrijver

heeft den feem om te hehagen.

FEEST(E, v., (niet o.). Hetzelfde als 'ifr.fete.

— Jaarnierkt, ir.foire. Peerdefeest.

— Helgeen men van de jaannerkt medebrengt als ge-

schenk voor dezen die thuis gebleven zijn, zoo als lekkemij,

speelgced, enz., ook Hazaard genoemd. Hij heeft mij eenen

peperkoek medegebracht voor 'mijne feesle. Het meisje

kreeg voor feeste eene nieuw e muts van zijne moeder.

— In 't bezonder Feperki.ek, Sx. pain d'cpice. Er kwam
voor nagerccht op tafel net n, druivcn, beschuit en focste.

Feeste eten . Een kluppel fccste.

-FEEST(E, z. Hondc-, Kandcel-, Katrollc-, Pand-,

Peerde-, Schinksen-.

FEESTELIJK (wvl. -uk), adv. Triomfantelijk, fier

en blijde. Hij trok feestelijk naar huis met den hoed dien hij

gekregen had, Hy reed er ficslclijk te peerde naar toe.

FEESTEN, /ro/A', iubgefirst, o. w. FiesI liouden,

kermisscn, tafelvrcugd en andere blijdschap bedrijven. « Dat
deze die in de wereld het mecste hebben, dikwyls ne keer

een bitje uitgeven om liet volk te \3.i.cnfeesten, want 't is

toch het volk dat alsan en alsan werkt en slaeft. » (Uit een

westvl. weekblad.)

FEESTVIERING, v. Vcrlichting met eerie grootc

hoeveelhoid kcersen, lanteernen of glazcn aan de voorgevcls

der huizen, 's avonds van eene fcest, fr. illumination. Er
gaat t'avond eene groote feestvieringe zijn. De feestviering

bewonderen. « Op Sinl Jans avondt saghen wy de schoone

fi-cst-'u'icringhe van dese stadt : het scheen dat sy in een

louter vier verandert was, ende den nacht in eenen klaren

dagh, door het groot licht, vier, fusyen... alle glasen-vens-

ters waren met brandende keersen beset. » (B. Surius.)

— Zie VIERINGE.

FEGE, v. Zie stiers\t!e.

FEINTIG, adj. Zie fijxtig.

FEIT (uitspr./fv/, zware ce), o., U.fail.

— Te feite, seflfcns, aanstonds, terstond. Ik ga te feitc

komen. Ge moet te feite voortgaan. Hij kon te fcite niet

betalen. Ik zal te feite gedaan hebben. Hij ging er te feite

naar toe. Geef hem twintig frank, hij zal ze te feite ver-

drinken. « De penninghen moesten stappans te faitte ghe-

licht wesen. » (N. Despars.) « Die tefaitte al de greiters te

keere gonck. » (Kortr. hs. 173b.)

— Feit Tan iets maken, hoogachten, fr. faire eas t/f. De
jongens maken veel feit van slijtpap.

FEITENS , bi>v. .Seffens, aanstonds. Hij zal feitens

komen.
— Men zegt ook te feite. Zie FEIT.

FEITSCH (uitspr. /rt'/.i, A, zware <r), adj. Dadelijk.

Wordt gebruikt in de adverbiale zegswijs te feitschen akt

,

d. i. zoo dadelijk, terstond, seffens. Hij zal te feitschen akt

f aan kcmer. Ik wil dat gij te feitschen akt dit wcrk verricht.

— lets fcitseh zyn, met iets bekend zijn, iets verstaan,

fr. etre an fait de. Ik ben 't nog niet feitsch. Hoe slim de

dienstboden hrmne dieften vcrborgen, de meester was het

al gaiiw feitsch.

— FEM, z. Pieute-.

FEME, FIMME, v. Het lang en smal blad van lisch,

porci, niais, kooin, haver, riet, zagge, enz. De femen van

de zagge hebben snijdende neggen.De fenien van porci wor-

den op een ziek lid geleid om erden brand uit te trekkcu.

— Fig. in eenen ongunstigen zin. lemand die rank en

dun \s.n lichaam is. Eene feme van eene vrouw. Hij is gelijk

eene feme.

— Hen zegt ook Verne.

— FEME, z. Poret-, Prct-.

FENIJN, o. ZieiER.NljN.

FENIJNIG, adj. Zie FERMjxir..

FENTENEEL, FENTERNEEL, o. en ook

FENTE(R;NEELE, V. met den klemtoou op de schcrji-

lange ec. VensterbUnd dat van binnen open- en toegaat,

binnenhiik, fr. zolet. De fenteneelen zijn geene slag- of

watervensters, fr. tvntrefents. Dc fenteneelen worden ook

Blaffetiuen genaamd. Fenteneelen uit twee stukken, fr.

volets brise's. De fenteneelen opendoen, toedoen.
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— Men zcyt ojk Fink(rjneel.

FERBELA, FERBLA, v. Zie verbela.

FERMERIJ (wvl. FERIIERIE), V. met de stemnist op

't einde. Ziekenkamer, fr. infirnieri:.

— Kil. in Append. : Fcrmerije, r.iletudinan'itm, nosoco-

FERNELLE, v. Ecne lichtc geweven wollea stoffe,

anders 00k Flanelle, fr. JJaitclle gehecteu. Eeii lijveken van

fernelle.

— FERNE1.LEX, adj. Van fernelle.

FERNIJN. 00k FENIJN (wvl. l'erniin, FENnN),o.

Hetzelfde als Venijn, veryift, fr. poison, fi?«/«. Mellc op

wijc is fenijn. '.;Beker-kop vol d^oielick fenyn. » (L. Vos-

sius.) <i Craclitighe rcmeJie leg'.i^a alle fenyn. » (F. Mal-

lants.) « Eeu laecksuchtighe tongh scliiet \a.f:xfenyn. » (Id.)

« Hebbend?in eene handt eenen blooteii poegnaert, ende in

de andere eenen beker vol fenfn, heeft hy haer keur glie-

gheven cm door een van dese twee te sterven. » (F. H. I.)

't Eyndeken brenght vrciight oft pyn,

In het stertje ligbt '\ fenyn.

(Glicscliier.)

— Ougnii, gevleugeld of ongevleiigeld ongedierte dat

vruchten of boomen verwoest. Riipsen, planlluizen, vpulven,

enz., zija fenijn. Er zit veel fenijn op die fruitboomen. Het
fenijn is op de erwten gevallen. Het fcrnijn knaagt de bla-

deren af. De zwaluwen vangen veel fernijn. Zie fernijne.

— Fig. Een slim, boosaardig, nijdig en ijzegrimmig

mensch. Een fenijn van een venlje, van een wijveken, van

een meisje. Dat fernijn doet mij veel vcrdriet aan.

FERNIJNE (wvl. FF.RNINE, zie Ij), v. Ecne rups,

fr. nne clu'nilU'. Eene groene fernijne. Er kroop eene fer-

nijnelangs den stam. De fL-rnijnen vcrnielen.

— Vuilc diklce nachtvlinder, gelijk deze dien men veel

op de popnliercn vindt. Er viel eene fernijne op zijn hoofd.

De fernijnen konnen niet wel vliegeru

— Somwijion otik Fernijn, o.

FERNIJNIG, FENIJNIG (wvl. fer.vinig, zie ij),

adj. Helzelfdc als A'cnijnig. Een fenijnig dier. Eene fenij-

nige plant. Spinnekobben, pidden en .slangen zijn fernijnig.

« J-'enynighe ghedierlen als slangen. » (P. Mallants.)

— Fig. Een fernijnig mensch (snakebloed, ijzegrim).

Fernijnige tong, fr. ^tne langue vcmmcusf. « Noyt te ghee-

nen daghe en was zulck ^^^ fenhtighe tonghe ghehoort. »

(J. Van de Velde.) Fernijnige oogen (waar slimheid, nijd

en boosaardigheid in straalt.) t'Eta fenineghe haet cnde

nyt. (N. Despars.)

FERZING, V. Zie f.\arzing.

FESELEN, fescldc, gtfheld, o. w. Uilrafelen. Zie

^EZELEN.

FESELACHTIG, adj. Zie vezelachtig.

FETSE, V. Zie faatse.

FEUK, FEUKE, v., mv. feitken, \\i.\\v. feukske{n.

.Slag, stoot, fr. co2ip. lemand eene feuke geven.

— Het wordt nieest gezeid bij de speeljongens van den

slag dien zij met de pinne van eenen top (werptol) toebreu-

geu aan eenen anderen top (werptol) die op den grond ligt

ofdraait. Ik ga dien top eene feuke draaien. Eene diep e

feuke, eene groste feuke. •

[— Kil. Fijck, fuyck, pulsus, ictus.

FEUKEN./t"^/"; (wvl. ook/ujtA/c^?, zie imperfect),

gefeukt, b. w. Eene feuke geven, eenen slag of stoot

toebrengen.

— Meest gebruikt bij de kinders die met den werptol

spelen. Eenen top feuken. Zie feuke.

FEULE, V. Zie feurle.

FEULEN, b. en o. w. Zie feurlen.

*FEUREL, zie feurle.

—FEUREL, z. Katte-. Vgl. —furrel.

FEURLE, en ook FEULE, v. Zweep, geeselroede,

1. feruLi. Eenen ezel met de feurle slaan. lemand van de

feurle geven. Van de feurle krijgen. « De vreese van de

palmette oilfeiirel, ende van de roede, is den kinderen het

beghiusclom tot wysheijdt te gheraecken. »
(J.

David, s. j.)

FEURLENi/w/flt, gefeurld, b. en o. w. Met de

feurle slaan, zwepen, ix.fouetter. Een peerd feurlen oni het

te doen loopen. Op eenen ezel feurlen. Feurl maar hard. ;

— In algemeenereu zin, Slaan met den vuist of anders-

zins, Ix.frapper. Hard op lets feurlen.

— Men zegt ook Fculen.

FEUSTER, m. Zie VEURSTER.

FEUTEREN, o. w. Zie futteren.

FEZELEN, fczeUe, gefezdd, o. w. Uitrafelen. Zie

VftzEI.E.V.

FIEFAFOELIE, FIEFAFOELJE, v. Fafooi,

bezetheid, fr. enibesognement affeclf'. Hij loopt in zijne

fiefafoelie, fr. il fait Vaffaire, b. v. om alles in huis te

bereiden voor het ontvangen van een deftigen persoon, enz.

FIEFER, m. Bij timm., enz. Varieteit van olmboom

die veel gezocht wordt voor zijn goede qualiteit van hout.

De Hefer wordt meer geacht dan het smalblad.

—FIELT, z. Bloc-, Bloed-.

FIERILAFANFE, bij Kil., zie fierlaflonke.

FIERLAFLONKE, v. Duivelsdrek, sap van zekere

plant, bitter van smaak en stinkend lijk look, in de weten-

schapy<7v//rt asafcetida.

— Het eerste deel van dit woord dat te Brugge algemecn

gebruikt wordt, t. w. fierla is klaar het 1. ferula ; maar

wat \i, flonke?

— Kil. in App. Fierilafanfe.

* FIERTE, bij Kil., zie fletel.

FIERTEL, m. Hetzelfde als Fietel. « Als onze lieve

Vramvc overleden was, deapostelen droeghen haerheyligh

lichaem nae Getsemani; daer is eenen boosen jode ghecom-

men ende wilde het lijck oft deaficrtel doen vallen ende in

de acrde werpen; maer zijn handen die hy aen het lijc

sloegh, ghinghen van heure aermen, ende bleven aen den

fiertcl hanghen ; dien jode ziende dat zijn handen af waren, <

wierdt bekeett. »(C. Vrancx.) "Ij

FIERTER, m. Zie fietel. fl

FIESTER. Hetzelfde tusschenwerpsel als 't ix.fichtre!

dat men gebraikt in den zia van Djanters, verdaiveW,

vervloekt, enz. Ikgeloof, tiester! dat ik bedrogen ben.
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— Van daar licl .-idj. Jirs/crs,Ji. Die ficbtcischc jonj^cn

geeft mij vecl last.

Wie kan vyf jongens eu een wjf to knabbelen f;c\cii

Met puttcn malten voor die y^rj-Zez-ft7;f leper-stad .-

( Vaelande, grafmatir.)

FIETEL, m. Ilctzelfde als Fiertcr, dat dilcwijls voor-

komt bij de schrijvers in den zin van Relikwiekas, rijve,

¥,.\\. Jierti;
\.
fcrrtnim (draagbaai), fr. chdssc. « Alsmcn int

clnostcr van Fontanelle hem fiertt'is olt graven was open

dciende, men vandt heur lichaemen en habyten noch al

glielieel. » (C. Vrancx.) « Deze punten betoonen dat de

prachtige fiertcr alsdan reeds verborgen of weggeraaakt

was. 1 (A. Diiclos.) « Hoe hij het glas moest smelten ende

liet met brandverwe verbakken, tot vcrsieringe van kelken,

cnicillxen ohe ficrtcrs. » (Id.) « De kist plaatste de gioot-

vikaris eigenhandig in den vergiilden fierier, dicn hij ondcr

zijneoogen zorgvuldig deed sluiten. » (L. Vanhaeckc.)

— Den fietel voeren, fee^^t voercn met beslag en praal-

zucht. Men voert gcmcenlijk den fietel op de bruiloftcn te

lande, als men met den wijtewngen rijdt en vrolijke niaaltijd

hoiidt en in de herbergen vcle aal«aardiglieden bedrijft. Nu
voeren zij den tietcl, en later ziilkn zij krebbebijten.

— Bragicren, pralen, beslag maken, fr. faire lefanfaroti

et Vimportant. Hij inoet hier den tietcl nict voereu; men
kent hem. Hij is naar die vergaderitig vcrzocht : wacht cens,

hij zal daar den fietel gaan voercn.

FIETELO, FITELO, v. Eigeiinaam voor Fie,

Sophie.

— Vgl. Mictclo.

FIETJAK, ni., klemt. op fie. Een vogel meerder dan
de musch en minder dan de meerl, anders ook Meerschtjik-

ker genaanid.

FIGGELAAR, m. Onbehendige snijder. Die timmcr-
man, die bcelilhouwer is maar een figgelaar.

FIGGELEN,.A.^^f/^f, gefiggeld, b. w. Hetzelfde als

Fikkelen, met eene fikke snijden, met een slccht mes iets

knoeien. Die jongen moet beeldhouwer -worden : hij figgelt

gedurig a)Ie slach van liguren in 't hout. Brood tiggclen

(onbehendig snijden).

— 0. w. met hehben en aan. Aan ids figgelen. Aan het

brood figgelen (onbehendig er in snijden dat het oneffen is

en veel kniimefingen maakt). "Waar aan figgelt hij daar?
— Ook Viggelen.

— FIGGELEN, z. Af-, Op-, Uit-.

FIGGELING, o. Dc daad van figgelen.

— CoUectief. Afgesncdene stukjcs, brijzelingen, kniimels
van brood, enz.

— Verders Wat .aan figgelinge gelljkt, b. v. figgelinge

van sneeuw (lijne sneeuw die valt). Figgelinge van boter

(Uleene boterdeeltjes die op de melk drijven als zij gckcrnd
wordt, en wier verzameling de boter iiitmaakt; ander^ ook
Rensel genaamd).

FIJCK, bij Kil., zie FEUK.

FIJCKEN, bij Kil., zieBONTE, 2".

FIJFEL (wvl. FIFEL, zie IJ), m. Kig. helzelfde als 't fr.

Jifre, eene fluit, schalmei, rietfluit, enz.

FIJFELAAR (wvl. fifelare, fifei-Eek, zie ij), m.
Een die gedurig lijfelt, pijpt en schuifelt.

— Lecgofkleen troefblad in het kaarlspcl.

FIJFELEN (wvl. FII-EI.EN, zie ij), fijfieUe, gcfij/ctj,
b. en o. w. ( »p eoncn fijfcl spelen, pijpen.

— Een deuntje schuifelen met den mond. Hij fijfelt

deuntje op deuntje. De schaper, die gedurig fijfelt bij zijne

kudde.

FIJFOUTER (wvl. fifouter), m., klcmt. op ,):

Vlinder, flicllottcr, {x.papillon.

FIJG (wvl. FIGE, zie IJ), V. Hetzelfde als Vijg, fr. figiie.

— FIJGEBL.\I), o.

Aeneen-genacydey^i'^t>-i/a<';-i-«.

(Vaelando.)— FIJOEBOOM, m.

Ick komine, zcgt den Heer, Hac fyge-booin bezoekcn.

(G. De Dous.)

—FIJG(E, zieKattc-.

—FIJKE, z. Stam-, .Stand-.

FIJKER (wvl. riKEK, zie ij), m. Reispeerd, stekker,

peerd onder den man, peerd dat ontslegen is van den arbcid
op den akker, enz. en enkel bestemd om uit te rijden tn
eenen man te drageu. Die landbouwer heeft adit werkpeer-
den en eenen fijker. Hij reed met zijnen fijker naar stad.

— Zadelpeerd, reispeerd, h.cheval de selh: — Ook con
noimander, fr. chcval norniand.

— Loopjongen, fr.^(7/(y!>!>;.

FIJKEREN (wvl. FlKEREN), fijkerde, heb gefijkcrd,

o. w. Sr.el loopen, voortijlen, spoeteren. Ge moest den dief

zien fijkeren. De haas fijkerde over de veldcn been.

— F'requent. van 't oude fikeji, ij.sl. fyka, 1. fiigio

(vluchten).

— FIJKEREN, z.Rond-.

FIJKERLOOT (wvI.fikeri.oot), m. Een beschilderd

tiguuiken nil plat papier, wiens becnen en armen bcwogeii

worden bij niiddel van eenen draad ; anders ook Nieuwja.ar-

jotje en Kunstenaartje geheetcn, h. panthi. Eenen fijkca--

loot geven aan een kind. Een lljkerloot doen dansen. Vgl.

tooveraartje.

FIJN (wvl. fun), o.Eindc; doclwit, h.fiii; bulXfinis.

AVordt veel gcbmikt in tefij'iie, ten fijne. Als 't al te fijne

komt, fr. en definitif, nil bout dii comptc. Elk at en dronk,

maar, als 't al te fijne kwam, 't was ik die 't bel.alen moest.

Hij beloofde mij te helpen met raad en daad, maar, als 't al

te fijne kwam, liet hij mij aleen klatiwieren, Men zcgt veel

goeds van die strcek, maar, als 't al te fijne komt, nieniand

wilt er gaan wonen. « Dat hy ten eer.ste dage hem kenbaer

niaecke, ten fijne een ieder aen hem komnie betalcn. •>

(VI. Setting-boec.) « De sclvc afwinninghe en sal niet

langher geduercn nochte effect hebben, ten fijne van voor-

der noten ende ploten, dan een jaer ende ses wckcn. »

(Costumen vanden Lande vanden Vryen.) « Die welcke

van ghelijcken ooc, ten zclven fine, .ildaer ghearrivccrt

waren. » (N. Desirars.) « T'al welekenfine sy eenen nieu-

wen standaert ende banicre ghereet ghemaect h.idden. » (Id.)

'Jen fijne dat (fr. nfin que) hy te bet hadde mueghen verhe-

ven werden ende allinc.K lot mceidcre state gheraken. » (I<l.)

Hierom seg ic noch ecus dit woordt tenfijne :

Vricndts ontrouwc es quaet om verdragen.

(A. Biins.)



FIL FLA

FIJN (wvl. FUN, zie Ij), adj. Fijiieolie (olijfolie).

— Dat isfijn, dat is allerbest. Zulk eene antwoord, zulk

eene daad, dat is fijii.

— HIJ hccft hct fijne niet vast, hij lieeft niet veel ver-

stand, hij is een dwaas mensch.

—FIJN, z. ilaal-, Uit-.

FIJNGELIPT, adj. Die fijne lippen heeft. Fig. Loos,

slim, schalk. Een fijngelipte vent.

FIJNHEKEL, m. en v. Fijne hekel, fr. affinoir.

FIJNHEKELEN (wvl. YivAn-), fijnhekelde, gefijn-

ht-kcU, b. \v. Het vlas door de fijnhekel halen, fr. affiner.

Als het vlas gevoorhekeld is, dan wordt het gefijnhekeld

cm gesponnen te worden.

FIJNOOR(E, v. met den klemtoon op Jijn. Een

oolijk, slim, schalk mensch. Hij is, zij is zoo eene fijnoore.

FIJNSCHILDEREN, sckildcrde fijn, heh fijnge-

schildcrd, o. vr. KunsLschilderen, schilder zijn op doelc,

enz., in tegenoverstelling met Grofschilderen, verwen.

FIJNSLIJPER (wvl. FiiNSLiPER, zie ij), m. Een

slijper die scheerzen, vliemeu en ander delikate snijtuigen

scherp zet.

FIJNTIG, FINTIG, FEINTIG, adj. Bevallig, lief,

h. genii/, Joli. Een fijiitig kmd. Eeu fijntig aangezichtje.

! ijnlig gekleed.

— All. Fijntigheid.

— Ygl. erg./«<-.

FIJTELEN (wvl. iitelen), fijtelde, heb gefijteld,

o. \v. Griilig en lastig en ongeduvig zijn, sprek. van een

kindje. Dat kind fijtelt zoo. Het fijtelt een weinig.

— Het eng. ;f< bet. Driftvervoering, gril, enz.

FIJTS (wvl. KiiTS), bijw. Te feite, spoedig, zonder

dilaai, sefters, fr. vHc, immediatement, a I'instant. Ik wil

dat ge fijts te werke gaat. Antwoord niet te fijts om niet te

niisspreken. Wat toeft gij .' ah sa, fijts, doe wat ik zeg.

—
J. Cats schrijft Jits, tenware hij daar iet anders mee

beteekenen wdde :

Hier quani my swarte nijt bestoken,

Daer grillcn die ick niet en ken;

Hier heeft my soet gedult ontbroken,

Daer heb ick al te fits gesproken;

I'Fy! dat ick noch soo weerelts ben.

FIK, FIKKE, V. Een slecht mes dat weinig of niet

snijdt. Eene fikke van een mes. Dat mes is niaar eene fikke.

Ik kan met die fikke dat nret afsnijden.

FIKFAKKEN (wvl. fiikf.^kkex, zie isd), fii/aite

(wvl. ook fiikfaktcgc, zie i.mperfecti, gefkfakt (fv!.

tjiikfiikt), b. w. Bij grofschilders. Sprikkelen, bespikkelen

met verw, fr. pointUlfr, monchetcr. Eenen muur fikfakken

met eene spons die men in de verwe dopt. Gefikfakt hout-

werk. Eene kas fikfakken.

— Beuzele.i, prutselen, fr. vctillcr.

FIKKE, V. Zie FIK.

— FIKKE, z. FIJKE-.

FIKKELEN,./?"Wc-/<i'f, ^^w/f/!*-/,/, b. eno. w. Met eene

fikke siiijden. Zie FlclGELEN.

FILIESTER, m., klemtoon op lies. Bij timmerl.

Bostingschaaf, fr, gorget.

FIMME, V. Hetzelfde alsFeme; zie aid.

FINKOORDE, V. Vinkoorde, maagdepalm, h. per-

venche.

FINNIG, adj. Hetzelfde als Vinnig. Zie aid.

FINTE RjNEEL, o. Zie fenteneel.

FINTIG, adj. Zie FIJNTIG.

FISEI, V. Zie vizEr.

FISJEFASJE (wvl. fiisjef.vsje, zie inu), o., meest

xsw.fisjefaijes. Hetzeltde als het holl. Wisjewasjes, beiizc-

lingen, pruUen, belachelijke sieraadjes, fransche compli-

mentj;s, enz. Ik kan al die fisjefasjes niet lijden. Het zijn ,

al fisjefasjes. Fisjefasjes maken, fr. faire desfa^ons.

— Afl. Fisjefasjerij.

FISJOUW (wvl. Fl-sjow, zie.A-U), m., met den klem-

toon op de laatste greep. Een marterdier dat bij ens ook

Visse geheeten wordt, fr. putois, waalsch ficheaii, eng.

fiche-iv. Stinken gelijk een fisjouw.

FISTELANE, v., klemtoon op la. Drekfistel, aars-

fistel, fr. listule a I'anits, fijtitle stercorale.

FITELO, v. Zie FiETELO.

FITEMARULLEN, v. mv. Soort van allerlichtste '

koekjes uit meelbloem en cierwitschm'm gebakken en tot

nagerecht op tafel gesteld, fr. chauie, chaiidet.

*FITS, bijw., bij Cats, zie fijts.

FITSE, V. Bij tiium. Soort van lede of scharnier wier

twee deelen met drieofmeer noten op eene spil vergaard

zijn, en waarvan het een deel binaen in den stijl of post

met nagels gevestigd wordt, en het ander in de deur. De
fitsen waren vroeger veel meer in gebruik dan nu.

— Bij wevers. De roede waar het einde van de schering

of keten aan vastzit in de groeve van den garenboom. Als

het stuk lijnwaad bijkans afgeweven is, wordt de fitse uit

den garenboom genomen en vastgemaakt aan den asselstnk

om aldus het stuk te kunnen afweven zoo verre mogelijk.

— Vgl. k.fiche.

FITSEBEITEL (wvl. -beertel, -bertel), m. Een

zeer smalle beitel dienstig om de groef in het hout te steken,

waar eene fitse in gevestigd moet worden.

FITSEFAZE, v. Bij timm., enz. Eene fitse of schar-

nier, wier twee deelen met gejne noten noch nijdnagil

samenhangen, maar wier onderste deel voorzien is van eene

spil die in de pijp van het bovenste schuift, zoodanig dat

b. V. eene kasdeur, die op fitsefazen draait, kan af- en aange-

hangeii worden, zonder dat men na lel of spil te verslaan

hebbe. Dc fitsefazen zijn thans weinig meer gebezigd.

FITSEL, m. Hetzelfde als Fistel, ir. fistule.

FLADAK. m., klemt. op dak. I.eege vleier, h. tlagor-

mnr. Hij is /.oo een ll.idak.

FLADAKKE, FLADOKKE, v., klemt. op dok.

lemaiul die fiikflooit, die laag vleit en veel goed zegt in de

tegenwoordigheid van den persoon, maar geheel anders

spreekt in zijne afwezigheid. Eene leelijke fladakke. Hij is

eene fladakke. Mistrouw u van die fladokke.

FLADAKKEN, fladakte (wvl. ook fladaktege, zie

imperfect), getladakt (fvl. efladakt, zie GE), b. en o. w.
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I-aag vleien, lanioezen, laaieu, fr. c(^r<'sser^Jlagoi'ncryJlatter

bassemetit. Hij kaa eeuwig fladakken. Ztj is wederoni al

bezig met fladakken. Heb geeii troiuv in deiiea die u fladak-

ken. Hij fladakt mij nu, en in mijne afsvezigheid beliegten

belastert liij mij.

— Men zegt 00k Fladokken ; en bij de Oost-VI. Fla-

makken.

— T>'\iJiaJokken^ ffaiiul'kt'Hj JJamakken is niet anders

dan Jlakken, fiokken (neders. Hoiiken, ons Jllken in filk-

Jlooicn, d. i. vleien) met eenen lasch in den grondvorm,

waar ons dialect veel van houdt, b. v.

Bawinde (b-aw-inde)— binde, boll, winde, fr. liseron.

Bingbalongen (bingb-al-ongen) — bingbongen.

Blagaai (bl-ag-aai) — blaai, ix.faitx brtliant.

Blamot (bl-am-ot) — blot.

Klameien (fl-am-eien) — fleien, vleien.

Fladakken (fl-ad-akken) — flakken, vleien.

Flamakken (fl-am-akken) — flakken

.

Gariule (g-ar-iole) — giole, fr. cage (gedle).

Hikkepatikken (hikkep-at-ikken) — hikkepikken, hin-

kepinken.

Kadiillen (k-ad-uUen) — kullen.

Kadijsteren (k-ad-ijsteren) — kijsteren.

Karnakkelen (k-ar-nakkeleu — Icnakken

.

ICawauwen (k-aw-auwen) — kauwen, fr. tndcher

;

babiller.

Kaveele (k-av-eete) — keete, ellendig huisje.

KlabiUteren (Id-.ib-asteren ) — klasteren.

Klabetteren (kl-ab-etteren) — kletteren, fr. eclater.

KlabiStsen (kl-ab-itsen) — Idotsen.

Klaviitteren (Id-av-utteren) — klutteren, kloteren.

Krakeel (kr-ak-eel) — kreel, fr. qiurelle.

Krawijtelen (kr-aw-ijtelen) — krijten, fr. piaillcr.

Krevitselen (kr-ev-itselen) — kritselen, krevelen.

Krevittelen (kr-ev-ittelen) — 1. riitea, fr. gratter.

Lachachen (l-ach-achen) — lachen

.

Lambooien (1-amb-ooien) — looicn.

Machochel (m-ach-ochel) — mokkel.

Palulle (p-al-ulle) — puUe, peule, pelle, 1. pellis.

Pardaf (p-ard-af) — paf.

Patuit (p-at-uit) — puit, fr. gn-noiiil/r.

Plamakke (pl-am-akke) — plakke, ix. fertilf.

Pledompen (pl-ed-ompen) — plomp3n.

Rabotsen (r-ab-otsen)— rotsen. (Zie Dejagers Wdb. 493.)

Rinkinken (r-ink-inken) — rinkelen, rammele.i.

Ramantsel (r-am-antsel) — rantsel, rantel.

Schabouwlijk (sch-ab-ouwlijk) — scliouwlijk, fr. horrible.

Schaviiitig (sch-av-uitig) — schuitig.

Slabakken (sl-ab-akken)— slakken, fr. iridtlicr.

Slanipanipen (sl-amp-ampen) — slemp-'n.

Slavente (sl-av-ente) — slente, flarde.

.Slavetsen (sl-av-etsen) — sletsen, slenderen.

Tjafiften (tj-af-afi^en) — tjaffelen, fr. trt'biulu-r.

— Deze lasch in den grondvorm voert nooit den klemtoon.

— Op zijn Idioticon teekeiidc De Ba nog ilo volgende

voorbcelden aan :

Bahinieren — bahitren.

Bredauw — brauw.

Ellekapelle — allekalle (K.olveb..l. Wvl. Idiol. Helle-

kapelle.J

Fladokken.

Graveelen — kreelen.

Kabijsteren en Schavijster«n.

Kinkankhoorn— kinkhoora.

Kladater —• klater.

Klawiesteren — klaasteren.

Krakkereelen — krakeelen.

Kremijtelen — krijten.

Periljiepen — piepen (klagen).

Pernekelen — pekelen (pegelen).

Pladisschen — plissin, plasschen.

Pladonzen(inJ. Bob, Reisje in Zu)itserla:iJ, blalz. i [;,— plonzen, o. w,

Plakijsteren — plijsteren (Kil.).

Piamaaster— plaaster.

Plaveisler — pleister \Alg. V/. Wot.)

Ravaaien, Raveelen— reeuweii.

Ravotsen — rotsen.

Slabijze — slijse.

Slamijte — slijte, sletse.

Slavuite — sletse (van eene vrouw).

Taloutereu — touteren.

Trabotselinge, fr. rach'e [Logiiela).

Trawakte — trakte.

FLADAKKER, m. Lage vieier, U.//agjriu;ur.

FLADOKKE, v. Zie fladakke.

¥l^t\.^OK.Vi)S.li , fladokte, gefladdkt, h. w. Zie fl.v

DAKKEN.

FLAK, adj. en adv. Vlak. Op het flakke veld. Hij liep

met zijn hoofd flak tegen den muur. Hij wo<3nt flak over de

kerk. De wind zit flak in den noorden. Ik kreeg den bal flak

in niijn voorhoofd. Ik trof hem flak in den nig.

— Fhjkike spelen, in *t biljard-, boUe- en marbelspel.

Juist in 't midden treffen zoodauig dat de bal, die den stoot

krijgt, recht heenloope, terwijl deze, die den stoot geeft, ter

plaats blil houdt. Speel flakke. Hij kan niet flak spelen, zijn

marbel loopt altijd mee.

— Flak in mi/?i oogen, zei blinde Maaie, is eene spreuk

die men schertsende gebruikt voor : Dat is juist gepast voor

mij, het is al wat ik wenschen kan, dat is troef in mijne kans,

— Geheel, volkomen, volstrekt, oprecht. Dat is de flakke

waarheid. Dat is eene flakke dwaasheid. Met lie remedie

was hij na drie dagen flakke genezen. Ik ben er flak ziek

van. Hij heeft flak ziju verstand verloren. De kerke was

flak vul volk. Hij viel van den boom flakke dood. Gij kent

daar flak niets van.

—FLAKKE, z. Hoofd-.

FLAKTE, v. Vlakte. Men ziet van verre die kerk die

in de flakle staat.

FLAMAKKEN, b. en o. w. Zie fladakken.

FLAMEIE, v., klemtoon op met. Wordt veel gehoorJ.

in de zegswijze Stinken gelijk eeiu-flanwie, d. i. geweldij

stinken, stinken gelijk eene prij. Het stonk daar gelijk eene

flameie.

FLAMEIEN./Sam^ii', ge/lameid, b. en o. w. klenlt.

op mei. Hetzelfde als Fleien, vleien. Zie onder FL.\D.\KKEV.

— Meest gebruikt bij de Oost-Vlamingen.

—FLAMME, z. Oli-.

FLANKAARD, m., klemt op//ank.Uc slip van eenen

frak of jas, fr. basque, pan, Zijne flankaards zijn kort, zijn
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lang. De eene flaukaard van zijn kleed was afgescheurd. t De

goude galonnen die de casaque met haere grootej'laniafnis

op alle randen veisierden/^ (Vaelande.)

FLASCH(E, v., \khv./lasseli:e[n. Flescli, fr. bouteillc.

< A]s een fifssihelken oft cruycksken met een iiauwe halse-

l;eu, » (J. David, s. j.) Hij geeft zijn peerd haver uit eene

llassche (zegt men van ieniand die een mager peerd heeft).

Eene flassche jiinten (medicijnkruiden op eene (laSch wijn of

genever zelten. Zie pinten).

—FLASSCHiE, —FLESSCH(E, z. Kamic-, Pol-,

Water-.

FLASSCHEREK, o. Een staande rek met verscliei-

dene vakken, elk vak hebbende twee paralleele latten of

reilen waartusschen men ijdele flasschen omgekeerd stelt

om nil te leken.

—FLAUW, z. Dood-.

FLAUWE, (wvl. I'LOWE, zie au), v. Eene kale, eene

ongerijmdheid, een onnoozel gezegde, eene magere veront-

schuldiging, cnz., fr. platitude, bHisc. Hij heeft daar eene

flauwe verteld, eene fiauwe uitgegaan. Dat is eene flauwc.

Ik twyfele of Gods eer daer uyt kan liiyster haelen :

Ook had ik my gewagt diey/auwe te vertaelen,

't En waer om 't gansch van 't werk ik my des schuldig dochl.

(Vaelandc.)

-FLAUWEN, z. Uit-.

FLAVIANEPOOTEN, m.mv.Zie bavianepooten.

FLKODEREN,f/eddcrife, heb gefledderd, o.w. Hct-

zelfdc als Kladderen, fr. voltiger, voleter. De vlinders iled-

deren. De linten van hare koof fledderden in den wind.

« Langhs heuren hals flcdderen die hayrlcens. » (J. de Har-

duyn.)

FLEEMACHTIG, adj. VIciachlig, zecmachtig. Met

een flccmachtig toontje spreken.

FLEER, ni., met zware ee, zonder mv. Lage vleiing,

mouwvaging. lets zcggen of dcen voor eenen fleer (d. i. om
iemand de niouw te vagen, om hem te behagen). — Zie

FLEREN.

FLEERDANK, m., zonder mv. Fleisdank, plasdank,

dank dien men door vleicrij bekomt, gimst waaraan een

vleier zich verwacht. Hij deed dat om eenen fleevdank van

zijnen meesterte krijgen (d. 1. om in zijne gratie te staan,

om hem te behagen). Hij zcgt dat voor eenen fleerdank (d.

i. met het inzichl van te behagen en de gunst te winnen).

< AIb zij op den dril gcwccst heelt, ze komt altijd met eenen

flccidank thuis » (d. i. met de eene of de andere blijde maar,

om welgckomen, en niet bekeven le zijn).

FLEERDER, m., FLEERSTER, v., zware ce. Ie-

mand die laag vleit, mouwc\ ager, flikllooicr, h.JJagorneur.

^- Zie FLEREN.

FLEESCH, o. Foreest, Freest.

— FLEESCH, z. Boom-.

FLEEST, o., met scherpl. c<\ Hetzelfde als Freest.

Zie aid.

^- Men zcgt ook Flcesch; Kil. heeft t'te-ir//, d. i. bosch.

— FLEEST, z. Boom-.

FLEEUW (wvl. FLEEW), adj. Flauw van smaak,

laf, zoutcloof, fr. faie. Fleeuwe saus. Fleeuwe spijs.

Fleeuwe smaak. Fleeuwe geur. Fleeuw smaken. Dat riekt

fieeuw.

— Het wordt ook, misschien door misverstand, gebruikt

voor Sleeuw, eggig, fr. agacc, sprekende van de tanden.

Zure fniiten cten maakt de tanden fleeuw.

FLEEUWSCH (wvl. fleewsch), adj. Hetzelfde

als Fleeuw, zouteloos, ft. fade.

— Afl. Fleeuwschheid.

FLEEUWTE, v. Lafheid, smakeloosheid, h.fadciii:

De Hccuwte van eene spijs, van eene saus.

FLEIEN, /«'</?, gefleid, b. w. Hetzelfde als Vleien.

FLEIME, V. Hetzelfde als Fluime, Ix. phlegm c.

— Het verloop van ui in ei heeft plaats in nog weinigc

andere woorden, b. v.

Hui — hei.

Luiwagen — leiwagen.

Spui — spei.

Spuiten — speiten.

FLEIMEN, /«;«*, hcb gefleimd, o. w. Hetzelfde al-

Fhiimen.

FLEIPAANDER, VLEIPANDER, m. Iemand

die laag vleit, flikflooit, de mouwe vaagt. Hij is een flei-

paander. Zij is een fleipaandcr.

FLEIREN, b. \v. Zie FLEREN.

FLEISDANK, m. Hetzelfde als Fleerdank. Zie aid.

FLEISTER, m., \\i\vi. feisteiMn, Jleistertje. Stree-

ling, \lciendc Hetsing met de hand, fr. earcsse. Het kind

gaf haar een fleistertje. Geef den bond een fleister.

— Vleiing, mouwvagerij. lets doen of zeggen voor eenen

fleister (d. i. om iemand te vleien, om hem te behagen).

FLEISTEREN,.;/<7iYc/-</r,^^c«-/f/-c/, b. w. Vleiendc

fletsen, zachtjes met de opene hand slaan, fr. donner de

^(•//to tojA« (/^cojwi*?. Eenen bond fleisteren. Het kindje

fleislerde zijnen vader op de wangen.

— Vleiende smeeken, de mouw vagen, lamoezcn, fr.

eajolcr,faire des caresses. Zij weet hem te fleisteren. Gij

hebt schoon te fleisteren, om mede te gaan, gij z>dt thuis

blijven.

— Afl. Fleisteraar, Fleistering.

— FLEM, z. Flcure-.

FLEMMEN,//<7«fl'f,//<'^'^<;/"/<'/W,o.w. ZieFMMMEN.

FLENTACHTIG, FLENTERACHTIG, .adj.

Slap gtlijk eene flente, flauw en krachteloos van lichaam.

Ik heb gansch den nachtgewaakt, en ben er flentachtig van.

Die jongen ziet er maar flentachtig uit.

— Flauw van karakter, slap van wit, fr. qui est saus

enenrie. Hij is al veel te flentachtig om zoo lets te

ondernemen.

FLENTE. v. Flenter, flarde, gescheurde lap die af-

hangt. Zijn kleed hong in flenten. De zeilen van 't schip

waren in flenten geschoten . De hagel heeft de tabakplanten

al in flenten geslegen. Eene flente van een kleed (een slecht

kleed). « Zyn aenzigte in stulcken gekrabbeld en zyn

kleercn geheel m flenten gescheurd. » C**)

FLENTELOOS, adj. Flentachtig, ontzenuwd en slap
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gelijk eene flente. Ik bea llenteloos van te werkcn, van le

reizen.

— Afl. Flentcloosheid.

— 'W'ej^ens den nitgang van dit woord, zie -LOOS.

FLENTERACHTIG, adj. Zie flentachtig.

FLERECIJNKNOBBEL, ir.. Een hard aanwas

aan de achterpcoten van kooien, veroorzaakt door stooting

en ^omwijlen van zelfs komende, De flereciji.knobbels doen

geen zeer, en worden van de veeartsen verwaarloosd.

FLEREN, fleerde (wvl. ook fleerdege, zie imper-

fect), oefUcrd (Ivl. i'flecrd, zie GE), b. en o. w., zware e.

Laag vieien. de mouw vagen, lamoezen, fr. flagortur,

cajoler. Hij fleerde mij om te mogen medegaan, Ik ben met

al iiw fleren niet gediend.

Die de werelty/£C/-^« moet,

Sija ghemoet

Onrust heeft voor vre verkoren.

(Boetius De Boodt.)

— T)\l fleren is eene contractie sa,-nfledderen,fUtieren,

dat in het Alg . VI. Idiot, de beteekenis heeft van vieien,

ix. flatter; ofwel \aa fleicren, frequent. \aa fleien d. i.

Tleien. In dit laalste geval schreef men hetexfleiren en zijne

2Sge\e\<\e fleir^fleirder, fleiring, — Vgl. Speieren =spet-

teren, Smeieren = smetteren.

— FLEREN, z. Ere-.

FLEREPERE, mv., zware c in //.en pe. Vleicr die

schalk en doorslepen is. Hij is zoo eene flerepere. Eene fle-

repere van eene \touw.

FLESIJN, FLESSIJN, o. Hetzelfde als Flerecijn,

fr. rhiimatiime, gotilte. ^'an 't flesijn welen. Het tlesijn

hebben. « Xiet te connen handen ende voeten roeren : hoe

grooten pijn dit is, weten de ghene die hei/lesst/n hebben

ofte gighligh zijn. » (F . de Smidt
.
) « Steven hadde een jaer

lanck hitfh'sehi/n ghehadt, zoo dat hy op zijn voeten niet

ghestaen en coste noch gaen zonder stock of hulpe. »

(C. Vrancx.) « Willem was een jaer lanck ghequelt rant

flischyn, zo dat hy in acht maenden vanden tedde niet en

hadde gheweest. > (Id.)

— VliegendefUii/'n, VHeglndefUurecifn, fr. rhnmatisme
artkulaire.

FLESIJNWATER, FLEURECIJNWATER.
. Zoo hect bij 't volk 't geen men in 't fr. epanchement

J'l<-nn-ttijite nocmt.

FLESSEN,//«/<-,^/rt/, b. w. Fhiisteren, aan dc oor

vezc-len, tr. cliiiehoter. Hij flesle mij geheel het geheim

.

FLETER, m., met zware e. Hctzelfde als het holl.

Fleers, flap, slag met de hand, fr. soufflet, mortiifle. Eon
fleter in het aangezicht . lemand eenen fleter geven, draaien.

Flelers krijgen.

FLETEREN,//efer(/^, gefleterd, b. w., zware e. Flap-

pen, fliters geven. lemand fletercn op de kaken. Apen
fleteren malka.nr.

— Afl. Flelering.

FLETS, m. De slag van 't fletsen . lemand ccncn flets

geven. Fletsen krijgen.

FLETSCH, adj. Slap van vleesch, b.flasqtie. Flctsche

wangen, borsten.

— Fleeuwsch, flauw van smaak, zoutcloos, fr. fade,

insipide. Die spijs is al te fletsch . Fletsche saus.

— Laf, loom, fr. liiclu; sprekende van het weder. Fletsch

weder. De locht is fletsch vandaag.

— Afl. Fletschheid.

FLETSE, V. Pannekoek zonder gist. Fletsen bakken.

— Kil.y/fto-, d. i. struyve.

— Mcest gebruikt aan en binnen de Oostvl. grenzen.

FLETSEN,//c/i/f, gefMst, b. w. Klanknabootsend

woord. Slaan, smijten. Zij hebben hem gefletst op zijn 001 en.

Hij fletste de deur toe.

— Garenfletsen, Bij wevers. Als het gekookte garen

op eene pertse te droogen hangt, zijn de draden meer of min

aaneengeplakt; men slaat ze open en los met de twee bloote

armen die men er tusschen schuift : dat is hetgarenfletsen ;

later als het droog is wordt het getouwd of geklopt opdat

het zou slap en zacbt zijn om geweven te worden.

F'LE.TS'E,ii,flots,geflotsen, b. w. Pletten, verpletteren,

h.ecraser. Gekookte aardappels fletsen (tot moes plelteren).

Geflotsen aardappels. Eene spinnekop fletsen, fr. eeraser

une araignee . Hij is op den reilweg overreden geweest, en

geheel zijn lichaam was geflotsen. Het was gisteren dat het

wagenwiel mijnen voet flots. Mijn vinger is geflotsen van

daar tusschen genepen te zijn. Pruimen flelsen met er op

te terden.

— o. w. Door slecht weder of vuile wegen gaan. Hij

kwam door het slijk geflotsen. Het was \-uil weder, raaar

hij flots er niaar door.

FLEUGEL, m. Bij schippers. Hetzelfde als Vlcugel,

windvaantje op den top van den mast, ix. girotieite.

FLEURECIJN, o. Flerecijn. Zie FLESIJN.

FLEURECIJNWATER, o. Zie flesijx\vater.

FLEUREFLEM, m., mv.fleiireflems. Soort van

winlerappel, mitldelmalig grcot, groen van peel, aangenaam

van smaak. De fleureflems hebben eenigszins het maaksel

van de bellefleuringen.

FLEURES, FLEURUS, o.,klemtoonop/i«.Ont-

steking van de pleura, pleuris, fr. pleuresie. c Deerlijk

gewond door een der geesels des Heeren, )a.A flenrics. >

(K. Callebert.)

— Ook Fleursel en Pleures.

FLEURESULFER, o. Zie floresulfer.

— FLEURING, /. Belle-.

FLEURSEL, o. Ontsteking van de pleura, fr. pleu-

resie. Het fleursel hebben. Van 't fleursel slerven.

— Bij vogelkwcekers. Eene ziekte die den vogel afmagert

en den buik verhardt, aiiders ook het Vier genaamd. Het

fleursel is doodelijk : van tien vogels die 'I krijgen, negen

steken dc moord.

FLEURUS, o. Zie fi.evres.

FLIEFLOTTER, en ook FLIEFOUTER, m.,

met den klemtoon o^flie. N'linder, b. papillon. Een witte,

een gevlekte fliellotter. Flieflottcrs vangcn. Achtcr eenen

fliefouter loopen.

FI^IEFLOTTERKli ,flieflatterde, lied gejiefiotterd,

o. w., klemtoon op the. Fladderen gelijk een vlipder. De
linten van hare koof flieflottcrden in den wind.

FLIEFOUTER, m. Zie flieflotter.
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FLIEPS, FLIPS, m. Een warme drauk van bier of

wijn met suiker, anders Wipkul genaamd, eng.jfij>.

FLIER, m. Hetzelfdeals Violier, fr. girofle'e. De flieren

bloeien.

— Ook in Braband gebniikt, zegt Alg. VI. IJiot. op Flet.

—FLIER, z. Stok-.

FLIERE, V. Zie flor(re.

FLIERING, m. Lang stuk hout dat horizontaal op
de scheerslijlen rust van een dak, cm de spanningen ol

keperste dragen; anders ook GordingenZweping genaamd,
fr. panne. Lange en dikke sperreboomen dienstig voor

flieringen.

— Vgl. Vliering in de Wdb., en zie Fclicring in (iaill.

GUss.

FLIGET, o. met den klemtoon o^ get, Zie vi.ieuet.

—FLIJKE, z. Stand-.

FLIJSE, V. Zie flisse.

FLIK, m. FLIKKE, v. Geweer- of klakbusschotdat

niet lukt ofniet buischt; mislnk. Het is cene fiikke ('t is

cene mislukte zaak).

En hy seirde 't loot van onder.

En het kruyd daer boven op :

Volt de panne tot het sop

;

Hy legt aen, soo wat al beven,

Trekt -.flik!...

(V'aelande.)

— Fiikke slaan, fliliken, fauten, ketsen, fr. rater, sprek.

van een schietgeweer.

— Fig. Zi/ne long slaat flikke, slaat ijzer, slaat kadui,

kan de woorden niet recht zeggen, b. v. omdat hij te veel

gedronken heeft.

FLIKFLOOIEN (wvl. FLnKFLooiEN), flikflooide,

geflikflooid, b. w . Flikken (wv). fliken) en flooien, pluini-

strijken.

— Andere woorden uit twee werkw. samengesteld zijn,

bij voorbeeld

Fikfakken —
Ginnegabben — ginneken en gabberen.

Harrewarren — barren en warren.

Hinkepinken — hinken en pinker.

Hossebossen — hotsen en botseii.

Hotlekrotten — hotten en krottcn.

Hutseklutsen — hutsen enkhitsen.

Hulzebulzcn — hulzen enbulzen.

Kullebukken — kullen en bukken

.

Kriebelkrabbcleu bi/' Kramers.

Klikklakken — klikken en klakken.

Raaskallen — razen en kallen.

Ritsepeeuwen —
Rokkespinnen — rokken en spinnen.

Riiischebiiischen (roezeboezen)— ruischen en buischen.

Ruilebuiten — niilen en buiter,.

Rinkehooien —
Rollebollen — rollen en bollen.

Schellebellen — schellen en bellen.

Schossebrossen — schrossen en brassen.

Tikketakken — tikken en takken.

Trippetrappen — trippen en trappen.

Wiegewagen — wiegen en wagen.

Zingezangen — zingen en zangen.

Zwikzwakken — zwikken en zwakken.

— Op zijn Idioliioit schreef De Bo nogde volgende voor-

beclden :

Hakkebakken. Heutepeuten. Hikpatikken. Kokkebruk-
Vea {Loqiiela). Kwellebellen. Rellebellen. Rikkepatikken.

Roezemoezen, Swijnswanscn. Trijsewijzen.

FLIKKE, v. Zie ii.iK, m.

— FLIKKE, z. -KLIJKE.

FLIKKEFLOOIEN, b. w. Hetzelfde als Flikilooicn.

FLIKKEN, flik-te. ge/likt, b. w. Haastig afwerken,

Hansen, verrichtcn in korte stonden. De snijder heeft dal

kleed geflikt in drie uren. Ik had veel werk, maar tegen

dat het avond «ierd, was 't al geflikt. Zij sloeg den moor-

aan den hangcl en lliktc al ras een potje kaffic. Tien brievcn ]

flikken in eene halve uur. lets weten te flikken dat het naar

don rook niet =ni.iakt (spoedig en behoorlijk verrichten).

— Behendig wegnemen, baaien, frijmen, fr. eseamoter.

lemands sniiifdoos flikken.

— o. w. Ketsen, fauten, flikke skuin, fr. rater, van een

schietgeweer. Zie fmkke.

-FLIKKEN, z. Af-.

FLIKKER, m. FK-ter, kaakslag. lemand flikkersgeve .

Ecnen flikkcr krijgen.

— I-uchlsproiig, fr. eabriole ; entrechat. Eenen flikker

slaan. Flikkers maken. De geit sloeg eenen flikker. Op de

kermis willen de boerenknapen ook flikkers maken, eentn

flikker doen, eenen flikker slaan (dansen).

FLIKKERBEENEN,//rfAv-fcracfc, Jwb geflikkcr-

beend, n. w. Dc- lieenen llikkeren. Flikkerbeenende aan-

^,tappen. De kuordedanser flikkerbeent.

— Ook Zwikkende gaan gelijk iemand die een weinig

drfinken of lam is

.

FLIKKEREN, //*-(«*, ,,«//*'{wa', b. w. De rin-

•^i-r< flikktrcn, dezelve doen klepperen met ze langs den

duim kortaf te iloen neerglijden op de muis van de hand.

Hij flikkerde de vmgers van blijdschap.

— De beeneii flikkcren, dezelve snel oprapen en wip-

pende bewegen in 't gaan, in 't loopen, in 't dansen,

— o. w. met hebben. Flikkers maken, dansende springen,

{\ , faire dts eabrioles, battre des entrechats.

— Gelukken, wel gaan, voorspoedig zijn. Zijne zaken

flikkeren niet. De onderneming zal wel flikkeren. Hij heeft

eenen winkelopgericht die flikkert. Die akkervnichl flikkert

(groeit welig). — Ook onpers. Het flikkert niet met hem,

met zijncn wiiikel, met zijne gezondheid, enz.

-FLIKKEREN, z. Uit-.

FLIMMEN,yV"«'^<', hebgeflimd,o.'x. Lui en gemak-

kelijk, ledig en wellustig hggen ofzitten. In eenen zctcl

flinimen. Xa de maaltijd flimt hij in zijnen zetel en rookl

een cigaartje. Hij 1^ in de zon te flimmen. Als men hem
's morgens ontwekt, blijft bij nog eea weinig in 't bed fliin-

men, eer hij opstaat. Lievcr flimmen dan werken.

— Het Alg. VI. Idiot, heeft Flemmen voor ons Flimmen.

FLIMPE, V. Flinkel, kaaksmeet. Iemand eene flinipe

geven.

— Mislukte zaak. Hij hoopte daarin te lukken ; maar 't is

eene flimpe,



FLO 285 - iq.o

—FLIMPEN, z. Weg-.

FLINK(wvl. M.iiNK, zie IND), m. Kaakslag met de
hainl, ft. moniifh, gifle, soiifflet. Eciien llinlc ge\'cii,

Urijgeii.

FLINKEL (wvl. I'LUNKEL, zic ind), m. Flink, kicker,

slag met ilc hand in 't aanzicht. Eenen flinkel geven, krijgen.

FLINKEN (wvl. FLIINKEN, zie v^vi), flinkte &nflonk,
geflinit en geflonken,h. w. Slaan,smijtea, werpen, {x.Jeter,

eng. to Jling. Eenen steen flinken, fr. lancer une pKfi-c.

David heeft Goliath eenen kei in 't vooihoofd geflonken.

Hij flonk de deur in 't slot. Boter in de panne flinken. Dc
mooidenaars flonkc n hct lijk in eenen diepen giacht. Ik

flonk hem mijne hand tegen zijne kaak. lemand lets door
de neus flinken (door den baard wrijven, hem harde waar-

heden zeggen). Hij heeft in die zaak geheel slecht gehan-

deld : bij de eerste gelegenheid wil ik hem dat door de
neiis flisken.

—FLINKEN, z. Toe-.

FLINKFLOUTER, m. Vlinder, h. papillon.

FLINKSCH (wvl. FLiiNKSCH, zie ind), adj. Omtrent
hetzelfde als Flink, d. i. knap en welgemaakt, fr. alerte ct

bien fait. Een flinksche vent. Een flinksche jongeling.

FLIPS, zie FLIEPS.

FLIS(SE, V. Kaartblad datgeen aas, heer, vrouw of zot

is, fr. basse carte, andets 00k Bieze. Hct zijn al flissen die

'k in hand heb.Hij heeft al dc flissen van klavers. Eene flisse

uitspelen.

— Gemeen vrouwmensch. Het is maar ecne flisse van een

vrouwmensch. Eene leelijke flisse. Kil. Flisse, teve.

— Ook Flijse.

*FLISSCH1JN, o. ZieFLESijN.

FLOK, m. Hiik, hurk. Zie fok, m.

FLOK, m. Doffe korte buisch, halve poef. De klakbusse

geeft eenen flok, als zij maar een doffen slag geeft in plaats

van een hard en helder geluid. Het is een flok.

— Vgl. Flik m fHftke slaan, fr. rater.

FLOK, adj. Slap, verwelkl, slunsachtig, zwak. Het
afgemaaide gras wordt flok cer het \erdroogt tot hooi. De
planteii, wier bladercn flok hangen van den hevigen zonne-

gloed, vcrfrisschen wederom met den n.achtdauw. Floklce

kleederstofl'e. Flok haar. Hare nauts is geheel flok van de

wakte. Flok van vleesch, ix.flasque. Flokkc wangen. Flok
van lichaam (slap, zwak). Ik ben geheel flok vandaag. Dat
laf weder maakt mij flok. Flok weder (laf weder, fr. temps

moil, e'nervant).

— Afl. Flokachtig (slap.u-htig).

—FLOK, z. Monte-.

FLOK(KE, v. Zuigdotje.

— Vadsig vrouwmensch.

— Kil. Vlockaerd, homo ignavus.

— Zie FOKKE.

— Flokkc-duim schieten, den speelmarbel niet o|) den

duimkneukel, maar boven of op den duimnagel houden als

men stekt ofmarbclt.

FLOKKEN, //oWc, geflokt, o. w. Slaj) en slunsachtig

zijn. I'lokkcnde papier is mocielijk oin snijdcn.

— Aiclif/okkcn, zie FOKKEN.

FLOKKIG, .ndj. Voos, d. i. droog en sponsnchtig.
Flokkige ra])cn. Ecne raap die flolckig worJt. Dat is cere
flokkige.

— Afl. Flokkigheid.

FLONKE, V. Flink, fleter, fr. soiiffiet, mortufle.

—FLOOIEN, z. Flik-. Fhkkc-.

FLOR(RE, V. Flonte.

— Florreii en flieren, Harden en flcntcrs. De wind slocg

dc zcilen in florren en flieren.

FLORANTIG, adj., klcmt. op ran. Blociend, fleurig,

voorspocdig, wel groeiend, ix.florissant. Die .ikkervnicht

staat florantig. Eene florantige gezondheid. De koophandel
was florantig in dien tijd.

— Afl. Florantigheid.

FLOREEREN, florccrdc, heb geflorcerd, o. w.
Bloeien, voorspoedig zijn, toenemen, aanwassen. Zijne

zaken floreeren. « Inde eerste vier hondcrt jaren, ende doen
de H. Kerckc mte%X florccrdc. » (B. Surius.) Die koopman
floreert.

— Met pracht en macht in de wereld verschijnen, pralon.

Hij heeft lang gcfloreerd en is nu ook gestorven. De jonge-

lingen floreeren op de kermisdagen. Opgetooid en gekateild

floreerde zij in de straten,

FLORESULFER, FLEURESULFER, o. Zwa-
vclbloem, h. flciir dc sonfrc, sonfre sublime.

— Men hoort ook vcrloren sulfcr zeggen,

FLOS(SE, V. Hetzelfde als Fluis, pliris.

FLOSZIJDE (wvl.-ziuE, zieij), v. Hetzelfde als Vlos-

zijde, ongetweernde zijde, fr. soie qui n'estpas torse.

Eer Maura nam haer raem, haxcflos sy, haere naelde,

Waer met sy aerdich fniyt ofschoone bloemen maelde

(d. i. bordiiiirde).

(A. Poirlers.)

FLOTGARS, FLOTGERS, o. Zie vlotgr.\s.

FLOTS, imperfect vanFletsen. Zie aid.

FLOTSMOUT, o. Zie vlotsmout.

FLOTTEN, //->«<• (wvl. oo'kflottege),hebge/ht,o. w.

VIottcn, h.flottcr.

FLOTTER, m. Vlinder, h.papillon.

— De daad van 't llolteren. Ik hoorde eenen flotler in

't water. De vogcl, die gevangen lag in 't net, gaf nu en dan'

eenen flotter.

—FLOTTER, z. Flic-, Gcflie-. Vgl. -flouter.

-FOUTER, CIIZ.

¥'LOTTE.'RKVi,//ol/erdc, heb gcflotterd, Q. w. Het-

zelfde als I'^loiUlercn, flaildercn, tr. volltgcr, voleter. De
wimpels flotteren in den wind. De gekwctste vogel flotterde

in 't water, of langs den grond. Geheel de trop vogels flotterde

weg. De vlinder flotlert over 't vensterglas om uit te geraken.

—FLOTTEREN, z. Flic-.

— FLOUTER, /. KlinU-. Vgl. -fi.otter.

FLOUWIJN,... en FLOUWIJNE (wvI.flowine,

zie Ml en ij), v. Soort van martcrdier dat in (x. fotiine heet.

bij Kramers Fluwijn.
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FLOUWIJNE (wvl. FLOWiNE), en FTLUWIJNE,
V . Sloo]5 van cen oorkussen, ir. taic d'oreiller.

— Dit woord overal gebmikt staat in de vlaanische

Woordcnboeken, maar in Holland schijnt het niet gekend :

allhans Kramers heeft het niet.

FLUCIA, V. Xaam van eene tuinbloeni, fr. fuchsia.

FLUIMELEN (wvl. flumtllen, zie vi), Jltiime/iie,

hcb gcfltiiineld, o. ^\. Slccluen klap sprekcn, onzedige

woorden uilbrakcn.

FLUIS (wvl. Fr.ui:s, zie ui),.m., en 00k FLUIZE
(w\i. ir.i'ZE), v., fr. inmt nnnat'ic: Wordt gczcid v.m
nicnsohen en diercn beider geslachte.

— Kil. Fluy^o, ,fnj/iao'/i/»i, aqitadnctits.

FLUIS (wvl. FI.UZE, zie ui), v., niv. fluhcit. Plnis,

llosse, donzig viokje. Laken met vcel fliiize. De flnize van
dulVelgoed. Zekere planten^zoo als distels, hebben hare zaad-

botten met fluizen bedekt, welke fluizeu in 't fr. pappcs
liecten. De lluizc van eenen hoed, h. flocke de ckapcmi.

FLUIZE, V. Zie I'LUIS, I" en 2".

FLUIZELEN (wvl. FLUZELEN, zie v\), flnhrldc, hfb
ul bill grjliiizcld, o. w. Fluizen, pluizen, fr. scpuhic/ttr.

FLUIZELING (wvl. fluzeling, zie m), m. en o.

I'luizehng, pluisje, donzig viokje, vezelljc'. De fluizclingcu

af]ilukken; — Zie LI.VG.

— Fi.uiZELlNG, V. coUectief zonder mv. Er is veel llnizc-

linge aan die \crslelen koorden. — Zie ING.

FLUIZEN (wvl. VLVZ-Eti), /luisdi; ben gejhikd, o. w.
Hetzelfde als Pluizen, pluizig worden, fr. sc peliicher,

s'efft/ei: Die zijde, die koordebegint te fluizeu.

— Ook Fluizelen.

FLUIZEN (wvl. FLUZEN, zie v\),f/iiisdi; heb of ben

gtfhiisd. o. w. Hetzelfde als Stroelen, zie aid.

— Kil. 1' luysen,^/«?/-<^, meare cum impetu.

FLUSCH, v. Hetzelfde als Flasch, flesch, fr. bouteille.

ICcne llussclie wijn.

—FLUTSE, z. Keernmelk-.

FLUWEELE, v. Soorl van hofblocni, andcrs ook
Afrilcaan ol' Kiiste stinker genaamd.

FLUWHAARDE, adj. Zie vujwh.xakdf.

FLUWIJNE, V. Zie FLomvijNF.

FLUWIJNEKANT, m., {kant is v. in de Wdb.)
Hetzelfde als Slropkant, d. i. eene soort van grove spelde-

werkkant die met twijn verveerdigd wordt, De kncchtjes,

die speldewerken.maken veel fluwijnekaut. Fhiwijnekantjes
naaien aan de zoomen van alben en ander lijnwaden kerk-

kleedij.

'FLUYSE, bij Kil., zie fluis, i".

FLUYSEN, bij Kil., zie fluizen, 2".

FOBE, FOBIE, v. Bezwijming, kwalijkte, llauwte,

fr. defaillance; diaaiing in 't hoofd, zwijmeling, fr. vertigc.

Eene fobe krijgcn. Hij kreeg daar al met eens eene fobie dat

hij er bijkans van omviel. flij heeft gisteren eene fobe gehad.

De tbbien zijn voorboden van de popelsij.

— Overval, voorbijgaande kwelling die nu en dan eens

wederkeert, b. v. de vallende zickte, fr. acces. Hij heeft nog

eens zijne fobie. Wat heeft hij ? Het is zijne oude fobe. Het
is haar oude fobie (hare oude kwaal).

— Gril, kwint, zotte kuur, schie, fr. vertigo, caprice,

lubic. -Hij heeft wederora al eene fobie. Zij is van dago in

hare fobe. Dat zijn zulke fobien.

— Zie onder CIEZIE.

FOEF (wvl. FOUFE, zie ou), v. Lomp, versleten lap,

oude vodde, fr. chiffon, haillon. Het zijn al foefen die hij

om 't lijf draagt. Eene foefe van een kleed.

— Fop, list, streek, bedriegerij, valscliheid. Eene fiefe

uitsteken (verrichten). iMet foefen onigaan, fr. user de rii>,i.

Eene foefe vertellen (om iemand te bedriegen). Het zijn al . .

foefen die gij vertelt.

— Vrouwspersoon die traag en vadsig is; ofnok die ver-

dacht en zedeloos is. Het is eene foefe. Zijne dochters zijn

maar foefen.

FOEFELAAR (wvl. foufelare, -lere), m. Iemand
die veel loefc'lt; onbehendige werkman; futselaar; enz.

FOEFELEN (wvl. foufelen, zie ou), foefeUic,

gcfoefeld, b. w. Haastig en raw behandelen en samenvatten,

bez. papier, linnen, kleederen, enz. die gemaldcelijk ver-

frommeld worden. Al wat gefoefeld wordt is daardoor zelve

gefronseld en bcdorven. Eene gazette foefelen. Als het ge-

droogde lijnwaad gestreken is, zult gij het vouwen en zorg-

vuldig negsluiten, zonder het te foefelen.

— Haastig en ruw iets ergens in wikkelen of wegstoppen.

Hij foefelde zijne kleederen in de koffer, al dooreen. Hij

focfelde de gazette in zijnen zak. Zij foefelde 't lijnwaad in

de niaude. Eenen boek in een papier foefelen (wentelen).

De moeder foefelde haren zoon al ras ecnig geld in den

vuist zonder dat het vader gewaar wierd, fr. die Inifotirra

quclque argent dans la main. Hij foefelde den brief onder

zijne boeken, onidat hij iemand hoorde naderen. De dief,

verlegen v.an betraapt te worden, foefelde de gestolen"

juweelen onder eenen hoop stroo.

— Haastig en ruw voorldrijven. Hij wierd daar sch.uil

lijk nil het huis gefoefeld. Zij giepen hem bij de kraag, f 11

foefelden hem in 't gevang.

— o. w. met hebben. Moffclen, heimelijk wegnemen

tcrwijl men bezig sehijni met de handen aan iets vrel

beweging te maken om de aandachtafte wendeu. Foefelen

in 't kaartspel is aklus eene of meer vreemde ka.<irten ncmcn

in de plaats van deze die men in hand heeft, fr. eseamoli 1

.

trieher. Hij foefelt wederom. Let op dat hij niet en focfcle.

— Broddelcn, knoeien, slecht werk verrichten. Die onbe-

hendige werkman is bezig met foefelen. Hij heeft wederom

al gefoefeld. Een schoolkind foefelt als het lUadden maakt

in 't schrijven, enz.

— Xesteleu, wroeten, mooschen, fr. tripoter. Wat foefelt

die jongen daar weerom ? Wat zit je daar in dien hoek te

foefelen ? Ik hoorde hem daar foefelen in de nevenkamer.

— Ail. Verfoefelen

.

—FOEFELEN, z. Aan-, Aaneen-, Buiten-, Weg-.

FOEFEN (wvl. foufen),/o</ch, ^t/otyV, b. w. Fop-

pen, IV. diiper. Zich laten foefen. Iemand foefen.

FOEI! Zie de Wdb.
— Iht is een ektje en 't ander isfoei, zie onder EKKE.

FOEI(E, v., zonder mv. Afkeer, walg, tegenzin. De

foeie krijgen van iets. De foeie hebben van iemand.
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FOEI-KAK, FOOI-KAK, m. Ilelzelfde als Ekke-

foei (zie ekke). waljjclijU \~u\]. Kind, kom daar niel aau,

't is foeikak. Alah, 't is fonikak, smijt dat weg.

— Wordt verachtenderwijze gezeid van raenschen en

dieren die zeer lui zijn, en van dingen die nieveis toe dienen.

Een foeikak van cenen jongen, van een meisje, van eenen

vent, van een wijf, (lui en vaddig). Dat huisgezin zal te

niete gaan : al de jongens zijn foeikakken. Ge zijt een foei-

kak (steiteniel). Een foeikak van eene katte (eene kat die,

in plaats van rauizen te vangen, altijd bij den heerd te war-

men zit). Die appels zijn al raaar wat foeikakken (zijn al

bedorven of vemutteld, 't is al maar wat bucht).

— In veel gewesten zegt men Vookak. De klemtoon is

altijd op de eerste greep.

— In eenen ouden almanak van 1730 slaat Voykack toe-

gepast op drinkebroers. « Ongesonde en mistachtige locht,

ick beklaegh de quasraatieke fasthmatiques) en voykackcn :

want den bierman sal haest den pierman wesen, 't is wel

besteedt, hij is dikwijls verraaent geweest door deftige pre-

dikanten, dat hy verlaeten sou de bierbanck : de welcke

hem nu alhaest sal dienen voor een dood-kist. Requiescat

in poculo. » (pro^oiticatie ovei de maend Maerte.) ; Ick

voorzien bier de doodt van eene groote personagie van

iraportantie, te weten den aldergrootsten Lovenschen Voy-

kack die tegen half-meert sal komen te overlyden. » (Id.

over Febnian".)

FOELEN, b. w. Hetzelfde als Voelen.

—FOELIE, z. Fiefa-.

FOETEMARSEEREN, b. w. Zie foeterm.\s-

SEEREX.

FOETER, m. Zie fut.

— Schurk, schobbejak.

FOETEREN,/orf.VY/c, heh gefoeierd,o. w. Gedijen,

goed voortkoraen, wel gelukken. Die herzaaide akkerN-rucht

gaat, \T:ees ik, niet beter foeteren dan de eerste. Die tarwe

foetert goed. De koophandel foetert niet meer gelijk eertijds.

Die zaak zal niet foeteren.

— Het foetert nut, het gaat niet. Het foetert niet met

hem (hij is ziekelijk). Hij wilt verzen maken, maar het foe-

tert niet.

-FOETEREN, z. Weg-.

FOETERMASSEEREN, foetermasseerdf, gffoe-

termassterj,h. w. Kwellen, plagen, den duivel aandoen,

fr. fichumasser, vexer, contrarier. Ik wil van nieraand

gefoetermasseerd zijn. Wat staat gij daar eenen andere te

foetermasseeren (hem zoltigheid te zeggen) ? Ge moet gij

hier niemand foutermasseeren. Ge en meugt mij niet veel

foutermasseeren, of 't is er op.

— Men zegt 00k Foetemarseeren.

FOK, FLOK, m., zonder mv. Huik, huk, hurk. Op
zijnen fok zitten, fr. etre assis a crmipetons. Zich op zijnen

fok zetlen, fr. s'asseoir siir Its taloiis. Zet \i op uweu fok.

— Ook Fuk. — Vgl. PoUefokken= Polaarzen.

FOKKE, FLOK'KE, v. Lui \Touwspsrsoon, lutte.

— Luie kat die geh.=ele dagen bij den heerd of elders

opgekrompen zit in plaats van muizen te jagen.

— Zuigdotje, lutte, fr. noiut a sucer. Het kindje zuigt

aan eene fokke.

— Een broksken hout of zoo iets dat de speeljongcns

voorlkolven, anders Zeuge, fr. cochonnet. De fokke slaan.

— FOKKE, ^. Drijf-.

FOKKEDOEKSKEiN, o. Stukje lijnwaad waarvan
men een zuigdotje maakL

FOKKEN, hctfokte, 't heeftgefokt, onpeis. w. Swie-
zen, hokken, lukkeo. Ik ttachtte hem met vele redenen

daartoe te bewilligen, maar 't en fokte niet. Hoe gaat het

met zijnen nieuwen winkel? fokt het?

FOKKEN ZICH (wvl. eens fokkes, zie eens),

fokti^ mij, hcb mi/ gefokt, wederk. w. Zich ncdcrhnkken,

hurken, fr. s'asseoir sur les talons. Zij fokte zich bij den

heerd. Hij z.at gefofct cm het onkroid uit te mkken.
— Ook Zich fiikken.

-FOKKEN, z.Polle-.

FOKS, m. Bij vogelaars. Eene gebroekte rink die aan

een touwtje bij de slagnet vastliggende, huppelt en pinki,

en aldus de \Tije vogelen uitlokt en onder de slagnet doet

vallen. Zie sta_vlvogel.

FOLLAARD, ra. Voll.iard. Zie aid.

FONTIERE, v., klemtoon op tier. Tonnestoel, stel-

ling waarop de vaten in den kelder geleid wotden, fr.

chantier. Men zegt ook Gantiere. Zie aid.

FONTWATER, o. Zie fustwater.

FOOIE, v., vklw. fooitje.Yvssf^e, kermisken, pleizier-

partie, vTeugdemaaltijd, b.fete^ regal, rejouissance. Er is

fooie in i ene herberg waar 't baarloop is. Xaar de fooie gaan.

Het was daar groote fooie ter gel^enheid van eene kinder-

geboorle. De landbouweis houden fooie voor hnnne

werklieden als de oegst gemend is, als het vlas gesleten

is, enz. Zie de comp. hieronder. « Betaelt an Florens

Mj-nee weerdt de somme van \-\-f ponden over diversche

foi/en f synder huuse ghegheven te vertciren soo an de

schotters met het roer op Schapelierdagh als anderssins. >

(Hs. 1664.) « Hij en had zelfs op die schoone en gecstige

fooie geen halvetje of geen quartje uitzet te drinken gege-

ven. :» (Uit een wvl. weekblad.)

— Drinkgeld, fr. pourboire. Eene fooie krijgen, geven.

— Kil. Voye, foye, vinum profectitium, s)'mposium

vice (ansa.

—FOOI(E, z. Kinder-, Oegst-, Oogst-, Schaap-,

\'Ias(ch-, Zaad-, Zad-, Zand-, Zwijne-.

FOOIEN, fooidc, tub gefooiJ, o. w. Vieren, niet

werken, werkloosziju ^Tijwilligofgedwo^gen, fr. chdmer.

Hij fooit altijd den maandag (hij drinkt en speclt in plaats

van werken). Hij fooide drie uren. en dan werkte hij gelijk

een leeuw. De werklieden hebben drie dagcn mocten fooien.

FOOIKAK, m. Zie foeirvk.

FOORSTE {\a\s-ifr. fooste, zie Rs), adj. Hetzelfde als

Voorste, vorste, vcrste.

"FOORTSE, /.ie fortse.

FOORTSELINGE, bijw. Zie FORTSELISGE.

POREEL, o., klemtoon op de scherpl. ee. Lederen

slrengkoker, anders ook Basse gen.iamd, ix.fourrcaii. De
foreelen beletten de strengen v.an den buik • v> ' ..-^.1

open te wrijven.

—FOREEST, zie Ban-.
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FORKETXTE, v. TafelvorU, fr. fmtichcttc. Zilveren

foikellcu.

— De Franschen hebben ook fourquet en fourquettc,
doch in eenen £in die juist dezelfde niet is als ons Forkette.

FORNEEL, o., mv. forneelen, klemtoon op iwel.

Groote ketel vastgemetseld boven eene viering. Water
koken in 't forneel. Bij vele landbouwers is er een forneel

waarin men kookt voor het vee op stal.

— Vgl. fr. foui-neau.

FORT, a.lj. Vort, fr. poiirri.

FO'RTlGK1<l,forf;gde,bc'Hffefort,-g.1,o. w. Rotten,

fr. se pouriir. Appels die fortigen. Gefortigd vleesch . —
Zie VORTEN.

FORTSA'»lE, V. Zie fortsdur.

FORTSE (uitspr. forse, zie RTS), v. Macht, kracht,

geweld, fr. force. Die vent heeft veel fortse in zijn handen.

Als goedheid uiet baat, zal ik fortse gebruiken. Met fortse

te werke gaan. Geene fortse genoeg hebben om iets te doen.

« Dattet rijcke der hemelen ghewonnen nioet zijn met cr.icht,

mAfoortse, met ghewelt. » (Th. van Herentals.) « Men brak
er by foortse, corts naer die noene, dueren ende veysteren

up. » (N. Despars, passim.) <r. Ghy suit God Hef hebben wt
gheheel u ghcdachte enforfce. > (C. Vrancx.)

FORTSEtING(E, FORTSELINGS (uitspr.>/-
scl-, zie RTS), bijw. Dooi fortse, met geweld, fr. parforce,
vioUmment. lemand fortselinge doen werken. lemand
fortselings iets OHtnemen. <, Foortselinghe uytten lande ver-

jaghen ende verdrivea. » (N. Despars.)

FORTSIG, adj. Krachtig, geweldig, fr. violent. Fort-

sige middels gebruiken.

FORTSUUR {mXspc. forseure, zie RTS en r), v., met
de stemrust op de tweede greep. Ontwrichting, breuk of

scheuring, door geweld veroorzaakt. Eene fortsure in 't inge-

wand. Eene fortsure van den voet. Eene fortsure krijgen

van een te zwaar gewicht te dragen. « Dit dochterken (op

't welk een zware deur gevallen was) is soo wel ghenesen,

datmen nookifortsuere in eenighe beenderen en zagh, noch

buylen oft blutsen int vlees. » (C. Vrancx.)

— Men zegt ook Fortsatie.

FORTUINIG (wvl. FORTUNIG, zie ui), adj. Voor-
spoedig, fr. fortune, heiireiix, prospere. Een fortuinig

mensch. Eene fortuinige onderneming. Een fortuinig jaar.

Hij heeft eenige fortuinige jaren gehad, die hem zoo rijk

gemaakt hebben. Fortuinig zijn.

— Afl. Fortuiniglieid.

FOSFOORKE(N, o., fr. albimetie phosphoriquc.

Een doosje fosfoorkens.

FOTSE, v. Boos vrouwmensch, heks. Eene eerlooze

-fotse. Eene fotse van een wijf. Gij zijt eene fotse, eene leelijke

fotse.

— Vgl. Hondsvot bij Weil.

— Men zegt het ooli van andere ondeugende dingen.

Eene fotse van eene kat (die lui en diefachtig is). Eene fotse

van eene lampte (die slecht brandt en licht).

FOTULJE, v., klemtoon op ttd. Zetel, armstoel. In

eene fotulje zitten.

— Dit woord is van 't fr. fauteuil, oul. faitdesteuil,

\. faldistorium, van 't hA. faltstiehl, vouwstoel, kerkzetel
(die eertijds toeplooide).

—POUTER, zie Flie-. Vgl. — plotter.

*FOYE, bij Kil., zie fooie.

FRAAI, adj. Deugdzaam, fr. verttteux. De fraaie

menschen worden dikwijls verdrukt van de booze. Fraaie
Guders hebben fraaie kinders.

— Zachtraoedig, zoetaardig, gehoorzaam. Een fraai kind.
Een fraai peerd. Fraai zijn. Fraai worden.

^ Nuttig, dienstig, goed, bniikbaar, fr. utile. Een
fraai meubel. Werp dat alaam bij de steurie niet : het is nog
fraai. Ik ben blij van dat ontvangen te hebben : het is mij
-fraai, fr. cela petit me scrvir.

— Gezond. « Wy sullen den Heere soecken, ferwylent
vfyfraey ende ghesondt sijn. » (Z. v. Male.) « Op d«t die
ghesonde,/rff(y ende ghesont souden blyven.

» (Id.)

— Fraai.' believe 't u, fr. s'il votis plait. Fraai ! geef mij

dat. Fraai ! doe voort. Fraai! laat mij gerust.

— Bijw. Neerstig, geweldig, fr. diligcmment,forte)nent.

Hij zal fraai moeten werken ora gedaan te krijgen. Ik heb
fraai gegaan om hier in tijds aan te komen. Zij heeft fraai

veel tranen gestort over hare faut. Doe dat niet, ge zoudt het

u fraai beklagen. Het is fraai koud.

— Bij onze vorige schrijvers vindt men dit woord in den
zin \anfrisch, gezoitd. « Daar hy fraey ende ghezont arri-

veerde.» (N. Despars.) « Anno 1359 was 't groote sterfte van
haestiger doodt; de lieden waren 's morgens_/><2t'i', 's noens
sieck ende 's avondts dood. » (***} « Fraey en ongekwetst. »

(M. Lambrecht.) « Den jonghehnc wiert teenemaely>-a7 ende
ghenesen. » (Id.) « Ende was ghenesen enfraey ghelijck te

voren. » (C. Vrancx.)

Ick blijve, zeyde hy tot haer, op dit pas,

Levende enfraey, al moet ick weelde derven.

(Ed. DeDene,/aJ.)

— De zin van mooi, bevallig, tr.joli, dien de Hollanders

aan fraai geven, is bij ons niet gekend. Doch in Fransch-

Vlaanderen zegt men Vrij . Zie aid.

—FRAAI, z. Dood-.

FRAAITE, v. Fr.aaiigheid, fraaiheid. De fraaite is op
zijn a;uigezicht te lezen.

"FRADDE, bij Kil., zie fradden.

FRADDEN, m. Een Ideene kloeke jongen.

— Kil. Fradde, piier, puerulns.

FRANCEES, m., mv. Franceezen. Franschman, fr.

Franfais. ^Vls de Franceezen ons land veroverden.

—FRANGENAAR, z. —fr.\nkenaar.

FRANK, adj. Vrank, stoutmoedig, onbeschaamd, cor-

daat. Een franke jongen. Ge zijt al te frank. Een franke kerel.

Een frank stuk (vrouwekerel). Frank antwoorden. lemand
frank in de oogen kijlven.

.... Laet u niet misleyen

Van laffe slepers ; acht den man vanfrank gemoed

;

Hy wilt u goed, schoon hy u schaers beleefdheyd d^et.

(Vaelande.)

— Ati. Frankheid (frankigheid).
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FRANKART, o., klemt. op /'or^. Ipersche graanmate

vail 15 12 lilcrs. Twee Irankart maken een spirit, en vier

spintden Iperschen zak van 125 liters. Een frankart tarwe,

rogge, haver. « Item xxxj haelster Aryefrankart onder-

schotene evene.
»
(Gends charter-boekje.) « Den meulenaere

en sal niet meer moghen nemen dan onder-half pondt mecls

van c\cken/ra>ickaerde. >> (Cost. v. Ipcr.)

— Men zegt 00k Verkaart en Achtendeel.

FRANKEMAN, m. Zooheet te Brugge een pompier.

Dc frankcnians helpen de schadebeletters in hunne bedie-

ning.

F'SJi.HKE.'i'l.frankte.herftgefrankt, onpers. w. Ver-

meerderen in getal, sprek. van franken. Hier een frank,

en daar een frank, datfrankt zeere. Dat het zoo frankte.als

dat het stuiverl, ik ware haast rijk.

—FRANKENAAR, z. Vijf-.

FRANKERIK, m. Stoute durver, fr. nn atulaririix.

FRANSCH, adj. en o. subst. zie de Wdb.
— Oj> di-fransche harpe spclcn, zie HARPE.

— Franscli tnct haar op, zie haar.
— m. Franschman. Daar kwam ne Fiansch, fr. un

fran(ais. — Brandewijn, fr. eau-iit-v . r en glaasje fran-

schen.

FRANSCHE, 0. Frankrijk, fr. France. Naar 't Fran-

sche gaan. Hij komt uit het Fransche. Een landbouwer iiit

het Fransche. Hij woont in 't Fransche. Op de grenzen van

. 't Fransche. Hij is naar 't Fransche.

FRANSCHEN, franschtc (wvl. ook framchtcgc\
heb gi'franscht, o. w. Wordt gezeid van een peerd dat zijnc

vorenste voeten uitwaarts zet.

— Ook van menschen. Hij franscht. Een weinig franschen

staat wel, maar vlaamschen beteekent niets.

— Men zegt ook Op zijn fransch gaan.

FRANSIJN, o., vklw.y>-a/«y«//V', klemt. opj-yw. Bij

kantwerkers. Een perkament, gemeenlijk groen, vol kleene

gaatjes die het dessein afbeelden dat de speldewerkster in

hare kant namaakt, Spitsel bij Kram. Een fransijn afwerken

(zoo veel kant maken als het fransijn lang is). Het fransijn

wordt in eenige streken ook Perkament genaamd.

FRAZE, v., -Asiii . frazeke(n. Gcplooide halslcraag of

lobbe, h./raise. Eene fraze van kant

.

— Verders Eene geplooide strook waarmede men den
boord van een kleedje of zoo lets afzet. De fiaze op de
borstvan een hemd heetin 'thoU. Horn, h. jabot. Hemd-
mauwen met frazekens aan de handbanden, fr. manchettcs.

FREENEN, freende, gefrcend, b. w., scherpl. <•<•.

Bij steenhoinvers. Met het ciscel beilelen, fr. cisclcr. Twaalf
slagen (d. i. reven of groeven) in eenen duim breedte, is lijn

gefreend.

— Kramers heeft Frijneu.

FREEST, o., met scherpl. re. Zooveel als Foreesl, d. i.

woud, h.forit. < In 'tdiepste van 'tjoreest. >

(J. dc Har-
duyn.)

— Ook Fleest, en Vereest.

FREEUWER, m. Zie vreeuwer.

FREINZE, v. Aardbezie. Zie freze.

FREITE, v. Mennegat. 1 De vest-baermen binnen dc

mueren vandc stedeu bchooren wijt tc zijn twintkh voeten,

te weten vijf voeten Aafreytcn, is^^xfreyten zijn, ende vijf-

thien voeten buyten/r<y'/f« ter stede-waerts in, ende daer

gheenyy-pvfe« en zijn, twintich voeten binnen mueren, oock
ter stede-waerts in, ten eynde datter eenen waghen ofte

kerre vryelick passerea m.ach ende over elcke zijde eenen

Man ghewapent. » (Cost. v. Aalst, ix, 20.)

FREMELET, en ook FREMELETS, o , met den
klemtoon op let. Bij metsers. Ken geluig van planken en
latten die eenen cirkel uitmaken, dienende om d.aarboven

den boog ofde welving te metselcn van een deur- of venster-

gat; bij Kramers Formed genaamd, fr. cintre dc charpentc.

Men neemt het fremelets uit, zoohaast de gemetselde boog
droog genoeg is om dien sleun te missen. Een fremelet

maken.

— In oude kerlcrekeningen komt dit woord voor in den
zin van Houten gewelf, fr. voute en bois. < Vier crucevaul-

ten boven de voorn. voorkercke op de hoochde van oude
freitieletsen dieder nu ieghenwoordigh staen. . (Akt van

635-)

FRENZE, v. iVardbezie. Zie freze.

FRESCH, adj. Hetzelfde als Frisch. « Menegen fres-

schen edelman. » ^Kr. v. Br.) « Ende menech andre yVfc-Af

hedel man. . (Id.)

FRESSEN, freste, gefrest, b. w. Fretten, vreten,

gulzig eten. Zijnen tijd verkwisten in fressen en zuipen.

Die ill den vasten wel vette CM^\\\)Ttea fressen.

(A. Biins.)

FRET, o. Levendig wakker kind. Een fret van een

kind. Een ongedurig fret.

Een kint na voile wensch, een gaeu en aerdichyVc/

En niet te bystei'schrael, en niet te leydich vet.

(J. Cats.)

FRETTEN,/>Y/C^ (wvl. ook/ret/ege, zie i.mi'ERFEct),

ge/ret (fvl. efret, zie GEJ, b. w. Vreten, gulzig eten. Zie

FRESSEN.

— FRETTEN, z. Herte-, Op-.

—FRETTER. z. Roche-.

FREZE, FRENZE, FRINZE, FREINZE, v

Aardbezie, h. /raise. De frezcn zijn rijp. Frenzen eten. De
frinzcn bloeien. Eene groote freinze. Wilde frenzen.

FRIBBELEEREN,//7J&-fe/-(/<?, §<//-/Mffen^ b. w.

Vleesch in schellen stoven met ajuin.

— All. Fribbelatie, Fribbcleering.

FRIBBELEN, /ribbelde, g/ribbeld, b. w. Hetzelfde

.lis Wribbclen. Zie aid.

FRIEZE. VRIEZE, v. Afhangende strook of

schroode aan den schoorsteen, kaafkleed, fr. tour de c/ie-

inine'e. Eene gepijpte liicze met bloemen beschilderd. De
frieze dekt het inantelhout.

— Kaalberd. lets op de frieze stellen. Er stond een kniis-

beekl op de frieze. AUes afnemen wat er op de frieze staat,

om het stcif af te vagen.

FRIEZELEN, b. w. KruHen, b./riser.
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Egelentieren rooskeo, roosken,

. G'hebt vijf bleekblij roode vlerkjes

En zulk schoon gefriezeld haar,

G'hebt een zuiver geluw hertjen,

En g"en duikt het niet, vooraaar

!

(G. Gezelle.)

FRIJMEN (wvl. FRTMEX, zie IJJ, frijmiU-, gefrijmd,

b. \v. Behendig wegnemen, baaien, wegfoefelen, fr. esca/no-

ter. Kleene dingen frijmen. Appels frijmen.

FRIJTEN, frijtte, gefrijt, b. w. Hetzelfde als Frui-

ten, fr. frirc. Visch frijteD.

— AVegens het verloop van iii in y, en omgekeeid, dit

\-indt men nog in

Andijvie — anduivie.

Brijp;ip — bruipap.

Brijne — bruine, (r. zaunnire.

Brijzct — bruizel (Poperinghe^.

Blijvcn — bluiven.

Drijve — druive.

Drijvclaar— druivelaar.

Hijf — huig.

Hijvcien — huiveren.

Jenijver — jenuiver.

Kijte — kuit.

Pijp — puipe.

Slijp — sluip.

Schijrtoop — schuifloop.

Rijselen — niiselen.

V^ijf — vuif, fr. cinq.

Vijver — vuiver.

Wijf — \vuif, b.femme.

FRIKKELEN, frikkelde, gefrtftkeld, b. en o. w. Bij

kopergieters. Met eene halfronde vijl eene groef of keep

boogiwijsde uithollen. — Zie wrikk^lex.

FRINGE (wvl. FRIINGE, zie IXD), v. Franje, ix.frange.

De fringen v.m een kraagmanteltje. De fringen van eene

standaardvane. 'Vanbinneningoudeny>-/«^t'«.»(C.Vrancx.)

— Dit woord spreekt in de eene streetfrinsje, en in de

dMiexefring/w rijmende met stringe, onderlinge, enz.

FRINGEL (wvl. friixgel), m. Fringe, franje, fr.

fraiigf.

FRINKELEN, frinkelde, gefrinkeld, b. en o. \v.

Fronsen, rimpt'l<;ii, Kil. Fronckelen, riigare. Het voor-

hoofd frinkelcn. Gcfrinkelde appel.

— Vandaar Verfrinkelen.

FRINZE, V. iVardbezie. ZieFREZE.

FRIOEN, m., sVL^. frioentje, o. Een vogeltje, anders

Sterrekneekerlje. De frioen is eene soort van vlasnnk. Zie

KNEEKER.

—FRIOEN, z. Duine-.

FRIOENEN./'wewdl?, hebgefrioend, o. w. Sterk ver-

langen, himkeren. Xaar lets 0/" achter iets frioenen.

FRITSCH, adj. Hetzelfde als Frisch, fr.frais, X.fri-

gidiis. Fritsche wind. Fritsche lucht. Fritsch water. Frit-

sche morgen. Fritsche nacht.

— Jeugdig en gezond. Een fritsch "wezen. Er Irilsch nit

zi«n. Fritsch en gezond.

— Afl. Fritechheid.

FROBBELEN, frobbelde, ge/robbeld, b. w. ffie

^^^tOBEELE^".

FROEIE, V. Hetzelfde als Froenje, franje, fr. /range.
Met gouden froeien.

FROENJE, V. Franje, fr. /range. De froenjen van

eene pelerine.

—FROENSEL, z. Gars-, Gers-.

FROETE, \ . De snuit van een zwijn, fr. groin.

— Van F?-oetc)i. d. i. wroeten.

*FRONCKELEN, bij Kil., zie frixkelen.

FRONE, v., vklw. Froontje. Eigennaam bij 't volk,

zooveel als Veronica.

FRONS(B, V. Eene slepe van een vrouwmensch, eene

die slordig en onzedig is, fr. nne loqitc.

FROTS, m., meest vklw. /rotsetefn. Duts, dot, hand-

vol hooi of vodden (om te frotten ot te wrijven). Een frotse-

ken stroo. Een frotseken hooi.

FROTTEN, /rotie (wvl. 06k /rottege, zie imper-

fect), ge/rot, b. \v. Hard wrijven, fr. /roHer. Eenenjjoer

frotten (met den bezem de viiiligheid afwrijven, schuren).

Schoenen of leerzen frotten (met eenen harden borstel er

het slijk van afwrijven).

— o. w. met hebben . Ge moet er hard op frotten, wilt gij

de vuiliwheid afkrijgen.

—FROTTEN, z. Af-.

— FROUWi E, z. Eef-. Vgl . -vrol-vv(e.

FRUBBELEN, frnbbelde, ge/rubbeld, b. w. leU

sterk tusschen de handen wrijven, fr. /roisser. Koomaren
fmbbelen om er het graan van af te scheiden. Hij frubbelde

den brief en wierp hem in 't vuur.

— Afl. Frubbeling, Verfmbbelen.

— Men zegt ook Fribbelen, AVribbelen, AVmbbelen,

zie aid.

—FRUIT, z. Zomer-.

FRUITACHTIG (wvl. fruut-), adj. Die veel voor

fruit is, geem fniit eet. Een half appeltje is genoeg; ik ben

niet fruilachtig. — Zie ACHTIG.

FRUITE (wvl. FRtTE, zie in), v. Fniiting, het fruiten

of bakken in de pan. De kinderen gebruiken veel dit woord

als zij de vogeleieren, die zij hier en daar geroofd hebben,

in de pan fruiten. De fruite doen. Morgen gaan wij de fruite

doen. Zij \Toegen aan moeder eenige henneneiers voor de

fruite, om de pan te \-ullen.

— Gofruite portie, fr. /riture. Eene fruite Wsch. Eene

fruite paling. Eene fruite eiers.

FRUITEN (wvl. FRUTEX, zie ui), fruitte (wvl. ook

/ruitcge, zie uiperfect), ge/ruit (fvl. e/ruit, zie GE),

b. w. Frijten, ix./rire.

— Fig. Foppen, bedriegen, fr. dnper , In dien winkel

fruit (snijdt) men de menschen. Laat u niet fniiten. Ik geloof

dat men bezig is met mij te fruiten (te begekken). « De
menschen worden verdeeld in twee soorteu : de eene die

/rititen, en de andere die ge/ruit zijn ; onder dezen die

gejruit zijn, de eene vveten 't, en de andere niet, en de

dezen zijn de beste. » (L. V.)

—FRUITEN, z. Op-.
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FRUITENIER (wvl. fruteniek, zie ui), in. Aaiil-

hic, die hct lijpend boomfruit verknaagt, {r.niii^i: De frui-

Icnieib hebben die peren geschonden. Ook Ap])elbie ge-

nocmd. Zie aid.

— Ook Eene sbort van appel.

FRUITKAMER (wvl. fruutk-, zie ui), ni. en nicest

V. Kamei waar men het ooft bewaart.

FRUL, m. Troetelkind, keppe, lic\cli[ig, Ti. /!<:?/iijiii'i!.

Hij is de frul van nioeder. Ge zijt dc fiid nict. ITij is geerri

de liul.

FRUL(LE, V. Gefronselde plooi, lomjielige vouwe in

r, ne sniallo scliroode of strook die iets zoomt en .afzet, of

die boven iets ligt en hangt. Eenige planten hebben fnillen

aan hnnne bladstelen. Eeiie vrouwnuits met fiulleii die

neerhangen over den nek. Fnillen aan den onderzoom of

rond het midden van een kleed. Maiuven met fnillen.

— Schroode of strook van aaneenhangende frnllen. De

fndle van een bladsteel. De fnille van eene muts. Een kleed

met eene fruUe afgezet. Zeeschelpen met eene fiulle ge-

zoomd. Eene dichtgeplooide talbala is eene fnille.

— F/nl/en en - krulle7iy friillctjes en kruUctjes. Er zijn

te veel hidlen en krullen aan dat snijwerk. Eene modepop

met frulletjes en kniUetjes.

^ Ilulhii rii fnil/rii, zie HUII.E.

FRULDERIJ, FRULLERIJ, v. Fnillen cii kiullcn,

ijdele sieraadjes, fr. co//fie/iefs.'Een kleedjemct veel fniMciij.

Al die frulderie aan dit snijwerk komt niet le pas.

FRULLEN, friilde (wvl. ookfruldege, zie imi'EK-

fect), heit ge/'nilti, o. w. FiuUen krijgen, in gefronsekle

plooien hangen. Die tabak fruit niet, zal niet fiuUen. Ecu

kleed met fnillcnde falbalas.

— FRULLEN, z. Op-.

FRULLERIJ, z. frui.dekij.

FRULLETABAK (wvl. -toub.vk en -tubak), m.

Soort \an tabak met gcfiulde bladeren, anders ook Leile-

tabak geheetcn. De frulletabak is lichter dan anderc.

FRUT, m., zonder mv. Hetzelfde als Pnil, clmcorei-

kaflTie, h. pondre de cliicon'c. Een pakje fnil. l'',r is to veel

fnit in die kafiie.

—FRUT, z. Aardappel-, Aardpecr-.

—FRUTTE, z. Hage-. — Vgl. -trutte, -treiten,

enz.
"

FRUTTELEN,/^;;//'/^/'', hch gejiutteld, o. w. Tjut-

teren. Wordt gezeid van vette of dikkc spijs die op het vuur

brobbelt en preutelt. De hutsepot fruttelt op den licerd.

FRUTTEN,/ra«<-,^?-</r«/, b. w. Frotten. Zie aid.

— o. w. met zijti. Wegloopen, wcgsluipen, fr. ddtaler.

(ie moest de jongens, die achter straat speelden, zien fmtten,

als zij den schoolmeester zagen komen. Zie wegfrutten.

Men zegt ook De frutte steken.

— Verliuizen, fr. dt'menager. De overstrooming heeft er

velen doen frutten. — Frutten = verhutten ivgl. Vrui-

zen = verhuizen).

— In 't kaartspel. Niet eeneu slag ophalcn, fr. iie />t7s

faire uiie ien/e levee. Dezen keer gaat hij frutten. Gc zult

fmtten, man

.

—FRUTTEN, z. Weg-.

FUIK(wvl. FUKE, zie ui), v. List, hindcrkiag, slimme

trek om iemand te bedriegen, Ir. pu'gf, attrapoirc, riise,

tour definesse. Met fiiiken omgaan (listen gebruiken). A.

Debuck, sprekeiide van valsche brieven waarmcde men
zocht iemand hatclijk tc maken , zegt : « DcseyVyffe wierdt

door dc listighedcn van Cypriacn gelcydt. »

Hoe gaetden schalcken Pracht daer niet synfuyckcn setten?

(A. Poirters.)

V\\' fiiycxkens zyn ons al te clatr,

\\'\ worden u beilrogh ghcwaer.

(P. Mallants.)

.Siel ge dees schalkheit wel ? .Siet gy decs lo. ix/ii/ivn .'

(L. Deineycr.)

— Gekkestreek, klucht, grap, guiterij, h.furce, esj)ieglc-

n'e. Fuiken uiLsteken (poetsen speleii). Hij heeft daar

wederom al eene fuike uifgesteken. Die vent zit vol fuiken.

Eene fuike vertcUen. Iemand eene faike bakl;cn.

Desedinghen

Zyn maer rechte beuselingheii,

Waere fiiiyeien, ydel goedt.

(P. (Uicschier.)

— Vgl. 1. /uci,s, geveiiisdheid, bedrog. Het hoU. //«'*

bet . Piiikel, fr. muse.

FUIK, m. Slag, fr. eoii/>. Icmaiid cenon fuik geven,

fuiken geven.

— FUIKEN, b. w. Slaan, Ir. ballre,frapper. Hct knechlje

fuikte zijn zusteiken dat het krecsch.

FUIKENIER (wvl. fukenier), m. leinaml die veel

fuiken uilstCLkl, guit, (r. faixeiir.

FUIKERIJ (wvl. FUKERiE), V. Gnitcrie. Fuikerijen

nitsiekcn. Die kiiaa]. zil vul fuikerijen.

FUIMELAAR (wvl. fimei.eke), ni. Tuiinel, Ir. cut-

hide, lienen luinielaar maken (vrijwillig of onvrijwillig).

Dc jongen wilde eenen tuimelaar makeh. De weg wasslib-

bciig : ik iniek bijkans eenen fuimelare.

FUISTE (wvl. Fuu.sTE), V. Zie veitrster.

FUISTER (wvl. fuustere), m. Zie veurster.

FUK, in. Iluk.hurk. ZieEOK.

FUKKEN Z\Q.Yi,fvkte mi/, hehmijgefuitt, weilerk.

w. Zie KlKKEN.

FULJETSEL, c, klemt. op jet, fr. assemblage a

mi-ho/s.

FULJKTTEH, fii/jMe, gv/iil/et, b. w. Bij timm.

Twee plaiikrn \crgarcn of aauecnsluiten met de boordeu

dichalfuitgezaagdofafgebeitcldzijn.opelkander tepassen,

fr. assembler a mi-bois.

FULTEREN,/«Mv</,-, ge/ulierd, b. w. Bij hoadma-

kers. Vollen, wol ol haar ineemverken en drukkcn, fr.

fouler. Eenen hoed fulteren.

FUMMELEN, fummelde, gefutnmeld, b. w. Verfom-

fonieii, fr. hoiiihoiiner, chitjonner. Eene gazette fumnielen.

—FUMMELEN, z. Ineen-.

FUNKE, V. Zie\"UNK, vonk.
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FUNTWATER, FONTWATER, o. Vontwater,

fr. rati hnptinnalc.

FURL, FURREL, m., m\;,fiirls,/urrcls. Slender,

llarde, fr. lambcan, loque, gitetiille. Zijn kleed was al furls

.

De furls slecpten langs den grond. Hij hangt geheel in furls.

Slunsen en fuiTels.

FURLE, V. Zie feurle.

FURREL, m. Zie furl.

—FURREL, z. Kalte-. Vgl. —feurel.

FURTE, V. Gril, zotte luim, fr. lubie. Eene fuitc

krijgcu. Dikwijls furten hebben. In cene fiirte zijn.

FUSMUS, o., met den klemtoon opy>«, en den Idank

der beide ?('s gelijk in 't fransch. Hetzelfde als P'ysmus. Hij

lieeft geheel het fusmus van zijn breeder.

FUSTERE, m. Zie veurster.

FUT, o., zondermv. Levenskracht, staal, vaag, virtuit,

fr. c'liergic, vie, ardcur. Een mensch zond^r fut. Vecl fut

hebben. Sedert zijne ziekte heeft hij zijn fut verloren, heeft

hij geen lut nicer in. Er zit fut in hem.

— Flit gcvcti (op ieis), met kracllt en driftig geweld te

werke gaan. Het geeft fut (zegt men als het hard hagelt of

regent). Die jongen moet voor zijne misdaad gekastijd

worden : gcef cr maar fut op met de feurl.

— V^gl. gr. tpuw, teelen, z\\. foda. Bij "1 grauw /»/ en

foctfr l)el. ook teehocht.

FUTSEL, m. Lap, vodde, ViW. paitiikulus; ook eene

handsvol saniengewrongen hooi of vodden, duts, dot. Eene

oliekruik stoppen met eenen futsel (prop van ineengewon-

den lappen, of zoo lets). Een mazegat of een gnotgat op-

vullen met een futsel slroo. Eenen futsel schavelingen in de

kachel stekeu om ze te doen branden.

—FUTSEL, z. Voet-.

FUTSEL, adj. Spijtig, gram, misnoegd, gestoord, fr.

fdchc. Hij was fulsel onidat men zijnen wil niet deed. Zich

futsel makcn. Ik kan mij daar futsel iu maken.

— Dit fittsci is gevormd van fiitsclen (tre'pignrr dc

depit}, op dfvilfile manier als wankel van wankelen.

FUTSELAAR, m. Foefelaar.

Futsclacis, bedriegers en loose coopHen.

(A. Biius.)

*FUTSEL-BOECK (so.rkcnj, bij Kil. en andcrcn,

z. FASEL.\AK.

FUTSELEN,/;(/ic/*, gefutseld, b. w. Lappen, aan-

eenllansen, haastig en slordig lets maken, Kil. consarci-

nare. Dc weet niet hoe dat gefutseld. « Eenen rock half

ghcfiitselt van allerhande vellen, ende d'ander helft van

allerhande slagh van stoffe.
» (P. De\ynck.) c Ter zyden van

dese speloncke liebben de Griecken een kleyn afscheydsel

ghefiitselt, alwaer vijf municken woonen. » (Id.)

— Foefelen, wroeten, facelen, bij Kil. agitarc, factitare

.

Wat futselt hij daar in dien hoek? Hij heeft den knoop
stillekcns los gefutseld.

FUTSELEN, fntseldc, lieb gefutseld, o. w. Wordt
gebruikt om eenen hoogen graad van inwendig spijt en

giamschap aan te duiden, fr. pie'tiner, trepigiier de colere,

hisquer, pester. Hij is zoo kw-aad dat hij futselt. Hij futselde

van gramschap. Dit niisnoegde hem zoodanig dat hij er bij

futselde. lie was zoo kwaad dat ik erbij futselde.

— Dit woord schijnt eig. Trippelen, stampvoeten te be-

tcekenen, van voet, hd. fnsz, bij Otfrid. fitaz. Vgl. fr.

pietiner van pied.

•FUTSELING, v. Broddeling, foefeling, beuzeling.

« Ghelyck dese munte te X-avi^vt fiitselmghe waere te tellen,

soo weghen sy die. » (P. Devynck.) « De eendrachtighe

liefde omfiitselinghe breken, is seer quaet ende duyvels. •

(A. Adriaensens.)

FUTSELSTOK, m. Bij wevers. Hetzelfde als Fitsc.

FUTTE, V. Dijze, zuigdotje, fokke, stukje lijnwaad

met brood en suiker gevuld om de kleene kinderen aan te

zuigen.

— Tlit/Htte behoort uiisschien bij voeden, \\]]s.fokke h\]

fokkcii, kweeken.

FUTTEREN, o. w. Fatereu, prutsen, fr. chipoter.

Waaris die brief gevaren die 'k hier geleid had? Vraag het

aan Karel ; hij heeft gisteren avond liier gefutterd, gelijk hij

alle avonden futtert, en hij zal hem levers mislcid hebben.

Wat futtert hij daar r

— Ook Feuteren.

FUZIJK (wvl. FUZIKE), v., klemt. op zij. Vuurroer,

geweer, fr. /».«/. Met de fuzijke jagen, schieten, enz. De
scheut van efiic fuzijk. De fuzijke laden, afschieten.

FUYCK, I'ij ICil., zie FEUK.

FYLIAMORTE, adj. Veibasterd van 't fr. fetiilh-

iiiorle, d. i. looverklcurde, donkergeel. Een kleedje met

fyliamorte strepcn.

FYSMUS, o. Aangezicht, 1. faeies, fr. physioiwmie.

Voor 't fysmus gelijkt hij zijnen broeder, maar nietvoui

't verstand. Zijn fysmus boezemt mij wantrouwen iu.
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Astragaal — aslerval.

Bakstogen — bakstoven.

Baldens — balvens, bchalven.

Dvverg — eng. dtearf; dwcrf (Lauwe,

Galgejong — galvejong.

Genoeg — genoef.

lla^etronk — avetronk, bmtaarcf.

Hagetriiltc — haberalte, cen vogeltje.
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beiikek

• hakctissc.

spikkelen.

vilvkcn.

en c//, zcklen /, vcr«'issek'n nog al
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te staan tot dat men het naar de plaats vervoere waar het

definitief zal gemouteerd worden. Een praalgraf gaaien.

« Les taillctirs dc pierrcs montent lews chcminces, monu-

ments funcraircs, etc. dans Vatelier, sans les fixer difini-

tivenient. Cette fa[on dc disposer les ouvrages s'appelle

chez nos tailleurs de pierres actiiels gooijen. De schouwen

staan gegooid in den winkel. » (K. Verschelde, in de

Annales de la Socieie d'e-mulation, l8;i, bl. 32.)

— Kil. Gaden, Gaeyen, conjungerc far pari; commo-

dare:formare,

GAAIPERTSE, v. Eene lange rechtstaande pertee

waar bovenop eene ijzeren sprange gevestigd is met menig-

vuldige spillen die elk eenen houten vogeldragen, h. perchc

a tirer I'oiseau, in Brab. de Wip. De hoogste vogel heet

de oppergaai ; nevens den oppergaai, een weinig leeger,

zijn twee andere vogels die de zijdegaaien heeten ; en

wederom nevens de zijdegaaien, maar 00k een weinig lee-

ger, zijn twee andere vogels die de kallen genoemd worden

;

dan nog leeger staan menigvuldige kleene vogels die men
enkeiyk Gaaien noemt. De gaaipertse lateu neerdalen op

den duivel. De gaaipertse oprichten. De pinkels van de

gaaipertse.

GAAISCHIETEN, o. Het schieten van den gaai met

boog en piji. Het gaaischieten is eene verlustiging die de

Vlamingen beminnen, groot en kleen. Hij is rap in het.

gaaischieten. < Dien Atys, die iij't den duyver wel \i.ongaei-

schieten, 't is jaemer, hy ligt dood. ;: (Vaelande.)

— Zie onder boekbinden.

— GAAISCHIETER, m. Liefliebber van het gaaischieten.

— GA,\ISCHIETING, v. Wedspel waarbij men den gaai

.schiet, fr. lir a la perche. Eene gaaischietinge beschrijven

(eenen oproep docn aan de liefhebbers van ver en van Ijij

cm aan dit wedspel deel te komen nemen). Zondag toe-

komende is er gaaischieting op die gemeente. Eene groote

gaaischieting. De gaaischieting duurde twee dagen.

GAAISPRANG, v. Ijzeren getuig met armen en spil-

len waarop de gaaien staan boven op eene gaaipertse, fr.

pyramide (d'ttneperche a tirer I'oiseau),

—GAAL, z. — GAiJi.

GAAN, gi"^ en gong, gegaan (fvl. cgaau), o. w. W'ij

gongen er stap en half naartoe (d. i. met groote schredeii).

-i Soo dickwils hy gomk voorby een cniciti.x. » (A. Poir-

ters.) « Hy gongh al desen luyster begraven. . (I. de Grieck.)

« Het blyckt niet waerhy alsdoen_fO«<rit. » (P. Mallants.)

— Bij het volk hoort men hce gaag het (hoe gaat het) ?

en dit vindt men ook bij schrijvers. « Ende met my gag/iet

a! contrarie. » (A. Adriaensens.)

— Sterven, naar de andere wereld gaan. Hij ligt om gaan

(hij is zieltogende). Met het vallen van Hblad, zou die nit-

terende mensch wel kunneii gaan. Ik vrees dat hij allicht

zal gaan. Niemand blijfl hier leven, maar elk moet gaan als

't God belieft.

— Gelukken, slagen, fr. rcussir. Zijne zaken gaau maar
half. Hard tegen onzacht kan niet gaan (twee eigenzinnige

personen kunnen niet overeenkomen, enz.). Als de forluin

den man zoekt, het gaat wel; maar als de man de fortnin

zoekt, het gaat niet meer.

— Zijne hebbing, zijne gaarte krijgeii. De keern gaat (als

zij begint boter te maken). Het rootend vlas gaat (als

de bast los komt van dc leme). Ik heb naar dc roote gewee^l

kijken, en zij gaat nog niet. — In dezen zin zegt men ook

dat het vlas z\]nGn gang heeft,

•— Rijzen, opzwellen, fr. lever. Het deeg begint te gaan.

Is 't deeg niet genoeg gegaan, het brood bakt vast en stijf.

Zoohaast de temper gaat, nioogt gij beginnen wafels bakkeii.

— Verkocht worden aan zekeren prijs, fr. sc vendre a tcl

OH tel prix. Het gaat al voor niet in die verkooping, fr. tout

va pour rien. Dat is eene waar die somwijlen duur en som-

wijlen goedkoop gaat. Koop mij dat meubel in de venduwe,

als 't niet te duur en gaat.

— Passen, wel voegen. Dat kleed gaat niet. Die hoed

gaat mij. Die schoe'n gaan wel aan mijn voeten. Zulk een

ambt zou mij niet gaan. Zijne raanier van doen gaat mij

niet. Dat gereedschap gaat naar mijne liand. Werken \aa

's morgens tot 's avonds, dat gaat hem (dat lust hem). Zulk

een leven en zou mij niet gaan.

— AVordt somwijlen gebniikt voor Worden, fr. devenir.

Laat de kaffie niet koud gaan. Des zomers gaan de grach-

ten droog. De levensmiddelen gaan duur. Die inkt is bleek,

maar hij gaat zwart met te droogen.

Huysraedt als hy hooghe wast

Gael een onghepaeyden last.

(P. Gheschier.)

— Wordt somwijlen onderdnikt, als er een infmitief op

volgt, b. V. Hij was slapen, fr. il ctait alle dormir. Hij is

zijne schuld betalen, fr. // est allepayer,

— Gaan aan (wvl. gaen an), aanmken. Ga aan dat ijzer

niet, ge zoudt u vcrbranden. De kat heeft aan 't vleesch

geweest. Ik ga daar nooit meer aan.

— Gaan in, schoolterm. Overgaan tot, eene hoogcre klas

beginnen, een moeielijker boek beginnen. Hij gaat ten
,

naasten jaar in 't latijn. Hij gaat nu in de Rhetorica. Als <

men de g.izetten kan, dan gaat men in de oude geschriften. !

Hij heeft nooit voorder geweest dan in den AB-boek.

Hoe men Cicero vcrstaet,

Als men in sijn Brieven gad.

(L. der Stud.)

— Gaan met iemand, met hem vcrkeeren, {x. frequenter.

Jongen, ga nooit met slechte gezellen. Zij gaat met hem (zij

verkeert met hem). Met wie gaat hij? Hij gaat met eene die

van zijncn stand niet is

.

— Gaan op, staat maken op, zich verlaten op, rekiii' 11

op, fr. se fier a, compter sur. Er is op dien mensch nicl II

gaan Ge meugt op zijne woorden niet gaan.

— Gaan op, trckkcn op, gelijken, fr. tirer sur, a'.'oir

qjtclque rapport^ quelque ressemhlance. Is zijn antwonnl

niet juist gelijk ik zeg, het gaat er op ten minstc. Hij zegt dat

die kerk in romaansclien stijl is, maar hij faall, want zij g.iat

er in 't gcheel niet op. Dat kleur gaat op het blauw

.

— Gaaji van, gaan af (wvl. gaen of), genist laton.

ophouden van te tergen, te h;mdelen, enz. Ga van mij, IV.

laisse moi tranquille. Jongen, ga daar af, fr. n'y touch'Z

plus.

— Vaneen gaan, van elkander scheiden. Wordt in 't be-

zonder gez. van eene echtscheiding. Die getrouwde liedcn

zijn vaneen gegaan, fr. se sont divorces. Hij wilt van zijne

vrouw gaan. Het is reeds een jaar dat zij van haren man is.

— Jk moetgaan of zenden, zegt men als men haast heeft
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om le vcrtrcUlicn, als de lij I cms dringt oni hecn te <iwn,

anders gezeid : iU moet vooit naar huis, ze zouden verlegen

zijn waar ik zoolang blijve.

— Om Gode gaan, om Gods uoille gaan, bedelen. Zie

onder GOD.
— Om zeepe gaan, ten onderen gaan, verloren gaan,

sprekende van forluin, van gezondlieid, van gezag, enz.

Hij gaat om zeepc. Dat koninkrijk gaat allengskens om
zeepe. Die school is om zeepe. Dat gebouw gaat om zeepe,

fr. tombe en mines. Als 't niet ophoudt van regeuen, geheel

de oegst gaat ora zeepe. < Sedert lang kwam men brood en

en vlecsch te kort ; de kruiken wijn werden onbetaamlijk

geledigd; do houtstapels zonken zichtbaar; met een woord

het huishouden werd langzaam uitgeplunderd en Londcfort

ging om zeep. ;> (L. Vanhaecke.)

— Zi/ne gangcn gxan, zie gang.
— Elk ging aan cen gat, zie gat .

— Met een hoepelken gaan, zie beugelbeende en hoe-

pel.

— Enklau-iode gaan, zie eniklauwde.

— Met een kot gaan, zie KOT

.

— Met een hondekot gaan, zie HOXDEKOT

.

— Op zijnfransch gaan, zie franschen.

— Stap en halfgaan, zie h.vlf.

— Drooggaan (van koeien), zie droog.

— Te ku'iste gaan, zie KWISTE, 2".

— In daghtttir gaan, zie daghuur.
— Naar Brielengaan, zie onder BRIELEN, 4".

— lemand te keere gaan, zie KEER, m.

— Ga-je ! of Ga-je ne keer! Eene uitdrukking, iets

zachter dan wil-je gaan, -uiil-je ne ieer gaan, om iets te

verbieden, om iemand van iets te doen afzien dat hij reeds

doet of gaat doen. Ga-je! zegt b. v. een kind aan den hond

die hem zijuen boterham wil nenien. Ga-je ne keer! riep de

huisvrouw naar de jougens die zij bezig vond met haren

fruitboom te plunderen.

— Gaans,gaands, wordt dikwijls gebn-iikt voor gaamie.

Ik wect niet wat daar gaans is. Al gaans naar de stad, fr.

en allanivers la ville. <iGhewaerschuyt van als wat ergaens

was. (N. Despars.) « Adverterende zyne breeders van znlcx

alser g/iaens was al in 't langhe. » (Id.)

— Zie onder deelwoord.

—GAAN, z. Aan-, Af-, Benaar-, Bij-, Door-, In-, Xaar-,

Om-, Op-, Over-, Toe-, Uit-, Voort-.

GAANBAAR, adj. ZieGAANLijK.

—GAANDELINGS, z. Voor-.

—GAANDELIJK, /. Voor-.

GAANDS, zie onder gaan, adfinem.

GAANLIJK, adj. Waar men gaan kan. Het is niet

gaanlijk in die slijkstraat. Het is niet gaanlijk door al dat

Zand. Die weg is niet gaanlijk.

GAANS, zie onder g.\jVN-, adjincm.

—GAANS, z. Aan-, Cm-, Voor-.

GAAPAARD, GAPAARD, m. lemand die gedurig

staat te gapen. Die brouwcrij heet de Gaapaard omdat er een

gaapaard gcschilderd staat op de poorte.

— Gapend aanschouwer, die met onnoozele vcrwondc-

ring iets .aangaapt, fr. bayeur.

— Jiene draak met opgesperden mnil, zoo men eene

geschildcrd ziet aan do voeton van de H. Margarela, cnz

.

— Mond, smoel, snater.

Naus en hiel dit op van spreken

Oft den fianschcn kop wou spreken,

Doch het glasjen van Scnor

Schoter synen gapaert voor :

Ick die niet en hoef te wyckcn, enz.

(I. de Grieck.)

—GAAR, z. —GADER.

GAARDE, v. Slechts gebruikt in gaarde nemen, acht

nemen, oppassen, fr. prendre garde. Hij necmt er geen

gaarde op.

GAATTE, adj. Gatig, met gaten, fr. troiie', perce'. Die

schoe'n zijn gaatte. Eengaattepateel, fr.^<j.fio(>-<^. — Zie -DE.

GABBE, v., mv. gabben, \V\v!. gabbeke(n, gabbetje.

Gapende wonde, kerf, groef, fr. balafre, taillade. Eene

diepe gabbe. Wijde gabbe. Lange galibe. Gabbe in 't hoofd.

Eene gabbe toenaaien.

GABBERACHTIG, adj. Babbclachtig. <; Die teere

jeugd die zolosen zo gabberagtigxan tongeis.»(C. Hazart.)

GABBEREN, gabberde, heb gegabberd (fvl. egabberd.

zie ge). o. w. AVordt gezeid van 't geluid des kalkoens,

(r.ghugloiifer. De kalkoen gabbert.

— Babbelen, swatelen, wawelen, fr. jaser, bavarder.

Wat gabbert hij daar al? Met al uw gabberen, is uwe pijp

uit. I Verslyten den tyd met klappen en gabberen. » (Boe-

tius aBolswert.)

— Spotlachen met in de keel een geluid te maken gelijk

de kalkoen die gabbert. Gabberen is onbeleefd. Geef hem

raad, hij gabbert met u. Lachen en gabberen. « En staet gy

daeren lagt en gabberd? >> (C. Hazart.) ^ Hadden wy fsa-

nien wat mede gegabbert, doen sy ons eerst belachto. -^

(Boetius a Bolswert.)

Oft anders soudt ghy t'aller ty

Nu zelve gabberen met my.

(P. Devynck.)

— All. Gabberaar, Gabberachtig, Gabbering.

— Het fr. gabrc bet. Kalkoen.

GABBERMOND, m. Snater.

Bemerkt . .

.

Of dat gy overal uw long te veel wilt roeren,

En uwen gabbermond voor niem;uit pleegt te snoeren.

(L. De Meyer.)

GABBERMONDEN, gabbermondde, Itcb gegabber-

mond, o. w. Met den mond g.-ibbercn hjk een kalkoen,

scliimpendc laihen. Spotten en gabbermondcu. In plaats

van op uwe redens te antwoorden, zal hij g.ibbermonden.

*GADE, bij Kil., zie onder gedje.

GADEN, bij Kil., zie onder gaaien, b. w.

—GADER, —GAAR, —GARE, z. Alteene-, Tcene-.

-GADERS, z. Med-, Met-.

GADING, bij Kil., zie onder oedje.

•GADJE,o. Zio GEDJE.

'GAERDE, bij Kil., zie geerdf..
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* GAEYEN, bij Kil., zie onder ga.mex, b. w.

GAFEL, in. Zie gaffel.

GAFFEL, GAFEL, m. Schertseade gebraikt voor den

Mond, fr. bouclii-. Hij zette zijnea gaffel open.

— Misscliien voor Gagel dat bij KU. en anderen zooveel

is ak liet Gehemelte des monds ; otwel van Gapen.

GAFFEL, ni. (v. bij Kramers.) Vorlv. I

— Bij bakkers . Eene lange stang met een ijzeren blad !

aan 't einde om het hout in den oven te schiliken. — Vgl.

BIGAFFELIE (Lex. fris.).

*GAGEL, bij Kil., zie Gaffel, i".

GAIOLE, GIOLE, v. Vogelliuisje, muit, fr. cage.

Eene groote, eene kleene gaiole. <; Met gouden ketenen in

een silveren gaeyoU besloten zijn. » (J. David, s. j .) « Dulle

ende uutsinneghe . . . moet men in gaiollen of muten zeere

nauwe sluyten. » (I. de Damhoudere.)

Want wanneer dat herteken es geslolen.

Zoo eest te spade :

Dan sijdij als tvogelken in der gaeijolen.

(A. Biins.)

De voghel sit ghevanghen in dees^/'oo/.

(J. de Harduyn.)

— Mecst zeggen wij Gariole. Zie aid.

—GAIOLE, z. Vogel-. Vgl. -gariole.

GAL, V. Zie GALLE.

—GALANT, z. Trooze-.

—GALE, —GAAL, z. Achter-, Nachter-, Piepe-,

Pijpe-, Roeste-.

GALEI, o. Zie glei.

GALENT, o. ZieGELENT.

GALFERAAR, m. Die veel galfert. Ik kan dien galfe-

raar niet verdragen.

GALFEREN, galferde, licb gegalfcrd, o. w. Groot

geschal maken met de stem, gillen en gabberen, onbeschoft

laclien. Dat is geen lachen, maar galferen. Ge meugt zoo

niet galferen als ge laclit. Wordt hij berispt, hij luistert niet,

maar spot en galfert.

— Ook Golfcren, en Galpen.

— Kil. Galvcreu, nugari,jocan\gannirc.

—GALFEREN, z.Uit-.

GALFERING, v. Het galferen.

—
J. de Harduyn zegt Galferij : « Sonder oyt te \Taeghen

naer den spot oft de galferyen der weereldtljxker men-

schen. -»

Ten is noch geek noch galfer^'e,

Maer bitterheid aen alle zye.

GALFERLACH, m. Onbeschofte lach.

GALG, v. Pompraik, fr. fotence de irimbale,

— De galge van eenen ploeg is eene soort van ijzeren

vork die, boven op den ploegbalk gevestigd, dient ora het

uiteinde van de klink te vatten, gelijk de mile eenen pom-
peduwer.

— De galg van eene staande horlogie is ook eene soort

van vork waar het bovendeel van den slinger in vasthangt,

fr. foiirchette.

— De galg van een goreel is de dikke strook leder die de

twee bovenste uiteinden van de kluppels samenverbindt.

— Loop naar de galge, loop naar den duivel.

— De galge zit in itwc oogen, oi ik zie de galge in k-..-:

oogeii, zegt men scheldender wijze aan eenen booswicht,

voor Vroeg of laat wordt gij lot de galg veroordeeld, gij

zijt eene galgebrok.

GALGEJONG, o. Zoo hiet de ahuinplant, fr. fiiau-

dragore, waneer zij onder eene galg groeide, quia credeba-

tur cresccre ex patibiilati setnine. Haar wortel, ook galjjo-

jong genaamd, was vermaard bij de tooveressen, ja hed 11

nog zijn er lieden die zoo een galgejong voor een fablier,

fr. amiilette, zorgvuldig bewaren en alom mededragen,
fr. main de gloire, mandegloire (verbasterd uit mandra-
goi-e). « Pythagoras heeft dit cniyt Anthropomor])hos

geheeten, om des wille dat de wortel van desen cruyde

eenen mensche eens deeis gelijck is. Maer die quacksalvers

ende landtvaerders die hebben wortelen te coope, die en

sijn also van selfs niet ghewassen, raaer sij sijn van rietwoi-

telen also ghesneden na de figure van eenen mensche, ende

dan setten sij de wortelen wederom in deerde, so comen
daer alsulcke wortelen wt, die van ha)Te, baert, ende andei

dinghcn eenen mensche ghelijck sijn. Ende daer licghen >ij

veel lueghenen toe, datmen dese wortel onder de galghe

nioet graven met seker ceremonien etc. dat enckel lueg'-n

ende bedroch is. » (L. Fuchs.) Men kan, zeggen zij, dezen

alniinwortel niet uitrukken zonder plotselings dood te

vallen ; daarom neemt men een zwarten hond dien men bij

den steert aan die plant vastbindt, en, met het slag van

middemacht, huischt men dien hond op met een gront

geschreeuw. De hond springt vooruit, maar valt, met diiii

uitgenikten wortel, dood ten gronde. Dan neemt men onb -

vreesd den wortel op en gaat er mee henen

.

— Het Galgejong wordt ook Duiveljong genaamd.

— Schelm, deugniet.

— Een bos hout van dikke stokken met twee wissen gc-

bonden, anders ook Poorter genaamd.

GALGESTROP, o. Soort van knoop, anders ook

Dijselnok geheeten; zie aid.

GALJANT, adj. Ivloek van lijfen tevens (link en knap.

Een galjantc kerel. Een galjaute vent. Een galjante sol-

daat.

GALLE, \:,h. fiel.

— Zwarte galle. Zoo heet men al zwartachlig uitbraak-

sel, fr. me'le'na, doch bezonderlijk 't geen voorkomt van den

maagkanker; ook de Maagkanker zelvc, Hij is van de

zwarte galle geslorven.

— Galle der aarde, Galle boven dc eerde, eene plant

bitter van smaak, met lichtroode bloempjes, erytJirma ccn-

iauriuni Pers., fr. petite centaitre'ey fiel de terre. — ' ^^'k

de thee die met galle der aarde gemaakt is. Hij drinkt yal !

der aarde tegen de koorts.

— Galle der zee, zeegalle, zeenetel, fr, me'duse,

— Bij veeartsen is Galle zooveel als vessigon, Zie KRVis-

GALI.E.

— GALLE, z. Kmis-, Water-, Zee-. Vgl. -GALE.

GALOETSE, SALOOTSE, v. Hetzelfde als fr.

galoche, overschoe. Dit oud woord vindt men meennalen

in de Archieven van Damme, b. v. « Up zekere scoen eude

galloctsen die buuteu '5 lands ghemaect hadden gheweest. *
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(lis. 1453.) Het diende te herleven, des te meer dat er veel

X'lamingen reeds het fr. gahche gebruiken in plaats van

ova-schoc.

GALPEN, galpte, gegalpl, o. \v. Hctzclfde als Gal-

feien. Het is altijd lachen en galpen.

— In eenige plaatsen Golpen. Zie i,.

GALVEJONG, o. Hetzelfde als Galgejong. Zie G.

GALVEREN, bij Kil., zie GALFERE.v.

GAMANDE (ga-m.\nde, gaanmande), v. Mamlc-

werlv waarin men de liinderen stelt om ze te lecrcn gaan ;

anders 00k Kevie, Kooi en Reiize geheeten, eng. go-cart,

Het kindje loopt in de gamande.

— Vgl. Gastok (gaanstok).

GANDIG, adj., bij samentrekk. voor Gehandig. z.d.w.

GANG, m. Het gaan, fr. tnarclie. Wei te gange zljn,

slecht te gange zijn (wel of niet wel kiinnen gaan). Die man
is kloek en gezond, maar hij is slecht te gange. Eenen gang

gaan (spoedig gaan, snel voortViiren). Hij ging ne gang dat

ik niet volgen kon. Zie eens hoe 't convooi eenen gang gaat.

Gezult moeten ne gang gaan, wilt gij tijdig aankomen. Eenen

slechtengang o/slechte gangen gaan (zich kwalijk gedragen,

slechte wegen volgen). Ik vrees dat hij eenen slechten gang

zal g.aan. « By aldien de coninghen quMile ganghcn gacn,

soo gaet het altemael mancq ende met pyne. »(P. Mallants.)

Op gang staan (op het punt zijn van te vertrekken). Ik stond

op gang, als hij binnenkwam. Het is gang (de stond is ge-

komen van te gaan). Welaan, 't is gang : zijt gij reisveordig?

Het zal haast gang zijn voor dien sterveuden mensch.

Sy t soo haestig niet. Mynheer

;

Drink Toor 't minst nog eenen keer :

V Is dan gank'i goen dag Docteur.

fVaelande.j

— Xi/nc gangen gaan weggaan, voortgaan. Ga uw
gangen, fr. va-t-en d'ki. Deleviet, die den gekwetsten man
langs de baan vond liggen

,
ging zijn gaagen in plaats van

hem te helpen. « 1st dat ghy u ganghen gaet, sonder eens

daer n.ier te sien.» (J. David, s. j.)

— Hit is gan^ of keer, het is te gaan of te keeren.

P. Mallants, sprekende van den voor- en tegenspoed, ge-

braikt wel die spreuk indeze rijmkens :

De wereldt draeyt, 't is s;a.nck oft keer,

Hier klinll men op, daer daelt men neer;

't Is allebeyde goet oft quaedt,

Naer dat men 'tlydt oft weder-stact,

— Met degange, tevens, bijdies, middelerwijl. Hij bc-

keef mij wel, ma.ir met de gange had ik toch hetgeen ik

begeerde. De een dief hield mij bezig met eenige vragen, en

de andere met de gange stool mijne beurs. « 't Zou wel

rond den noene zijn, peisde hij alzoo in zijn eigen, en, met

den zeh'en gange, kwam hij van zijnen tas, en i!ette hem
bijtafel. » (R. den H.i

— Bij smids eu timmcrlien. Hengsel, fr. penture. De
gangen van eene deur. Er zijn gangen tnet eene oog of

koker, anders gondslechten genaamd, die op eenen duim of

hnrre draaien. Er zijn spoorgangen, ook spoorlechten gehee-

len, die, in plpats van oog of koker, eene spoor of pin

liebben draaiende in eene dok, pan of spoorpot. < Voor

h.agel en sneeuw en regen stond het kapelleken langen tijd

open; de deur hing meer dan half nit hare doodberoeste
gangen: en des nachts vond er menige vogcl zijne schuil-

pkiats. » (L. Vanhaecke.)

— In dezen laatsten zin is het woord Gang, te Brugge
gebniikt met het vrouwelijk geslacht, eene inkrimping van
g'-hang (zie GE-), 't geen men dikwijis vindt in de
oude Rekeniiigen van Brugge, met het onzijdig geslacht,

b. v. « Tg/iehatu- van tween brekenden duere. » (Reken.
van 1406-1407.) « Twee brekende stvecghe?ianghi- ^che-
sicht an eene duere van den Bueterhuus. > (Reken. van

1410-1411, fol. 60 verso.)

—GANG, z. Kerk-, Lambtr-, Marsch-, \aar-. Spoor-,

Witer-.

—GANGEN, z. Kerk-.

GANNE, wordt in 't Land van Aalst gchoord in ge-
heel en ganne, voor gelieel en gansck. Hij is genezen
geheel en ganiic

.

GANS, m., GANZE, \ . In de eene streek zegt men
Eenen gans, in de andere Eene ganze, fr. oie. Het is kwa
water, zei de gans, en hij stak zijn hoofd in ne pispot

(volksspreukj.

—GANS, /. \'nc^-,

GANSER, GANSERICK, bij Kil., zie ganziek.

GANTER, GENTER, m. Gent, gander, niannetjes-

gans, fr. fnrs. Blazen lijk een genter.

GANTIERE, v.,klemt. op tier. Houten gestoelte

waar eene ton bier of wijn op nist in den kelder, anders

ook Fontiere genaamd, fr. chant/er, luikerw. yb«i'/', gan-
tier, eng. ganntree.

GANZE, v. Zie c.axs, m. en de comp. aid.

GANZEMOES, o.,GANZEMUUR (wvL-meure),

en GANZEMURKE, v. Hetzelfde als Goezemoeze, stel-

laria media Vill., alstne L., fr. mouron des oiseaux, mor-

gcline.

GANZIER, ra., klemt. o^zicr. Mannetje vaude gans,

fr. /V//V, bij Kil. Ganser, ganserick.

GAPAARD, m. Zie G.\.vPAARr>.

GAPEN, gaapte, ht:bgegaapl (\vv\. gapie, gegapt, zie

KUVNKVERK.), o. w. met achter of naar. Hunkeren,

haken. Licden die altijd naar cer en glorie g.apen. Achter

rijkdou.men gapen. Spreek hem niet van dien post : hij zou

peizen dat wij er .achter gapen.

— Hetgaapt gelifk een oven, gelifk een open vat, het is

zouneklaar, fr. c\est evident. Zie OVEN.

Daer wort gevr.ieght waerom CEgysthus zich vergjit,

En viel in dat vuyl overspel ?

De reden is seer claer; 't gaepi als een open vat :

Hy stack in een luy-lecker vel.

(J. Steeghius.)

— Pfet is maar een gapen en een giepen, zie GiEi'EN.

GAPEWIJD, bijw., altijd gcvolgd van <?>•«. Rekke-

wijd, wagcwijd. De deur staat gapewijd open. Stel de

poorte gapewijd open

.

GAR, v . Zie gerre.
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GARDBL, m. Harre, duimijzer, 1. cardo, fr. gond.

Dc gardels zilten vast in den mnur, en de gangeii (gehan-

gen, fr. peiitiires) hangen en draaien er op. Het woord, te

Bragge gebniikt, staat meemiaals in de oude Rekeningen

van deze stad, b. v. van I400-I.}0i : c Viertiene gardels

Tveghende xxxiii pond, coste tpond eenen groten. :>

— G.A.RDELSTEEX, lu. Groote steen of orduinen blok

waar de gardel in gesoudeerd is. De gardelsteenen in den

niuur gemetseld.

—GARE, Z. —GADER.

GAREEL, GOREEL, o. Greel, haara, fr. collier de

cheval. De kiuppels, de kussens, de galg van een goreel.

« Want ic wil aendoen 11 gored. » (Boetius de Boodt.)

t Hy lieeft vier coninghen, f goreel over t' hoofdt stro-

pende, aen den waghen in ghespapnen. ' (J. David, s. j.)

— Zooveel li/den ah een peerd met een greel, d . i. uit

der mate veel lijden.

GAREELBALG, GOREELBALG, GREEL-
BALG, m. Het kussen van een greel. — Zie balg.

GAREELMAKER, GOREELMAKER. m. Greel-

maker, fr . bourrclier.

GAREELNAGEL, GREELNAGEL, m. Tatse,

nagel met ronden kop van blinkend koper. Dus genaamd

omdat hij meest op de kluppels van de greelen te zien is.

Men slaat ook greelnagels rond de leune van lederen zetels.

GAREN, o. lemand in 'tgarenjagen (hem in moeie-

lijkheden helpen). Blauw garea spinnen (braken van te veel

te drinken).

— Garenfletsen, zie FLETSEN, 1°.

— De broek lappett en 't garen toedragen^ zie onder

BROEK.

—GAREN. z. Baal-, Binnen-. Hakkel-, Korre-,

Sclielle-, War-, Werre-.

GARENBOOM (uitspr. gareboom, zie N), m. Bij

wevers. De hcnuten cilinder waar de keten ora gewonden

ligt, fr. enso7iplt\

GAREN-EN-LINT, m. Maiskramer, b.filofier, cul-

bhtnc. Een halve dozijn neusdoeken koopen aan eenen

garen-en-lint. Als garen-en-hnt komt, moet gij hem een

strengje twijn koopen.

GARENKROP (uiUpr. garckrop, zie K), m. Houten

blok met een rethtstaande ijzeren spil waarop de gaien-

Mnnde draait.

GARENKUTS. GARENKUTSER (uitspr. gare-

hits, zie n), ra. Koopraan die garen koopt cm voort te ver-

koopen. Zie kits.

GARENMARKT (xaXs^x.garemart, zie X en rsKTE),

V. Marktplaats waar men garen koopt en verkoopt. Hij

woont bij de garenraarkt.

— Het is gelyk eene garenmarkt, zegt men alserergens

veel geklapt en gepraat wordt.

GARENWINDE (uitspr. garewiinde, Ac N en inb),

V. Licht haspelvormig getuig dat om eene verticale spil

draait, en dient om eenen streng garen af te winden op eene

spoel of op eene bol, fr. tournettc. De garenwinde is wijder

van onder dan van boven, opdat de streng, dien men er op

schuift, niet afzakke. Eene garenwinde is geen haspel;

want de haspel ligt in eene horizontale richting, en dient

om het gesponnen garen van 1, sLssen of van debobijnen

af te winden in strengen.

— Het fr. devidoir beteekent tevens Garenwinde en

Haspel.

GARIOLE, GRIOLE, v., klemtoon op o. Hetzelfde

als Gaiole, Giole, vogelmuit, fr. <:<20i?. Eene groote gariole.

Eene kleene gariole. Een kneeker in eene griole. Een kwak-

kel in eene griole.

— Het fr. ^<-.%', oul. gayole, het. Vogelmuit.

— Zie onder FL^DAKKEN.

—GARIOLE, —GRIOLE, z. Vogel-. Vgl.—g.uole.

GARRE, V. Zie gerre.

GARS. GERS (nitspr. gas, ges, zie Rs), o. Hetzelfde

als Gras, fr. lierbe. Lang gers. Kort gcrs. Malsch gars.

Mager gars. Gers maaien. Gers eten.

— Engekch gars, lolium italicjim.

— £cn nwnd geli/'k van gers gedraaid, gemak en ve :

digheid om veel te praten of ook om anderen te beschin-

pen. Hij heeft eenen mond lijk van gers gedraaid.

— Die geen ioeien houdt tnoet geen gers pachten

(spreekw.). zie onder KOE.

— Eer het gras er door groeit, eer het kwaad te ver

komt en niet meer uit te roeien is. « Ofter eenighe steden

ofte persoonen waren die onse priWlegien veraancken

wilde ofte te nieten doen, dat men daer jeghens sonde gaen

met alle onser macht ende moghenteyt, om dat te weeren

en beschutten met den eersten, eer het gras daer dcore

groyt. » (Z. V. Male.)

— Het vklw. garzekefn, geraeiefh, wordt gem. gebruikt

voor een Graspijl, fr. brin d'herbe. Zoo licht als een gar-

zeken. Aan ieder gerzeken hong een dauwdroppeltje. Vole

gerzekens maken eenen bondel.

Gae dan eens de sierkes raepen

ilet de graen^es ooj-t geschapen

En de gerzekes in 't veld,

Gy en hebt nog niets geteld.

(\\aelande.)

... Of wie heeft met zyn hand

Al de gersekes bepereld

Van de bedauwde groene wereld?

(K. de Gheldere.)

— Vgl. Zandelen (van :and).

—GARS, -GERS, -GRAS. z. Auwkens-, Bilk-, Flot-,

Haze-, Hof-, Kaas-, Klaver-, Lij-, Maai-, Padde-, Peem-,

Plat-, Pliiim-, Spit-, Splet-, Strek-, Striem-, Striemel-,

Vette-, Vlot-, Wind-, Zagge-, Zwijns-.

GARSBEEST, GERSBEEST (uitspr. gas-, ges-

beeste. zie KSi, v. (Ds of koe op eene vette weide.

GARSBOTER, GERSBOTER (uitspr. gasbeuter,

gesbiitfer, zie RS), v. Boter van koeien die in de weide

grazen. De gersboter is geel, de strooboter is wit. De g.Tr5-

boter is goede inlegboter omdat zij wel bewaart.

GARSDONKE, v. Garsdot, garsvodde.

GARSFAK, ;ii. GERSFAKKE, v. Graszode, (r.ga-

zon, larrt'de^azo/t. Gerslakken steken met de spade. Eene

vlasroote met gersfakken beladen om ze onder water te

houden.

— Zie FAK.

-
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GARSFROENSEL, GERS FRO E N SEL,
GARS-. GERSGROENSEL, GERSJONKER,
GERSKRONKEL, GERSLOETEN, GERSLUL,
GERSPIETER, GERSROENSEL, GERSRON-
KER, GERSRUL, GERSRUNSEL, ni. Al namen

die men in verschillige stiekeu geelt aaa de Gioenvink, fr.

., rdii-r, verdcUt, vcrdangc, verdoie, verdoulct, vrrdnir,

ii . in de wetenschsip/rmg^'lia chloris geheeten.

GARSGAAI, GERSGAAI, m. lemand die weinig

verstand heeft. Een gersgaai van eenen veut. Het is zoo ccn

geisgaai.

GARSGROEN, GERSGROEN (uitspr. ^^rts-, ^.ri-

,rro, /I, 7,ic- Ks), adj. Zi^o grocn als gvas.

GARSGROENSEL, GERS-.m. Zic r,AKSiKOENsi;r,.

GARSHOEST, GERSHOEST, GERSHOUST,
in. en v. Een hoest die de koeiea somwijlen krijgen van

gias le weiden, bezonderlijk in de lente als zij er nog niet

aan gcwend zijn. De gershoest is alheel niet gevaarlijk. Die

koo heeft de gershoest. De veearts deed drie koeien dooden

en ])utten, meenende dat zij van de runderpest aaugedaan

warcn, daar zij nogtans maar den gershoest hadden.

GARSHOF, GERSHOF, o. Grasplein. Met lijnwaad

in het gershof te bleeken leggen. De hinders spelen in

't i^ershof.

GARSHUL, GERSHUL, m. Een troppcl gorspijlcn,

die boven het overige nitsteelct, fr. touffe d'herhe. — Zie

iiru

GARSHUT, GERSHUT, m.Eenstruikgras. — Zie

Hl'T.

GARSJONKER, GERS-, m. Zie garsfroen.sel.

GARSKANT, GERSKANT, m. De onbebouwde en

met gras bcgrocide zoom rond eenen akker, fr. champccicre.

Eenen gerskant van vier voet breed. De pemen, die men
'

iiit den akker kapt, op den gerskant gooien. De afgematte

werknian /at tc riisten in den gerskant.

GARSKLUIT, GERSKLUIT (uitspr. gh-kluU; zie

R.s en I'l), \. (icrsfak, zode, fr. gazoii. Garslduiten stekken

(stckcn), fr. Iivir dcs i;azon',. Gerskluiten miiizen.

GARSKRONKEL, GERS-, m. Zie garskroensel.

GARSLAWERKE, GERSLEWERKE (nitspv.

gesl-, zie Rs), v. ( irasleeuweri1<, Iceuwerik die in dc weiden

nesteh, en, als hij kwinkelt, gedmig opvliegt uit den top

van eenen boom en neerdaalt, zonder ooit zoo hoog of zoo

lang te vliegen gelijk de hemelwerke, fr. alonettc dcs prc's,

farlouse.

— Ook Grijslawerke en Gersleenwere geheeten.

GARS-, GERSLEEUWERE, m. met den vollcn

klcmtnnn op .fiv.v, en den liah-cn oji vc (zware c\. 7Jk

G.VRSLAWERKK.

GARSLOETEN, GERS-, m. Zie garsfroensel.

GARSLUL, GERS-, m. Zie garsfroen.sel.

GARS-, GERSPEERD (uitspr. gas-, ges-peerd, zie

RSI, o. Sprinkhaan.fr. i(/;(A v<7/.- Ti-rlc,\.loc!tstaviridissiiiia.

GARSPIETER, GERS-, m. Zie garsfroensel.

QARSPIJL, GERSPIJL, in. Grasscheutje, gerze-

Hng, tr. hn'n d'/icrhf. Het ongnii knaagde alles af, or bleef

geen gerspijltje staan. — Zie PIJL.

GARSR0ENSEL,GERS-,m.ZicOARSFROENSEL.

GARSRONKER, GERS-, m. Zie garsfroensel.

GARSRUL, GERS-, ni. Zie g.\rsfroen.sel.

GARSRUNSEL, GERS-, m. Zie gar.sfroen.sel.

GARSRUSCH, GERSRUSCH, m. Gersfak, fr. ga-

zon. 7.K Kr.-iCH.

GARSVODDE.GERSVODDE, v. Graszode, fr. .i,'<7-

zon. Gcrsvodden afsteken met eenc spade. Eenen wegcl

bedekken met gersvodcLn. Een bloempcrk omzoomen met

gersvodden. De gersvodde verschiltwcinigvan de gcrsfakko,

tenzij misschicn dat er aan dc gersfakke meer aardc klecft.

GARSVONKE, GERS-, v. Garsdot. Zie vonke.

GARTEN, garth; heb gegait, o. w. Achteruit gaan,

op zijde fchui\e.j, uit den wcggaan, plants niaken. Gart nit

mijnen weg. Gart aan den kant, en laat mij door. Ik gart

hier voor niemand. Men deed het volk garten, als de stoet

naderde. Men kon niet garten, omdat er geene plaats was.

Gart, of ge wordt overreden.

^ Men zegt ook en wel meest Gerten, Geerten.

GARZEKEN, GERZEKEN, o., vklw. van gars,

gers. Graspijl. Zie onder G.\KS.

GARZEL, GERZEL (uitspr. gez3e/,/.ie R.s), m. GAR-
ZELING, GERZELING, m. en o. Grashng, graspijl,

fr. /ir//i J'hcybi'. Gerzelingen die op 't water voortvaren.

Een dauwdropje aan ieder gerzeling. De punt van eenen

gcrzel stekte in zijne ooge. Een pimpampoentje klom kings

eenen grooten gerzeling. — Zie -LING.

GARZERIJ, GERZERIJ (uitspr. gczzeric\ v. Weide,

grasveld, h. pre, bezonderlijk bij of rond eene woning. Dat

huis, die pachthoeve heeft eene groote gerzerij. Eene ger-

zerij voor den bleek van 't lijnwaad.

GARZIG, GERZIG (a\\.spr.gezzig, zie RS),adj.Grazig,

gia>rij];, wcl bcgraasd, fr. hcrheux.

GARZING, GERZING, v. Weide, bulk, h.pdhiragc.

In .Voordvlaandcren zijn or vele schoone garzingen. Eene

gar/.ing verkoopcn. Eenc garzing scheuren en in bouwland

verandereri. Tien ossen op ec: c garzing vetteii.

GASKOENJE, v., mv. gaslioenjeii, klemt. op tocn.

G rootc zoctc kcrs, vlccschkei'S,fr. giiig/ie. higarrcau, luikerw.

casi ogm: Zwartc gaskoenjcn. Roode of gele gaskoenjen.

— Men zegt nicest Aschoenje.

— GASKOE.MJEBOOM, GASKOENJEI..\.\R, m. Boom dic

gaskoenjcn draagt, fr. guignkr.
— OASKOENJEKERS (wvl. -KEIvRZE, iiitspr. kese, zie RS),

v. Groote zoctc kcrs, anders ook cnkel G.iskoenje, en Parcte

of Vlecschkecrze gcnaamd, fr. guigiir. Ga.skoenjekeerzen

eten. Een paander gaskoenjekeerzen. Roodc, zw.irte, bonte

gaskoenjekeerzcn

.

GASPIJN{wvl. GASPiiN'), m., klomt. op /»//>.•. Guit,

detigeniet, h. goiispin, polisson.

—GAST, z. Drol-, Truwecl-.

GASTOK, m. Sink om mcde tc gaan, reisstok, wandel-

slolv. Lien gaslok medenenien,

— Vgl. Gamande. Mis.schien bcler Gaanmandc en Gaan-

stok, even als Stiumgeld, staanplaats, tnz.; nogtans Kramei-s

denkt dat men beter -StageUl en Staplaats schreve.
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GAT, o. Straat, wcg, tlooitoclit, hd. .^irijc. Het naaslc

i:it (IV. le phis court chcmin) van Jabbekc naar Bniggc is

a) liicr. Dat is ccn vuil gat, een donker gat (eene vuile straat,

ccne doukeie straat). » EIck werdt ghehoiideii jegheus sijneii

gront... tc/naken ende bcteren de quade^«fc« ende wegcn,

soo datincDse mach gaen ende rjjden, * (Cost, van Cassel,

cccclij.) — Zie .\chtekgat, koutergat en ifENNEOAT.

— De zeevisschers geven den naam van gat aan een

iniallcn doortocht tiisschen t\vee droogten of zandbanken.

— Wonde, opening in 't vleesch. Hij heeft zich een gat

ill zijn hoofd gevallen. Een kwaad gat (eene wc&e wonde

ilie nict genezen wilt). Een loopende gat. •. Hy had in zyn

liooft zecr vele quade gaten die gheen ineesters en costen

ghcnesen. » (C. Vrancx.) < Om 't bloet te suyveren ende

schurft oft rappicheyt te genesen, ende loopende gaten te

cureren.... vooralle lieden die quade 'loopende gaten heb-

ben. :> (llcyman Jacobsz.)

— Het gat van een stroohalm, wordt anders Bout en

Stoppeleinde gen.aamd. Z. die woorden.

— Wei gat vaji eenen boom, anders Ende, o. Zie d. w.

— Een k-d.'aad gat, zie KWAAD.

— Icmand het gat afschieten, hem den weg afsnijden

met eenen binnenwegel te volgen en hem alzoo vooruit te

halen, fr. caliper le chemin a quelqu'un en gagnant le

devant par nn sentier. Fig. lemand de loef afsteken, fr.

faire la barhe a quelqn'nn. Wilt gij dat huis koopcn, gc

moet u haasten, of hij zal u het gat afschieten.

— lemand het gat a/slieren, hem uit het slierbaantje

werjien, t. w. met hem zoo krachtig achtema te slieren op

het ijsbaantje, dat men hem omverre werpt; anders gezeid

Afzelten.

— Elkgingaan een gat, de een ging alhier en de andere

aldaar. AIs men dat hoorde, verlietmen de zaal en elk ging

aan een gat. — Zie ENDE.

— /« een goed gat slaan, wel lukken, wel uitvallen. .\ls

't al in een goed gat slaat (d. i. als men geen tegenspoed ont-

moet), 't is aangenaam landboiiwer zijn.

— Opening langs waar men uit- en ingaal, eene poort,

eene deur, enz. Het gat van een pachtliof; zie hofgat.

Den meestendeel zijn ghedwongen het gat van de stadt te

kiezcii. » (P. Devynck.)

— Ifel gat iiitgaan nf jiittrekten,i\e dear uitgaan.henm-

gaan. Ik wenscli u den goeden avond, ik ga 't gat nil. Hij

trok het gat uit. AIs men 's morgens opstond, was de

bankroetier reeds het gat uit. — Fig. Sterven. Hij is het

gat uit.

— Tema?id het gat van den timmernMn iongen, hem de

deur uitwijzen, buiteujagcn.

— llel gat schoon hebien, vindtn of zien, eene voordce-

lige gelegenheid hebben of zien om lets te doen. Hij had het

gat schoon om te vluchten. Zoohaast hij het gat schouu

vindt, zal hij dat stelcn. Ik zie 't gat nog hiet schoon om
zoo lets te beginnen.

. — Hier en daar zijn in Vlaandereu plaatsen ofgehuchten

die 't Zwartegat heeten, d. i. waarschijnlijk zooveel als

Zwarte poorte, omdat er daar eene herberg of ander gebouw

was met eene zwarte poort. Althans zijn er ook plaatsen of

huizen die de Roopoorte (roode poort) noemen om eene

deigelijke reden.

— Het gat van eene bolletraag, d. i. de klinke. In 't gat

boilen. De bolle rolt in 't gat. Met een dobbe! gat bollen

(zoo hard bollen, dat de bollc m.aclit genocg heefl om nog

eens zoo ver te loopcn als de bolletraag lang is).

— Een gat maken om een ander te stoppen, eene schuld

maken om eene andere le dekken, fr. decouvrir Saint

Pkrrepour eoiivrir Saint Paiil.

— Met een lang gat ergens nanrtoe gaan, d. i. al trek-

hielcnde, ongeern, uit wees van slccht onthaald te worden

of anderszins. Hij wilde er eerst niet gaan, doch bij het veel

zeggen trok hij er eindelijk naartoe met een lang gat. De
*choolknaap naderde met een lang gat : hij wist dat hij straf

verdiende. Hij bracht het mij met een lang gat.

—GPkT(sensndiverso),z.Azrs-,AsM!ir-, Anker-, Asem-,

Bate-, Beggel-, Eers-, Goot-, Gote-, Hekcl-, Hof-, Huk-,

Kachtel-, Kijster-, Klabetter-, Klijt-, Klok-, Kouter-, Kriel-,

Lok-,Maze-,Mein-, Men-, Menne-, Min-, Mond-, Moosch-,

Nokke-, Pachel-, P.iggel-, Pulfer-, Rijg-, Rippc-, Schijt-,

Slijp-, Slok-, Spei-, .Spene-, Stelling-, Trek-, Trok-, Vaan-,

Vane-, Vcurst-, Vliem-, Vlijm-, War-, AVestrippe-, Wil-

galjc.

GATBEITEL (i\vl. g.vtbeertel, G-VTBEktel), m.

Bij timm. Kloeke beitel om gaten in het hout te steken,

schietbeitel, fr. bec-d'dne.

GATEBERD, o. Berd of plank met gaten doorboord.

In cciio wicijkcerne is er een groot gateberd dat de keern

van binnen in twee'n deelt, zoodanig dat de nielk, onder

'tkeernen, gedurig weg en weder door de gaten bruischt.

GATEBLAD, o. Een metalen of houten blad met

gaten, fr. plaque o{plauche trouee. Het gateblad v.m deu

trendel. Zie trendelblad.

— GATEN, '.. Deur-, Door-.

GATEPATEEL, o. Doorslag, verzijp, fr. passoire. —
Zip I'ATEEL.

GAVIG, adj. Hctzelfde als Gaaf, geheel, ongeschonden,

zondcr gebreken, gezond. Een gasig mensch. Hij kochtdic

koe, mecncndc dat zij gavig was. Gavig graan. Gavig hout.

Ciavig en gezond. Gavig en goed. Die appels zijn nog gavig.

— Ail. GaN-igheid (wvl. ook Gavigi, zie -heid).

GAUK, o., mv. gauks, gauken. Een hoen dat noch

haaii noch hen is, eene hen die geene ciers legt, een hoen

dat kiaait als de haan, fr. gaugaliii. Zie kukkeI-H.'VANTJE.

GAUSE (uitspr. gowse, zie au), v. Eig. hetzelfde als

h.jauge (maat, ijkmaat), oulings gouge :« Vn cabarier,

hoste, ou autre, vendant boire a debit, ne peut avoir potz en

sa maison et cabaret qu'ils ue soyent de gauge et grandeur

suflisante. s (Coustumes de la Salle et Bailliage de Lille, I,

l(i.) Dit w. gebruikt men in de volgende zegswijzen :

— P)e voile gause hebben, de voile maat hebben, den

overvlocd hebben. Ik heb dc voile gause van erwten, van

appels. Hij hecft dc voile gause van tarwe (hij heeft tarwe

in overvloed).

— Van de eerste, van de t-weede gause, van de eerste, van

de tweede soort of qualiteit. Tarwe van de eerste, van de

tvveede, van de derde gause. Gij zijt een man van de eerste

gause. Dat is van de eerste gause niet.

GAUW (wvl. GOW, zie au), is niet aleen het adj., maar

ook eene contractie van gaan U'if, laat ons gaan, fr. aliens.

Gauw voort (laat ons voortgaan, fr. partons, continuons').

Gauw zeere fr. allons vite. Gauw nu in plaats van morgen.
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• GAUW, z. Even-, Gispe-.

GAUWTE (wvl. GOWTE, zie AU), v. Gauwhcid, Gau-

wiglieid, fr. promptitudi-, as^ilite, adrcssc,

—GAVE, — GEVE, z. In-, Pille-.

GAY, tij Kil., z. GA.M, adj.

GAZWATER, o. Een woord bij 't voile gcbniikt voor

Pctrolie, h. pe'trole. Gazwalerbrandcn.

GE-. Bij onze vorige schrijvers ziet men, acliter kii!i?i€n

en moi;cti, ontUennender of onderviagender wijze gebruikt,

nicest altijd het verbonden werkwoord met ge beginnen,

hoewel het anderszins dit voorvoegsel niet hebbe. « Macht

men niet gheihisschen. » (J. Yperman.) '. Hy en n-.oclite de

Vlaminghen gheenzins ghezkn nochte ghebichten met

goeder ooghen. » (N. Despars.) « Al dat zijs consten ^A^/rt-

ch'ii <taAe g-kezacken . -> (Id.) « Die niet in W]t% gernmen en

consten. (Id.) <- Soo hoogh in de locht dat hy hem op het

leste niet meeren conde ghestcn. » (B. Siirius.) « So en cant

ghecn doodzonde ghcztjn. s> (C. Van Dordrecht.) Sy

konnen mAghekriiich-n sint Peters schip.s(B.van Haeften.)

<. Condy (kunt gij) niet lanck ghcknklfii, sit ofte staet ofte

waudelt. » (F. de Smidt.) « Sy en costen het yser niet wt

ghctrecken. > (C. Vrancx
.
) « Mijn tonghe en can niet wtghc-

spn-lvn den inwendighen brant des herlen. » (Id.) « Zonder

hulpe en cost sy niet op ghcstaen. » (Id.) « Wat souden

onse cooplieden conuen ghcdoen? » (Z. van Male.) » Wat
sonde men cunnen ghescggen?^ (A. Adriaensens.) . Hy kan

het wKi ghelyden. > (L. Vossius.) « Ick en heblie niet zekers

daer af connen ghcd'cten. » (J. Van de Vekle.)

Dit hoort men nog dagehjks in de volkstaal, b. v. Ik en

kan 't niet gehen (lijden). Ik en kan 't niet gebeteren (bcte-

rcn). Hij kan hem niet geluchten (luchten, zien). Ik en kan

't niet gebokken (bok.ien, fr. supporter). Hij en kan 't niet

geloochenen

.

— Het voorvoegsel gc versmilt in dc volgende sylbe als

dcze begint met eenen kiinkerof met h, of ook met /, n of/-.

Geiicht

Gehang, fr

Geiipend

Gehandig

Gehoorzaa

Geheel

Gelulcken

Geraken

Genomen

— geacht.

pcnturc — gang.

— gopend.

— ghandig.

ni — ghoorzaam.

— gheel.

— ghiklcen.

— gralcen.

— gnomen

.

Vandaar dit raadsel bij de kinders : JVanecr is mii vader

JiiW ?oc</ (ghoed, gehoed, b . en chapemi)i Antw. Ah hij

zi/ue kla/cke (mutse) aan hccft.

— Het voorvoegsel gc bij de deelwoorden wierd onlings

in de schrijvcnde taal ,en nu nog inde sprekende, weggelaten

voor li'den (geleden), blcvcn (gcbleven), komcn (gekomen),

vonden (gevonden), krcgen (gekregen). Dus zegt men : Het

is dne wekeu Uvn. Veel soldaten zijn daar blcvcn in den

slag. Waneer is hij koinetif lie hcb het niet vonden. Wat
hebt gij daarvoor kregcnf « Dit tiitlatcji heeft alleen plaats

in een kleen getal ongelijkvloeiende wcrkwoorden » zegt

I'rof. Eoimans. Bij dc Vriezcn is het voorzelsel ^'f nooit

^ebiuikt, b. V.

I'ielen (voclen) — field (gevocld).

Fieren (vocren) — fierd (gevocrd).

Hearrcn (hooren) — heard (gehoord).

— In Fransch-Vlaanderen bezigt men <• in plaats van gc

voor eenen consonant, b. v.

Gedreven — edreven.

Gelaten — elaten.

(iesmeten — csmeten,

Geschilderd — eschilderd. Enz.

Begint het woord met eenen Iclinker of met eene h, dan

valt ge gansch en geheel weg, gelijk bij de Vriezen, b. v.

Geasemd — asemd.

Geopend — opend.

Gehoord — hoord.

Gehandeld — handeld. Enz.

— Het Aig. VI. Idiot, stipt aan A2i.\.gc gebruikt is in Bra-

bant, als een voorvoegsel dat verzameling witdnikt in bijv.

naamw. Dit geldt mede voor Vlaanderen, waar men ook

7.Qgigei7vcc'7i, gedrie'n, geviercn^ gcii/z'cn, gczesscn, gc-

twintigoi, enz. Wij gingen ons gevieren naar stad. Zij zul-

len dat huns getienen wel doen.

In het Leven van de H. Christina, iiitgegeven door Prof.

Bormans, vindt men ^fin plaats van ze, nominatief en accu-

saticl meervoud en vrouwelijk enkelvoud, b. v.

Si locte ute tenen cloppe

al de honden van der stat,

en deed^/if [zc, I. illos) bassen en liidon, soo dat

si liep vore wat si conde,

als een beeste. Dacr iaeghden^Ai- (I. ipsam) de honde

buten weghs

Op doverste der lorene en der kerken

so sachmen?/;6' (1. illam) vlien als mcnt woud mcrken

;

op alrehande dinghe die hoghe warcn

niiicht maaghc (1. illam) nienechwerf sicn \arcn.

Prof. Bormans zegt vernomen te hcbbcn dat dit enclitick

_^e voor sf gebruikt wordt bij dcWest-Vlamingen omstreeks

DiNmude. Ik heb overal naar dit gebtuik gczocht, en nog

nergens gevonden.

GEAALD, adj. Geauwd, aren hcbbcnde. Tanve die

niager geaald en gestrood is, brengt likwijls veel vernepen

koorn voort. Langgeaald, kortgeaald, dikgeaald gras, enz.

— Zie A A I..

GEAAN, m., mv. gcanns, gcancn; vkhv. gcaantjc.

Zie J AAN, 2".

GEAPPELD, adj. Appelen hcbbende. Die boom is

wel gi'ajii^eld. Wij zijn van de jare maar weinig geappeld.

GEAUWD, adj. (feiald.

GEBAARMD,GEBARMD, GEBERMD, adj.cn

deelw. Mel bariricn, fr. rayc. (Tcbarnid papier. Gcbarmde

zeestrand. — Zie uarmf.n.

GEBAARSEL, o. Veinzerij, fr. feinte, dissinnilation.

Het zijn al gebaarsols, fr. lont cela n'esl qucfeititc.

GEBALGTE (ook geuoi.g te, zie i.), o. Bulk of balg

van een dicr,

— Veiachtondor wijze, ook van mcuschen.
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GEBAREN,^<iff«/-,A-(\vvl.ook j^< ./.«//./,;,- ,/,!._ imper-

fect), en in Veume-Ambacht ook g-ebocr, Jieb gtbaard (M.

ebaard, zie GE), b. en o. w. Zich houden alsof, veinzen,

ix.faire si'tnblaiit. Hij gebaarde te slapen. Hij gebaarde van

niet, hij en geboer van niet, fr. il ne fit semblant de rien.

Gebaren dat men ziek is. Gebaar dat ge bedroefd zijt,

ir.fais semblant d'etre triste. Het is al maar gebaren (het

is niet gemeend, niet ernstig). Hij gebaarde 't wel, maar hij

meende 't niet. « Den vader, ghcbaerende als oft hy ner-

ghens van en wist, is tot hem gecomcu \Tagende waiter

schuj'lde. » (J. Steeghius.) « Soratjdts sal hy de vlucht gJte-

baren en veysen. >
(J.

David, s . j.) « Ende gliebarende iet

anders op haiiden te hebben. » (Id.) « Moest ik daarvooren

zoo menigen Iveer mijn brood drocge eten, zonder te geba-

ren, om beuter op uwe stuiten te doen r > (K. Callebert.)

< Gaet er gy maer eens naer toe, maer ge moet van niet

gebaren, gy doTcsem ! 't mogt hem somwyleu nog Icwalylc

invallen. » (C. DuviUers.)

Ende hi voorden keiser al dare

Ghebaret! soude of hi bade.

(Macrlant.)

Ooc conste soe van buten ghcbarcn

Scoenre, dan soet meende biniien.

Xoch en mocht ick niet :;hcha-rei,

(Id.)

(I.. Vossius.)

Men smalt op w'i gcbaert dat gy het niet en hoort.

L. Denieyer.)

Sy was bly men kan niet nieer,

Ofgebaerde 't wonder seer.

(Vaelande.)

Wat men versint, wat men gebaert.

Elk volgt den ingeschapen nert.

(Id.)

— Zich gebaren, met een qiialificaticf. Hij gebaarde zidi

ziek, fr. ilfaisait semblant d'etre maladr. Ik gebaarde mij

gram. Gq moet u niet onnoozel gebaren, fr. // ne faiit pas

faire semblant d'etre e'tranger a la chose. Ik gebaarde mij

in slaap, fr. je faisais semblant de dormir. Ik gebaarde mij

den zoon van eenen prins. Ik gebaarde mij in grooten nood.

« Fraey, fraey, man, en gebaert n zoo onnoozel niet *

(C. DuviUers.) « Ick gebare tny somwylen eens droncken

om myn wyf te plagen. » (Id.)

— Dit woord is overal van dagelijksch gebruik. In eenige

plaatsen zegt men Begaren (zie ilET.\THK.sis).

GEBARING, v. Gebaarsel, geveins. Het zal niet rcge-

nen, het is maar gebaringe. Hij schijnl er blij en vrolijk ult,

maar 't en is maar gebaringe.

GEBARMD, adj. en deehv. Zie geb.v^vkmu.

GEBATTER, o. Battering. Zie b.vtteren.

GEBED.o. Zie de AVdb.

—GEBED, (— GEBEE, enz.) z. Ave-, Aven-, Aver-,

Jaar-, Jaargobeden, Jaargebecn, Kleen-, Kieengebee, Xuch-

ten(d)-, Xiichter-,

GEBEERD, adj. Zie gebergd.

GEBEKT, adj. met op. Belust op, gietig naar. Hij was

er op gebekt om eens luslig oesters te eten. Het kind was

op de laarte gebekt.

— In dezen ziu zegt men ook Bek hebben op. Hij had
geenen bek op dien hutsepol. Zie bek.

GEBENEDIJDEN (wvl. gebenedien, zie -ii n

gebenedijddf, gebencdijd, b. w. Zegenen, bij Kramers B ;

dijen, fr. be'nir. En gebenedijd is de vrucht uws licliaam
,

God wilde het geslacht van Abraham gebenedijden.

— Loven, danken, verheerUjken. Wij moeten God
gebenedijden voor zijne weldaden.

•^ Het deelw. met een negatief gesteld bij een substaa-

tief, dient om dit negatief te versterken. Hij sprak geen

gebenedijd woord meer (d. i. geen enkel woord). Daar was
niet eene gebenedijde ziel (d. i. daar was volstrekt niemand).

<•- Het is secreet, tiiet eenen gebencdyden mensch en weet er

af te spreken. » (F. vanden AVene.)
« Jan en sprak geen

gebened^d wooid. (K.. Callebert.)

GEBERGD, en ook GEBEERD (zware ee), adj.

Veilig, VI ij van gevaar. Men is niet gebergd (niet vrij) dat

men buitenga, of men krijgt een sneeuwbal naar het ho'^f.

Wij zijn niet gebergd dat we een woord spreken, of

wordt overgedregen. Let op wat ge doet : gij zijt niet geb.. ; ^

dat ge I.acht.

— ileest te Brugge. Elders zegt men Vrij.

GEBERMD, adj. en deelw. Zie g.:BA.\rmd.

GEBEUREL, GEBURREL, o. Geloei, gebrul. Het

gebcuicl \an den os. Het gebiirrel van den stormwind. —
,

Zie ]>ErRELEN.

GEBEUREN, onpera. w. Zie de Wdb.
— A/s hclpen gebeurcn, zie HELPEX.

GEBIJDEN, GEBIJEN, gcbeed, gebeden, (wv!.

GEBIEX, gebee, gebeen, zie-IEN"), b. w. Ontmoeten, bek\

zien gebeuien, ir.eproiiver, re?i£ontrer, voir arriver. \'

zulJen wij nog al gebijen ? Dat heb ik nog nooit gebeen. 1

1

heeft wondere dingen gebeen in zijn leven. « Een ghebed tot

Jfaria ghebenedijd, wekelick op den Zaterdach, indeii

weleken liem moet den mensch verblyen dat hy heeft I;

moghcn ghebyen om zijn zonden te belyen en te cry^i

gratiedeur Marien. » (C. Vrancx.)

Zy verhopen dit gheluck oock te ghebyen.

(J. de Harduyn.)

ilet u sehaepkens cpmt my leyden :

Uyt de bocken wilt my scheyden :

En ter rechterhandt verbeyden.

Dat ick dogh dit soo gliebi/de,

Als ghy die vermaledijde

Jaeghen suit ter slincker zijde

.

(Id.)

— Meest geliniikt in 't Land van Aalst.

GEBI JT, o. Hetzelfde aLs holl. Gebit, de tanden, fr. les

dents.

— Mondstuk, fr. mors, fiein.

—GEBIJT, —GEBIT, z. Gramette-.

GEBIND, o. Hetzelfde als Gebinte, d. i. al de balkea

en baiiden die een dale uitmaken, zonder de kepers, latten en

panuen.

—GEBIND, z. -GEBINTE.
GEBINDSEL, o. Verbinding, band. « Want den steen

zal uyt deu nmer rocjien, en het hout, dat onder de gebind-.

sehii der tinmicragion is, zal autwoorden. > (F. Vandi
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Wcrvc, v<ji Uili-mli- IhilKKUc i!, il:iig>i:im qitoii inter

Juncliiras ccdificionim est.) Flpt gcbindsel van den hoiul

is zijnc l<eten.

GEBINTE (wvl. GEBILNTE, zie ind), o. Bij timm., cnz.

Gesltl van saniongcbonden slukkeu hout, die men van

afstand lot afstand plaatst om de veurst en do ribbon te

dragen van eeii dak; bij Kramers Dakstoel gcnaamd, fr.

ferine. De gebinten van een dak. De niimte tusschen twee

gcbinten heet in fr. fraviv. (Kramers vertaalt gebinte door
poutre di' traverse). Het gebinte (bij ons 00k Sclieergebinto)

bestaat iiit \ier voorname stukken : tn-ee scheerstijlen, fr.

arbah'triers, een scheerbalk, fr. entrait of tirant, en een

makelaar of puntstijl, fr. poinion. Gemeenlijk zijn nog de

scheerstijlen ondersteund eu aan den niaUelaar vcrbonden
door twee schuine slukken hout, die men scheerbanden

heet, fr. eontrc-Jiches. De scheerballc is somwijlen 00k
ondersteund door twee schuinsche draagstukken die men
karbcelen heet, fr. aisselurs.

—GEBINTE, z. Aard-, Moer-, Scheer-.

GEBINTi EjBALK (wvl. gebiintebalke), m. Houten
balk die van ends t' ends boven op eenen muur ligt, en

waarop de gebinten nisten van een dak, fr. plate-forme,
sabtierc. De gebintebalk wordt 00k JIuurplaat genaamd.

—GEBIT, 7.. —GEBIJT.

GEBLAAI, o. Zie blaaierij.

GEBLAAIER, o. Zie onder bl.\-\ieren.

—GEBOCHTE, z. —geboechte.

—GEBOD, z. Halle-.

GEBODVENSTER (wvl. -veinstere, -veistere),
V. De venster waaruit men de hallegeboden luid afleest.

«Hij ghinck in die Halle in Ae ghebodtveynstere staen. s

(N. Despars.) <c Roupende van de ghebodtveynstere ter

Hallen uyt, totten ghemeente. s (Id.)

— Zie HALLEGEBijli.

-GEBOECHTE, - GEBOCHTE, —GEBOEF-
TE, —GEBORGTE, z. Voor-.

GEBOEIELIJK, adj. Houdelijk, fr. tenable. Het is

daar niet gebocielijk van de warnite. Het was daar niet

geboeielijk van den stank. De kerk was 0])gei)ropt van volk,
en 't was or zoo bevangen dat het niet geboeielijk was.

0'%^0'ElK'U,geboeide,heb geboeid,h. w. met //^^ of
dat als regimen. In eene plaats stand houden, geduren,
uitharden, fr. tenir. Wordt gebruikt in ontUennendc of
ondervragende wendingen met kutitien of mogen of zoo
lets. Hij kon het daar niet geboeien van den stank. Het
weder is zoo bang dat ilc het nievers geboeien kan. Hoe
kunt gij dat geboeien in zoo eene warme |)laats ? Het stonk
daar zoodanig dat het niet te geboeien was. Zie BOEIEN.
— N. Despars, bij wien dit woord dikvvijls voorUonit,

gcbrnikt het zonder het of dat

:

« Berghende henilieden
"I re die baermen van der veste, als zy ter gheendere
i-ie platse gheboeyen en consten van de groote ijsere

- uuten ende carreelen, die men dach ende nacht ter stcde-
w.iert in schoot. — Die orloghe daer Willem van Gulcken
hem zelven zo vromelick inne queet dater nieuwers eeneghe
I

' liaers omtrent der'stede van '&mg^\<i ghcboyen en moch-
' — Dat zo horribelicke zeere vroos ende sneeudc, dat

ieii overal omnuieghelick jugierde te zyne, yewers laugher

inl velt te ghcboyenc ofle ghedeurcnc. — Men omthooldc
hem up de cdseye, onime dieswille dat men, up tschavot

daer toe ghemaect, gheenssins gheboeyen ofte ghedeuren en
conste van den horribelen ende zcer verschrickkehcken

winde. » Dus 00k P. Dcvynck : .In de nacht speelen de
muggen ende wanl-luysen soo dapper hunne rolle, datter

gheen slaep altoos in d'ooghcn en kan gheboeyen. »

GEBOENDHEID, v. Hetgeboend zijn. Degeboend-
heid \an 't water, enz. — Zie boenen'.

GEBOERTE, o. Pachthoeve, landhoeve, de akkers die

een landbouwer bedricht. Hij woont daar op een schoon

geboerte. Hij heeft een geboerte van tien bunders. Een kleen,

een groot geboerte.

— Kramers heeft Geboerte in den zin van De boeren,

fr. les pavsans.

GEBOGENHEID (wvl. 00k gebogeni, zie -heid),

V. Staat van iels dat gebogen is. De gebogenheid van eenen

tak met vruchten geladen

.

GEBOKKEN, gebokte, geboM, b. w. Geboeien, uit-

harden. Wordt gebruikt in negatieve of interrogatieve wen-
dingen, met kunnen of mogen of zoo lets. Ik kan 't hier

niet gebokken van de warmte. Zij heeft hetklooster verlaten:

zij kon het daar niet gebokken.

— Zie bokken, en GE-.

GEBOMMEL, o. Bommeling. Het gebommel van

den storm op de daken.

GEBOOMD (wvl. GEBOMD, zie BO>tl, adj. Eenenbodem
hebbende. Eene kloek geboomde ton of kuip. Goed ge-

boomd land (d. i. dik van koomaardel.

GEBOOTHAMERD, verl. deelw. van Boothameren.
Zie aid.

—GEBORGTE, z. —geboechte.

GEBORTE, v., GEBORTIG, adj. Westvlaamsche
uitspraak van Geboorte, Geboortig, enz. ZieKXANia'ERKORT.

GEBOUWSEL, o. Gebouw, fr. bdtiment, bdiisse. Een
gebouwsel maken dat voor eene fabriek moet dienen.
V- Datter vele huysen, scheuren ende gebauwsels stonden. »

(Pauwel Heindericx. ) <: Dat clooster was een der merek-
weerdichste gebaicsels van dien aert in AHaenderen. > (Id.)

« Is dat huys niet wel ghemaeckt ? ist niet een schoon
ghebouwsel? •>

(J. David, s. j.)

GEBRAD, o. Westvl. vorm van Gebraad, fr. >oti. Zie

KLANKVERKORT. « 't Is eene groote dwaeshcyt liever den
rook als het gebrad te hebben. » (F. \'anden Wer\e.) « Ge
weet wel dat ik geen gebnid en kan gereed maken. > (C. Du-
villers.)

GEBRIEL,cn ook GEBRIELSEL, o. Iletbrielen.

Is dat een gcbriel in dat huis!

GEBRIKKELD, vorl. deelw. van Brikkelen. Zie BRIK-
KELEN-.

GEBRINSEL, o. Het brinseleu. brinseling.

GEBROKENHEID (wvl. ookGEBROKENi, zie HEI1>),

v. De staat van gebrokcn te zijn. De gebrokenheid v.in een
been of arm cischt de hulj) van den heelmeester. De gebro-
kenheid van den asem veigcmakkelijkt het loopen (zie

asem).

GEBRONSEL, o. Het bronselen, bronsehng.
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GEBRUIK(\vv]. GEBRCrK, zie ui), o., zonder mv.

Gedoente, doening, bedrijl, sprekende bez. van eene hofstede

die men bedricht. Die boer heeft daar een schoon gebruik.

Mijn gebruik is te groot. Die hovenier zou moaten een

raeerder gebruik hebben. Hij zou 00k zoo een gebruik

willen.

GEBUISCH (wvl. gebuusch), o. Het buischen. Het ,

gebuiscli van eene kanonscheut. Veel gebuiscli en gedniisch.

GEBUREN (wvl. GEBEUREX, zie u), gehtiurde, lieh

gebunrd, o. w. Buren, gebuur zijn. Die Iwee familien gebii-

ren niet wel. Hij gebuurt met alien die er rend wonen. Wij

trachten alien te samen wel le geburen.

— Gebnurd zijn, fr. avoisine. Wel gebuurd zijn (goede

gebiu-en hebben, fr. Hrc bicti avoisine). Slecht gebuurd zijn

met ieraand (ieraand hebben die maar een slechte gebuur

is, waarmede men niet wel rang overeenkomen, ofvan wien

men iets te vreezen heeft). Het zijn hier al dieven waarmede

ik gebuurd ben (die in mijne gebuurte wonen).

GEBURREL, o. ZieGEBEUREL.

GEBUUR (wvl. GEBEUR, zie r), ni., vUw. gc-imirf/r,

gebniirkt{n. De zijde langs welke een brood in den oven

tegen een ander heeft gelegen, en dus met.gcen harde korst

gebakken is, fr. baisttre. Een brood met twee geburen. Hel

gebuurtje afsnijden, opeten.

— Ook Gebuurkant, Gebuurkorst.

GEBUURD (wvl. gebeurd, zie u), fr. avoisine. Zie

GEBUREN'.

GEBUURKANT, m.. GEBUURKORST, v. Zie

GEBUUR, fr. baisure.

GEBUURNEGE (wvl. gebeukxege, zie u), v. Ge-

burin, buurvrouw, fr. voisine.

— C. Vrancx, Le-e. v. .Maria, bl. 184, heeft Ghebuer-

nede. — Zie -nege.

GEBUURTE (wvl. gebeurte, zie u), o. Gebuur-

schap, fr. voisinage. Een man uit het gebuurte. Er wonen

veel dieven in zijn gebuurte.

.... Ga, vraeg hel aen de heden

Van heel 't gebnei t.

(].B. Decorte.)

GECETERD, GESETERD, GETETERD, adj.

Met ceters bedekt. Geceterde schoudei. Geceterde eik. Ge-

ceterde aardappels. — Zie ceter.

GED, verleden deelwoord van ein (d. i. hebben). Zie

EIX.

GEDAAGD, adj. Bedaagd, bezadigd, fr. rassis, sage.

Een gedaagd jongeling.

GEDAAN, verleden deelwoord van Doen.

— Gedaan zijn in iets, er gevoelig aan zijn; er van aan-

gedaan zijn, Ir. etn affccte de. Hij was er in gedaan, dat

men hem zijne vraag afgewezen had. Welaan, ge moet daar

niet in gedaan zijn.

— llet innige voldoening iets goedkeuren. Hij vToeg de

dochter ten huwelijk, en geheel haar huisgezin was er in

gedaan. Zoohaast men dien voorstel d^ed, was er iedereen

in gedaan.

—GEDAAN, z. Aan-.

GEDAANTELING, m. en o. Zie onder -lixg.

GEDACHT, o. Hetzelfde als het holl. Gedachte, v.,

dat bij ons niet gekend is, fr. pense'e.

— £en vies gedacht, een aardig gedacht, een vies

mensch, een wonder persoon. Hij is overal gekend voor een

vies gedacht. Hij heeft geheel zijn leven een aardig gedacht

geweest. Hij is het aardigste gedacht van de wereld. Hij is

een geheel vies gedacht.

— Geen gedacht! er is geen gedacht van, er is niets van.

Gij verwacht dat ik u helpen zai : geen gedacht

!

— Bij teekenaars, schilders, enz. Uitvinding, fr. inven-

tion. Hij is in de Academic de eerste geweest in 't gedacht.

Die teekenaar is goed voor 't gedacht, hij lukt er wel in. J
—GEDACHT, z. Peerde-. 1
GEDAGEN, gedaagde, lieb gedaagd, o. w. Hetzelfde

als Dagen, dag worden. De diefte is gebevu^d den zondag '-•

nacht dat de maandag gedaagde (d. i. in den nacht tusschen
|

den zondag en den maandag). \
— Zie bedagen. "

GEDEEFEL, GETEEFEL, o. Deefehng.

GEDEKT, verl. deelw. van Dekken.

Ergens aan gedekt zijn, er aan gefopt, bedrogen zijn,

er eenen dek aan hebben. Zie dek.

GEDENKEN, b. w. Zie gedinkes.

GEDERTIGEN, telw. Dertig te samen, fr. a trente.

—GEDEUGD, z. ;Xooint-, Noois-, Nooist-, Nooit-.

GEDEUN, o. Het deiinen, fr. retentissement . Het

gedeun van eenen donderslag.

— Zie DEUNEX.

*GEDIED,GEDIJD,adj.,GEDIEDE,GEDIJDE,
m. Een woord dat men meermaals in de Coslumen van

Vlaanderen en elders vindt, in den zin van Vreemd, bui-

tenlandsch, een die geen poorter- of burgerrecht had in de

kasselrie, enz. b.forain, anbain. e Recht van Yssuwe sijn

schuldich te betalen de hoirs eude aeldingen van gedijde

persoonen, nergens gheen vTj'heyt van poorter)e hebbende

in Vlaenderen. » (Cost. v. Veume.) « AUe \Temde ende

gedijde petsoonen deelende 't goedt van eenighe keur-broe-

ders ofte keur-zusters vande stede, sijn schuldich te betalen

ten profyte vande selve stede den thienden penninck vanden

selveu goede, gereserveert de ghone daer raede de steJe

van Poperinge hanserie heeft. « (Cost. v. Poperinge.) Ai-

de sterf-huysen gltedijde ende nievers poorlerlick en sijn.

(Cost. v. Cortrj^ck.) « T'sy pootter ofte ghedijde. » (Kl.j

< Een vreerade of gliediede mach helpen defenderen den

inselene oft poortere die gheoverlast es. » (I. de Dam-

houdere.)

-GEDIEND, zie Uit-.

GEDIESCHELIJK (wvl. -lik, zie lik), adj. Verdra-

gelijk, geboeielijk, fr. supportable. Een stank die niet ge-

dieschelijk is. Het was in de kerk niet gedieschelijk van de

warmte, van de bangte.

GEDIESCHEN, gedieschU, gediescht, b. w. Uithar-

den, uithouden. Ik kan het daar niet gedieschen van de

hitte, van den stank, van den tabakrook, enz.

— Ook Gedijschen (wvl. Gedischen).

— Meest gebruikt in Xoord-AH.; elders zegt men Ge-

boeien, Bokken, enz.
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GEDIJD, a Ij., GEDIJDE, m. Zie OF.DIED, adj., en

(;eiiikiii:, m.

GEDIJSCHEN, b. w. Zie gediesche.n.

GEDINKEN (wvl. gedunken, zie ind), gcdacht en

;_;;J,n-/it, b. w. Gedenken. Gedink, o mensch, dat gij slof

/ijt. Oe moct die woorden wel gedinken.

Maer op dat gy dit noch

Te betei' souwt i;t'J/;iiv/t.

(P. Croon.)

God zalse in zijn rijcke grondtslierteliclj ghcdinkcn.

En met zijn Manna ende Nectar rijclcelijclc beschinkcn.

(P. Bacherius.)

— Het zal n gedinken, ge zult hot gewaar worden, ge

zult weten aan wat prijs, het zal n varen, het zal \\ beroii-

wen. Nil waardeert gij het geluk niet van nog uvve ouders

te hebben, maar 't zal u gedinken als zij zuUen gestorvcn

zijn. Velen achlen de dagelijksche zonde niet, maar het zal

hun zieltje gedinken in 't Vagevier. Hij heelt naar mij

niet geluisterd als ik hem ontried van soldaat te worden,

maar "t gedinkt hem nu in 't leger. De verloren zoon wilde

bij zijnen vader niet blijven en vertiok naai eeoe verre streek,

maar het heeft hem gedocht, als hij daar de verkens moest

wachten en van honger verging. Tk meende daar schooner

leven te hebben dan hier, maar \ gedochte mij

!

GEDJAK, o. Het djakken. Zie aid.

GEDJE, 0. Wordt gehoord in de zegswijze zt/it gedj'e

hebben in iets, er zijne voldoening, zijnen deun in hebben.

Hij zal er zijn gedje in hebben als hij dat hoort, als hij dat

ziet. Zijn gedje hebben in de vemedcring van zijnen vijand.

— Kil. heeft ghcddekcn , 1. proverbium, dicteriiim. Ik

meen dat ens Gedje, Gadje, zooveel is als Gaadje (zie

KLANKVERK.), vklw. van gade, gading dat Kil. vertaalt

door liibentia, voluptas, en misschien verwant is aan

't \. gmtdiitm.

GEDJOK, GEDJUK, o. Het djokken. Het gcdjok

van den rijdenden wageii.

GEDJONK, 0. Het djonken, gcdommel, fr. boiirdon-

nemcnt.

— Gesluimer, halve slaap.

GEDJUK, o. Zie gedjok.

GEDOED, GEDOE, GEDOEF, GEDOEG, GE-
DOENSEL, GEDOEN, GEDOENTE, o. Vcrzamo-

ling \'aii gebuuwen ter iiitoefening eener nering, doening,

gebruik, bedrijf, sprekeude van eene hofstede die men
bebouwt, van eene fabrijk, van eene graanmolen, enz., hetzij

men die in eigendora bezit of aleenlijk als pachter gcbniikt,

fr. exploitation. Die boer heeft daar een schoon gedocd, een

welgelegeu gedocdje. Die broiiwer wint veel geld met zijn

gedoente. Hij zou ook zulk een gedoef willen. Zijn gedoen-

sel kwijt gerakcn. Die hofstede is het grootste gedoeg van

de streek. Die suikerfabrijk is een gedoente dat veel geld

gekost heeft.

Ci^'00'E,'^,gcdi'ed,heb gedaan, o. w. Geraken, genoeg-

zaam hebben, zich vergenoegen met. Hij gedeed daarmec.

Ge moet daarmee gedoen. Ik lean met weinig gedoen. Hij

heeft niet veel noodig om te gedoen. Hoeveel geld hcbt gij

noodig? kunt gij met honderd frank gedoen? Daar zijn twee

sclirijfpcnnen : ge moel daarmec eene maand gedoen. « O
mijn siele, ect, drinct, zijt blide, ghi zijt noch rijcke van veel

goets om mcnich i.aer te g/u-doen. » (Th. van Herentals.)

— Genoegzaam zijn, fr. siijfire, Hre snffisant. Drie zak-

ken aardappels zullen wel gedoen. Tien frank zal gedoen
voor die reis. Het zal gedoen.

— Er voor gedoen, zich schikkcn in zijn lot, zich onder-

werpen, ondcrdoen, fr. sc re'signer, se soumei/re, ceder.

Lief of leed, hij zal er voor gedoen. Ik vrees dat die zieke

cr zal moeten voor gedoen (d. i. dat hij zal sterven). Nie-

mandontschampt de dood : wij moeten er alien voor"gedoen.

GEDOEN, GEDOENSEL, GEDOENTE, o. Zie

GEDilED.

GEDOERIG. Dit adj. staat in 't Alg. VI. Idiot, aan-

geteekend ,ils een westvlaamsch woord dat goed, ge-willig

beteekent. Men zal waarschijnlijk mislezen hebben, en
gcdoerig gem^aki van gedoevig of gcdoezig. Althans heb ik

nog nooit gcdocrig ievers gehoord of gevondcn.

GEDOEVIG, adj. Gedoogzaam, zachtmoedig, gevoeg-

z.-iani, kadullig, gemakkelijk om mede te leven en te hande-
len, fr. dotix, facile, accommodant. Een gedoevig mensch.
Gedoevig zijn. Een gedoevig karakter. Ge ziet wel dat ik

gedoevig ben (dat ik niet mocilijk ben).

— Afl. Gedoevigheid.

— Hoewel men gemeenlijk gedoevigmetge(ioezii^ verwart,

meen ik toch dat het etymologisch twee verscliillige woor-
den zijn, en dat het eerste eerder <;edoogza(.tn, eu het tvveede

zoetaardig beteekent.

GEDOEZIG.adj. Zoetaardig, goedaardig, zachtmoedig,

gewillig, fr. doux, 1. didcis. Een gedoezig mensch. Gedoezig
zijn. Het kind, eertijds wild en heftig, is nu gedoezig gewor-

den. Een gedoezig peerd. Gedoezig karakter. Gedoezig
spreken. Gedoezige manieren hebben.

— AJl. Gedoeziglieid.

-GEDOGENHEID, z. Plat-.

GEDOKKER, o. Dokkering, het dokkeren.

GEDONSEN, verl. declw. van Dansen. Zie aid.

—GEDORST, z. Uit-.

GEDOSSCHEN, westvl. uitspr. voor Gedorschen,

v.il. dorUv. van Derschen. Zie aid.

GEDREUM, o. Zie gedrom.

GEDREUMSEL, o. Zie gedro.msel.

GEDRIE'N, tclvv. Drie te samen. Wij zullen dat ons

gedrie'n wel doen, fr. -nous ferons bien cela nous trois

ensemble, e En gy en zyt toch maer \i\v gedrven om t' eten.

(C. Duvillers.)

— Zie GE-.

GEDROM, GEDRUM , GEDRUIM , GE-
DROOM. GEDREUM, .... /..„ kr mv. Gjdrang, fr.

/>n-ss,: /.:,/.'.

GEDROMSEL, GEDRUMSEL, GEDRUIM-
SEL, GEDROOMSEL, GEDREUMSEL, o. Ge-

drom, Gcdrang. Het gednmiscl van 't volk. Er is een kind

versmacht in 't gedrumsel.

GEDROOM, o. Zie gedro.m.

GEDROOMSEL, o. Zie gedrcmsel.
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GEDRUIFD (wvl. GEDRUUiD, zic UI), adj. Met dmi-

vcn voorzien. Ciij zijt beter gedruifd dan ik. Die wijngaard

is 1 )Vcrvlocdig Kedruif. \. T>e ivdrityfde hcrft.

»

[K. Debuck.)

GEDRUIM, GEDRUM, o. Zie GEDROM.

GEDRUIMSEL, GEDRUMSEL, o. Zie oedrom-

sri,.

GEDUCHTEN, li. w. Bij ons maar gehoord in dc

zcgswijs Nici hitttncn ^cdmhtcn^ d. i. niet Ivunncn lijden,

niet Icunnen verdragen. Ik kan dien mensch niet geduchten.

— Men zegt ook : Niet kunnen geluchten ; doch in de

gewesten waar men geluchten zegt, is gcducliten ni-jt

gelcend; en waar men geduchten gebruikf, liooit men

geluchten niet.

GEDUISTEN (wvl. geijuustem, zie ui), telwoord.

Diiizcnd te sanien, fr. a millc. — Zie GE.

GEDUREN (w\'l. gedeuren, zie u), gedtmrde, hcb

gcdiiiird, o. w. Hetzelfde als Duren, fr. durcr. Het zai niet

lang geduren. Het geduurde reeds drie jaar. Het diiurt en

't blijft geduren. « Ende iuder eeuwigheyt ghediiert. »

(F. de Smidt.)

— Geduur hebben, rust hebben, stilblijven. Die jongen

kan niet geduren, hij is altijd liier of daar.

— Ook substantieflijk. « Moyses is riiet Godt bezig op den

berg.... Dit volk beneden en lieeft geen geduercn, sy mur-

mureren dat liet kraelit. > (F. Vanden "\Ver\'e.)

—GEDURST, GEDORST, z. Uit-.

GEDUUR (wvl. GEDEUR, zie u), o., zondev mv. Ver-

blijving, iiist, stilstaan. Geen geduur hebben (geene rust

hebben, altijd in roere zijn). Er zit geen geduur in dien

mensch. Een mensch zonder gedimr. De kinderen zijn

zonder geduur. Als het uur begint te naarzen van te ver-

Irekken, hij heeft geen geduur meer, altijd meenende van

te laat te komen.

— All. Gedurig (rustig), Ongedurig.

GEDWELMD, verl. deehv. van Dwelmen. Zie aid.

GEDWONGENHEID (wvl. ook gedwongexi, zic

-HEiiJ), v. Dwang, slaat van gedwongen te zijn. lets ver-

richten uit gedwongenheid. In gedwongenheid zijn. De
stoomketel sprong van gedwongenheid.

—GEEF, z. Uit-. — Vgl. -G.-VVE, -geve.

GEEFACHTIG, adj. Mild, goedgeefsch, fr. liberal,

faisant soii--iiit I'anmone mix pauvres . Hij is geefachtig

en kcrkelijk. o Ware hij zoo geefachtig als hij trekachtig is!

GEEFDAG, m. Dag op welken men aan de bedebars

de wckelijk^'. lie of maandelijksche almocs geeft.

—GEEFSEL, z. Toe-, Uit-. ^

—GEEFSTER, z. Benaar-. Vgl. —gever.

—GEEL (loco — Geer), z. Nave-.

GEELJONK (wvl. gilwjonk), o. Eene ziekte van

kleene kinderen, fr. I'ictvre des nouveau.\-ne's.

— ZieJONK.

. GEELW, GELUW, GILW, adj. Hetzelfde als

'thoU. Gcel, h. jaHiir, tng. yellow, angels, gealnwe. Geel-

we bloeni. Geehv lint. Geelw van Ideur. tTwee vleclukine

van g/ieluwcn hare. » (Oud gedicht.) « Root, gcelwe, blau

en groen » (Boetius de Boo Jt.)

Weuneer de son hacr lauwe straelen

Op 't geelwc was doet rechte daelen,

Soo wordt het wann en socht. (Id.)

GEELWACHTIG, GELUWACHTIG, GILW-
ACHTIG, adj. Gcclachtig, h. jaumiln:
— All. Gcclwachtighcid.

GEELWENDIG, GELUWENDIG, GILWEN-
DIG, adj. Gcelachtig, h. jaumitre.

— Afl. Geelwendigheid.

— Zie -endig.

GEELWEZUCHT, GILWEZUCHT, v. Geel-

zucht, fr. faioi/s^c.

GEELWIGHEID, GILWIGHEID (wvl. ook

geelwigt, zie -heid), v. Geelheid, hoedanigheid van lets

dat geelw is.

GEELWJONK, GELUWJONK, GILWJONK,
O. Zie GEEI.JONK.

GEELWTE, GILWTE, v. Ceelwigheid. De geelwte

van 't g<m(l.

GEEN, bijw. Wordt dikwijls gebniikt in plaats van

niet gevolgd van een adj. of adv., b. v. : Het is geen waar,

fr. ce n-'cst pai vrai. Het is geen koud, fr. il ncfait pas
y/o/(/. Ik kan hem geen meester. Ik ben dit pe;rd gean

meester. Hij is geen zoo rijk als zijn breeder. Ik wil geen

zoo lang meer wachten. Had hij geen zoo zeere geloopen,

hij kwam te laat. Het is geen goed (het geldt niet). Geen
klaar zien, fr. ne pas voir clair. Hij loeg dat hij geen klaar

zag. 't E'l is geen zoo ('t is zoo niet, Ir. ce n'est pas ainsi),

— Even als men zegt niet met alien, zoo vindt men bij

onze schrijvers ook geen met alien, « Maria heeft willen

onderstaen als andere de wet der zuyveringhe, daer sy

gheen zuyveringe tnet alien en hadde van noode. »

(C. Vraucx.)

GEENVRIEND, m., met het accent op ^^-f?;;, als een

compositum zijnde, wordt maar gehoord in deze schert-

seudc zegswijze Een let voorder of Geenvriend (een lid of

graad verder dan Geenvriend), om te zeggen dat iemand

met ons niet vermaagschapt is. Is hij van uwe familic ? Ja,

zoo een let voorder of Geen-vriend.

GEEPE, v., met scherpl. ce. Bij de zeevisschers. Een
vibch die in 't fi . orphie heet, 1. belone vulgaris. (Van Be-

neden, A. P. 1S65-66, documents bl. 602.) J

GEER, GERE (zware c), m. Begeerte, lust naar lets,

fr. de'sir. Dat is zijn gere. De kok zal het vieesch braden

naar uwen geer. Dat is gedaan volgens mijnen geer. Dat

was zijn geer niet, fr. ce n'etait pas Id cc qu'il desirait, il

ne desirait pas cela. Geer hebben naar iets. Geef de koe

gecne klaver : zij heeft er geenen geer naar, zij zal ze niet

eten. Ge meugl dat al schikken naar uwen geer, fr. selon

votre goiit

.

GEER (scherpl. ee), m. Schuinle, scheeve zijde van

een gebouw, scheefeinde van een stuk land, enz., anders

gezeid een Haai, fr. biais. Die kamer heeft eenen geer.

Die akker ligt met eenen geer aan de noordzijde

.

— Spilstoeloopendc stuk lijnwaad of andere stoffe, die

men in een kleed steekt ora de wijdte te vermeerzen, fr.

pointc, gousset, chanteau. — Het woord met deze betee-

kenis staat in de woordenb. ; doch vr. ; bij ons is het vr. en

ook m. Eenen geer snijden, innaaien. Eene geere in eene

hemdemouw. (In 't Land van Aalst zegt men Geerd, m.,

mv. gecrdcn, scherpl. ce.)
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— lets van zync i^eercn sclmddt'ii, anders gez. Van zijnc

schoeren schuddcii, d. i. zicli niet aanlrekkcn. Hij schudde

't van zijne gecren, en liet niij aleen begaan. Hij had zich

iii'l die zaalv belast en zoclit ze nu van zijne gecren tc

Mhudden.
— lets aan iemands get'rcn latfn, hem do zorg en dc

vcrantwoordeHjkheid van iets overlatcn. Bemoei u met die

zaak niet, men zou ze aan uwe geeren laten.

GEER, z. Ave-, Aver-, Nave-. Vgl. Navegcel.

GEERDE (zware ee\ v. Roede, gard^. Kil. Gheerde,

gaerde, 1. Tiirga. « Visx'vs, ghecrdc wtter wortelen van iesscn

gesproten » virga ex radiceJesse. (A. Biins.) « Detir Maria

die maechdelicke g/ieerde. » (C. Vrancx.)

— De gcerde van eenen vlei of vlegel bet. in Braband

den ."iteel waar de derschvlegel aan hangt, bij ons Vleistaf

geheeten, fr. manchc defle'au ; maar in Noord-Vlaanderen

is 't de derschvlegel zelve die aan den vleistaf vcrbonden is

met de koppelkoorde en die op de aren slaat als men derscht.

(Zie vr.EiGEERDE). De vleigeerde in Noord-Vl. is veel dun-

ner en langer dan de vlegel in Znid-Vl. waar men het woord

geerde niet gebrnikt. In den vlegel zijn er kertels waaraan

men de vleikap met naaiwelster vaslrijgt.

-GEERDE, z. \negcl-, Vleger-, Vlei-.

GEEREINDE,GEER-ENDE,o.Haaieinilc,sclniin-
loopend einde van een sluk land.

— Van Geeren (schetpl. ee), d. i. ^chuin loopcn, fr. rtrc

de biais. Zie HAAIEN.

GEERFD, deelw. en adj. Gee'ifd zijn aan iets, icts

hebben, het genot van iets hebben. De timmermans, de

smids, enz., waneer een nieuw gereedschap of alaam in

hunne handen breekt, zeggen dikwijU : ik heb het wel

gepeisd dat ik er niet lang aan geerfd zou geweest zijn. Ik

heb er lang aan geerfd geweest. Hij zal er niet lang aan

geerfd zijn.

— Vgl. lets aan zijn erve draaien, iets verkrijgen, beko-

men. Ik weet niet hoe ik dat boeksken ga Icunnen aan mijne

erve draaien.

GEERHOEK (wvl. GEERHOt;K, scherpl. ce, zie ou), m.

Hetzelfde als Haaih<jek.

GEERN(E, bijw., zware cc. Hetzelfde als 't holl.

Gaarne, fr. i'o/o«//f«,- compar. liever. <'.^\k. Ben blydc dat

ik nit de requisitie gevallen ben, want auders zou ik mis-

schien nog andermael een kalfsvel mogen koopen om eenen

ransel van te maken, en 'k zou niet geern. » (C. Duvillcrs.)

— Geern hebben (wvl. geern ein, zie Ein) met een sub-

stantief tot regimen. Behagen vinden in iets te hebben, fr.

aimer a avoir. Die jongen zou geern eene vlasvink hebben,

maar nog liever eenen nachtegaal, en liefst van al eenen

pa])egaai. Xiemand heeft geern armoecle. Ik heb niet geern

zulk volk in mijn huis. Hij heeft geern den winter, ik hoi)

liever den zomer.

— Men zegt uiede : Hij heeft geern warm, fr. il ainie a

avoir chaiid. Hij heeft niet geern koud, fr. it n'aiine pas a

avoirfroid.

— Met het voegw. dnt of te, fr. aimer gite. Ik heb niet

geern dat men mij verstrooit. Hij heoft niet geern lang te

wachten. Ik heb geern dat mijne vrienden mij komen bezoe-

. ken. Hij heeft geern dat het vriest.

— Geern zun iets, behagen vinden in tc zicn, fr. aimer

a voir. Hij ziet geetn eene gothische kerk, eene schilderij

van Memling. Ik zie gccrn de kinders spelen.

— Geern zien dat, fr. aimer que. Ik zie geern dat de

kinders spelen. Ik zie geern dat men overecnkomt.

— Geern zien iemand, beminnen, liefdc toedragcn, fr.

aimer . De oudcrs zien hunne kinders geern. Zij zien mal-

kander geern. Hij ziet mij niet geern. Hij is geern gezien van

iedereen.

o Landeken ! o zyt maer kleen
;

Xiet meerder zou 'k u geren

;

En 'k zien u — zulk en is er gecn —

•

En *li zien u toch zoo geren,

(G. Gez.)
— GEERN, z. Groei-.

GEERNAAR, GEERNAREGEERNAART, m.,

met den klemt. op geer, zware ee. Gamaal, fr. cre-vettc,

Geernaarts vangen, koken, verkoopen, eten. De mossel wilt

de geernare dragen (zegt men aan een kind dat een ander

W'ilt dragen, enz.). Hij heeft zooveel zinneu als geernaars

pooten (hij is zcer veranderlijk van gedachten).

Blanckebergsche n-/;(V.'/v«j<-7-;.

(Ed. Dc Dene.)

Al waer hy hem voorziende

Van mussel, gheernaert, creeft.

^Id.)

— Bij kantwerksters. Soort van marklkantjc waar

liguurtjes in gewrocht zijn die.cenigszins aan gecrnaars gclij-

ken. Dat meisje maakt den geernare. Eenen geernare

verkoopen voor " 1 '2 stuivers de elle. — Zie onder

OOIEVAAli.

GEERNAARMAN, m. Visschei of verkooper van

geernaare, « Een gccrnaert-man heeft iicm voor een rogh

ghevist. » (L. Vossius.)

GEERNAARSOOM, m.,vkhv. -oompje {yiy\. -ompje,

AK Ki.AXKVEKKOKT.i. Hij zcevisschers. Eene kleene visch-

soort die fr. callionymc heet.

GEERNAART, m. Zie geernaar.

GEERNAARTMAN, m. Zie geern.\arman.

GEERNARE, m. Zie geernaar.

GEERNIGHEID (wvl. 00k geer.mgi, zie -HEtu), v.

lets doen viit geernigheid (<1. i. geern, fr. volontiers). Hij

doet dat, niet om geld te winnen, maar uit loutere geer-

nigheid.

GEEROM ! of GERE ! "t GERRE ! Roepwoord om

een peerd links te duen afkcercri, fr. dia.

— Zie Jfi.

GEERTEN, geertte, licb gegeert, o. w., zware ee.

Siluiiveii. Zie GARTEN.

GEEST, z. Lrnlit-.

GEESTGETUIGER (wvl. -getuger, zie ui), ni.

Snn,\cr, gnuilsprcker, fr, blagueur, hdbleur, qui fait

moiiire d'esfirit.

GEESTIG, adj. Vrolijk, histig, vcrmakelijk, fr. g<r,

joyeux. amnsant. Een gecstig mensch. Hij is altijd geeslig.

Een geestig verhaal. Eene geestige waudeliug doen. Zij

warcu daar alien geeslig. De wijn ma.akl iem.and gecstig.
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's Zomeis is liet geestiger dan 's winters. Dat is geestig voor

u, maar niet \oor mij. Hij heeft vandage geestig geweest.

Bcvallig, lief, mooi, Sx.joli, gentil. Een geestig kind.

Ecn geestig buisje. Een geestig kleed. Geestig aangeklecd

zijn. Een geestige bloemhof. Dat zijn geestige bloempjes.

Ecn geestig hondeken. Dat is geestig geschilderd. Een

geestige aimstoel, tafel, of ander meiibek

GEESTIGAARD, m. Een violijk, blijgeestig mensch.

t. Ondcr liiin licvond zicli een geesilgaard, die door aUerlei

kluchtige poetsen de anderen een aaugenaam tijdverdrijf

verschafie. » (L. Vanhaecke.)

GEET(E, v., selierpl. ec Hetzelfde als 't lioll. Geit, fr.

chei'rc. Zie EI.

Fig. Zecr dwaas vrouwmensch. Eene dwaze geete.

Eene geete van een vrouwmensch.

lemand de geete zettcn, wordt gezeid van iemand die

zijne vrijster op eene zekere plaats bestelt en daar wachten

laat zonder haar te gaan vinden. Hij heeft ze de geete gezet.

Zij wicrd daar de geete gezet. — Deze uitdrukking, in

't Kortrijksche gebezigd, is waarschijnlijk eene vcrbastering

van het Poperingsche te gette zettfn, fr. mettre qiielqu'nn

ail giict. Zic (iP.TE.

— Vgl. If pfi-rc staan, te wackt staan.

GEETEBOER, m. Geiteboer, iemand die ecnig bud

heeft, genocg cm geeten te kweeken, maar te weinig om

eene koe Ic liouden.

GEETEPLEK(KE, v. De woning van eenen geete-

boer, een hiiis met ecnig land waar men geeten houdt. —
Zie i'i,KK(Kr-.

GEEUWL, adj. Zie GEWEL.

GEFLETER, >. Het geven van fleters. Zie FLiVrEREN.

GEFLIEFLOTTER, o. Het fiieflotteren. Zie aid.

GEFLOTSEN, deehv. van Flctsen. Zie aid.

GEFOEFEL (wvl. geI'OUI-el, zie ou), o. Focfcling.

Zie KOF.l'EI.l-.M.

GEFRAKT, adj. Met eenen fiak gekleed. Hij is

schoone gcfrakt.

GEFRINGD, adj. Met fringen of franjen, fr. /range.

Gefringdc rolgordijnen, kleederen, enz. — Zie fringe.

GEFRONSTHEID, v. De staat van gefronst te zijn.

r>e gcfronstlicid van 't voorhoofd iseigenaan den ouderdoni.

GEFRULD, adj. Met frullen. ZieFRULLE. Een gefndde

bladstecl. Iten kleed met gcfmlden onderzoom.

— All. (icfnddhcid.

GEGAANSEL, GEGAATSEL, GEGASEL, <>.

Het gaan. Er is een groot gcgaansel uit en in dat liuis. Er

is veel gcgaansel laugs dezen weg. Dat gegaatsel weg en

vveder gceft mij .-.chterdenken.

GEGABBER, o. Gabbering.

(De k.alkoen) gaapt en geeft

Zulk een go! gelend gegabber,

Zulk een snabbelend gesnabber.

((i. (tcz.)

GEGASEL, •'. Zie gegaansei..

G'E,Q'E'ii'E.'e.l,Kli(m\ifr.geg/ur/e>,),gcgclieeldc,gegc-

licild, b. w. Geheel laten, niet in dcelen scheiden. Wil ik

die rapen doorsnijden? Neen, ge moct ze gegeheelen. Gegc-

heelde appels braden.

— Dit woord, gevormd van nhcel, is gebniikt; maar is

he.t van goed gehalte.-

GEGLARI(E, o. Het glarien, fr. chatoyement. Het

geglari der oogen. Het geglari van een zijden kleed. — Zie

GLARIEX.

GEGRAAND, verl. deeKv. van Granen. Zie aid.

GEHAARD, adj. Die haar heeft, fr. qutades ckevevx, 1
Jfs poils. I
—'Leege gehaard zijn, haar hebben dat staat tot leeg op

?J

het voorhoofd, een kleen voorhoofd hebben. Hij is leege

gehaard. Fig. "Weinig verstand hebben.

GEHAKKELSEL, o. Gehakkel, gestamel, fr. begayc-

ment.

GEHAND, adj. Die met de eene hand beter en

gemakkelijker werkt dan met de andere. Hoe is hij

gehand (met welke hand werkt hij) ? Rechts gehand zijn

(met de rechte hand werken). Slinks gehand zijn. Die

slinks gehand is, bolt met de slinke hand, slaat den bal

met de slinke hand, enz, Een delver of graanderscher, die

rechts gehand is, houdt met de rechte hand de spade of den

vlei te midden den staf. Alleszins gehand zijn (kunnen

slinks en rechts werken). Die werklieden zijn alien gelijk

gehand (werken altemaal met de rechte hand, of altemaal

met de linke),

— Op lets gehand zijn, vccrdig en rap zijn om lets te

verrichten

.

GEHANDIG, adj. Gemakkclijk, geschikt en aange-

naam cm to gebraiken met de hand, fr. commode, facile «

manier. Een gehandige boog. Een gehandig schietgeweer.

Een gehandig werktuig. Die schaaf, die hamcr, die beitcl is

niet zecr gehandig. Gehandig keukengerief Een gehandige

lessenaar. Die woordenboek is schoon gednikt, maar hij is

niet gehandig genoeg. c t' Gebedt des Hecren is soo con en

ghelianJigh van Christo ghemacckt, om dat wy altydts en

lichte int gliereedt hebben souden. » (J.
David, s. j.)

GEHANG, o. Zie g.\ng.

GEHEELBAK, o., zonder mv., zijnde een collectief

Brikeii of kaieclsteenen die wel doorgloeid en doorbakken

zij:-.; tegenover het Halfbak, dat maar half gebakken is.

GEHEEM, o., scherpl. cc. Hetzelfde als Geheim, Ir.

secret. — Zie El.

GEHERT, adj. Een hcrt hebbende, moedig, vlijtig.

(ielu-rt zijn op iets, liefde en geestdnft hebben om lets te

doen, anders gezeid Gemoed sjn op iets. Hij is er op gehert

om eens naar Londen te reizen.

Wordt gezeid van 't graan dat zijnen hoogsten graad

van rijpdom heeft, zoodanig dat zijne meelbloem reeds

kloek en voedzaam is. Dat koorn is wel rijp, maar 't is nog

niet gehert. In schoon warm weder is de rijpe larwc wel-

haast gehert.

GEHOED, adj.. fr. porlant chapeau; zie onder r,E

een kindcrraadsel daarop.

GEHUILSEL, (wvl. gehuulsel, zie ui), o. Gchuil,

het Iniikn. Het gehuilsel van den wind in de kave.

GEI, adj. Zie GAAI, adj.
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GEIJKT (wvl. GKIIKT), dvcUv. van IJkcii. Zie akl.

GKIL, adj. "Wordt gezcid van Kaftiedrank die cciicn

braklicn en onaangenamen nasmaak liecft. Die kaflie is geil.

— Wcgens de uitspraak van j^eil, zie EIL.

GEILDIG, adj. Zie GILDIG.

GEJAAGDHEID, v. Zie onder gejogen.

GEJOGEN, veil, deelw. van Jagen.

— All. Gejogenheid, anders 00k Gejaagdheid, v. Angst,

cinnist, fr. agitation. Die mensch is altijd in gejogenheid

en in vreeze.

GEJONSTIG, .idj. Verkorte uitspra.il. van Goejonstig,

goedjunstig.

GEK, m. Schinip, spot, fr. rai/lerif. « .So dat bi liaer-

liedcr glicrl' cnde schircp menighe dneclit achter blijft. »

(Til. van Herentals.)

GEKALKOEND, adj. Met eenen kalkocn voorzicn.

I'.inc gckalkocnde tang. Een gekalkoend boetseerijzer.

GEKAPSEL, o. De daad van kappen, gehak.

— Een lijn gehakt iets. Gekapsel van vieesch, fr. luitltis.

(jckapsel vai. mocskniid.

GEKATEILD, .idj. Met k.ateil voorzien of versierd.

Dat huis is wel gekateild. Die boom is te veel gekaleild

(heeft le veel takken). Gekateilde letters, fr. c'critufc cade-

We. Eene vrouw is gekateild, als zij gekleed is met veel om-

slag, met linten en slingers en ander sieraad, {x.pomponncf.

Zij gaat gekateild gclijk eene princesse. — Zie k.vteil.

GEKA\A^AUW, o.Kawauweling, wawcling, fr. foji/A

lagr. — y.k- I. \\\ AiiWEN.

—GEKEERD, z. In-.

—GEKLAK, /. H.nid-.

GEKLATER, GEKLATERSEL.o.Gcklad, fi. bar-

boiii/ia:,',; ;r//foN?iagc. — Zie KL.VTEKEN.

GEKLEEDSEL, o. Onfatsoenlijke kleci'.ing, h.accoii-

treiin/it. Hit liclachelijk gekleedsel van datvolk.

GEKLEKER, o. Het klekeren. Het gekleker van een

klakinolentje. Ilet gekleker van de tanden.

GEKLOERIESEL, o. De daad van kloerii-n, van

dooreeninengelen.

— Klocrii,", mismas, mengelmoes. Een gekloeriesel van

wortelseu rapen.

GEKNIJS, o. Do da.ad v.an knijzen. Zie KNii/.r.x. Dat

geknijs gaal iiiij tegen.

GEKNOTTER, GEKNOTTERSEL, o. Zie (.1 -

KNUTTER.

GEKNUTTER, GEKNOTTER, GEKNUT-
TERSEL, GEKNOTTERSEL, o. Knotering. Het

geknutter\'an den voi;cl. Het geknuttervan een gemclijkwijf.

GEKOEKETIEND, verl. deelw. v.in Koeketienen.

Zie aid.

GEKOUST, adj. Die kousen aan de bccncn hccft. ije-

koust en geschoeid zijn.

— Riiigjiootig, fr. pattii. Eene gekoustc duif. Een ge-

kouste haan.

GEKRABBELSEL, o. Gckiabbcl, krabbeliiig.

GEKRAVEL, >. Kiaveling. Het geluavel van de niic-

n n, van de kevcrs, van de rupsems,

GEKREVEL, GEKREVELSEL, <>. Krnelingc.

Jktgckrcvel van de inseklcn. (iekrcvclscl baart jcuktc.

GEKRIEM, o. De daad van 'I kriemen : gekrici; ge-

micrel
;
grijiilng. Zie KRIEME.V.

GEKRIEP, o. De daad van 'tkricpen. Zie kriepen.

Dat gckricji verveclt mij sedert lang.

G^KKliGKH, gclirecg, getri-gei!,h. w. Hetzelfdcals

Krijgcn, fr. oblcnir. Ik gekrceg het met inoeite. Hij zai

't niet gekrijgen. « Om penninghen tc ghecrigene. - (N. De-

spars.)

— Zie CE.

GEKRIJZEL(\vvl. r.EKRt/.Ei.), o. Krijzelinge.

GEKROMPENHEID (wvl. ook gekkompeni, zie

-hkid), v. De staat van gekrompen tezijn. De gekrompen-
heid van laken datgewaterdis.

GEKRUIMD (wvl. GEKRUUMD, zie v\\ adj. Dat
kruiin inliccft, rijk in schoone en vastc gedachten, fr. mh-
itanlitl, noiiiii. Eene redevoering' die wel gekniimd is.

GEKRUISBEEND, verl. deelw. van Kmisbeenen.

Zie aid.

-GEKWAK, z. Pnit-.

GELAAG, GELAGE, o. Hctzclfde als Gei.ag, fr. ccot.

Het gelage betalcn.

— Dus zegt men ook Gewaag voor Gewag.

GELAAI, o: Laaiing. Zie l.\aien.

GELAAS ivl. GET..\ES, zie .\E), o. Lezing, het lezen, fr.

Ifiinrc ; prirrc. De niinnen zijn in het gelaas (zijn bezig

met bidden).

GELAGE, o. Zie gel.v.\g.

GELAND, adj. Dcelhebbendc in een land, medegenoot

in eenen eigcndom. Wij zijn met vieren geland in die liof-

slede, fr. nous sojnmrs ii qttatrc proprictaires de eette

ferme. Ik ben met hem geland in dien bilk

.

— Kig. Met iemand geland zi/'n,- aan hem verbonden

zijn, met hem moeten leven. Hij is met eene booze vrouw

geland

.

— Aanpalende, aangrenzende, bolcndcnde. Hij is gcl.iud

aan den steenweg (hij heeft land dat aan den steenweg

paalt). Mijne hofstcde is geland aan de zijne. <t Te verbeu-

rcn bij den gonen die aende zydc, daer den dilf ofte gracht

hglit, gliclandt is. » (Costumen vaiiden Lande vanden

Vrycn.) « Alle de ghone iWe glielamlt zijn jeghens stiael-

kins. » (Cost. v. Veurne.) « Straeten, bruggen ende water-

looix-n de welkc by het Gemcentc, ende niet by de naeste

glielande staen Ic onderhoudcn . » (VI. Sctting-boec.

)

GELANDE, m. Die land bezit, grondcigcnaar, h. pro-

piii'taiie. Men ondersclieidt groote gclanden en kleene

gclanden. Om groote gelande te zijn, fr. grand terricn,

mnet men ten minsfe vijftig gcmet of twee ea twinlig hec-

taien land bcziiten aan voile geschot onderhevig. De groote

gelandcn htbben stcnireeht in de Wateringe. Er zijn kerk-

fabrickcn die groole gelande zijn. « Dat de sluys-meestcrs

ende glielande ghchouden worden ten naesten dijnghc-

daeghe tcr camere 'sLandts vanden Vrycn te commen. »

(Kcurc vande Waeteringlie van IJIanckcnberghe.) « Die

ilaer die ptii.cipaelste ende die mcesic glielande was. >

(N. Despars.) « Dat men voorlaen geenc poiiitinge doen en
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sal van biune-kostcn, ten^y alvociren by Baillu en Schepe-

nen, twee vande meeste proprietarissen, by de ghemeene
Gelande, ende vyf Xotable, oy de Insctene te kiesen, reso-

lutie sal worden jjenomen... » (VI. Setting-boec.)

—GELANT, zie Rooze-, Trooze-.

GELATTIG, in Braband GELETTlG.adj. Zie GLAttig.

GELD, o. Munte, fr. monnaie, argent. Afgeroepen
'

geld, fr. argent de'cri'e'. Korteres van geld hebben, in 't geld

kramen (in nood van geld zijn).

— Het geld heeft gecnen steert, men kan het niet vast-

houden, het glijdt door de vingers, men raakt het gemakke-
lijk kwijt.

— lemand zyn geldgevcn oi tel'^n, hem betalen, bezon-

derlijk eenen werkman of dienstbode om hem af te danken.

Ik telde hem zijn geld en zond hem weg. Indien gij nog
eens dronken thuis komt, ge krijgt u\v geld. « Hebben de
dienstboden iet misdaen, de vrouw die wilt-se straffen, ofte

kun geldgcven en weg-senden. > (F. Vanden Werve.)
— Te gelde stellen, op prijs stellen, fr. mettre a prix.

Een huis te gelde stellen. Zijne hofstede staat te gelde (is te

koopen). lemands hoofd te gelde stellea (eene som geld

beloven aan dezen die hem dooden zal)

.

— Met grafmakers geld in de hand toopen, zie GK_\F-

MAKER.
— Gevondcn geld, zegt men b. v. van eene schuld die

men ons tegeu alle verwachting betaalt.

— Kwaad geld, Slechte munt ; — 0ok Gelecnd geld,

b. v. Hij mag op die hofstede gaan met 10,000 frank kwa
geld : na vier of vijfjaar zal hij 't ingewonnen hebben.

— Eene waterplant wier ronde bladen gelijk penningen
op 't water liggen, hydrocharis morsus rancv L., fr. nior-

rejie.

—GELD, z. Pas-, Patoefel-, Rate-, Sta-, Suatie-, Swa-
tie-, Tecr-, A'asten-, Weeze-, Zondag-.

GELDEN,,^o/</ en gold, gegolden, b. en o. w. Beta-

leu, geld geven. Als iedereen lets geklt, zal de som allicht

bijeen zijn. Er zijn veel menschen die in 't bouwen van die

kerk gegolden hebben. Heb ik nog lets to gelden bij den
bakker? < Pointers ende setters zijn persoonen gheordon-

neert om te tauxeren het part dat iederen Opseten ende
Afdryfver {yut exploite line term, une mine, etc. dans line

province oil n>: pays oil il ne reside pas) te gelden heeft

in de ommestellinghen. » (VI. Setting-boec.) « Zy gheldcn
ende contribueren inde noodzaeckelicke reparatien, naar

advenant dat zy inden pacht gherecht zyn. » (Cusl. v.

Veurne.)

—GELDEN, z. Mede-.

—GELDING, z. Mede-.

GELDKOFFER, m. en v. Geldkist.

GELDLA, v. Zie gei.dlade.

GELDLADE, GELDLA, v. Geldbak die in den toog
of disch van winkels en herbergen gesclioveu wordt. De
geldlade uitUekken. Do sleutels lagen in de geldlade. Eene
geldla vol koperen munte.

GELDPONK, m. Vcrborgen plaatsje waar men zijn

geld bewaart. Eecien geldponk hebben, vinden, rooven.

GELDSCHAARSCHHEID (iiitspr. geldschasi. zie

RS en -HEtli), V. Geldnooil, Ir. penurie d'argent.

GELEE, GELEEDE, 0., scherpl. ce. Hetzelfl

Gelei, geleide, begeleiding, vergezeUing, accoinpagiu r

condiiite. Hij deed mij gelee tot aan de deur. De zenJL;.__

gaat onder Gods gelee de wilde volkeren bekeeren. Up 1

Gods gelee, fr. a la garde de Dieii. « Dat de soldaten '

raosten op de voedt vertrecken hudt destede ende volil,

huerlyeder Capeteyn, opdegalghe; ende de soldad.,

vysten (wisten) nyet beter, zy vertrachen (vertrokktu

Godts ghelee. » (G. Weydts.) « Alle de breeders uyt den 1

coiivente verjaecht int wilde in Godts gheleede. » (Z. v. I

Male.)

Behoedt my dogh voor de schip-braeke :

Op dat ick zoo door u ghelee

In een goe haeven eens gheraeke.
'

(J. de Harduyn.) j

Vogels die, op Gods gelee,

Hier te lande of over zee

Jaegt, dat uwe vleren zoeven. (G. Gezcllc;

— Een mensch zander gelee, die niet te geleiden uoch te

bestieren is, eigeuzinnig en boosaardig.

— In 't gebruik verschilt gelee van het \o\g<inie gele,J

.

—GELEE, —GELEEDE, z. Uit-.

GELEED, o., scherpl. cf. Geleid, hetgeen ieman '
I

lets geleidt en stuurt. Eene baan is een geleed.

't Is een recht-ghebaent gheleydt

Dat ons tot den afgrond leydt.

(Gheschier.)

— Eene beek of waterleiding wordt in Xoord-Vlaainki-

ren ook een Geleed genaamd.

— Bij timm. Het geleed van eene ploegschaaf is de

zoonniggel die nevens aan den schaafblok gevestigd is um
dezen te geleiden in 't steken van lijsten en groeven.

— Bij slotmakers. Het geleed van een slot is een stukjc-

ijzer dat binnen in de slotkas vastligt en dient om het scli. f

te geleiden en zijnen gang te richten als het uit- of invaart.

— Insgelijks, op den ijzereu weg, de uitstekende boord
die de wielen belet van uit de schenen of reilen at te wijkeu,

mag 't geleed van het wiel genaamd worden.

GELEED (wvlv gelet, zie let), adj., zachtl. <v. Met
gewrichten of geledingen voorzien, fr. articule. Hij is wel

geleed (hij heeft goede gewrichten, hij is een kloek meuschl.

— Ditbbel geleed {vi\\. dobbel gelet), die 't dobbel gel' 1-

sel heeft, fr. none', rachitigue. Dat kind is dubbel gel' i 1.

Zie geletsel. Vgl. Knobbelziekte bij Kram.

GELEEDE, o. Zie gelee.

GELEEK (wvl. GEliK, zie klankverx.), o., zondcr

mv. Het leken, afdrupping. Het geleek van eene brandeiili_

keers. Het geleek van 't dak (het afdruppen van 't wati 1 1.

GELEEP, o., scherpl. ee. Het leepen, gekrijt, gegiijn-,

geschrci.

GELEERD, deelw. van Leeren.

— Geleerd zijn, door ondervinding onderwezen zijn,

zicii niet andermaal te laten bedriegen. Ik ben geleerd v

eenen kcer, fr. on m'a tronipeiine/ois, on nem'yprcn
plus. Hoc kunt gij toch nog trouw hebben in zoo c
mensch? Zijt gij nog niet genoeg geleerd?

GELEES, o. Het lezen, het bidden. < Naer \-e.i:\ glieles

ende ghesanghs. » (B. Sarins). Vgl, GEL.\AS,

I
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GELEESTEN, 1>. w. Zn- vi-riffsii-n.

-GELEGEN, z. Ho..-.

GELEJ, n. Zif f.i.El.

—GELEID, z. Hoog-.

GELEIERWERK, o. Zie gleiekwerk.

GELENT, GALENT, GLENT, o. Schettewerk,

schranii, hek van latlen, bij Kil. Glielentc, bij Kramers

Glinte. Een gelent rond eenen bloemhof (omtuining van

latten of sprenkels). Een gelent voor een huis, fr. bahi-

striuff. Hij leunde met de annen op het gelent. Het deur-

ken van lattewerk dat men in de opene voordeur hangt of

beneden aan eenen zolderlrap opdat de kinderen er niet

zouden op klimmeu, heet men ook een Gelentje, Glentje.

Het galentje van eenen bloemhof open- of toedoea. Eenen

wijngaard leiden en binden langs eon gelent (d. i. langseen

houten roosterwerii dat op den grond rechtstaat, of op een

dak ligt, of een afdak vormt).

—GELENT, z. Achter-, Voor-.

GELET, mv. geletten. Zegel, fr. scelle. De geletten

leggen, fr. apposer les scelles. Men legt de geletten aan

deuren en laden in een sterfhuis, om bedrog en dieverij te

beletten.

— Het woord heb ik nooit in het enkelvoud gehoord, en

ken er het geslacht riet van.

GELET, o., mv. geletten. Hetzelfde als GeUd, ge-

wricht, fr. articulation. Ook de knoop vaii riet, stroo, enz.,

fr. nand.

GELET, adj. Zie gelked.

GELETSEL, o. Geleding, gelid, (r. articulation.

— Dobicl geletsel, eene ziekte die zicli vooral in de

kindschhcid ontwikkelt, fr. nounre, rachitisme. Dus ge-

naamd omdat de gewrichten in die ziekte zeer dik worden.

GELEURD, adj. Bedekt met leuren, d. i. lappen en

vodden.

— GcscJu'urd en geleurd. Die schooler loopt geschevird

en geleurd. Zijne kleederen zijngescheurd en gelemd.

• GELEUTER, n. ZieGELnrTER.

GELIERELAUW (wvl. gelierelow, zie au), o.

Het lierelauwen.

Het luid en lang gelicrelauw

Der meerlaers. (G. Gez.)

GELIGGEN, gelag, hen gelegen, o. w. Bevallen, in

de kraam komen, fr. accottcher. Zij is van eenen zoon

gelegen. Zij is gelegen. « Ende smaendaechs ghelach die

hertoghinne van eenen zuene. » (N. Despars.) « Dat se twee

maenden voor den tyt ghelach. » (M. Lambrecht.)

GELIKAWORTEL, ra. Engelwortel, 1. angelica hor-

tensis.

GELIJK, bijw. Zie LIJK.

— Bij geli/lte, en ook Bi/ gelyienisfse, wordt veel ge-

bniikl in den zin van Bij voorbeeld, fr. par exemple; bij

onderstelling, fr. par supposition, iloest ik bij gelijke ziek

wordeu, ik zou dien geneesheer niet willen. Ge zoudt bij

gelijkenisse koning zijn.wat zftudt gij Ao^'a'it^By gheli/cke

:

men neemt de huydt in de handt » enz.
(
Jac. de Smet.)

GELIJKDANIG, adj. Gelijkaardig, dergelijk, h.sem-

blablc. « Pogingen om u, studerende jongheid, tot gelyk-

dii/iii;;\y.\ treffendor krachtinspanning aan te sperken en td

bewegen. - (G. Gez.)

GELIJKEN (wvl. GELIKEN, zie ij), geleek (zachtl. en

scherpl. ee, zie duigen), heb geleken, o. w. Voegen, pas-

sen, bij Kil. convenire, congruere, fr. convenir, arranger.

Dat huis gelijkt niij niet. c Er ligt daer, niet verre van

onzent, een broksken (land) dat my -vicX zo^ gelyten, en

dat ook aen uwen heere toebehoort. - (C. Duvillers.)

— Het gelijkt noch keper noch hanebalke, zie HANE-

H.-\LIvE.

GELIJKIG, adj. Hetzelfde als Gelijk, fr. cgal, sem-

blable, Zij zijn bijkans van gelijkigen oudcrdom. « En de

beest die ik gezien heb, was gelykkig aen een Luypaerd. •

(*** 1793.^ • Zv had twee hoorens !;elvkkig aen die van het

L.am..(Id.)

— Afl. Gelijkigheid.

—GELIJKS, z. Eens-.

GELIJKTE, m. en v. AV'ordt gebruikt gelijk het holl.

gelijk met het pronom. mijn s, U7ii{s, zi/n(s, haar(s, ons,

huu{s, in den zin van 't fr. won pareil, son pareil, enz.

Zijn gelijkte geslachten, fr. avoir tout le caractere de ceiix

qui sont dc la mime condition. Men vindt zijn gelijkte niet,

fr. on ne trouve pas son pareil. Wij verkeeren maar met

ons gelijkten, fr. nous nefre'quentons que nos e'gaux. Zij

is getrouwd met haars gelijkte, fr. elle s'est marie'e avectin

hommc dc la tncme condition qtCclle,

— Zoo zeggen wij ook Menigte voor menige, en Sora-

migte voor sommige.

GELONDER, o. Zie gelunder.

—GELOOP, z. Achter-.

GELOOVEN, b. w. Betrouwen, op lets rekenen of

staat maken. Men mag den dag maar gelooven als hij t' ein-

den is (men mag geenen staat maken op den toekomenden

tijd, men is niet zeker hem te beleven). Zie I.OVEN.

— Hy is geloove van de hitte, van den honger, ens., hij

is bijkans dood van de hitte, enz. Het woord geloove is hier

gebruikt voor ik geloof, en geheel deze zegswijs (even als

hij moet er aan gelooven, fr. il n'y echappera pas) is waar-

schijnlijk ontleend aan den tijd van de Inquisitie, toen vele

ketters, bijkans doodgefolterd zijnde, zeiden ik geloove om
't Icvcn te behouden.

—GELOOVIG, z. Hard-, Traag-.

GELTE, V. Geldschieter, geldman, deze die het geld

verschaft dat er noodig is voor eene ondcrneming. De schat-

kist van staat en stad is de gelte van die Universiteit. Die

maatschappij zou reeds lang iu duigen liggen, ware 't niet

van dien rijl;en heer die de gelte is. Vond ik eene gelte, ik

zou eene fabriek oprichten.

GELTE, GILTE,v.Gcveiirde zeuge,fr. tniiechdtree.

— Ook Onvniclitbaar schaap, fr. brebis sterile.

GELUCHTE, v. Zwerk, drift der wolken, andcrs ook

Schof gehceten. Het geluchte konit uit den westen. Het

geluchle steekt op (de wolken verdwijnen). Het geluchte

ziet er donderachtig uit. Het geluchte zit grauw. Het ge-

luchte schuifl ineen (de wolken vereenigen zich).

GELUCHTEN, geluchtte, ge/ueht, h. w. Hetzelfde

als Luchtcn, d, i. zien, aanschouwen, 1. aspicere. Wordt

ma.ir gebruikt in negatieve of interrogatieve wendingen
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achter ttinnen of inogoi, in den lig. zin van Verdragen,

h. supporter . Ik kan dien vent niet geluchten. Kunt gij

hem geluchten? Hij heeft mij nooit kunnen gchichtcn.

« Anders en inoght hy geen menschen gheluchten noch met
vrede gelijdcn. > (J. David, s. j.)8Maer wech gheloopeii

was om dat hy die boosheit niet ghciuchtcn en coste . »

(M. Lambrecht.;

Luthers secte en mach gheen maeghden geluchten.

(A. Biins.)

De ghuene die tdeegh der pharizeen kneden

En mueghen de waerheyt gheenssins gheluchten.

(Ed. De Dene.)

De geestelyckheijdt en mach men nexgens gebiehten :

Zijnt moncken, zijnt nonnen, men doet hem verdriel.

(A. Biins.)

— Gezien en geiiichten, zien en tnchten^ tautol. Ik lian

hem gezien noch geluchten. « Hy en mochte de Vlamin-

ghen gheensins ghezi'en nochte ghehukten met goeder

oogen. .» (N. Despars.)

— Ditwoord hoort men dagelijks overal.

— Vgl. GEDUCHTEN.

GELUID (wvl. GELUUD, zie uij, o. Het luiden van

eene kick of van de Idokken, bij Weil. Gelui genaamd,

fr. sonnerie. Het geluid van de eindeklok. Een schoon

geluid van klokken. « Item den docluders van clippene en

ludene metten meesten ghelnde. » (Archief van O. L. V. Ic

Brugge, 14-4.)

— Ook Luid, m.

Victor es mine name,

Miin luutsi Godc bequame;

Van tenipeeste behoet God al,

Also veiTe men miin haii hoereii sal.

(Opschrift eener oude klok, 1395.)

GELUIMD (wvl. GELuniiD, zie ui), adj. Gemoed,
gezind. Op lets geluimd ziju (om het te verrichten of te ver-

krijgen). Het waren er velen die op dat postje geluimd

waren.

— GELUK, z. Kanne-, Schippers-, Vrouwe-.

GELUKKEN. o. w. dat wij ook gebruiken met een

persoon \oor onderwerp, b. v. Hij gelukt, (fr. // n'uss/t)

in alles wat hij onderneemt. Die boer heeft het dit jaar

gelukt met zijnen oegst. Ik heb het niet gelukt in de loterij.

GELUL, o. Hetlullen. Zie aid.

— Slecht volk, gepeupel, gespuis. Gelul van volk. Het is

al gehd dat hier komt schooien . « Ik heb haer eens hooren

zeggen, dat is toch ook nog maer leelyk gezeid : als ik my
dat gehil moest beginnen aentrekken, Ons Heere wect

wanneer ik er zou van af geraken. -> (C. Duvillers.)

GELUNDER, GELONDER, o. Het lunderen, fr.

retentjssenicnl.

GELUTS, o. Lutsing.

GELUTTER, GELEUTER, o. Luttering.

GELUW, .adj. Zie oeelw. « Den brandewyn word
geliui als kleyn-bier. • (G. Simons.)

Wat is goudl dau g/ielii aerde.

(J. De Harduyn.)

GELUWACHTIG. adj. Zie geelwachtig .

GELUWENDIG, adj. Zie geelwendig.

GELUWJONK, o. Zie geemv^onk en geeljonk.

GEMAAKT, verl. deelw. van Maken, doorkunst ver-

xeerdigd of nagemaakt, fr. artificiel. Gemaakte bloemen, fr.

flenrs artificielles. Eene gemaakte fontein. Het gewelf hong
vol gemaakte sterren. Gemaakte vogels.

—GEMAAKT, z. Dp-.

GEMAATS, m. mv., vklw. gemaatjes (wvl. gematja,
zie KLANKVERK.). Makkers te samen, kameraden, fr. com-
pagnons. Het zijn daar al gemaatjes. Zij gingen met twintig

gemaats naar de feeste.

— In 'tenkelv. zegt men Alaal. Vgl. Gebroeders, Gezus-
sters, Gevrienden, enz.

GEMAK, o. Gemakkelijkheid, h.facilite. lets doen
met veel gemak, waar een ander moeite mede heeft. Hij

heeft veel gemak om te schrijven. Het gemak van spreken

verkrijgt men door oefening

.

— Opzijti eeiiwig gemak, zie EEUWIG.

— GEMEEN, z. Monds-.

GEMEENE, o. Plaats, onder of boven in een huis,

tusschen verscheidene kamers die langs daar gelijkvloers

himnen ingang hebben, fr. palter de comnninication. Zi]

wonen op hetzelfde gemeene, fr. its detneurent stir le mcnie

palter. Aau 't gemeene begint of eiudigt gemeenlijk een

zoldertrap. Zij stonden op het gemeene met elkander te

klappen. Stel de regenweer open op het gemeeue om te

droogen. Een breed gemeene. Een eng gemeene.

GEMEENZAAMHEID, v. Genootschap, maatschap-

pij, fr. sor/e'/r', bez. v. 111 niannen die hetzelfde ambocht uil-

oefenende, wekelijksnfninaudelijkscenigepenningenstorteu

in eene gemeene spaarkas zoo tot ondersteuning van leden

die in nood zijn, als tot verdediging der algemeene belangen.

De gemeenzaamheden zijn een overblijfsel van vroegere

tijden, dat men nog vindt te Brugge. De gemeenzaamheid

van de goudsmeden.

— Vereeniging van arme arbeiders en werklieden die

wekelijks tien centiemen of zoo lets storten in eene gemeene ,

spaarkas waai-uit zij dan onderhouden worden als zij door

ouderdom of ziekte niet meer kunnen werken, fr. societc' de

secoiirs intittiel. Deel maken van eene gemeenzaamheid.

Eene gemeenzaamheid inrichten.

— Jaarlijksche vergadering of bijeenkomst van de leden

eener gemeenzaamheid op een feestmaal. Naar eene gemeen-

zaamheid gaan. De gemeenzaamheden brengen somwijlen

misbruiken mede.

GEMEMMERD, adj.Lidmaten hebbend, fr. meinbre'.

Wei gememmerd ziju, fr. etre hien mentbrc. Eene wel ge-

memmcrde koe (welgeniaakt, schoon van leden). — Zie

MEMMER.

GEMIDDELD, adj. Dooreen genomen, door elkander

gerekend, fr. I'tin portant I'atitre, en moyenne. Die straat

heeft eene gemiddelde breedte van zes meters. Hij heefl

jaailijks eene gemiddelde winst van zes duizend frank.

GEMIEREL, o. Het peerlen van geestrijke dranken,

h. piiilleiiicnt. Het gemierel van den champagnewijn

.

GEMIKT, zie onder illKKEN.

GEMISSEN,.^t7«?jfe,^(f/«is/,b. w. De afwezigheid van
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icmaml of van lets gewaar worden, te kort hebben . Ik had
viji boeken, nu gemis ik er eenen . Een dief is in huis .

geweest, ziet eens of gij nietsgemist.

— Ktmneii i^emissen, fr. potivoir se passer tL\ Xeem
dien boek maar mede, ik kan hem gemissen. Zij kan hare

meid niet gemissen.

GEMOED, adj. Met moed bezield, gezind, gehert,

Kil. pru:ditus animo, animatus. Hij ging er wel gemoed
naar toe. s Dit sacrament maect eenen mensce ghemoet cm
ghestadelic te beUden den sone Gods. > (Th. van Heren-

tals.) <t Alwaer wy ons beghaven tot niste, zijnde gtiemoet

als oft \vy dea gaey hadden af-geschoten. » (P. DevjTick.)

— Gemoed zi/n in iets of op iets, er raoed en hert op

hebben, met ijver bezield ziju cm ieU aan te vangen of te

verrichtrn dat schijnt wel te zullen gelukken. In eene onder-

neming gemoed zijn. Hij heeft eenen winkel opgericht, en

hij is er in gemoed. Hij was er op gemoed eens naar Roome
te reizen . Alle soldaat is op eenen veldslag niet gemoed.

— GEMOED, z. Strooms-.

GEMOET, o., Tcvv. gemoeten, gemoets, sV^si. gemoetje.

In t alyemeen. Een tap, eene pin, een knoop, een blok

eene kraag, een ring, of al ander uitstekcnd ding, waar iets

op aangeschoven en tegengehouden wordt, als of men zeide

in "t fr. la rencontre, Varret. De humde van eene poort,

de schoering van een stuk hout, enz. zijn gemocten. Hct
gemoet van eenen beitel of van een mes is de hak of bet

middendeel tusschen het lemmer en den sloter. De sloter

van een mes wordt in den hecht gedreven tot aan het gemoet.

Het gemoet van eene koperen kraan is het uitslekende punt

waar de sleutel tegen stuit als men hem toedraait. Een
gemoet in eene houten of metalen buis is eene pin of band
die biunen in de buis uiLsteekt en waar tegen eene schroef-

moer, een prop of iets anders, dat men er in drijft, stuil en

vast blijft zitten. Het gemoet van eenen paraplu is een

ijzertje waar de koker tegen stuit, als men den paraplu

geheel open schuift. Het gemoet van eene trektang om leer

uit te rekken, is een stukje ijzer onderaan de trektang, die-

ncnde om de tang tegen den boord van den bank te steunen,

als men er mede werkt. Enz.

GEMOETEN, gemoette (wvl. 00k gemoetegc, zie

impekfect), gemoet (fvl. emoet, zie GEj, b. w. (en niet

o. w.) Ontmoeten, tegenkomen, fir. rencontrer. Ik heb hem
op de straat gemoet. Waar hebt gij hem gemoet ? Indien

gij hem gemoet, zegt het hem. Zij gemoetten malkander
zonder goen dag of goen avond te zeggen. Als ick hem
ghcmoete, terstont bewise ick hem teeken van eeren, in

buyghen oft nigen. » fTh. van Herentals.) <: Dye haer

gheloove op eenigen vogel sane stellen oft op tghene dat si

smorgens eexst gemoeten . » (Id.)

Bedenckt dat uwe vrient u weder sal gemoeten.

(J. Cats.)

Gemoet Palemon hun, die met der buren wil

Dit p\-p-geschil beslecht. (Vondel.)

— Dit woord, dat Kramers verouderd nocmt, is bij ons

dagelijks en overal gebniikt, veel meer dan Ontmoeten.
— GEMOETING, V. Ontmoeting, fr. rencontre.

GEMOKKELD, verl. deehv. van ilokkelen (zie aid).

Wordt, even als Opgezet, gebniikt voor Vold,-ian, blijde,

fr. flatte, heiireii.\, charme\ sprekende van iemand die

geprezen, vereerd of verzorgd wordt, en de vreugd, die hij

dnar over gevoelt, in zijne oogen, gebat en woorden bat
doorslralen. Hij zag ergemokkeld uit. Hij was er geheel

van gemokkeld, omdat de koning hem aangesproken had.

Ge moet zijn werk prijzen, hij zai er mee gemokkeld zijn,

fr. il en seraflatte. Zij kozen hem hoofdman ; hij was er

mede gemokkeld . Met dat geschenk keerde hij weder naar
huis, gemokkeki gelijk een zot.

GEMONKELD, adj. Wordt gezeid van eene koe die

witte viekken aan het hoofd heeft. Eene gemonkelde kof

.

Die koeisschoon gemonkeld (omdat zij b. v. eene witi

vlck boven de neus, eene op het voorhoofd, en eene witio

streep onder elke ooge heeft).

GEMOOREL, o. Gemor, gebrul, gebrom.
— Zie Mdorelex.

GEMOOSCH, o. Het mooschen. Zie aid.

GENA, v., mv. genaan. Wordt dikwijis in den zin

omtrent van fr. tnon Dieti! als interjectie gebniikt, doch
altijd voorgegaan van eene .indere, b. v. Wel schiikkelijk

!

gena! fr. quelle affaire, mon Dicu! Vervliekt (etipliemism

van vervloekt) I gena ! dat is schoon ! Wat wilt gij u, ver-

draaid ! genaan ! die zaak aantrekken r Ge zult, verdragelijk

!

gen.aan ! doen wat ik u gebied, of mijn naam zal geen Jan
meer zijn

.

—GENA, z. Lijfs-.

GENAAISEL, o. (ienaai. Is dat een leelijk genaaisel I

—GENAAM-, —GENAME, z. Aan-.

GENAAN 1 Interjectie. Zie gena.

GENACHTE, o. In eenige parochien, vooral lusschen

Schelde en Leie, geelt men dezen naam aan den Nadienst

van een plechtig uilvaart, fr. servicefmubre le lendemain

desfuncrailles. Morgen de begraving met den hoogsten

dienst, en ovemiorgen het genachte, fr. demain le service

salenncl suivi de I'enterrement, et apres-demain un second

service. Naar 't genachte gaan. In 't genachte tegenwoordig

zijn. Het genachte viereu. Het genachte is gemeenlijk eene

Drielesse.

— Ook geeft men den naam van Genachten aan de drie

volgende zondagen na eenen plechtigen lijkdienst, waneer

de bloedverwanten van den overledene, gedurende de paro-

chiale hoogmis, ter offerande gaan tot lavenis zijner ziel.

Het eerste genachte (de eerste zondag na de uitvaart). Het
tweede genachte. Het derde genachte. Hij was zondag niet

tegenwoordig in 't genachte van zijn broeder. Zondag toe-

komende beginnen de genachten. Dit genachte wordt ook

Offerd.ig geheeten.

— Is dit genachte hier zooveel als Nachtmette, fr. no:-

tiirne, omdat men in dezen nadienst gemeenlijk maar ec:i

nachtmette zingt, tenvijl men op de uitvaart geheel 1;

oflicie der overledenen zong? ofwel is dit in den grond li -

zelfde als het ghenachte dat Kil. verklaart door 1. dies /ii.ii-

cialis, en dat, volgens het Alg. \T Idiot., nog in Braband

gebniikt wordt, doch vr., voor De vergadering of zitdag van

't geraeentebestuur op het gemeentehuis ? « In ghevalle

partye binnen de ghenachten van den voorseyden exploicte,

eer anderstont de vercoopinghe vande ghesaisierde goedea

volbr.aght w>iere, ((uaeme te geven eenigh respyt, uytstel

ofte dilay : de executie sal vallen intemipt. » (Costumen

v.inder Lande v.inden Vryen.) c Als de weesen ghecommen
zijn ten huwclicken staete, ofte andcrssins heurlicder selfs
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gheworden zijn, cle voocliden zijn ghchoudcn licurliedcr

goedt op te legghen ende te betalen t' deen derde binnen

den eersten ghfiiachtc iiaer dien sy ,vt voochdye ghedaen

zijn, het ander derde binnen veertich daghen daer naer,

ende de reste binnen ghelijclce veertich daghen. » (Cost. v.

Veurne.) « De stede ende prochien van Veurne-Ambacht

woiden berecht by twee distincte Vierschaeren, ghenaempt

Noordt.ende Zuudt, te weten, d'eene in d'een welie, ende

d'ander in d'ander weke, telcken ghenachte orame-cora-

mende. » (Id.) « Daer by eenen jegelijcken belast wort de

selve ordonnantien te volcommen binnen glienachte van

vcerthien dagen. » (Cost. v. Poperinghe.)

GENADIG, adj. Die geenen hoogen prijs vraagt voor

zijne koopwaren. Hij is genadig.

— Goedkoop, sprek. van den prijs zelve. lets koopen aan

eenen genadigen prijs. Ilv zal u die waar genadig laten (ver-

koopen aan eenen gematigden of civielen prijs).

— Wordt ook, even als bermhertig, voor een adjectief

gesteld, om eenen hoogen snperlatief te maken. Dat is toch

genadig schoon. Het was genadig koud. Hij kan genadig

leelijk schreeuwen.

GENAKELIJK, adj. Genaakbaar, fr. accessibk.

G'E.'HAKE.'H, gcnaakte (wvl. genakle, zie KX.VNKVEK-

KOKT.), gc-naakt (fvl. irnai't), b. w. Aanraken, fr. touchfi:

Genaak mij niet. De spelende Uinderen loopen achter cen

om malkander te genaken. « Soo dat haer lichaem ghe-

zwollen was, ende haer niet en mocht ghciiaken. » (C.

Vrancx.)

Lachende rooze,

Gy niet booze

Die met stekkers lang en fyn

Pronlct en niet gcnaekt wilt zijn.

(K. de Gheldere.)

GENEESKRUID, o. Eene plant, svdiim tclepliium

L., fr. h,rb,- a la coupnrc.

GENEESWATTE, v. Wollen watte die men gebi^nkt

om de wonden te heelen.

GENEGENEN, telw. Negen te samen. Zij zijn huns

genegenen versmooid, fr. ih sc sont tioye's tons les nenf

ensembl,: — Zie GE-.

GENEREN ZICH (wvl. eens generen-, met de

vlaamsclie o- en de zware e), gcnccrdc mij, heb mi/geneerd,

wederk, w. Neerstig zijn, zijn best doen, zich bevlijtigen,

ijverig te werkc gaan, fr. faire son devoir. Zich generen om
door de wereld te geraken. Met zich genoeg te generen,

geraakt hij aan den kost. Hij geneert zich zoo, en nog gaat

het niet (d. i. hij is zoo necrstig om te werken, en nog heeft

hij nood).

— Zich junnen, ergens geern zijn, fr. seplairc. De dienst-

bode geneert zich niet bij dien meester. Hi begin mij te

generen in mijn nieuw huis. Het is een wonder hoe hij zich

daar geneert.

— Dit woord, vlaamsch van uitspraak en van maaksel

(zie KEKE, vlijt, ijver), is niet te verwaiTen met generen dat

hetzelfde is als "t fr. gener, en daarom met de fransche g
uitgesproken wordt.

GENERENS, bijw. Hetzelfde als Generigs, fr. a,i

se'rieKX, se'rieiisement.

GENERIC (Idemtoon op ne met de zware e), adj.

Ernstig, neerstig, ijverig om te werken, om geld te winnen,

enz. fr. actif, indu^trienx, diligent. Een generige werkman
of dionstbode. Een generige scholier. Een generig ambachts-

man. Een generige huisvader (die 't welzijn van 't gezin

betracht). Generig werken. Generig bezig zijn. Het volk van
die stad is generig. Generig eten. Die generig werkt mag
ook generig eten. Generig zijn aan 't werk. Men moet
generig gaan om die reis in twee uren af te leggen

.

— Ook fverig.

— All. Generigheid.

GENERIGS (mXv^i. generis Qn genecn), adv. Ernstig-

lijk, fr. si'riciisement. Hij meent het generigs, fr. il ne badijie

pas. lets generigs zeggen. lemand generigs vermanen. Gene-

rigs spreken. Het is generigs waar. Ja, generigs! (antwoordt

men aan icmand die aan onze woorden twijfelt, alsof men
zeide : ja zekers ! 't is gemeend! 't is rechtzirmig waar!)

GENEUK, o., zonder mv. Bocht, fr. reitit, racailU-.

Geneuk van volk (gespuis, gepenpel). Het is al maar wat

geneulc dat dien wijk van de stad bewoont. Geneuk vaii

jongens, fr. des polissons. Men krijgt niets gedaan van dat

geneuk. Een droef, een leelijk, een zot geneuk.

— Ook van dingen. Geneuk van appels. Gij houdt het

beste voor u, en laat het geneuk voor mij.

GENEUN, GENEUNSEL, o. Hetneunen, het ge-

munimel van o> of koe.

GENEVERLUITE, v. Zie geneverlutte.

GENEVERLUTTE,-LUITE (en geenszins -lentt).

\. \'rouw die veel genever drinkt.

GENIET, o. Genot, (r.jonissance. Geniet hebben van

iets. Hij wilde "t mij niet verkoopen, maar hij laat er mij

't geniet van.

Boven het schoon gheniet van alle dese dinghen.

(J. de Harduyu.)

GENOEF (wvl. CJENOUF, zie ou), bijw. Hetzelfde als

Genoeg, fr. assez, eng. enough. Ik heb geen geld genoef.

(Dit woord , bij Tuinman bekend, wordt in eenige gewesten

nog veel gebezigd.)

GENOEG (wvl. GENOUG, GENOUF, zie ou), bijw. dat,

met ellips van gekookt, gebahken, gebraden. zoeht. enz.,

gebruikt is in den zin van 't holl. gaar. De pataten zijn nog

niet genoeg, fr. ne sontpas encore assez cuitcs. Is het vleesch

genoeg? Zie eens of de raapjes genoeg zijn. Zij mceteu no^;

een kwart koken, eer ze genoeg zijn. Laten genoeg wordcn.

— liemel en genoeg, zie HEMEL.
— Genoeg en soo veel, althans is het zeker, fr. toiijours

est-il. Of er een plichtige in die zaak is, wil ik niet onder-

zoeken ; maar '1 is genoeg en zooveel dat hij er zijn verstand

door verloren heeft. « Daar zijn moeielijkheden en geschillen

uit gerezen, meer en veei langer als ik lust hebbe te schrij-

ven ; genoeg is 't en zoo vele dat de sterrekunde in zulke

zaken wel te passe kwam. » (G. G.) « Of het de andere

kwalijk namen en weel ik niet, genoeg is 't en zoovele dat

ze wederblekten, enz. » (K. Callebert.) « Wat er van deze

olie geworden is, en heb ik nieversten geVonden ; maar 't is

genoeg en zoo vele dat men ten jare 1862 op nieuw van

Eichslad olie van sint Walburge verkregen heeft. « (A.

Duclos.)

—
(
Tot) dat het genoeg is, uit der mate, fr. outre viesure,

excessiz'ement. Zij zijn verlegen tot dat het genoeg is. Het
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slotml L-ii Inii-clit till Jat lict f;oiioe<; is. Zij schoUlcii en

vcrwelen malkamiercn dat het genoeg was. » BicUleiide don

nacht door, en geeselende zijn licliaam dat hctgetiocg was. •

(A. Diidos.)

—GENOEG, /. Tija-.

GENOEGTE (wvl. ge.vougte, zie ou), v. Geneugte,

genocgcn, vermaak. In iets genoegte vinden, hebben. Met

genoegte iemand aanhooren. De genoegten van het buiten-

leven.

GENOENfE, bijw. Hetzelfde als Te noen, te middag,

fr. <i' miiii. Hij g,aat genoene komen. Hij hecft hicr gcnocne

geweest.

— Vg!. Genuchtend.

— Men zou insgelijks mogen genavond zeggen voor tc

navomi, I' avotid, fr. cesoir. — Zie onder TE.

—GENOOT, /,. Di>ch-.

GENST(E, GINSTfE, \ . Soort van heestergcwas,

anders nok Broni, on in de \vt)or(,lL-nb. Brc:n, ir. genet.

GENSTEBOER, GINSTEBOER, ra. Bromboer.

GENSTER, ni. Geinster.glimmende vonk,fr. etincclle.

<iL Sonden een i^vnsterien alleen konnen iiytblusschen. » (F.

Vanden W'erve.)

GENSTHUT, GINSTHUT, m. Genslstruik, fr.

/OK/A", //ii/iso;i dc- !;iiiets. — Zie HUT.

CENTER, m. Het mannetje van de gans, anders ook

Ginst, in de woordenb. Gent, Jent, fr. jars, eng. gandrr.

Zie g.\:nter.

— Ook het mannetje van de zwaan.

GENUCHTE(N, GENUCHTEND, bijw. Dezcn

niorgcn.fr. (V matin. Ik hcb hcni geiiuclilcn gezien. Genuch-

ten \Tolijk en t'avond droevig. Waar hebt je geweest

genuchte? Hij is genuchtend gekomen. Je komt genuchten,

doe je ?

GEPAK, o. Pakkagie, fr. bagage. De wagen mag niet

vcel gcpak hebben in zandige wegen

.

GEPALULD, adj. Met paluUen (d. i. vodden en

slunscn) bediUt. fr. haillofine. Hij g.aat gepaluld lijk een

sch<K)ier. (iepaluld en geslunsd loopcn.

GEPATENT, adj. Die patente heeft om iets te doen,

fr. patcnti'.

— Fig. Een gepatente letigcnaar, die patente heeft om
te Hegeu, die helder op liegt, die vrij en vrank valschheden

vertelt, als hadde hij daar voile recht toe.

GEPEERD, adj. Peren hebbendc. Die boom is wcl

gepecrd (draayt veel peren) v;in de jare. Wij zijiidit jaar

wcinig gcpeerd en gcappild.

GEPEERLTE, o. Peerlen, fr. dcs perles. t Groote

costelijcheit van ghepecrelte ende ghesteente. » (N. Dcspars.)

« Een cofferken vul costeUck ghcpcereltc ende dierbaer

ghesteente. » (Id.)

GEPEIS.o., mv. gepeizen. Gcpeins, gedaoht, fr.pensee.

Mij zat in gepeizen verzonkeii. ICen diep, een aardig, eon

• l^v^iasgepois.

GEPEKKEL, <>. Hot p.-likclboonen.

GEPERNOKKEL, GEPERNUKKEL, .1. Uii -

I' I. — /.lo reKNt'Kl-CFXE.N,

GEPEUPELSEL, o. Zie (-.epeitei ie.

GEPEUPELTE, GEPEUPELSEL, o. Hetzelfde

als Gepcupol, scbuini \aii volk, fr. populace.

— Ook Gcpuflfel.

GEPIJKT (wvl. GEPiiKT, zie ij), adj. Die ccnen pijk

hecft, d. i. eeaen wrok, fr. une pique. Gepijkt zijn fgebelen

zijn) op iemand o/'tegen iemand. — Zie pijk.

GEPIJND (wvl. gepund, zie ij), adj. Gedwongen,

gokweld, fr. presse, tonrmente. De vogeltjes, door den

honger gcpijnd, kwamen in huis gevlogen. Het peerd had

eciie opgestoptheid, en 't wierd zoodanig gepijnd dat het op

den grond te spartclen lag

.

— Benauwd, verlcgen, in de klem. Gepijnd zijn (in de

pijn zijn). Hij was gepijnd omdat hij moest getuige zijn voor

den rechtbank. Ik ben gepijnd met die zaak. Hij moest in

den nacht door het woud trekken, en hij was toch zoo

gepijnd! — Ziei'ijNEN.

GEPIJNDHEID, v. Dwang, gedwongenheid . De
workman vergenoegde zich met zijnen Idecnen loon, loutcr

uit gepijndheid (omdat hij nict verder kon). De gepijndhcid

kan cenen mensch veel doen durven.

— Angst, verlegenheid. Ik wierd haast zot van gepijnd-

hcid. In zijne gepijndheid wist Itij niet meer wat hij deed.

De dief wist niet waar vluchten van gepijndheid.

GEPINS, o., zonder mv. Pinsing. Het gepins van den

rook in de oogcn.

GEPINTSEL I wvl. GEPii.NTSEi.), o. Pinting, versiering.

Zie PIN'TEN .

GEPLOGENHEID (wvl. ook GEPLOGENi,zie -heid),

V. Gcwoonte, gebruik, fr. eoiitiime, usage. De oude geplo-

genhcden. fr. !cs aiuiens' usages, ks ancien'ies coutumes.

Het is de geplogenheid in eenige streken van te schomiu-

kelen voor iemand die eene schandige daad beth^ven heeft.

« Dit akkerschenden met er kwaad zaad in te /.aaien, moet

ten tijde van ons Heere in Palestina eene geplogentheid

geweest zijn van slechte gebuiirlieden en afjonstige kwaad-

doeners. » (G. Gezelle.)

GEPOOG, o. Pooging. Veel gepoog doen om iets te

krijgen.

Drvft ghy zoo veel gepoog en zoo veel zinue-tochteu

Tot voordeel van uw ziel....

Gelijk ghy tot t'behulp v:m t'kranke lichaem doet?

(G. De Dous.)

Hy hecft het helsch gepoog verydeld.

(Vaelande.)

GEPOPEL, o. Popeling.

GEPOR, o. Drang, fr. presse, foule. In 't geporro v.in

't volk. -• Zie POKREN.

GEPOT, veri. deelw. i" van Potten, in eencn pot steken

;

2° van Poten (plantcn), wvl. dialect, voor Gepoot. Zie

daarover Kt.ANKVEKKORT.

GEPOTIG, adj. ZioK.\POTiG.

GEPRONKSEL, o. ("lepniil, fr. bouderie. — Zie

PKdNKr.N.

GEPUFFEL, GEPUFFELTE, o. Hetzelfde als

Cicpcupcl, ill Brabant Gcpuchcl, fr. populace. ^ Ghcslooten

en gheslaghen van het grauw en van het glupuffel. »
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(A. i'ciirters.). c. Hel yemeync ghcpiiffcltn des volcx. »

(A. Dchuck.)

GEPUIKELD (wvl. GEi'UKELD, zie UI), deelw. van

I'uikelen. dnt ik sledits gehoord heb in den passieven vorni

gcptiikclil warden of zi/n, d. i. gekwetst door de doornen

of nigprikkels van den puikel ' een visch, zie aid.). Let op,

visschtr, als gij iiw gevangen geernaars behandelt, dat ge
'

niet gepuikeld wordt (van de puiliels). Een gepuikelde

\ingcr ilie verzweert.
,— adj. Koit en dik, van menschen en dieren. Een

gepuikeld ventje. Een gepuikeld zwijnlje.

GERAADSEL (wvl. geradsel, grad.sel, zie klank-
VERKOKTiNp en GE), o. Raadsel.

GERAADZAAM, adj. Raadzaam.

GERABBEL, GEROBBEL, o. Zie kabbelen.

GERADEN, GERAAN, ,i,'(7<7«frfe(wvl. geradde, zie

KLANKVEKKORT.), gfradcn of geradn of gcraad (wvl.

gerad, fvl. cri'id, zie GE), b. w. Raden, fr. di-uiner. Geraad

nc kecr wat ik ga doen. Ge zult het niet geraan. Zij geraad-

den 't niet. Xaar iets of achter lets gcraan. lemand icts te

geraan geven

.

— Kil. Ghc-raden, conjcctarc, solvere a'nigma.

— Voor fr. zonseiller, raad geven, zegt men niet gcradcn,

niaar radcn (ried en raaddc, wvl. riuldc; geradn, wvl.

gerdd] .

GERADIG, adj. Hctzelfde als 't holl. Geraden, raad-

zaam, dicnslig. lets geradig vinden. Hel is niet geradig van

zoo iels te doen.t: AclUer-lalen, veraridcren ende by-voeghen

al het glicne mynen glieest alhier sonde ghcradigh vinden. »

(1*. Ghescliier.) « Sy vonden gcradich het loot van de

kcickcn tc \crcoopen. » (Paiiwel Heindcrycx.) « Het fransche

Icgcr en oordeelde niet geradich van eenen veldtslagli te

leveren. > (Id.) « la alsoo doende, ist dickmaels ghcradigher

ende saliglier voor vele. :• (L. de Huvcttere.) « Emmers zoo

verre do zelve weezen zulc.\ goct ende g/ieracduh vinden. j>

(Cost. v. Vemne.)-

GERAKEN, gerocht, hen gerocht (in Holl. geraakte,

hen gerivikt), b. w. Hij is eindelijk aan eenen post gerocht.

nij gerochtc tot zijn oo^merk niet. Wij gerochten tiit het

gevaar. Ik had willen het geheim kennen, maar ik ben er

niet achter gerocht. Hij is een volm;uikte kunstenaar; nie-

mand gcraakt cr ooit achter. Aan zijne dood geraken

(komen).

— /Cijlje gerocht? zegt men voor Zijt gij bedieiid, zijt

gij voldaan, hebt gij gcnomcn 't geen u lust, sprekcnde aan

iemand die aan tafel zit.

— o. w. met hebhen, Toekomen, landen, genoeg hebben,

fr. avoir assez, Hij kan met zijn jaavlijksch mkoiuen niet

geraken. Hebt gij gerocht met dat geld om die schuld te

betalen? Ik heb er mede gerocht, maar ik had niet over.

Geraken met 20 frank.

— Oeraben aan^ bestaan aan iels,gei ocg aan icts winnen

om er bij le leven. Ik moet twintig per honderd winnen

aan die koopwaren, om er aan te geraken. Ik laat u die

ware voor een prijs dat ik er nauwelijks of niet aan geraken

kan. (In deze zegswijzen valt het accent opgeraieii, en niet

op aan.)

— Op den dompelgeraken, zie DOMPEL.

— GERAKEN, ?.. Binnen-, Open-, Toe-, Voor-.

GERE, ra., zware e. Zie geer, i".

GERE ! Roepwoord, zie geerom.

GERECHT, en ook RECHT, o. Eig. Maaltijd (vgl.

Xagerecht, enz.) — De H. Communie (zie berechten);
in 't bez. Het heilig Sacrament des autaars dat naar eenen

zieke gedregen wordt, fr. le saint viatiqne. Waar gaat die

priester met 't Gerechte? Het Gerechte naar eenen zieke

dragen. lemand zijn Gerechte geven. Zijn laatste Gerecht

ontvangen

.

— mv. De Gerechten, de laatste heihge Sacramenten die

men aan eenen zieke toedient, namentlijk de H. Communie
en het H. Oliesel. Hij heeft zijne gerechten ontvangen. De
gerechten geven of toedienen. Zonder de gerechten sterven.

De laatste gerechten. <r. Grave Boudewyc nam alle zijn lae-

ste gherechten van de helighe Kercke ende start in dgn

Heere. » (N. Despars.) « Van dezer wonde wiert die prince

zo ([ualick beslaen dat hy hem tot alle zijne kerckelicke^&-
reckten vouchde. » (Id.)

— Onder de Gerechten liggen, de laatste heilige Sacra-

menten ontvangen hebben, stervende zijn. Hij ligt onder de

Gerechten. Bidden voor die onder de Gerechten liggen.

— Men zegt ook Kerkrecht, Kerkgerecht.

Verleent hoop' end liefd' oprecht'

En oock myn laetste Kerck-gherecht.

(B. van Haeften.)

Haelt mijn ander Kerek-gherechten

Om kloecknioedigh tc gaen vechten

Met den Nicker.

(P. Dcvynck.)

— GERECHT, z. Ketk-.

GERECHT, adj. Hetzelfde als Gerechtigd, rccht lieb-

bende. V.\ zijn drie pjrso.nen gerecht in dat erfdeel. Ik brii

in dat huis gerecht zoo wel als mijn broeder. Men kan d.ii

land niet verkoopcn, omdat er weezen in gerecht zijn. ••. Sul-

len de ammans elck in sijn Ambacht ende qu.irtier ov. i
-

bringhen by gheschrifte, in handen vanden clercq n.ui

weesen, alle de sterf-huysen, die aldaer vcrvallen zulkii,

daer inne dat weesen gherecht zijn. » (Costuiuen v. Lando

V. Vryen.) « Den proprietaris sal betalen den ^onua gerecht

zijnde inde sei-'e prysye. » (Deelboeck v. Lande v. Vrijen.)

'• (iheen pachter en sal vermogheu oude vette-garsen ende

melck-garsen te n-.acyen, 'ten waercby consent vanden pi^'-

prietaris ende andere daer .len ^AcrtrAi zijnde. » (Costuni :

v. Lande v. Vryen.) <; Nemende die xvni milioenen goui^

tzijnen eygliendomme, ten grooten meshaghene van 1

ghuene dieder al zo varre mac gherecht waren als hy eiil

niet mede en deelden. » (N. Despars.) « Alle vremde oft,.-

ghediede persoonen hebbende huusen ende meulens binnt n

de Casselrye, t' zy dat sy daer aene gherecht zijn by coo|)C

ofteanderssins... » (Cost. v. Veurne.) « Goedt daer weesen

inne gherecht zijn. » (Id.) « Naer advenant dat zy inden

pachl gherecht zijn. » (Id.) c Dese heylige sacramenten zijn

als een dierbaer schat ende iuweelen die ons wt den blm--

dighen wonden- Jesu Christi toegevloeyt zijn, ende als

crvelikc goeyingeri ons ghelaten, den tijt van dit stervelijc

leven gheduerende, daer wi in gerecht zijn bider bitter doot

Christi. » (Th. van Herentals.) <i Al dander dieder gherecht _

waren i.i de woestyne van Chartreus schieden \:m ha<

rccht, soo dat de woestyne gheschoncken wiert acu Unino,

(W. I^mbrecht.)

J
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GERECHTZWEIRS, m. mv. Ktdn/.wciis i.:

elk.iiiilcr. Zij zijn fjerechtzweirs

.

— VyI. (Tcbroeders, Gezusters, enz. ZieGE.

GEREE, GEREED, o., scheqji. ee. Gcrci, gereidc,

opK'lil in ceiic vcrlioopitig. Die in eene openbare vcrkoo-

piiiy icts koopt, moet geiiieenlijk :o per 100 meer betalcn

dan liij gekocht heeft : dit 10 per 100 heet men het Geree,

het (jereed, of 00k de Ongelden. Hij heeft Iionderd frank

betaald voor't geen hij gekocht had, en dan nog 10 frank

voor het geree. 't Gereed betalen . Hij heeft aanstonds na de

tcrkooping het geree betaald. 't Geree te samen met den

koopslag dient om de onljosten van de verkooping te dck-

ken. Zic koopslag.

— In 't gcrced, bij de hand, ter iemands beschilcking, fr.

soui> la ntain^ ti la disposition de gitelqti*2tn, Ge moel altijd

ecni^ geld in 't gereed hebben. Dc ambachtsman heeft

alle slag van wcrktuigcn in 't gereed. « t' Gebedt des

Hceren is soo cort en ghehandigh van Christo ghemaeckt,

om clat wyaltydts en lichte int gkerfedt \\ehhsn souden. >

fJ.David,s.j.)

— Dc koe IS op haar gereed, zegt meg als zij staat era te

kalven.

GEREEDSCHAP (>vvl.ook GEREEDSCHEPEen gree-

SCHEPE, zie -SCHEPE), V. Gcrcedmaking, toebereidsels,

klarigheid, h. prcparatif, apprit . Gereedschepe niakcn

om te vertrekken, Aaustalte in Ned. Wdb. o Hy maecte

alle die mecsle ghcrcctsccpe van orloghe, die hy 'ccnichsins

'

conslc ghepeinsen ofte vercieren. > (X. Despars.) < Hij

maecte alle zijnc glicrcetscepe omrae ten eersten dal doen-

lick ware, te Vlacnderen waert te commcn. s (Id.) Ende
meerandcr^//<v<'i"j.f/r der oorlogen anclevende. (Kr. v. Br.)

— Kramers zegt dat het woord in doze bcteejcenis bijkans

veroudcrd is. Bij ons liiet.

—GEREEDSCHAP, z. XIaljenier-.

GEREESEMD, vcrl.declw. van Reesemen. Zie aid.

GEREGELD, adj. Zie GERIGGELD.

—GEREI, —GREI, z. —grei.

GEREK, o. Hetzelfde als Rek.

GEREKE. AVordt gehoord in dezc sprcu'k : Tegccke
zijn vnor Bcslijkt zijn, vuil zijn. Zij was te gereke van op
den akkcr te wcrkcn in den regen. Hij had gereisd door

vuile straten en kwam geheel te gereke binnon.

— Kil: Ghercck, ghcreke, ornaliis, ailtiis, Het Gends
charler-bockje zegt : «. Sos;dde vorsydc Piclei de husinghc

hou Icn te g/wreke {^in goeden sfaaf)-a^ ?.\\\^n cost alsoese

pachtre schuldcch es te houdene metten re;htc. »

OKKKTU , gccrde, gegicrd, h. w., zware c. Begeren.

Ziilki' stolVen worden ini wcinig gegeerd (gczocht, fr.

rnlurelhYs).

V.en oudc man en cen cud peerd

Is van niemand gegeerd.

(\'olks>j)reuk.)

" l-anilcken! o zyt maer kleen;

Xict nicenlcr zoii 'k 11 srcren.

(G. GezcUc.)

Ic en glueii- nicinaudt cl.

(A. Biins.)

— K I. r,h,.c,en, \K-\Ka::n.aip,;-e.

GEREUS, GEREUZEL, o. Rcuziny. Zie aid.

— Men zegt ook Gcreussel (saniengesteld uit gcrciis en
den uitgang.vc'/) in den zin van Hetgecn af- of uitgcreusd is.

GEREUSSEL, o. Zie gereus.

GEREUTEL, o. Zie geroiel.

GEREUZEL, c Zie (lEiiKfs.

GEREYEN, GHEREYEN, bij Kil., zie gri;ie.\.

GERIEF, o. Hetgecn men noodig heeft om genocg te

heblien, in Brabant gerant geheeten. Ik hcb mijn gerief

van aardappels voor geheel den winter. Ik heb ditjaarniet

veel stroo, maar ik hoop wel tot mijn gerief te komcn.
Wacht ceu weinig tot dat ik mijn gerief heb in dozen win-
kel, dan ga ik mede. lemand zijn gerief geven van lets dat
hij noodig lieeft.

— In dezcn zin is het woord altijd vergezeld van een
bczitlelijk voornaamwoord.
— GEKIEI-Z.\A.M, adj. Geriefelijk. « Daer by bewijse ick

wat cracht dat jeder cruydt heeft om alle soortcn van acci-

denten teghenescn onderde menscheiijcke creaturen, t' wclck
seer geriefsacm voor den ghemeynen man is. » (J. de Smet.)

GERIEKEN, gerook, geioieil, b. w. Rieken, ruiken,

den rcul; van icts ontwaren. Dc hond geriekt het wild van
verre. Geern roozen gerieken . Ik ben verkoud, ik geriek

niets, fr. /e suis ent/iume, je ne sens licn. Hij kan geen

braiidcwijn gerieken. Ik gerook het niet.

— Geriek het (ofga, riek het), onbeleefd woord dat men
gebniikt \norgerand 1 r nnar, ik -oil het u niet zeggen, als

men iemands vraag niet wil beantwoorden.

'

— Geriekt je 'tf andcr onbeleefd woord zooveel als

Hcbt jc 7 vast, vcrstaat gij 'I, fr. I'eiitetidez-voiis, leeoni-

prcndslu?

GERIEVEN,,;'-.r/(/n'f(wvl.ook^4VY;y*^,-, zielMPEK-

I'T-CTl, !;eri,fd (IVl. iriefd, zie GE), b. w. lemand zijn

gerief geven, hem in bezit stellen van 't geen hem noodig

of dienstig is.

— lemandgerievenaanicts, hem het noodigeof dicnstige

geven dat hij vraagt. Kunt ge mij niet gerievcn aaii ecnen

zak larwe ? Ik kan ii daar niet aan gericven.

— Jefnand gerie-een 7net lets, hem iets geven dat hem
noodig of dienstig is, zonder dat hij het vraagt. Kan ik u
dnarmeC gericven, gc nioogt het hebben. Men is meer

gericfd met brood dan met geld als men honger heeft. Met
ccncn zak aardappels ben ik niet gerield voor den winter

(ik hcb cr niet gciiocj; mede).

— lemand geritfen van iets, hem zull: eene hoeveel-

hci<l van icts geven als hem noodig of dienstig is. Ik zai vi

gericven van aartlappcls. Kunt gij mij gericven van uwe
larwe? Ik ben gericfd van geld (ik heb geld gcnoeg). Hij is

meer gericfd van geld dan van verstand. Gerief u (aan tafel)

\ an nl wat w Inst. Zijt ge gericfd (bedicnd) van zoul en pepcr?

GERIEVIG, .idj. Geriefelijk, gcmak gcvend, fr. eom-

niode. lien gerievig huis. Eene gerievige woning. Eene
ruinicf kelder is zeer gerievig. Het is gcrievig voor eenen

winkelicr tc landc, van bij de stad te wonen waar liij zijne

waren li.aalt. I let is gerievig voor don kouphandeJ van veel

reilwcgen tc hebben.
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— Afl. Gerievigheid.

GERIGGELD, adj. Gestreept, met strepen geteekend,

fr. rav. Geriggeld steen. Geriggeld eikenhout. Geriggeld

\leescli (vet vleescli met streepjcs van mnger vleesch door-

trokken).

— Ook Geiegeld.

GERMEELEN, o. w. Zie grameelen.

GERMEELING, v. Zie grameeung.

GERNAAS, m., m\. gernazen, klemt. op^f/-. Het-

zelfde te Oostende als elders Geernaar, fr. crevette.'E.ea pond

gernazen.

— Misschien moet men gernaars^ mv, gcnwarzen

spellen (zie Rs).

GERNDE, adj. Hctzelfde als Gcrni. Hot is liior al

gernde moortel en moeras.

GERNI (met de vlaamsclie^j en den klemtoon a^ger),

onverbngen adj. in den zin van Louter, volstrekt, geweldig,

uit der mate. Het was daar al gerni zilver en goud. Dat is

eene gerai lengen. Dat ?ijn gerni dieven. De nacht was gerni

donker. Een gcrni schoon peerd.

— V)\i gerni, dat altijd met emphasis uitgesproken wordt,

is oorspronkelijk hetzelfde misschien als 't fr. jarni, een

gebroken la&terwoord.

GEROBBEL, n. Hct robbelen. Zie aid.

GEROKKEN, verl. di.clw. van Rekkon.

GERONK, GERONKEL, GERONKSEL, o.

Gcgons. Het gcnnikcl va'i de niuggcn, van ccn spinnewicl,

enz. — Zie konken.

GERONSEL, u. Hctronselcn.

GEROTEL, GEREUTEL, GERUTTEL, >. Hct

rotclcn. Zie aid.

GEROTSTHEID, v. De staat van eenen nunir die

gerotst i--.. Zie KOTSEN, fr. riistitjuer,

GER(RE, GAR(RE, v., mv. gerren, \V\v!.ger>cl,-c(n,

garritji-. Spleel, rcct, lango en enge opening, h./eiit<: Door
de geiren kijken v,™ eenen plankenweeg. Er groeit onknnd
in de garren van de oude mnren. De venster sluit niet dicht,

er vaart wind door dc geiTcn. Eene deur, eene venster opcn-

zetten met eene gerre. Dc koffcr stond met eene gerre open.

« Myn handt door dese gerre steken. » (J. de Harduyn.)-

— I'lissche?! lie gerre en de deur. Wordt gezeid van

iemand die, na eene ziekte, reeds zoo ver genezen is dat hij

op zijne kanier wandelt en er weldra zal uitkomen. Het is

met hem tusschen de gerre en de deure.

— Tiisscheti deure en gerre, half en half, nict al te wel.

Hoe gant het met dien armen mensch ? tusschen deure en

gerre.

— Eene van tusschen de deicr en de garre, een gemecn
vrouwspersoon, eene die maai en is om alzoo te lateu, op

wicr ccrlijkhcid al iels Ic zeggen valt.

— Scherlsendc nocn.t men ook gurre een lange en

smalle gang, eene lange en smalle kamer, enz. Die gang is

maar eene garre. Zijne bibliothcek staat in eene gerre. Zijne

slaajikamer is eene gerre.

GERRE! Roepwoord. Zie GEEROM.

GERREBEENEN, gerrebeende, lub gegerrcheind,

o. w. Het/elfde al> lihcrde-beenen bij Kil., d. i. de beentii

wijd vaneen stellen. Gerrebeeneade staan. De kleene jongen

kwam al gerrebeenende naar huis door de wei.

GERREBEKKEN, gerrchekte, heb gegerrcbekt, o.

w. Schertsen, fr. plaisanter, railler, hadirur.

Men is seker sonder gecken,

Nict ghesint te gerrebecken.

In een quaet clijmaet ghestelt.^

(L. der Stud.)

— Schimpen, gekken, greten, ginnegabben, spotwoorden

zeggen, fr. railler, ricaner, se jnogjier. Laat ze maar spot-

ten en gerrebekken. Dejoden slonden en gerrebekten rond

den gekruisten Jesus.

— Niet te verwaiTCn met Herrebekken.

—GERREBEKKEN, Uit-.

GERREBEKKER, m. Spotter, schimper, greter. Het

is zoo een gcrrebekker. Die gerrebekker maakt zich overal

hatelijk.

GERRIEN, gerride, heb gegerrid, o. w., kkmt. op

^(v . Rikkekikken, sprek. van den vorsch of puid. Het

gernen van de puiden 's avonds is tecken van schoon

weder. Hoor de puiden geriien.

— Vgl. 1. garrio dat in denzclfden zin gebruikt wierd,

1). \. meliusquc ranno garriiuit Ravennates (Martial. 3.

93). In 't sp. c/ian'ar.

— GEKKKPUIl), GEKRIEPUID, -PUIT(wvl. -I'UL'T, zie t'l),

ni. Raaspuit, kikvorsch.

GERS, o. Zie GAR.sen de comp. akl.

GERST(E, V. Zie de Wdb.

—GERST(E, z. PercU.

GERSTEKRUID (vcAs\n. gestekruud, zie K.s en ui),

o. Wilde gerst, auwkcnsgras, hordeum nnirinnin \.. —
Zie onder KRUtD.

GERSTEPELDER (uitspr.^fffc-, zie Rs), m. Degeue

die gersl jxlt, fr. q}ii nioiidc de I'orge.— Zie BLOEMPELUER.

GERSTEWEERSE (uitspr. gesleweesse, zie R.s), v.

Water waar gerst in gekookt is, tr. cau d'orge, 1. ptisana.

— Vg]. Gruis\^erse.

GERTEN, gertte, heb gegcrl, o. w. Schuivcn. Zie

GARTEN.

GERUL, o. Het Rullen.

Vele backen en platcelcu

Smeten zy met groot gliernl.

(CI. Dcclcrck.)

GERUST, adj.

— Ergens geriist in zi/n, er niet mede bekommerd zijn,

denken dat alles wel gaat. Het is zoo lang reeds dat mijn

broeder in 't leger mij niet geschreveu heeft : ik ben er wel

nietgerust meer in (ik begin te vreezen dat hij op 't slagveld

gebleven is). Ik ben er wel gerust in (zegt men verachtender

wijze \oor Ik laat er mij nict het minste aan gelegen). Hij

mag al doen wat hij wilt : ik ben er wel gerust in.

GERUSTIGHEID (wvl. ook gerustigi, zie -heid),

v. I iurustighcitl. • V.v, tie geriisiig/teyi van desen die gcquclt

«n;d. (F. X'andcn Wcrvc.)

GERUTTEL, o. Zie gerotei..
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GERVE, V. Een kruid uiiders 00k Hondegeivu cii

Homlegervel geheeten, in de Woordenb. Gerwc, achilhra

millefolium L., fr. milleffuille.

—GERVE, —GERVEL, Z. Hondc-.

GERVEN,,?-."';/;/,',.j,.v;.'(v-/;/, b. w. Hctzelfde als Gerweii,

giiarwcn, dat, bij Weiland en Kramers onvernield, bij Kil.

en in al de Viaamsclie Wdb. verklaard staat door Touwen
(lict ledcri, looien, tanen, fr. tanner, corroyer.

— Fig. Stekken en gcrven, anders 00k Ste'ikcn en

tanen, vinnige zetten geven, teigen met schimpende kwinlv-

slagen en schampscheuten, fr. donner des coicps de langiie,

brocarder et tanner. Hij stekt en gertt iedereen. Dat gedli-

rig stekkcn en gerven is onverdragelijk.

GERZEL, m. Zie garzel.

GERZING, V. Zie garzing.

GESCHAARD, verl. deelvv. van SchaarJcn. Zie aid.

GBSCHEB. o., mv. geschee'n (zie drie), vidw.

iheedje. Geschei, scheiding, hetgeen scheidt, fr. se'para-

,
. '.', cloisoji, ligne de demarcation. Een geschee tusschen

luce plaatsen, fr. itne cloison entre deux places. Pat huis

staat op het geschee van de twee prochien. Een geschee

makcn tusschen twee akkers, enz. Die beok, die haag is

liet geschee. Het geschee van de neus, fr. la cloison dti nez.

Het geschee van 't hert, fr. la cloison du caitr. Het vlies

tusschen de kern van eene okkernoot, enz. is eeu geschee.

— AVegens ei=^cc, zie onder ::.

GESCHERRIG, adj. Zie scherrig.

GESCHETTER, o. De daad van schettercn. (Zie

• iii:tieren.) Het geschetter van den donderslag. Het

L lietter van de zon.

GESCHEURD, adj. en deelw.

— Gesihenrd en geleiird, zie GELEURD.

GESCHIE,o. AVordt gehoord in de zegswijze Op goed

. /lie, d. i. op goed geluk, fr. a tout hasard. lets zeggen,

i> antwoordcn op goed geschie (d. i. zonder zeker te zijn

dat lict zal wel zijn). lets ondernemen op goe geschie (d. i.

zonder te weten of het zal lukken). « Ik smeet, op goe

geschie, een blieksken, en seft'ens kwam cr ejn snoek naar

toe geschoten. » (G. G.)

GESCHIET, o. Losbrandiug van een of van veel

mwcren, fr. fusillade. Men hoorde het geschiet van de

~i ildaten in de verte. Een groot geschiet ter gelegenheid van

'
' lie bruiloft. Met al zijn geschiet, heett hij de vogels hier

Mivrcemd.

GESCHING (wvl. geschiing, zie ind), o. Het schin-

L'i n. Hot gcscliing van de zon, van de maan.

-GESCHING, z. Maan-, Sterre-, Zonne-.

GESCHOT,o., m\. geschoten. Hetzelfde als Schot, be-

lasting, IV. iinpuc. De grondeigenaars betalen jaarlijks aan de

Wateringe van Blankenberghe twee frank en half geschot per

hektare lands. « De gheschoten ende penniughen vande

Wateringhen zijn innelick ende executeerlick by hechtinghe

ende v.anghingc vandc grondenaers, pachters ofte ontblaeders

van dien, ofte by verkoopinge vande landen verbonden in

het voorseyde gheschot, naer advenant van dies sy schul-

digh zijn ; sonder daeromme raeer lants te doen vorcoopen

dan sy behoeven om de veraclUcringhe vande sclvc Wate-

ringhe o{ie gitescltoten ende vvettclicke kosten. » (Costumen

v. I.ande v. Vryen.)

—GESCHOT, z. Lende-, Lender-, Water-, Zeven-.

GESCHOTBAAR, adj. AVaarop eene belasting kan

gehcxen worden, bclastbaar, fr. imposable. De geschotbare

landen van de Wateringe.

GESCHREEM, o. en GESCHREEMSEL, o Ge-

schreeuw; geschrei; geween. — Zie schree.men.

GESCHREEUWSEL (wvl. geschreewsee), o. Ge-

schreeuw. « Hy wierl met een leelick ghescreeuwsele ende

ghecrijs omrincht ende bespronghen. » (N. Despars.) « Zy

vielen met zulck een afgrijselick gheschreeuwsel ende hor-

rible ghecrijsch up die reste van der franscher leghere, dat

zy albgadcre hucrlieden veerden liepen. > (Id.)

—GESCHREI, z. Hane-.

— GESCHRIFT, z. Kneukel-.

GESCHRUIEL, o. Zie geschruwei..

GESCHRUWEL, GESCHRUIEL, o. De daad

van te gillen. Zie .scHRUWELEN. Ik hoorde een groot

geschiuwel in den bosch. Er was een geweldig geschruwei

als het hchip verznnk.

GESETERD, adj. Zie geceterd.

— GESLACHTE, z. Achter-, Onder-, Voor-.

GESLACHTEN,^«/(rf/i«c, ,?•«'/'":*', b. w. Gelijken,

gelijkheid hebben met, fr. ressembler. Hij geslacht zijnen

broeder : hij heeft 00k een groot hoofd. Dat kind geslacht

mijne zuster : het is geweldig teerzeerig. Hij geslacht u een

bcetje. Dat geslacht het onkruid : het groeit van zelfs.

— Men zegt 00k geslachten van, doch slechts van perso-

ncn. Hij geslacht van u : traag in 't geven. —= Zie SL.\CHTEN.

GESLEERIG, adj. Sleerig, glibberig, (r.glissant.

GESLEGEN, adj. en deelw.

— Egen en geslegen, zie EGEN, adj.

GESLEP, o., zonder mv. Hetzelfde als Gesleep, in

eenen ongunstigen zin. Hij komt daar wederom met al zijn

geslep. Met een groot geslep van volk.

GESLETEN, adj. Gescheurd, gebroken, Ir. hcrnieux.

Die niensch is gcsleteu. — Zie SLETE.

GESLETS, zonder mv. De daad van veel te sletscn.

Zie SLETSERIJ.

GESLIJSD (wvl. gesuisd, zie ij), adj. Met looze

areu. Geslijsde haver (wier bellen gcen graan inhouden).

De haver is dit jaar zeer geslijsd. — Zie SUjs.

GESLOKERD, verl. deelw. van .Slokeren. Zie aid.

GESLOTEN, verl. deelw. van Sluiten.

— Xich geslote/i /louden (wvl. eens gesloten hoiin, zie

EENs), roerloos neerzitten met de armen en de beenen aan

't lichaam gesloten. Als ieder zich wat gesloten houdt,

kunnen er zes personen op dien bank zitten. De kiekens

houden zich gesloten, .als de klokhcn ze verwiltigt dat er

een roofvogel in de luclit zweeft. — Ook nauvvkeurig lets

geheim in verborgen houden, wat men ook aanwende om
het te kennen. Hij trachtte 't van niij te weten, maar ik

hield mij gesloten.
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GESLUNST, adj. Met blunsea bedekt, fr. fngtienilW.

Hij loopt geslunst en gepaluld.

GESMAKELIJK, adj. Eenen goeden smaak heb-

bende, fr. ijuiabon got'tt, appc'tissant . Gesmakelijke spijs.

— Bijw. Met smaak, lustig, fr. avec appetit. GesraaUe-

lijk eten.

— fiV^Mofe/y*.' elliptische uitdrukking waannede men

iemand goeden eetlust wenscht, fr. je vous souhaite ban ' -.

appetit.

GESMAKEN, gesmaakte, gesmaakt (wvl. gesmakte,

qemiakt, zie KLANKVERK.), b. w. Smaken, ontwaren door

den zin lan den smaak, fr. gotiter. Het vleesch was niet te

versch meer, niaar men gesmaakte 't niet. Ik gesmaak dat de

melk een weinig verbrand is. Ik gesmaak daar citroensap in.

GESNARIG, en ook GESNARISCH, adj. Xeerstig,

vlijtig, werkzaam, fr. assidii, diligent. Een granarig werk-

man. Hij werkt allijd gesnarig voort. Hij zat gesnarig le

eten. Gesnarig zijn aan den kost (goeden eetlust hebben).

Dat kind is gesnarig om te zingen. — Zie sn.vrex.

GESNERTHEID, V. Hel smerten van den huid bij

kleene kinderen, fr. intertrigo, excoriation de la peait par

I'dcretc' de la sucitr on de I'ut ine. De gesnertheid van de

ooren, van de oksels, van de lies. Men meet het kindje wel

uit^eien opdat het geene gesnertheid krijge. — ZiesNERTE.v.

GESNIJD, o. Kort gesneden stroo dat men in de haver

van de peerden mengt; ook Schroolinge en Snijlinge

geheeten . Is er nog gesnijd ?

GESNOEK (wvl. gesnouk, zie ou), o. Het snoeken.

Zie aid.

— Fig. Uitschot, bocht, fr. rebut, racaille. Gesnoek van

volk (gepeupel).

GESNUISTER fwvl. gesnuuster, zie ui), o. De
daad van snuisteren, gesnuflFel. — Zie s.nuisteren.

GESP, v. Bij stroodekkers. Waneer de stroodekker

eene bandroede vestigt boven op een strooien dak, verbindt

hij, bij middel van wissen, deze bandroede aan de lat die

onder 't dakstroo op de kepers genageld is, en dit wel met

een'zeker fatsoen dat, op de bandroede, nu eens uit eenen

knobbel van stroo bestaat, en dan eens den vorm van eenen

schoebeukel verbeeldt : het eerste fatsoen wordt Bubbel,

het tweede wordt Gespe genaamd. H ij dekt met gespen.

Ik zie liever gespen dan bubbelsop een da.c,

— Eene gespe trekken, bij Kil. ghespe setten, fr. /aire

une grimace,faire la moiie, bezonderlijk als menteleurge-

steld is.

— GESPAN, z. Herte-, Voor-.

GESPAREN, gespaarde, gespaard, b. w. Hetzeifde

als Sparen, fr. epargner. Ge meet dat gesparen tot later.

GESPARIG, adj. Spaarzaam, zuinig. Gesparig zijn.

Een gesparig mensch. Gesparig leven. t Maetij-h ende
gespaerigh. » (X. Vanhove.) « Als alle menschen zoo

gesparig waren als w)-, dan zouden er zoo veel niet moeten
gaen bedelen. » (C. Du^illers.)

— Afl. Gesparigheid.

GESPEL, o. Hetzeifde als Spel. Zie aid.

GESPELIER (ges-pe-lierl, m., klenit. op IJer. Eene
hofbloem, anders ook Sintijle en Potbloem geuaarad, fr.

ceillet. De gespeliers beginnen te bloeien.

— GESPIN, /. Kobbc-.

-GESPOORD, -GESPORD, z. Af-.

GESPORRIG, adj. Haastig en opvlicgend, fr. --if.

emporte. Die gesporrig is wordt lichtelijk kwaad en valt

in bitsige woorden.

GESPOT, GESPOTTERD, veri. deelw. van S;

ten, Spotteren, d. i. met kleene spatjes bevlekt won!

Zie aid.

GESPREEKZAAM (wvl. ook gespreekzamig),

adj. Hetzeifde als Gespraakzaam, spraakzaam, lieftall;^*,

fr. affable. Een gespreekzaam menscfc, « Een ieder ^^ -

spreecksaem met saechte woorden te wesen. » (F. de Sm)

GESPRENKELD, adj. Met sprenkels voorzien, geir.i-

lied. Gesprenkelde venster, fr. fenetre grillee. — Zie

spre.vkelen.

GESPRIETEL, o. Hel sprielelen, het verdeekr.

opeiispreiden van lets in sprieten ep vorken. Het gespr)

van de boomtakken. Het gesprietel van de aderen in

't lichaam,

— Het stralen van 't licht, fr. rayonnement. Het gesprie-

tel van de zon.

Ick en sie maer wat ghewemel
En wat ghesprietel van den hemel.

(J. de Harduyn.)

GESPRONGEN, veri. deelw. van .Spriogen.

— Gcsprongcn vleesch, bij Kil. ghcsprenght il,,

gezouten vleesch, fr. de la Tiandesale'e. Zie SPRINGEN.

GEST, V. Zie gist.

GESTAAKT (\v\\. gestakt, zie klank\-erk.), veri.

deehv. van Staken (met staken afzetten), Bepaald, vastge-

steld, fr. arretc, determine, fi.xc. De tijd is gestaakt voor

het betalen van zijrie schuld. De dood komt op den dag

door God gestaakt. Men aanveerdt leden in dat genootschap

tot een gestaakt getal. « Sy wercken daer a! den dagh duer,

hebbende hun ghestaeckte ru'en om te trecken. i> (P. De
Vynck.) « Dies niet te min haer eyghen peyl volbringhende,

ende haer ghestaect werck voldoende. » (M. Lambrecht.)

* Haerlieder coorne ter marct te bringhene ende voor eenen

redelicken ghestaecten prijs te ghevene. » (X. Despar« >

« Ende haer ghestaect werck (fr. travail present) •

doende. » (M. Lambrecht.) Zie best.^akt en staken.

— Adj. Met eene staak of met staken voorzien. Zie

GESTOKT.

GESTAAN, gcstond, /leb gcstaan, o. w. gevolgd van

met. Hetzeifde als Volstaan, voldoen, effen en kwijte zijn.

Gij zult gcstaan met tien frank te geven. c In welcken ghe-

valle sy ghestaen sullen met daerinne te verbinden 'tselve

landt voor hem-lieden, haer-lieder hoirs ende naerkora-

mcrs. » (Costumen v. Lande v. Vrjen.) « Xieraandt en sal

vermoglien eens anders goedinghen te ghebmycken oft ont-

blaeden dan ten behoorlicken title ende ter goeder trauwe,

op pejTre van te betaelen aen den proprietaris de dobbel

weerde vande selve ontblaedinghe, sonder te ghestaen

midts betaelende van alsoo vele als hy ontblaedt ofte gebruyct

sal bebbeu . (Id.)

GESTAAT (wvl. gestaet, zie .\E), adj. Die in een

staat is van meer of min rijkdom en vermogen, ft. qui a

jtnepiosition dans la societe', qui estplus ou mainsfortune'.
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Wel of slccht gestiuit zijn. Willen liooger vlicyon ibm men

gestaat is. Hij is niet gesUmt om zooveel pracht uit Ic kra-

nien. Dewel geslate lieden . « Oocl< al is 't soo dat, ghemeeii-

lijck sprekeade, eeneamel-o-Zii'staaien man wordt gheiioemt,

den persoon die voorsien is van Patrimonie ofte vvcl is

sittende in synen winckel ende neeringlic. » (Vl. Setting-

boec.) <' Icmant kan wel weseu ghcstait die geen Patrimo- -

nie-goedt en heeft. » (Id.)« Alle licl;n niet ghegoedt ofte

ghestacl om liem-lieden zelven te onderhouden. »jOrdon-

nantien v. Lande v. Vryom) « Dus worden sy gliehouden

suffisante borgtucht te doene, hoe rijcke ofi'^ "'/, t'r'.' die

zijn. > fCostumen v. Lande v. Vryen .)

GESTAATHEID, v. Staal, stand, lortuni, voiin.i-en,

fr. condition, c'tat, rang. Een man van kleene, van groote,

van sobei'p, van goede gestaatlieid . Elk moct levcn naar

zijne geslaatlieid. Meer onkosten doen dan het zijne gestaat-

lieid toclaat. Gekleed gaan naar zijne gestaatlieid. In luwve-

lijk tieden met iemand van dezelfde gestaatlieid. « De
kindeien doen ondcrwijsen naer haer-lieder ghcstactJiede

ende ciiialiteyt. » (Cost, van Broucburch.) < Up zeUere

gioote peynen ende bocten, elc naer zyne conditie, qualitoit

ende gcstacthcit. » (N. Despars.)

— Eertijds werd in de Praktijk, verschil gcniaakt tus-

sclien Gestaatheid, Rijkdoii/, Negotiatie en Bedrijf. « De
G/iestaethcvt is de maclit van den Opseten, bestaende in

het profijt dat liy doet in sijn huyshouden met sijne domes-

ticjuen, knaepen ende iiiaerten ; met syne bestiaelen, als

pecrden, koeyen en sdiaepen; met sijn ambaclit ofte handt-

werck. Ond^i- de anibachts-lieden worden glierekent tim-

merlieden, schrijnwerckers, saegers, waegemaeckers, sclieep-

maeckers, stroodeckers, metsers, leem-plackers, smcden,

sclioenniaeckers ende lappers, wcvers van alle style, twyn-

ders, voerlicden, scliippers, visschers, etc. Onder de li.ant-

wcrckers : alle arbeyders niet begrepen onder ecnig am-
bacht, als zijn lioutniaeckers, bessemmaeckers, desscliers,

delvers, scheyers, lijntreckers, spinsters, swingelessen, lieke-

lessen, ende andere dierglielijcke mans ende vrouwen, de

welcke gaen wercken in dag-hueren voor hun profijt. —
Door Ryckdom verstaet men alle soorten van Patriraonie-

gocderen, als gvoaden van eifve, huysin, meulens, vyvers,

vissclierijen, thienden, landtschoven , lielfwiuningheu, koey-

gerssen, renten beset ende onbeset, erffelijck ofte ten iijve,

clieiJDsen, douarien, bylevingeu, pensioenen ende genera-

lijck alle andere goederen die ghereputeert worden te wesen

in het Patrimonie van den O seten. — De Negotiatie ofta

koophandel. Daer zijn dry soorten van Traficqiianten
;

I" persoonen wiens liandel bestaet in den voorkoop van

sekere warcn ende het vertier van de selve, soo die inne—

gekpcht zijn; sulclcdanige zijn koopheden van peerden,

schaepen, verckens, graeuen, wynei', lynelaecken, gaeren,

vlas, kemp, etc. 2" lieden van alle neeringcn, de welcke ile

waten inne-koopen in 't grosse om die uyt te venten in

't kleene, ofte by pennewaerdye ; als zijn de winckeliers,

l.KckoMiijd'is, liLiners, caussemaeckers, kruydenicrs, etc.

tnilr iH^mi-lt rliji k alle soorten van wccrdeu, tappersende

lii.iinliH yii->cliinckers. 3" persoonen die de gekochte waren
I 'iisumereu ofte veranderen iij andere saecken : die beree-

'1' 11, tatsoeneren ende prepareren tot ander ghebruyck ; als

/ijii brauwers, brandcwijn-stokers, mauters, l»ackers, hu)-

vettcrs, lecrtauwers, plotters, hoeyniaeckers, zecp ende

saut-sieders, olie-slaeghers, vet-legghers, beeu-houders, say-

wcvcrs, twinders, tapyt-werkers, ende nicer andere dierglie-

lijcke. — Door Bedrijf verstaet men de culture ende ge-

bruyck van alle vaste goederen, als van saylanden, weeden,

meerschen, bosschen, vyvers, hcll-winningen, koey-gers-

sen, etc. » (-VI. Setling-boec.l

GESTABELD, adj. Zie gf.stape[.ij.

GESTABELEERD, adj. Zie (IEstapf.i.kerd.

GESTADIG, STADIG, adj. Bezadigd, ernstig, fr.

pose, grave, se'rienx. Een gestadig man. Stadig man. •( Dat

sy haet zebaerder en manieilicker oft ghestadichlicker en

gesticlitelicker draglien sou.le dan te voren, wachtende haer

voortacn van lichtveerdelick te lag.;hen ende te spelen. »

(C. Vranc.\,)

— All. (icstadigheid, Sladigheid. . De groote sedichcyt

enilc stadieheyt die Christus over tafel hier hceft gliehou-

den, genienglit nochtans met een minsame gespreecsacm-

heydt. » [F. de .Sniidt.) « Doen liet sy alle haer ghewoenlicke

lichtveerdicheyt ende leefde in alle sebaerheyt cni.'i ghesta-

dicheyt. » (C. Vranc.\.)—
'Vgl. holl. Statig.

GESTAPELD, GESTABELD, .adj. Eenen diklccn

Stengel of stani hebbende. Er zijn planten die gestapeld, en

andere die niet gestapeld zijn. Dat koolzaad is fel gesta-

peld. Die opscliieten'dc salade is dun gestabeld. — Zie

GESTAP-ELEERD , GESTABELEERD , adj.

Stalig, dellig, fr. grave, pose. Een gestabeleeid man.

Altijd gestabeleerd, iiiaar tocli minzaam en bcleefd. « Altijt

by haer hebbende die maechdelicke scliaenite en gJiestape-

letrde zebaerheyt, die altyt by een Magliet wesen nioet. »

(C. Vrancx.)

— Kil. Ghe-staepelt, Ghe-staepeleert, stabiiis, conslans,

finnns^ gravis.

—GESTEKEN, z. Uit-.

GESTELD, veil, dcehv. van Stellen, fr. etablir. Hij

is daar wel gesteld (hij hccft daar eene goede broodwin-

ning}.

GESTELTENIS (wvl. -.\'es.sf.), v. Veizoiging, huis-

houding, kostwinniug, fr. etahlissement. Iemand eene

gesteltenis bezorgen, fr. procurer un etahlissement. Het
ware daar in die gemeente eene goede gesteltenis voor eenen

geneesheer. Hij heeft daar eene schoone gesteltenis.

— Tronwen voor de gesteltenis, trouwen min uit liefde

dan om de voordeelige woning en de bestaanmiddels van

den persoon met wien men trouwt, anders gezeid trouwen

voor de oecasie. Hij is getrouwd voor de gesteltenis. Zij

gaat met hem trouwen voor de gesteltenis.

—GESTERRE z. Zeven-.

GESTICHTIG, adj. Stichtig, stichtelijk, stidilend,

voorbeeldig, fr. editiant. Gestichtig zijn in dc keik.

GESTOKT, adj. Met eenen stok of met stokken voor-

zien. « Zy liepen derrewaert ghesioekt ende gestaect » met

stokken eri staken. (N. Despars.) ^ Wie van uwe vricnden

sal dan komen gestockt ende ghestaeft 0111 u te helpen ? »

(J. de Harduyn.)

— Ook is gestokt, in onzen tongval, voor gestooit (van

Stqkeu, fr. disiilUr, euz.), zie kl.\nkverkort.
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GESTOLINGE, bijw. Heimelijlc, steelswijze, in

't verbnigen, fr. a la derobce. Zijn vader verbood hem te

zwemmen, maar dc zoon deed het gestolinge. vHij schreef

mij gestolinge eenen brief. « Zo wasser te Ettelghem een

priester, die Ranifiijt hiet, die welcke daer niesse doende,

gliestoliitghe ende dievelinglie den zelveren licldi van den

outaere wech pacte, stellende daer eencn anderen van

thinne in haer stede. » (N. Despars.) •; Tgemeente van Ghent

'

wiert gheware dat hemlieden glieenrande secours van

vitaylgie meer uyt Brabant toecommen en niochte dan

ghestoUnsrhe. » (Id.) -< Mer Nicolaes van Uyttenhove die

ghestolinghc wecli gheleet wiert ende slave bedeech. » (Id.)

« Up den xni van lauwe keerde die Paus Gregoris zeer

ghcstolinghe uyten Avingnoenschen Bahyloene, tzijnder

stede van Roome waert. » (Id.) « Dat hy liy grooter behen-

dichede... emmers ghestolinghe te Cortrijke gherochle by

die andcre Vianiingen. > (Id.)

GESTOOFSEL, o. Stoofsel, gestoofde spijs, fr.

e'tuvcc. Een gestoofsel van vieescli, van groensels. Gestoof-

seleten.

—GESTOPTHEID, z. Op-.

GESTORM, o. Het storraen. Het gestorm van ecn

orkaan. Het gestorm van een peerd. Het gestorm (gestoor)

van debloemen. -^ Zie .STORMEX.

—GESTORT, z. Uit-.

—GESTORTHEID, z. Uit-.

GESTRAFTHEID (wvl. ook gesi r.^fti, zie -heid),

v. Gepijndlieid, smert, kwelling, gedwongenlieid. De ziekc

doet zijn best cm verduldig te zijn in zijn lijden, noglans

door de groote gestraftheid laat hij somwijlen een woordeken

klacht hooren. De -gestraftheid kan eeneu meusch groote

dingen doen durven.

GESTRIJDSEL, o. Gekijf, twist, fr. dispute, qne-

reUf. — Zie STKIJDEN.

GESTROOD, adj. Gehalmd, met halmen. Tarwc die

magci gtstrond is. I-ang of kort gestrood koorn, fr. dti hh-

do fit tt' itiamiic est long oil court,

GESWANSEL, o. Het swanselen. Zie aid.

GESWATEL, o. Swateling, brabbeltaal. Ik versta

niets van al zijn geswatel. Het geswatel van de zwalinv.

Myn zwaluw...

Gy kunt nog myn hert verblydcn

Door uw geswatel zaclit en zoet.

(K. de Gheldere.)

GESWIESEL, o. Het swieselen. Zie aid.

GET, GETTE, v. Slopkoiis, fr. guetre. De getlen

bedekkca Iki bovendeel van de schoe'n en gelieel of ge-

deeltelijk de boenen. Getten drageu. Zijne getten toeknopen.

Getten van lijr.waad, van leder. Zijne getlen aandoen.

— Zi/ne getten optrekken (wvl. eense getten iptrekken,

zie EENS), weggaan, fr. tirer ses guetres. Als hij mij zag
binnenkomen, trok hij zijne getten op. Het was mij daar

niet pluis, en ik trok al gauw mijn getten op.

—Ergeiis zijne getten laten, er het leven laten, fr. v lais-

ser ses guetres. In dien slag hebben er velen hunnc getten

gelaten.

GETAANSEL, o. I'aning, gestek, fr. action de lancer

des brocards, dc dardilkr. Ik antwoordde niet op al zijn

gezegsel, omdat er getaansel bij was. — Zie taken.

—GETAL, z. Lief-. I

GETALENT, adj. Die talenten (bekwaamheden, be- 1

gaafdheden) heeft. Getalent zijn. Een getalente man. Eene 1

getalente dochter. Het is jammer dat een jongeling, die zoo (

getalent is, in 't bonte slaat.

—•Overal gebruikt.

—GETALLIG, z. Lief-.

GETATER, o. Het tateren, gebabbel.

GETE (met zware <), v. lemand die op wacht staat,

bespieder, spioen.

— Gete staan, de wacht houden, fr. fairc le giiet. Gij

zult gete staan om te zien of er niemand konit.

GETEEFEL, o. Zie gedeefel. •

GETEN (met zware e), geette (wvl. ook getegc, zie ,

impereect), gegeet (fvl. egeet, zie GE), b. en o. w. Bespie- ,

den. loeren, fr. giietter, cpier.

— Meest gebruikt in Afgeten, Afgetten.

GETERDE, v. Zie geterte.

GETERTE, en ook GETERDE, v., slechts gcbnii-

kelijk in 'trnw geterteti, geterden.Xc&VUtAsin, h. pedales,

inarches. De geterten van een weefgetouw heeten schae-
;

inelen bij Kil, De geterten dienen om in de keten de gapin"
\

te maken w.aar de schietspoel door glijdt. De geterten van
eene piar.o, fr. les pedales d'nn piano.

— Somwijlen hoort men dit woord in 't enkelvoiid,

doch beter zegt men dan terte, terde, d. i. trede. Vgl. Ge-
maats, Gevrienden, Gebroeders, Gezusters.

]

— GETERTEBLOK, in. Bij wevers. De houten blok met
diepe groevea waarin de uiteinden van de geterten vastzit-

ten op eene spil.

— GETERTEPCT, -PIT, m. Bij wevers. De kuil waarin de

geterten hangeu en l^ewogen worden.

— GErERTESPiL(LE, v. Bij wevBrs. rjzeren spil die de

uiteinden van de geterten in den geterteblok vasthoudt.

GETETERD, adj. Zie GECETERD.

GETEURE. Zie teure.

GETIE, o., mv. getie'n (zie drie). Iletzelfdc aK

't oostvl. en holl. Getij, getijde (zie IE), fr. inaree ; sni' ...

In dit getie van 't jaar. De vier jaargetie'n.

— leder van de vier tijden in den dag op dewelke men
voedsel neemt, namelijk ten acht ure 's morgens (nuchteud-

getie, morgengetie, achtegetie), te middag (noengetie), ten

vespertijde (achternoengetie), en "s avonds (avondgelie). Het i

getie nadert. Ik verlang uaar 't getie. Na 't getie ga ik een |

ander wcrk beginnen. Ge moet trachfen uw werk te vol- |

trekken legen het getie.
j— leder van de vier deelen van den dag die door )ief

eetmaal gescheiden zijn, anders ook Schof(mv. schovi

Prieme genaarad. Een getie is 2 '; , uren werljcns. Hc"

getie'n heeft hij daaraan gewrocht? Ik betaal u maar MUt

getie'n, omdat gij het vierde niet gewerkt hebt. Het eerste i

getie van den dag duurt tot ten acht ure.

—GETIE (—GETIJ), z. Achten-, Achternoen-, Ave-,

Avend-, Noen-, Nuchten(d)-.
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GETIELIJK, bijw. Zie getijdemjk.

GETIENEN, lehv. Tien te samen. Zij hebbcn liiins

getierien yevochten tcgen vijftig vijanden, fr. lis ont com-

battii a cttx dix contre cinqitanie cntiernis, — Zie GE.

GETIER, o. Geschreeuw. Een afgiijselijk getier.' Met
gioot gheschal en ghctier dat sy maeckteo. » (C. Vrancx.)

GETIJ, o. Zie getie en de c(ymp. aid.

GETIJDELIJK (wvl. getieuk, zie IE), bijw. Van
tijd tot tijtl, nil en dan, soratijds, dikwijls, fr. de temps en

temps. Hij komt mij gctielijk bezoekeu. De zieke zal getie-

lijk van die medecijn nemen. Ik heb daar getijelijk ho ren

van spreken. Het gebeurt getielijk dat ik hem zie. Het is

getijelijk gebeurd dat men.vergat 's avonds de deur te slui-

ten. ' Al ghaen zij ghetijileli/cke te biechten. » (C. van Dor-

drecht. i » Ende alzulcke vallen ghetydclkke in vei^cheedcri

dolijnghen. » (Id.)

GETJATER, o. Het tjateren, tatering.

GETJIP, o. Het tjippen. Het getjip van eene vink.

GETJON K, o. Het tjonken. "

GETOEF (wvl. GETOUF, zie or), o. Het toeven. Zie

altl.

GETRAMPEL, o. Trampeling, getrappel.

GETRAPGEVELD, adj. Die eenen trapgevcl liecft.

Een gen aiigeveld huis, fr. maison avccpignons « rcdents

.

GBTREK, o., zondcr niv. Trein, nasleep, gevolg van

kneditcn en peerden, enz., fr. train, attirail, suite, eqiii-

pugc. Het getrek van den prins. Hij kwam daar met ccn

groot getrek, met geheel zijn getrek. De bendeling met zijn

getrek.

— Allerlei gercedschap, getuig, alaam, toestel, fr. outils.

Equipage, instruments, inachine. Het getrek van een peerd,

fr. harnachement. Getrek ora te oorlogen, oni te jagen, om
te visschen . Het getrek van een student (boeken, papier,

peniicn, inkt, enz.). Het getrek van eenen limmerman,
landbouwer, enz.

— lemand of iets wiens gedaante onfatsoenlijk, onver-

sfaanbaar of belachelijk is. Een vies getrek van een veutje.

Een .1,-irdig getrek van een huis. Een dom getrek van eene
tafel. Is dat een getrek

!

— Fig. lets vertcllen met een verdrietig getrek van woor-
dcn, fr. avee une ennuyante prolixite'.

— Dit woord in al zijne beteekenissen, heeft altijd een

bijgedacht van minachting of van .scherts.

-GETREK, z.Voor-.

GETRIJFEL. o. Zie trijfei..\gif..

GETRONDEL, o. Geslender, gesukkel. — Zie TRo.x-

DELE.X.

GETROOST, verkdeelw. van Troosten.
— /.ijt mmtr getroost, zegt men dreigeader en spottender

wijze voor : Wees vcrzekerd dat gij het bezuren zult. In

dien zin zegt men ook : Zi/t maargetroost, ge zult het

hebhen.

GETROPPEL, o. Troppeling. Groot getroppel van
volk. — Zie TKiil'l'EI.E.\.

GETROUWIG (wvl. getrowig, zie au), adj. Ge-
ttouu, \\. ii.l<i, . Ki'ii ueiionwioe hond. Gelnmwige vriend.

lemand getrouwig dienen. . Die hem altijd getrouwig

gebleven was. i- (K.. Callebert.)

— Afl. Getrouwigheid.

GETROUWSEL, o. Het trouwen, het huwen. Dat

getrouwsel bracht veel mooielijkheden aan in de familie van

dc bniid.

GETRUIEL, o. Zie getrvwel.

GETRUWEL. GETRUIEL, o. Truweling, het tni-

welen.

GETTE, V. Zie get.

GETTEN, b. w. ZieoETEx.

—GETTEN, z. Af-.

GETUIG (wvl. GETiruG, zie ui),o. Hetzelfde als 't holl.

Tuig, d. i. I" peerdetuig, fr. harnaekement, equipage de

citeval; 2° allerlei gereedschap, ala.am, toestel, fr. itstensiles,

outils, instruments, nutchi'ies. Oorlogsgetuig. Timmer-

mansgetuig. Akkermansgetuig.

— Wordt met minachting of spotternij gezeid van iemand

of van iets \riens samenstel misvormd, wonderlijk, onfat-

soenlijk of verwikkeld voorkomt. Een aardig getuig van een

ventje. Een leelijk getuig van een huis. Een dwaas getuig

van eenen lessenaar. De telegraf is een vies getuig.

—GETUIGER, z. Geest-.

GETUIT (wv). GETUUT), en GETUITSEL (wvl.

GETUUTSEi, zie ui), o. Getoet; gcloei: gehuil. Het getuitsel

van de koeien. Het getuitsel van een jongen (die huilende

weent). — Zie TUITEN.

GETWAALVEN, telw. Twaalf te samen, fr. a douzr.

« Als de steenbok nog jong van jaren is loopt hij tropwijze,

getienen, gct'waalven te gader. » (G. Gezelle.)

GETWEE'N (zie drie), telw. Twee te samen. Zij

hebben dat buns getwee'n gedaan. « En g}-, Pieter, ge zyt

gy wel maer uw gctweeen. (C. Duvillers.)

Komt ons verstand wel overeen,

Wy hebben eene siel getween; ,

ilaer syn wy- van verscheyden drift,

o! 't Is nooyt eften uytgesift. (Vaelande.)

En wy sullen saemen leven.

Kermis houilen ons getween. (Id.)

— Zie GE-.

GETWINTIG, GETWINTIGEN (wvl. ge-

rwilNT-), telw. Twintig te samea. Zij g;ingen er thans

getmntigen naar toe.

Pots vent ! gy syt daer niet alleen.

— }^^Xii getwintig, goetlen maet.

(Vaelande.)

GEUL(E, V. Groeve, sleuf, riool, glcive, fr. rigoh;

cannelure, sillon.'E.eae geuft graven om het water afte

leiden. In de schijf van een katrol is eene geule waar de
koorde in loopt. De genlen van eene zuil.

— Bij zeevisschers. Eene kil, leegte tusschen twee zand-

banken. Het is in de geulen dat men visch vangt. De geule

binncn den Ruischcr. De geule van Vijftiene. De geule

bmten de Kwijnle. De z:indbank benoordeu eene geule heet

Zeebank, bezuiden eene geule heel Hiuderbank.
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—GEULE, z. Dieve-, Sclieipe-, ViscU-.

GEUMEN, o. w. Zie gummen.

-GEUR, /. Rceuw-.

—GEURIG, z. Zoet-.

GEUS, m. Een protestant, stevenist, of hoegenaamde

social is, die ilen katholijken eeredienst niet oefent. Hij is cen

gcus. Er zijn weinig geiizen in VJaandereu.

— Ecn katholijke die naar de kerk niet gaat noch de

heilige Sacramenten ontvangt. Hij leeft gelijk een geus. Hij

is een rechte geus. Een geus van eenen vent, fr. un horn *n€

sans relii^ion.

— J/oi- 7iadcr de kerk, hoe meerder geits o{geuzen, zegt

men sprek. van katholijken die bij de kerk wonen, en er

maar weinig iu gaau.

— Ilet is Tcrlorcn gepreekt^ als de pastor een geits is,

men luislert niet naar iemand die zelve niet deugt, die gccnc

trouw verdient.

— Bij timmerl. Een halve dakstoel, een gebinte wiens

scheerslijlen niet hooger gaan dan de scheerbalk, zoodat hct

den vorm heefl van ^^\. De gebinten van een gebroken

dak zijn geuzen, fr. lesfermcs d'un comble brisc sont des

dcmi-fennes,

GEUS, m. Gieteling, fr. gtieuse.

— Groote klomp ijzer, meest dienende tot ballast op eeu

vaartuig. In de schuit lagen er drie geuzen. De hond sleepte

den g us voort waar hij aan vastgebonden \vas.

GEUS, GEUSCH, adj. dat men slelt waar men anders

ook «/, dood, him, ten einde gebruikt, oni eene uiterste

vcrniocidheid en uilge])u(lieid van krachten te beteekenen,

hetzij doze uitgeputliciil voorlkonic uit de langdurigheid

;

of uit htt overdreven geweld eener werking. Ik ben lam en

geus van arbeidcn . Ik ben geus gewerkt. Zich geus delven.

Zich geus derschen. Zich geus loopen. Zich geus gaan. Zich

geus zagen. Hij is geusgestekeu (b. v. van den kruiwagen

te voeren, v.in koolzaad te plantenj. Een peerd kan zich in

weiuige minuten geus trekken, als het b. v. met alle geweld

trekt aan eenen wagen die niet voortkan. Hij heeft zijn

peerd geus gereden, fr. il a surmene son chcual. Een peerd

geus maken, geus werken.

— Een gens gesneden mes, dat teeneniaal bot is, fr.

emonsse.

GEUSENDE, GEUSEINDE, o. Smajidnaam van

iemand die nii-t kcrkclijk is, die de heilige Sacramenten en

d.' goddelijkc ilicjislen vcrwaarloost.

GEUSGEZIND, adj. Die met de geuzen dnet, in

tegenoversteiling van Roomschgezind. « Omdat het Magi-

straat niet en wilde gaisgezmd n)n . » (A. Duclos.)

— GEUSGEZINDE, m., fr. seetatre.

GEUSNEGE (voile klemt. op ,.?•««, halve Idcmt. op

ne), v. Dit is de vrouwelijke vorm van Geus, anders gezeid

Geiizin, iemand die geene religie heeft. Zij is geusnege

Ijedegen (geworden). Eene geusnege. — Zie -nege.

GEUTE (in Veurne-Ambacht uoote), v. Zwalp,

hoeveellieid vocht die men in eeiis ergens uit- of ingiet. Gicl

nog een geutjc azijn op de salade. Hij kreeg van uit de

venster eene geute water over 't hoofd. Eene geute regen

(eene bui, fr. undre). Met regent bij gchecle geuten. Het

heeft eene geute gcrcgcnd.Hemelsche geule(zie hemei-'^ch;.

Eenige geuten ale (k. purin) oj) die vrucht zullen deuyd
doeu, Kaffie van de eerste goote,

— Gcgoten metaalstaaf, dik ofdun, lang of kort, smal of

breed
. Eene geute lood. Twee geuten zilver. De geute uit

den vorm halen.

. —GEUT(E, z. Door-.

GEUTELING, ra. Zie goteling.

GEUZEN, geusde, heb gegensd, o. w. Leven lijk een

geus, niet roomsch-katholijk zijn. Hij heelt lang gegeusd,

maar nu is hij bekeerd.

GEUZERIJ, V. Protestantendom. c Nu zijn wij geko-

men aan de cllendige tijden der Oeitzerie. » (A. Duclos.)

GEVAARNIS, V. Zie gevare.^is.

GEVAARTE, v. lets dat ons gebeurt, ontmoeting,

gevarenis, fr. aventiire. Een wonder gcvaarte hebben. Zij e

gevaarten vertellen. De gevaarten van eenen matroos.

— Niet te verwanen met Geveerte.

GEVALLEN, ge-eiel, ben gcvallen, o. w. Voorvallen,

gebeuren. Daar geviel iets waar zich niemand aan veiwacht-

te. Het is gevallen gelijk hij voorzag. Indien het gevalt dat

hij komt.

— Kramers zegt dat het woord in dezen zin niet meer

gebruikt worJt. Hij mist daarin.

GEVALLIJK, bijw. Gevallig, bij geval. Ik kwam daar

gevallijk, als dat gebeurde. Ik heb het gevallijk vernomen.

GEVANG, o. AVordt overal gebruikt voor Gcvangenis,

{r. prison. In 't gevang steken.,In 't gevang zitten. Uit hct

gevang komen. Hij woonl niet verre van 't gevang. In

't gevang gcstoiven. Dedeur van 't gevang.

GEVANGEN, vcrl. dcelw. van Vangen. Zie aid.

GEVARENIS (wvl. gevarenesse), v. Gevaarle,

gcbeiulL-nis, ontmoeting, geval, fr. mientiire. Zijne gevari-

nissen vertellen. Hij-h.eeft daar op zijne reize eene aardii:

gevareuis gehad. < Van weXckzr g!i varenesse ende defaicl'

hem die coninck zeere belchde. » (N. Despars.) « Vertel-

lende hem met zeer gramraen moede.alle zi^ne ghevare

-

nesse. » (Id.) « Die hem van deze g/icvarenesse wonderlicke

zeere bedroufde. » (Id.) < Sy gaf het vole, dat daer was, al

haet g/ievoernessc te kennen. » (C. Vrancx.)

— Zie VAREN.

GEVAUTSEL, o. Gcwclfsel. Hct gevaulscl ecncr

kerk. — Zie VAUTEN.

—GEVE, z. — GAVE.

GEVEERD , GHEVEERD, bij Kil., zie geveerte.

GEVEERTE, o., met zwaie ee. Getuig, getrek, toc-

stel, allerici gcrcedschap oni iels te verrichten, fr. e'quipage,

instruments, bagagc, outib. Het geveerte van een trcl;-

peerd (pecrdenluig). Oorlogsgeveerte. Een jager, een visscher

met zijn geveerte. De prins met geheel zijn geveerte (trein,

nasleep, gevolg).

— Een gestel wiens gedaante bewondering, afkeii.

scherls, vrees ol verachting baart. Eeirzwart wolkgevecii

(holl. gevaarte). Die sto^miniachien is een aardig geveert .

Een groot geveerte van eenen berg. Een leelijk geveerte van

een ventje. Ik zag daar van verro een geveerte nadercn, en

't was een hooiwagen. Een oud geveerte van een huis. Wat
een onfatsoenlijk geveerte is die bto\e (kachel) toch r
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— Kil. ( llic-veercl, rrs, nfgoliiiiii, actio, g;L'StHS ; el Iiislrii-

iiuntutn, machina, machinamrntnm , moles; et Appara-

tus. — N. Desjiars schrijft III, bl. 208 : « Twijie dat die

\'aii P.nigghe ondcrlinghc veel^Aft'c^^i/ ende roniraelinghe

maccteii omme tfaict van der drapperie, gheensins willeiide

ghcdnoghen dat die Vrylaten andtrs drappieren zouden

dan voor haerlieden zelfs slete. »

— Xiet te verwarren met Gevaarte.

GEVEERTIGEN, tcKv. Veertig te samen, fr. a qua-

raiitr.

GEVEL, ni. Spaansche gevel, trapgevcl, h. pi'gnon a

rcJcnts. Die zijn huis verkoopen wilt, schildert den gevel

(spix-ekw.).

—GEVEL, z. Trap-.

GEVELEN, mv. Velen to sanien.

Hoort nae my; wy syn gnv'le;

Helpt my wat, dat ik hun spele

Tot een welverdiende toets

Eene sellermentsche poets.

(Vaelande.)

— Zie I

GEVEN, gaf,gegeTci! (fvl. i-gei'en, zie ge), b. w. Wet

kracht uit de longen of iiit de keel stooten. Eenen zucht

gcven, fr. poiisser tin sonpir. Eenen schreeuw geven, fr

.

Jftcr un cri. Eenen vloek geven, fr. lancer nne impreca-

tion .

— Dus zegt men 00k van een gcwcer dat losbrandt : het

gceft eenen poef; van een donderslag : het geeft eenen ket-

tcrslag ; van den bliksem : het geeft eenen lueerlicht; van

iets dat breekt : het geeft eenen kraak; enz.

— Gercn in iets, in iets deelnemen of mededoen met

geld te geven, fr. contribiier. Men ging rond oni geld op te

lialen voor 't oprichleii van een gebouvv : eenigen wilden er

nict in geven, anderen gaven er maar weinig in. Hij geeft

in allc gocde wetken. In de ]'oortplanting 7<an 't Gcloof

geven.

— CcTcn om iemanii (\n negatievc of intcrrogatieve wen-

dingen), hem beminnen, hem genegen zijn. Oni niemand

gcven (niemand beminnen, fr. n'aimer personne). Dat kind

geeft niet veel om zijne ouders. Ik geef om hem niet. « Ick

bekl.aghe onse onbekentheyl dat wi kerstcnen willen heeten,

cnde so luttel ghcren om onsen ghcbcnediden Heere. >

(Th. van Herentals.) Gerfl gij om mij!- (ieeft zij om u?

— Ge^'en om iets (in negatievc of intcrrogatieve wendin-

gcn), niet onverschillig zijn, trek of lust gevoelcn naar iets.

I lij geeft om znike spijs niet (hij eet ze niet gecrn). Geeft gij

om Rhijnsthen wijn ? Ik geef niet veel om nieuwbakken

brood. Ik geef niet om mede te gaan (het is mij eenerlei, ik

ben er onverschillig aan, ik heb er geeuen trek voor). Mijn

broeder wordt meer geacht dan ik, maar ik geef er niet om
(het deeit mij niet). Hetzij men hem prijzepf lake, hij geeft

cr niet om. Ik geef daar wel om, (i/"Ik geef daar veel om!

(zcgt men, met het accent op daar, voor Ik laat er mij niet

,ian gelegen, ik bekrom mij daar niet aan). Nievers om
geven (geenen trek hcbben naar eenige spijs, sprekende

van eenen zieke, of zich nergens aan bekrcuncn, sprekende

van eenen onverschilligaard). Macckent hem alsoo ghc-

woon dat hy cr niet meer om en gheeft wat men hem seyt

oftc wat men hem veracht. > (A. Adriaensens.) De boose

gheesteu besochten hem hier in vremde ghedaenten ; maer

^Vntonins m.aeckte een crnyce voor zyn voorhoofl, cnde en

gaffer niet om. » (M. Lambrecht.)

— I/et geeft niet, hetgeeft er niet aan, het doet er niet

toe, er steekt niet in, fr. cela n'yfait rien. Hij bedriegt mij

wel, maar 't geeft niet. Vader ontraadt het mij wel, maar

't geeft er niel aan (ik ga mijn gedacht niettemin volgen).

Het geeft er niet aan dat hij dood is.

— Het geeft mi/ niet, het raakt mij niet, het is voor mij

zonder belang. Hij spare zijn geld of hij verkwiste 't, het

kan mij niet geven, maar ik heb deernis met zijne kindcrs.

Geeft u dat niet dat rcen 11 zoo belastert? Doe al wat gij

wilt, het geeft ons niet.

Doch wie daer komt, wie vast oft bromt

Op sulk' of ander dagen

En geeft mi/ niet : 'k en wil maer iet

Van dat voorby gaen vragen.

(P. Croon.)

— D'eljegeven, lieljegeven, dalje geven, zie Elje.

— Korte haver geven, zie H.\VER.

— Over dnivels doodgeven, zie dutvel.

-GEVEN, z. Mis-, Onder-, Op-, Toe-, Uit-.

—GEVENS, z. Uit-.

—GEVER, z. Benaar-, AVeg-.

GEVEZEL, GEVEZELSEL, o., z.ichtl. c. Gefluis-

tcr, fr. chitciiotemrnt.

GEVEZEL, GEVEZELSEL, o., zware^. Uitrafe-

ling. Zie ve/.ei.en.

GEVIERD, ^crl. deelw. van Vicrcn (h. fcter, choyer).

Gevierd zijn van iets of met iets, gemokkcid zijn van icls,

met iets opgezet zijn, fr. ctre flatte de. Ik sprak met lof

over zijne handelwijs, en hij was er van gevierd.

— A'cil. deelw. van Vieren, Vuren. Zie GEVUUKD.

GEVIEREN, tclw. Vier te s.-\men. Zij kunnen huns

gevieren die vracht wel opheffen , fr. its pcuvent bicn eiix

quatre sou/ever trefardean.

Wij kwamen daer ge7'ieren in.

En vraegden : waer is de weirdin .'

(Vaelande.)

— Zie GE-.

GEVIERIG, adj. Zie gevurig.

GEVIJFTrCEN 'wvl. gevichtigen), telw. Vijfiig te

samcn, Ir. a cinqitante, — Zie GK.

GEVIJVEN (wvl. oEVUivEN, uilspr. gevuven, zie

vijk), Ichv. Vijf te samen. Zij hebbcn hims gevijven naar

slad gcweest. — Zie GE.

GEVIN GERD, vcrl. deelw. van Vingeren ; zie aid.

GEVLAADHEID, z. Af-.

" GEVLEERD, adj. Die vlcren (d. i. vlcrkcn) heeft,

gevlcngilil, h. <///.. Gcvleerde diereu.

GEVOEDZAAM, adj. Voedzaam, fr. noiirrissanl.

Gevocdzaam brooil, gevoedz.ame spijs.

GEVOEGZAAM, adj. Inschikkelijk, gedwce, fr. ac-

commodant, svnniis, docile. Een gevocgzaam mensch is

!,rinaKl;eli|K . 111 ni. dr te levcn.

GEVOGELSEL, o. Zie gevogelie.
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GEVOGELTE, GEVOGELSEL,(wvl. geveugei,-

SEL), o. liauotred, kecst van eea ei, fr. gerine d'un ceuf.

Zie VOGELEX.

GEVRIEND, m. Slechts gebruikt in '\.m\'.gevn'en,1cn

(wvl. ook gtn'niniien). Viieiiden te sameii. Wij zijn ge-

vriendeu. Een vreugdemaal onder gevriendcn.

— Vgl. Gemaats, enz. Zie GE-.

GEVURIG (wvl.GEVlERiG, zieu), adj. Vurig, ijverig,

heftig, fr. arJciit. Gevierig werken. Een gevierige werkmaa,

soldaat

.

— -Vfl. Gevurigheid.

GEVUURD (wvl. GEVIERU, zie u), veil, deehv. van

Vuren.

— Gevicrd zijn op iets, op iets vlarameii, bkaken van

gramscliap, van liefde, van verlangen. « Al dat ghenieente

was viandelick up hem gheviert ende verliit. »(N. Des-

pars.) Zij is op hem niet gevierd. Zij waren er op gevierd

om den vijand te bevechten. « Eet ghemente vas zeere^Af-

vyerdtovci deze messe te hoeren. > (G. Weydts.)

Lustzinnich een oorlooghs Peert clouck ghemanieit,

AVcl toeghenist, ghearnascht, nistich verchiert,

I' Hooft viil plumaidgen, blyde van gheeste,

Naer een legher te trecken gheel ghei'iert,

Onder zijnen meester in d'handt ghebaniert,

In coraidgen dochte t' zijne dies d'alder meeste,

(Ed. De Dene.)

— Zie GEVIEKD.

GEWAAI, o. Het waaien. Vecl gewaai en gestorm.

Daer zal (in den hcmcl) dit kleine zaedt syn voile vruchtcn

(geven :

Vcr buyten het gcwacy van desen acrden bal,

AVacr noyt ongeurc windt syn tacken roeren zal.

(G. De Uous.)

— Hetgewaai van cencn booin^ al de takken, groote en

kleene, van eeneu waaiboom. Die appelboom heeft te veel

gewaai (te veel kateil). Eene eik met een groot gewaai. Het

bill van ecnen boom in plauken zagen, en zijn gewaai tot

brandhout maken.

't Gevogelt' vliegt op (dien boom)

En rust op syn gciuaey^ en eet van synL* viucht.

(Cr. De Dous.)

Dien lijgeooom... In stedcvan goedcvniclU

draeght maer dorre blaeden;

En schoon' cv bier of daer noch veele grocnc zyn,

Hel is een \o% gc^mwv, en nietals vdcl schyn.

(Id.)

GEWAD, o. Wed, watering, drenk- en badplaats voor

de peerden, fr. abreiwoir. Peerden in 't gewad leiden.

's Winters schavcrdijut men op de gewadden als 'ze groot

genocg zijn.

— Kil. tihe-wat.

GEWAM, o. Gewei, grom, ingcwand vau visch, (r.

bcnillc,

— AVaminen in de Woordenb. beteekent Ont\»cicn, hot

ingewand uithaleu : ecnon visch wanimcn, fr. I'-i'eiitrtr tin

poisson.

GEWAND, o. Een windas bestaande uit eenen drie-

pikkel ill wiens toppunt een katrol haugt waar de reep uvei

schuift die met het een einde vast is aan de op te hijsch': n

vracht, en met het ander opgewonden wordt rond eenen

verticalen boom die onder aan 't gewand gevestigd is. Het

gewand wordt ook Drievoet geheeten. Een gewand om
zieke peerden op te trekken . Het bul van eenen boom op

eenen zaagstoel ophalen bij middel van 't gewand. Een ge-

wand is geen schalk (zie schalk), bijzonderlijk omdat er in

\ sclialk geen verticale boom is die de koorde opwindt.

GEWARIG, en ook GEWARRIG, adj. AVakker,

waakzaam. Wordt gezeid van eenen hond die, bezouderlijk

's nachts, al wat eenigszins vijandig is of schijnt, sefiens

hoortof ziet en begint te bassen. Een gew irii;(^ h'md. Uw
h jnd is zcer gewarig.

Ende hiet den portenarc

Dat hie wieke ende gheware ware

{Dat hi/ zou waken en behoedzaam zijn)

.

(Maerlanl.)

— Afl. Gewaiigheid.

— Kil. Ghewaerigh, veriis, certiis, rafus, solidiis. i. Met
grwai igen rowfre biechte ende penitencie. » (H. Herp.j

• Want si geen gewarick fundament der doechden oft der

verstorventheit en hebben. ; (Id.) « Xochtans soe geeft dit

licht den scouwenden geesten een g/wiacrii/t bekennen dat

siGodsien alsmenhem hier in desen leven S5'enmach.»(Id.i

GEWAUTE of GEWOUWTE (wvl. gewowii
,

zie .\U), o. Die mensch heeft geen gewaute in (hij hecH

geen ballast, geen maat om iets behoorlijk te verrichtm,

sprek. b. v. van iemand die, in 'tvullen van een glas, altij 1

te veel ol te weiuig schenkt, of die, in 't werken, nu eens al

tc veel geweld en spoed gebruikt, en dan eens al te weinig,

enz.).

GEWAUWEL (wvl. gewowel, zie AU), o. Het wau-

welen, kawauwelen, gebabbei.

GEWEE, GEWEED, o., scherpl. ee. Geweid, ge-

weide, fr. pdtiiragc. t. Landen, bosscheu, meerschen ende

glifweet. • (Cost. V. Aiidenaerde.)

— Het wordt veel gehoord in Vry-ge-wee, d.i. eene onbe-

bouwde vlakte, eene iiitgestrekte heide, waar dt aanpalende

landlicdcn, sedert oude tijden, de bezitlers of gebruikers van

zijn. Het vrij-gewee van Oedelem. Het vrij-gewee van Rud-
der \oorile. Sedert eenige jaren werkt men nni de vrij-ge-

wec'n m houwland te veranderen.

—GEWEE, z. Vrij-.

GEWEED. o. Zie gewee.

GEWEEFSEL, o. Weefsel, fr. tissu. Zijdeii gewcef-

sels. Wollen geweefsels. Katoenen geweefsels.

-GEWEERD.z. Uit-.

GEWEERDEN, o. w. Zie gewerden.

GEWEERDIGEN, .o-!?J«'£'t?^rt'/^cf?«, fieb geweerdigd, b.

w. Gelieven, zich vervvaardigen, fr. daigner, Geweerdig

mijne heilwenschen in dank te nemen. Hij geweerdigde niet

mij te antwoorden.

— Vccl gebruikt. Verwaardigen is niet gekend.

GEWEERTE, o., zachtl. ee. Weder, dock vooral

Slecht weder, oiiweder. Is dat een geweerte dat wij sedert

drie weken hebben ! In zulk een geweerte gaat men niet

in zee.
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GEWEGEN, f><-7ir<-^(/c, o-c-urf^,f, h. \v. Beslieren, <;e-

leiden. Ken peerd gewegen. Eenen wagen gewegen Eenen

boot op 't water gewegen.

— Dit woord is gevormd van kv^, dat in een gedeelte

van Vlaandcren Weug luidt, waarora men daar 00k Geweu-
gen zegt. — Zie be\veugen.

GEWEILIG (uitspr. gewilltg, zie eil), bijw. Zie

GEWII.LIG.

GEWEL, GEEWL, adj. Hetzelfde als Geluw, gecl,

Ir. jauiK. Een gcwel kleur. In 't gewel geschilderd.

— Afi. Gewelachtig, Gewelheid, enz.

— Zie METATHESIS.

GEWEND, o. Bij landb. Een breed akkerbed (van

twaaif tot zestien ploegsneden), anders 00k Tafel genaamd.

Eenen akker in gewenden ploegen, in gewenden leggen, om
hem aanstonds te bezaaien met koorn, of te beplanten met

aardappels. De gewenden zijn van elkaar gescheiden door

eene vore. Het midden van een gewend heet de Rik of de

Rugge. Een gewend wordt gemeenlijk rondgeploegd.

GEWENTE, v. Gewoonte, fr. habitude; coutiimc. De
gewente hebben van te vloeken. In de gewente zijn van alle

dage naar de keik te gaan. Eene slechte geweute afbreken.

Slechte gewenten zijn moeilijk om laten. Het is de gewente

te Xieuw^aar zijne vrienden te bezoeken.

— Wordt 00k als bijw. gebruikt voor Naar gewoonte,

fr. de cojitnme. Hij doet als gewente, fr. conime de cou-

tuiim. Hij was vandaag spraakzamer dan gewente, fr. giic de

coiitiime. Hij is heden later opgestaan dan gewente. De
zwaluwen zijn dit jaar weergekomen als gewente. Hij is nog

altijd krank en fiauw gelijk gewente.

GEWERDEN, 00k (met zwarecc) GEWEERDEN,
o. w. Hetzelfde als Geworden. eDeur u bermherticheyt

connen sy zaligh ghewerden, » (C. Vrancx.)

Magh dit alles w. ghe^iuerden^

Ghy suit liclit met voeten terden

'S weereldts wulpschen over-last.

(C. Declerck.)

— Laten ge-ivrden, laten doen, laten begaan, fr. laisser

faii'e. Laat mij gewerden. Hij liet mij niet gewerden. Ge
meet hem laten gewerden. Laat mij met hem gewerden, ik

zal henr wel tot reden brengen. « D'ouders licten haer ghe-

werden > lieten haar godvi-uchtig levcn. (C. Vrancx.) « (De
lamme man) zeyde tot die draghers : Laett my ghewerden,
Inatt my proeven te gaen ; ende als zy hem lieten ghe-werdcn,

hy ghinck alleene. » (Id.

)

D'hoenders lieten 't al gewerden,

Ik, 'k en kon het niet meer herden.

(G. Gez.)

- Men zegt ook Laat mij geweren. J. de Harduyn bczigt

"11 in den zelfden zin :

Daerom laet my met hem een weynigh tijds ghebeeren,
Ick zal hem haest zijn hert inwendelijck doen sweeren.

Dus ook P. Gheschier :

Meynt den Icnecht be^Tijdt te wesen,

En van alle moeyt ghenesen,

Omdat hy een Heere dient

Die hem goedt is als een vriendt,

En hem dickmaels \ciet ghebeiren

Sonder smijten ofte smeiren ?

GEWERIG, adj. zwarc e. \'ast, stevig, die weCrstand
biedt als men er op drukt, (r./erme, in tegenoverstelling met
slap, fr. niou. Gewcrige boter (die vast en vet is, fr. die

beurreferme). Gewerige hespe (die vast en kloek is, fr. du
jambnnfernie). Gewerige grond (die vast en zwaar is om
beploegeii, fr. solferme). Gewerig hout (dat hard en taai is,

fr. bois dur, solide). Gewerig laken (dat vast en dicht is, fr.

drop ferme, serre,fort). Gewerig brood (kloek en voed-
zaam).

— Kil. Gheweerigh,^r/«««, durabilis.

GEWEUGEN
,
ge-weiigde, geTi'eugd, b. w. Bestieren,

fr. diriger. Die den wagen niet wel geweugt, rijdt in den
gracht. — Zie gewegen en beweugen.

GEWIJD (wvl. GERMED), o. zonder mv. Een gewijd
voorutrp, gewijde voorwerpen, fr. objet benit, objets benits.

Een gewijd over zich dragen. Hij bezit veel gewijd (b. v.

gewijde medaljen, kniisjes, roozenhoedjes, agnus Dei, palm,

enz.). Hetzieke kind laggelaan van 't gewijd.

GEWIJGEL, o. Gewiegel. — Zie wijGELEN.

— GEWIJS, z. Daks-, Die&-, Hoops-.

GEWILLIG, bijw. Ruim, iets raeerdan, rijkelijk. Ge-
willig drie pond. Drie pond gewillig. GewUhg tien frank.

Tienfrankgewillig. Gewilligeenemaand. Eene maandgewil-
lig. Hij woont gewillig eene uur van hier. Een boek van hon-
derd bladzijden gewillig. Eene hofstede van gewillig zestien

bunder. Twee hektoliters graan gewillig. «Datboschken, 'ten

is maer ge-u'illig nog zoo groot als onze achterkeuken.

»

(C. Dmnllers.) s Mj-n spinnewiel en brengt maer gewillig

onzen kofly- meer op. > (Id.)

— Onze uitspraak belet niet van Geweilig te schrijven;

zie EiL.

—GEWIN, z. MiJle-.

-GEWINTERD, z. Uit-.

GEWIST, wvl. uitspraak van Geweest, (zie KLANK-
AXRK.), verl. deelw. van A\'ezen.

— adj. Met wissen gevlochten, fr. tresse'd'osier.

— A'andaar een woordenspel dat men gebruikt in ant-

woord op een gezegde dat met^«iwi<eindigt, b. v. lemand
zegt dat zijn gebuur eertijds rijk is^«i'c«^,enmenant\voordt

daarop schertsende : geu'ist is eene mande, ofwel

:

gewisl is niandewerk,

en dobbel gewist is nog zoo sterk

;

alsof men zeggen wilde ; het baat weinig rijk geweest te

hebben, als men thans arm is.

GEWONEN (wvl. Q.v.'VfSxrstE.'iA). ge-uioonde, ge'ivoond,

b. w. Gewennen, gewoon maken. Men nioet de kinderen
vroegtijdig aan den arbeid geweunen.

— .?;</; ge-iconen (wvl. eens geiccunen, zie eens), zich

gewennen, fr. s'habituer, se fairc <?. Dc dienstbode kan
zich daar niet geweunen. Men moet zich geweunen waar
men is. Zich geweunen aan die manier van Icven. Men
geweunt zich aan alles.

GEWONIG (wvl. gewevnig), adj. Gewend, fr. habi-

tue, (ncoulume. Zijt gij al gewcunig in uw nieuw huis? Ik
zou "t daar al gauw geweunig zijn. Aan iets gewcunig wor-
dcn. Geweunig zijn aan smaad en verachting. Hij is geweu-
nig dagelijks naar de mis te gaan.
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GEWOON (\v\l. r,i.;wi-:i;Nr.i, :k1j. (iewoni^, j;e\veml,

fi-. inxonlum,\ lidbifiu'. Hij Uar. 't in de stad iiiot ^i'\i-eunc

woiden. Ik ben dat reeds geweuae.

— Geineenlijk, b.ordinaire.'De geweune gangder natuiir.

De geweune nianier van iemand te groeten.

— All. Gewoonte (wvl. Geweunte); Gewoonlijk (wvl.

Geweuulijk).

GEWORMSEL, o. Zie gewormte.

GEWORMTE, GEWORMSEL, o. Eig. Wovmen,

fr. (fc veis. Wordt mcest gebezigd in den zin van alle slag

van insckten, gevleugeld of niet. Kruipend en vliegend

gcworiiisel. Muggen, vliegen, horsels, pauwen en dazen

zijn een vcrvelend en lastig gewormte in den zomer. Het

gewornisel is 't vordriet van koeien en pcerden, in warme

dagen

.

GEWOUWTE, o. ZieGEWAUTE.

GEZAAD, verl. deelw. van Zaden. Zie aid.

— Ook atlj. Zaad bevattend. Die grasauwen zijn wel

gezaad, zijn niet gezaad.

GEZAAG, GEZAAGSEL, o. Verdrietig gcpraat,

vervelende herhaling van 't gezegde, fr. rabiulii«:.\ Dat

gezaag doet niij dood.

GEZAAISEL, o. Het gezaaide graan. De vogels pik-

ken een deel van 't gezaaisel op. Het gezaaisel met aarde

deliken. « GlKsaxyssel A»\. nocli synen keest niet en heeft

ghenomen.^ (J. de Harduyn.) « Steven liadde lijnsaet ghe-

saeyt, ende het sclieen dat hy gheen hebben en sonde;

doen verghift liy zijn ghesafvsel aen Maria, ende daer nae

quamt seer sclioon voort. » (C. Vranc.\.l

GEZAPIG, adj. en adv. Zacht en stil zonder haast

noch geweld, gematigd, bezadigd. Een gezapig mensch.

Gezapig zijn. Die man is gezapig in al wat hij doet. Een

gezapige regen (stille regen). De boomen verdikken gezapig.

Gezapig spreken. Gezapig gaan. Gezapig werken. Die

gezapig werkt kan lang werken. Kind, ge zijt te wild, ge

meet leeren gezapiger zijn.

— Afl. Gezapigheid.

— Vgl. Zaft, 1. sitavis.

GEZEERD, verl. deelw. van Zeren of Zeerden.

G,z<;rci zijn met, zich bevinden bij iemand die ons

bezwaarlijk valt zonder het eigenlijk te willen, bijkans

enkel door zijne tegenwoordigheid. Ik zou gaan wandclcn

hebben, maar ik was gezeerd met eenen vriend die mij kwam

bezoeken. Hij had goede dienstboden, en hij heeft ze weg-

gezonden omdat hij niet meer wilt gezeerd zijn met iemand

in zijn huis. Met eene vailing, eene koorts, eene langdurige

ziekte gezeerd zijn. Ik ben gezeerd met die koopwaren die

'k gekocht heb, omdat ik geene genoegzame plaats meer heb

in mijnen winkel.

Gezeerd zi/n van, bezwaarnis hebben van iemand die

ons kwelt. Van eenen vijand gezeerd zijn. Van de vlooien

gezeerd zijn. Hij wilde van zijnen grilligen dienstbode niet

gezeerd zijn, en heeft hem weggejaagd.

GEZEERMTE (zachtl. ee), o. Gezenuwte.

GEZEGGEN, 1,'ezei, gezeid, b. w. Zeggeu. Ik noch

iemand van mijne familie is zoo onbelecfd en ongcmanicrd

niet, als gij ons ^ezegt en toeschrijft.

GEZELLE, V. Helpznster van eene Overste in een

kl-i istor, fr. assisttxnte. De groote iefvrouw met de twee

iefv'ioiiwen gezellen en de schrijfsterege maken den Raad
nit van een Beg^ijnhof,

GEZELSCHAP (w vl. ook gezelschepe, gezelschif,

zie -schf.I'e), o. Iemand die eenen anderen vergezelt, fr.

compagnnn, compagne. Ik gfoet u, Jan, en uw gezelschajj.

— In 't bez. Echtgenoot, man of vrouw, mcdepaar, wedcr-

hclft, fr. eonjoint. Haar gezelschap is dood. Hij komt met

zijn gezel.schap overeen. Hij beminl, hij veracht zijn gezel-

schap. Zij en haar gezelschap. « Omme te ghelievene haar

wettelick ghescbeap. » (C. van Dordrecht.) < Eet dyen hi

ghesworen lieeft God ende smen gheschchepe, int aennemen

van 't houwelick. » (Th. van Herentals.) « Dat ick mijn

gheselscap, mijn kinderen ende mijn dienstboden aenspre-

ken sal. • (P. Bacherius.)

GEZENUWTE, o. De zcnnwcn, fr. les ncrfs. De

kallie werkt op het gezenuwte.

—
- Ook Gezeermte.

GEZESSEN, telw. Zes te samen. Wij zuUen dat ons

gezessen wel verrichten, fr. nous feroiis bien cela, nous si\

ensemble. — Zie GE.

GEZESTIENEN, telw. Zestien te samen, fr. a seize.

GEZESTIGEN, telw. Zestig te samen, fr. n soixanle.

GEZETEN, adj. Wordt gezeid van iets dat eenen

vasten stand gekregen heeft na eerst in gisting of woeling

geweest te hebben. Gezeten gist (gist die niet meer in schuim

is, maar dik en smeerachtig). Men moet het brood bakken,

eer het deeg gezeten is. Wacht van dien wijn af te tappen,

tot dat het bezinksel gezeten is. Bouw niet op eenen grond

die niet gezeten is.

— Gezet, bedaard, bezonnen, bezadigd, fr. rassis. Een

gezeten jongeling. Gezeten zijn. Gezeten zijn van zinnen.

— Afl. Gezetenheid. « In hunnen handel was te sien een

rype ghesetentheyt. (P. Mallants.)

-GEZETEN(E, z. Kort-.

GEZEUR,o. Het zeuren, bedrog in 't spel, fr. trieherie.

GEZEVENEN, telw. Zeven te samen. Ge moet uws

gezevenen dat doen, fr. vojis devez faire eela, vons sept

ensemble. — Zie GE-.

— GEZICHTE, z. Pavane-, Schijver-.

GEZIJL (wvl. GEZIIL, en niet gezil), m. Azijn. — Zie

.KZ\]\..

— GEZIJLPRULLE, v. Azijlprulle, azijnkruik. — Zie

PKIILLE.

GEZIND, adj. AVelgczind, opgeruimd, vrolijk, te vrede.

Hij ging gezind naar huis. Hij was gezind ora die goede

tijding. Een kind is gezind als 't een nieuw kleed heeft.

— Meest gehoord in Noord-Vlaanderen.

—GEZIND, z. Gens-, Mis-.

GEZINDTE, GEZINTE, v. Gezindheid (even als

bez<iiu'te=bezaaidtieidj, meening, zienswijze, fr. opinion.

Zoo veel hoofden, zoo veel gezindten.

GEZINTE, o. Huisgezin, ir. familie. Een gezinte van

zes kindereu en hunne ouders. Een arm gezinte. Een deugd-

zaam gezinte.

— Al de personeu van eene huishouding, door 't bloed
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verhoiiden of niet. D.it ijezinte bestaat uit dric ^'cbincders

en twee dicnstlxideti. lU ken al de personen van dat j;ezintc.

—GEZONGEN, z. Uil-.

GEZONK, o. Licht geronk. Het gezonk van de snarcn.

— Zie ZciNKF.N.

GEZOPPIG, adj. Sappig. Eene gezoppige peer, fr.

poire fondattti; jitteitsc.

— Afl. Gezoppigheid

.

GEZUND, adj., GEZUNDHEID, v. Wordt in zeld-

zamc plaatsen gehoord voor lie/ond, liczonkiheid.

GEZWADDER, GEZWADDERSEL, n. Brabbel-

taal- — Zie ZWADDEKEX.

GEZWIJMEL (wvk GEZwniEi., zie ij), o. Zwijmc-

ling. Een glicswymcl in den kop. >
(J. de Harduyn.)

GEZWOLLEN, deeUv. van Zwellen. Wordt somwij-

len gcbruikt, even a!.s Dili, in den zin van Groot, b. ^. Die

stad is drie gezwollen urcn van hier.

GHEDDEKEN, l)ij Kil., zie gedje.

GHERDE-BEENEN, bij Kil., zie gerrebee.nex.

GHERSELEN, bij Kil., zie kerzelen.

GHIJLIER, bij M. Lambr., zie onder gijder.

GIEBEK (gie-bek), m. Tuithoed, steek, fr. chapeaii a

• ifiiv on troii tomes. Napoleon met zijnen giebek.

GIECHAAIEN, o. w. Zie gieg.\.\ten'.

GIECHELEN, giecheldc, heb gegiechcld, o. w. Al

lachentlc een bedwongen en scherp keelgeluid niakeu dat in

het woord gkchelen nagebootst wordt. Zij giechelde. « .Sy

en moeten haer niet tot lachen ofte tot giechelen als kinders

ghewennen. » (B. Gheysen.)

—
: Kramers heeft Giegelen, fr. rire sons cape, ctonffer

de rire.

GIEGAAIEN, giegaaide, heb gegiegaaid, o. w.,klemt.

op gic. Dwaas rondkijken. Hij stond daar te giegaaien

.

— Samengesteld viA giee'n e^gaaieii. — Zie gaaie.n' en

KLIKFLOOIEN.

— Men zegt ook Giechaaien

.

GIELKUIP, V. Zie gijlkuip.

GIENEBEER, v. Zie gin.neheer
.

GIEPEDOORN, i^i. Soort van braam met grove

doornen die jiiist driehoekte zijn en wijd van elkander

staan. Daar vindt men veel giepedoorns.

GIEPEN, giepte, heb gegiept, o. w. Hetzelfde als het

holl. Gijpen, \\A. gieben, d. i. met opgesperden mond naar

den adem snakken.

— Het is maar een gapen en een giepen, het is lets dat

gemakkelijk en kortstondig kau verric'.it worden. Ge moest
niij daar eenige verzen over maken : dat is nuiar een ga])en

en een giepen voor u.

— GIERIG, z. Honde-, Luis-, Mond-, Vrek-,

GIERSTROOM, o. Wordt langs de vlaamsche zee-

kust gezeid van de springvloeden of sterke getijden der zee

onder de nieinve of onder de voile maan, fr. eaiix vi-ees,

maiine. Het gierstroom is tegenovergesteld aan het krank-
stroom . Zie kr.\nk.stroom.

— Men bemerke dat Gierstroom en Krankstroom onzij-

dig zijn, hoewel anderszins Stroom bij de Vlamingen zoo

wel als bij de Hollanders mannelijk is.

GIETEN, geot, gcgoten (M. egoten, zie ge;, b. w. Bij

landb. Ale gieten, of cnkcl gicten, vloeibaar mest op den

akker spreiden, fr. re'pandrc dii purin. Morgen wil ik gic-

ten . Eenen akker gieten, hem met ale of vloeibaar mest
begieten. Hij heeft vandage dien akker gegoten. Dat land

moet gegoten worden. Ik ga morgen de koolzaadplaten

gieten. Hij was bezig met de raapjes te gieten. De bloemen
gieten, fr. arroser les Jleurs.

— Bij muurbezetters. Moortcl gieten, levend kalk blus-

schen in eenen bak en met water doorwerken, en dan door
vlecht- of tralicwerk laten alloopen in eenen anderen bak,

zoo dat er het gruis van uitblijft, en eindelijk met zand en

haar verniengeri om lot plaastering te dienen, fr. coiiler de

la c/iatix, sasser dii pldtre.

— Het gi' t water, fr. // pleut a verse.

—GIETER, z. Keerse-, Monrtel-.

GIETIJZER, o. IJzeren gietvorm, kntselier, waar men
gesmolten mctaal in giet.

GIETREGENEN, ^ietregende, heeft g£gietrege)id,

onpers. \\-. Sturtregenen, fr. pienvoir a verse.

GIFTE, \-. Bij landb. Hetzelfde als Schuddebondel.

Zie aid

.

— Dns genaamd omdat zulk ineengebonden stroo aan
het vee tot voedsel gegeven wordt.

— GIFTE, z. Doop-, Hand-, Ville-, Winter-.

GIFTELIJK, bijw. Bij manier van eene gift, d. i. voor

niet, fr. gratiiiteinent. Ik schenk u dat giftelijk. letsgifte-

lijk doen. Ik wil daar niets voor hebben; ik doe dat giftelijk

voor u.

—GIFTEN, z. Hand-.

GIJBE (wvl. gibe), v. Doornbezie, anders ook Hiepe
genaamd, fr. eenelle, baie d'aubepine, Er staan veel gijben

aan die iloornhaag.

GIJBEN fwvl. giben, zie ij), m., mv. gi/bens. Een
lange magere mensch, h. Jiaiidrin. Eea magere gijben.

GIJDER. GIJLDER (wvl. gider, giilder), GIL-
DER, GULDER, nomin. mv. van het petsoonlijk voor-

uaamw. Gij. De datief en ace. is ulder. Als gijider konit,

laat het mij weten. Het is gulder die dat venichten moet.
Ik heb het ulder voorzeid. Ik vermaan ulder. Ik zal ulder

onlvangen.

— ULDER. Bezittelijk voornaamw. adj. voor Uw, fr.

voire. Ulder belangen zijn er mee gemengd. Ulder vader

was een vroom man. Dit is eene vrucht van ulderen akker.

Hij Idinit op ulderen boom.
— Dit gi/lder, tdder, is samengetrokken uit gi/lieder,

titieder. Vgl. Wijlder en Zijlder.

— In Xoord-Vl. zegt men Gijiere voor Gijlieden. M.Lam-
brecht schrijft gedurig Ghylier : « Waerom lioet gliylier my
schade, daer ick tilier noyt ghehinderd en hebbe. »

GIJL (wvl. GIIL, zie ij), adj. Bij brouwers. Gisteud.

Gijl bier, fr. biere giiillante. Het bier is schoone giji om
getond te worden. Dat bier is nog niet gijl genoeg.

GIJLDER, pron. Gijlieden; zie GIJDER.

GIJLERE, pron. Gijlieden ; lueest in Xoord-Vl.; zie

GIJDER.

GIJLKUIP (wvl. GiiLKUPE, zie ui), v. Bij brouwers.

Groute wijdo kuip of bak waaria het bier van den koelbak
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a%etrokken wovdt, en, met gist vermeftgekl zijndc. daarin

blijft tot Iiet begint te grijpen, fr. guilloire.

GIJNAPPEL (wvl. giinappel), m. Oranjeappel,

anders oiik Sijnappel en Appelsijn genaamd.

GIJZE (wvk GIZE, zie Ij), v. Spioen, iemand die be-

spiedt en afloert. Die gijze zit gedurig door de venster te

loeren wie niijn huis in- en uitgaat. Mistrouw u van die

gijze. Het zijn lijk de gijzen, die twee wijfs, ze spioenen

't al af.

— Pinkei", fr. hdtonnct^ bistoqiicf. Met de gijze speien.

Gijze slaan. Zie agijs.

GIJZEN I
wvl. GIZEN), i(ii<idc, heb gejfi/sd, o. w. Loeren,

fr. esphmncr . Zij zat door de venster te gijzen wie er al

voorbijging.

—GIJZEN, z. Af-.

GILDE, V.Dante, wereldschvrouwspersoon, modepo]).

< Als ik eenen hoop van die gildcn in de kerke zag klappen

gelijk op een markt, haar draayen ende keeren gelijk in een

dans-schoole, haare oogen laten vliegen op ongelyke per-

sonen. i (C. Hazart.)

.Sy (die vliege) durit . . ,

Soo wel by vorst als boere-snaek

.Sich setten of op neus of kaek,

Als of die gildc schimpen wilde.

(V.ielande.)

— Zie GULDE.

— Kil. verklaart ghilde door meretrux, en noemt het

verouderd. Bij ons bestaat het nog, maar de zinervan is zoo

ongunstig noch zoo sterk niet als meretrix. Zie kermls-

GILDE.

—GILDE, z. Kermes-, Kermis-.

GILDER, pron. Gijlieden. Zie gijder.

GILDIG, adj. Struis, groot en sterk, wel tepas, kloek

van lijf en leden, fr. rohiiste, bien portant. Een gildig

kindjc. Een gildige jongen. Een gildige kerel. Een gildig

vrouwmensch. Gildig worden. Gildig zijn. « Het toevoege-

lyk naem-woord gildig is in vol gebruyk. * (Vaelandc.J

— Groot, aanzierlijk, ruim. Een gildige boom. Een gil-

dige stok. Een gildige regen. Eeh gildig oogeweerte. Eene

gildige som. Een gildige verkoudheid, fr. 7in bon rhiime.

Een gildig getal. Een gildig leger. Twee gildige iiren verre.

Eene gildige kamer, fr. une chambrc spacieu^e. Hij heeft

daar eenen gildigeu hoed op 't hoofd. Gildige leerzen dra-

gen. Eene gildige neus hebben. Eene gildige rossing of

trommeling krijgen. Gildige appels, fr. de grandes pom-
mes. Gildige klaver.

— Gildig lyk eene doolage, zie DOODL.\AG.

— Bijw. Het waaide, sneeuwde, donderde gildig. Gildig

eten en drinken. Een drank om gildig te zweeten. Gildig

veel. Gildig -werken. Het kind begint reeds gildig te klap-

pen. Gildig ri_p. Gildig rijk. Iemand gddig betispen. Het
moet al gildig donker zijn waar dat hij zou verdolen (zegt

men van een slim en schalk mensch). Gildig vloeken. Gil-

dig bedrogen zijn. Gildig genoeg (meer dan genoeg). Gildig

lachen, dansen. Gildig veidriet hebben.

— Afl. Gildigheid (kloekte van lijf en leden); Vergildigen.

— Onze uitspraak belet niet van Geildig te schrijven

;

zie EI.

GILF, adj. Geelw, geliiw, geel, Ir. jaum;\. gilvus.

Een gilve kleur. Dat is gilf.

Hy wierd in een oogwenk gilver

Als een gouden kandelaer.

(Vaelande.)

— Jleest gehoord te Iper.

GILLEKE(N, o. vklw. Gillekc)n lecft nng, zie onder

DJir.LEN.

GILTE, v. Gesnedenc zeiig. Ook onvruchtbaar schaap.

— Zie gelte.

GILW, adj. Zie GEELW.

GILWACHTIG, adj. Zie geelwachtig.

G I LWEN D I G, adj . Zie geelwendig .

GILWEZUCHT, v. Zie geelwezucht.

GILWIGHEID, V. Zie geelWigheid.

GILWJONK, o. ZieGEELjONK en geelwjonk.

GILWTE, V. Zie geelwte.

GIMPE, V. Zie empe.

GINNEBEER, GINEBERE (zware <), en ook

GINEBERGE, v.,met den klemtoon op^;n. Uitheem-

sche plant anders Gingember, Gember, Gengber en Genger-

beer genaamd, fr. gingembre,

— Gem. de wortel dezer plant, die bitter en brandende

lijk peper is, en ingeleid wordt om als maagprikkel op tafel

gediend te worden . « Een ^onAi ginnebeere. » (Z. v. Male.)

« Cappers, rosynen, peper, ghinebeer, caneele, saffraen,

greine, ende andere specerien. » (I. de Damhoudere).
— GINNEBEERKLAUWTJBS, o. mv. Klauwvormige wor-

teltjes van ginnebeer. Men gebruikt ginnebeerklauwtjes bij

het inleggen van %isch, van konkommers, enz.

GINST, m. Het mannetje van de gans, fr. jars. Zie

GENTER.

GINSTiE, v. Brem, fr. genet. Z\e genste en BROil.

-GINSTiE, z. Stekel-.

GINSTEBOER, m. ZieGENSTjiBOER.

GINSTER, bijw. ZieGlNTER en gunter.

GINSTHUT, m. ZIcgensthut.

GINTE, GINTSTE, adj. Gindsch. — Zie GUNTE.

GINTER, GINSTER, bijw. Ginder, ginds. Zie

GUNTEK.

GINTERWEERT(S, bijw. Zie gunterweert(.s.

GINTSTE, adj. Zie GINTE en gunte.

GINTSTERWAART(S, bijw. Zie gunterweert.s.

GIOLE, v. Vogelmuit. Zie gaiole.

GIROFFEL, m. Vioher, fr. giroflee (en niet ceilh-t).

— Zie GROFFELIER.

GIS, v. Gissing.

— Op de gisse, bij de gis. Op de gisse lets schrijven.

GISKOLIE,Eene soort van vink. Zie onder bogaard-
VIN'K.

GISP, m. De daad van eens te gispen, gisping met wa-

ter, kwispeling, sproeiing.

GISPE, V. Wisse, dunneroede.
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— Fa-hi' Uiiigi' if/'s/tt; 7uin cencn i rttt^ icniand die* laug ca

dun is, anders 00k Eeiie lange wisse, eeiie lango pertse.

— Lange gispen van wortels, lange en dunne wortels,

. fr. des carottes tris longues.

GISPE, V. Hoeveelheid vochtdat in eens gegispt wordt.

Ecnc gispe regen, fr. unc ondt'c. Eene gispe water in 't aan-

zicht krijgen.

— Ecnc gispc wind, rulcwind, Uortstoudige windbui, fr.

bonrraiquc.

GISP(E, V. Het.ielfde als Gesp, fr. l)oucL\ De do jni van

eene gis|K", fr. /'ardillon d'line boneIc, .Schoe'n met gispen.

GISPEGAUW (wvl. GLSPEOOVV, ssie AU), m. Slechte

kalVie, h./„v„isr.

GISPELEN. gispeldc, gcg/spctd, h. w. Hctzelfdc als

Gispen.

— All . Crispeling (gisping), v. « (rkispcling van rys >, roe-

deslagen. (J. deHarduyn.)

GISPEN, ^/ij^ifc, gegispt, b. w.jMetcene roede hct

water geeselen ofkwispelen. Hij gispte het water in mjn
luiuiicht (hij deed het in mijn aaiigezicUt spatten met er in

te slaau).

— Verders met de hand, met eeneu kwispel, ruifel, spuit

enz. water smijten dat het spatte en sproeie. Met eenen

ruifel of met de hand water gispen op het lijnwaad dat te

bleekcn ligt. Water gispen op de vensterrniten om ze te

wasschen

.

— demand nat gispen, op hem zouveel water gispen dat

hij nat zij.

— o. w. met Itebben. In stralen krachtig uitgudscn. IXet

bloed gispte uit den gekwetsten slagader.

— /letgispt, wordt gezeid van eene kortstondige vegen-

bui met wind. Het heeft geheel den dag gegispt (mi en dan

gebnid).

GISSELEN, gisseldc, Ju-b of ben gcgisse/d, o. w. Zie

GUS.SKI.ICN.

GIST, GEST, v., docli meest m., \\. levure.

— (,'ist .slri/'keii. Zie STRIJKEN.

-GIST, z. Zct-.

GISTEREN, hijw., fr. hier. (iistercn over .acht dagen,

fr. Iiicr it y avail /iiiit jours. Hij is gistcren over acht

dagen begraven. Gisteren acht dagen, fr. hier ity avail buit

jours. Gisteren en acht dagen, fr. d'hicr en knit. Gisteren en

acht dagen moet hij voor de rechtbank verschijrien.

— De derdc gisteren, over cergistcren, 1. nudiiis tertius.

Dat is nu den derden gisteren gel)eur<l. Hij is reeds sedcrt

den derden gisteren in stad.

GLAAROOGEN, o. w. Zie glakioogen.

GLAAS, n., mv. giazcn. Wordt in somniige plaatsen

ijebruikt mkm Urinkglas, lot onderscheiding met .^/cm, vei.-

4rr^ki^, enz. lien glaas bier. Schink het glaas vol.

GLADDER, m., vklw. gladderlje. Bij zeevis.schers

.

">oort van gladde roche, anders Zandrbche gehecten, Ir.

I iiie lisse, 1. raia eireutaris.

GLAREN, glaarde, heb geglaard, o. w. Zie gi,ai<ii*;n.

GLARIACHTIG, adj. Datglarit, fr. ehiloyint. G!a-

riaclitige kleederstotfc.

— Voor ons glariaclitig vindt men in oude handschrif-

leu /ianaunt (van fr. changeant), b. v, kanzant zyde, fr. soie

coiilcur gorge de pigeon, (violttte oh blene, scion qii'on

regarde enface on decote'j.

GLARIEIN, glaride, heb geglarid, 0. w. Wordt gezeid

van iets glanzends waarin verschillige klcuren en tinten

spelen, gelijk in de oogen van de katteu, fr. chatoycr. De
oogen van katten en van leeuwen glaritn. Eene kleeder-

stolTe die glarit, fr. une etojj'e clialoyante. Een glariend edel-

gesteente, fr. pierre chatoyante. Een glariend kleur.

— Wordt ook gezeid van de oogen van eenen meusch

die, ziek ofgram of uitzinnigofbcdwelmd zijnde, verwilderd

kijkt en blikt. De oogen glaricn van iemand die gram wordt

of gram is. De oogen van dien zicke glarttlen. Het glarien

der oogen heeft iets in da\ vervaart, of, in 't fr. gezeid, qnel-

qne chose de sinistre.

— Men zegt ook Glarcn. Kil. Glaerende oogen, oculi

casii, glauci.

GLARIOOGEN, glarioogde, heb geglarioogd, o. w.

Wet opengespalkte oogen glarien, verwilderd kijken. Het

glarioogen is dreigend en verwekt vrees. Eene kat wordt

gevaarlijk als zij leelijk begint te glarioogen. Een krankzinnig

mensch begint te glarioogen telkens hij eene razende vlaag

krijgt. Het glarioogen is eigen aan iemand die gram is.

Glarioogen van giamschap. Hij was om die antwoorde zoo

verbitterd dat hij glarioogde. Ge moest hem zien glarioogen !

De moordenaar liep, met zijne handen bebloed, en al glari-

oogende hier voorbij. Hij glarioogt lijk een kater.

Want hij stont en glary-ooghde

Scheef en scheel, en dweirs, en los.

(L. Vossius.)

— Dit woord is gevormd met g/arien, gelijk Bernoogen,

Blikoogcn, Pinkoogcn, enz. met /jcrnen, b'likl!cn,pinken.

— Ook Glaaroogen en Klarioogen.

GLAS, o., niv. glazen, vklw. glazeke{n . Drinkglas,

vcnsterglas, enz. Een glas, een goed glas oplubben (wvl.

ip-cin, zie ein), bedronken zijn.

— Te diep in hetglas kijken, te vcel drinkcn, zich dron-

kcn drinken.

— l\lj zeepzieders. Een stu.k vensterglas of verglaasde

p. ilscherf waar men eene klecne hoeveelheid zcep (die men

met eenen lepel uit de stookle scheptjopnedergict om tc zien

of de zeep hare bobbing heeft, fr. ecaillc. Een glas trekken,

of de zeep op het glas trekken, op de gemelde manier het

zeeiiziedscl beproevcn.

-GLAS, z. Knijs-.

GLASPAPIER, GLASPAMPIER, ". I'.ipier met

glaspoeder belijuul om houti>r mctaal tc wrijven, IV. papier

de vcrre, "

GLASSLAG, o. Recluhoekte groef in een klccuhout,

waar tie venstcrruit in vastgemastiekt wordt, h./eHiliure,

bij Kramers Sponning. Een glassl.ig steken (zulk eene groef

uilschavcn). — Zie si.Ac;.

GLASSPON, Ml. GLASSPONDE, v. Glasslag,

sponinngom ecu.' vriistorrvnt m Ic vrstigcn.

GLASSPONSCHAAF, GLASSPONDE-
SCHAAF, V. Bij timm. Ivleene schaaf om skigeu of

spoimingcn te steken in de kleenhouten eeuer vensler, enz.,

bij Kramers Spomiingschaaf, fr. petite rainoire, giiillaume.



GLE — 33^

— Dc wcrklieden laten eene sjlbe wegvallen en zeggen

cnkel Gtasspon, Glassponde of Glasachave.

GLASSCHAVE, v., voor Glassponschaaf.

GLAT, adj. HeCielfde als Glad, effen, fr. lisse. Glat

wiijveu. Glatte plank. Glatte spiegel.

Want zijnen glatten nigh, die ziet ni'oock dikwils branden,

Met donders, vier en roock, en gloeyt my d'oorloghs tanden.

(C. Declerck )

— Glibberig, fr. glissant. Een glatte weg.

--Wegens d^t, zie 1).

GLATTE, V. Gladheid. De glatte van eene gewrevene

plank. De glatte van eenen weg. De glatte van 't ijs.

GLATTIG, adj . Gladdig, glad, glibberig, fr. gliuant.

Het ijs is glattig. Een glattige weg. Het is hier zeer glattig.

— All. Glattiglieid.

GLAUDE (wvl. GLOWDE, zie au), v. Doosken of

kaskeii op wijze van een klein heiligdom, waar een beel-

detje of printje ingelijst is, en waarmede, in soininige kerken,

de koorknaap den pax tecum draagl naar nieu.vgehuw-

den. enz. — Zie kusspa.vx.

GLAZEBREKER, m. Wordt in veel gewesten gezeid

voor ( ihi/cmaker. die luiten in dc vensters steekt, fr. mirier.

GLAZEGOED, o. Glazewerk, fr. oin.rages de verre.

-Vis het teere glase-goct

Dat Venegien backen doet.

(Ghcschier.)

GLAZEMAKEN.^/a^-waa-fiV, hch geglazemaakl, o.

w . llct amlxichl van glazemaker doen. De een is timnier-

nian on dc ander glazemaakt. Het glazemaken leeren. Hij

iiecfl dric jxir lang gcglazemaakt.— Zieondcr boekbindex.

GLAZENDE, adj. Glasachlig, glazig, fr. vitrciix.

Glazcnde oogen, fr. desyeux vitreux. Glazende aardappels

zijn broos en waterachtig.

GLEI, o. zonder rav. Geziuverd roggestrooi, 't schoonste

strcx) van uitgetlorsclien rogge, lang stroo waar al de bucht

uitgeschud is. Men gebruikt ook glei cm huizen te dekkeu,

om vlaken te raaken, cm banden to vlechteu, om beddebol-

slers te vnllen, enz. De kerkvloer en de straten met glei

beleggcr., ten teeken van rouw in eene begraving. Eenigh

g!er, dijck-staken. heurden, ofte andere materialen te haelen

ofte ontvreniden. » (Keure vande Water, van Blaukenb.)

Vijftig bondels glei, of ook (met weglating van boiideis)

vijiiig glei . c Betaelt voor koop of levercn van 400 g/ey tot

dekkcii van 't klokluyders buys. » (Kerkrekeu. 1667-1670.)

liet gki op den dilte doen. Glei maken.

— Ook m., niv. gleieii. Bondel gezuiverd roggestroo.

Eencn glei medenemen. Mel drie gleien zalik genoeg hebben.

De Glei is geen Baling. Zie baling.

— Men zegt ook Galei, Gelei, GImv, GIni, en Vluw. Kil.

heeft Gleye en Gluye, siraiiioi arundiiwci-iivi Hel ft. glut

bet. dakstrco; en in Normandie zegt men ghti voor c/ron.

- GLEI, .-K R.nnv-.

GLEIBOOT, GLUWBOOT, n,.. mx. ! .

bondel uitgezuivcrd roggestroo. Hoeveel gleiboi'Uii /ijn 01

wcl noodig om dat huis te dckken.- De glciboot heeft maar

eenen band, terw ijl de (ilei (m., in den zin van Bondel) er

geineenlijk twee heeft.

— GLO

GLEIERS, o. Zie glecekwerk.

GLEIERWERK, GLEIERSWERK, en ook enkel

GLEIERS, o. Vaatwerk van fijne wilte aarde met tinascli

verglaasd, fr. faieiicc. Schotels, taljooren, soep-trinen, saus-

komraen, schalen en potten van gleierwerk. Dat is gleiers

. en geen porselein. Schoon gleiersw-erk . Een lampet van

gleiers. Een magazijn van gleiers, van gleierswerk.

GLEISACHTIG, adj. Glanzeude lijk glas. Gleisachtig

steen (briken die op deu kant veiglaasd uit den brandoven

komen).

— KjI. Gleysen, gleyssen, nitere, splendere. Weiland

Gleisen, blinken.

GLEISCHOOF, ni., mv. -schocn'en. Gleiboot, stroo-

vluw. Dc landslieden vvierpen bamende gUyschm^en in'

die fenyneghe armeyen van slanghen ende scorpioenen. »

(N. Despars.)

GLENT, o. Zie gelent.

GLETS, m. Oogenblikkelijke glans of schitttr. De

glcts van den bliksem. Den glets van den weerlicht in de

oogen krijgen. De glets van de zon op gepolijste wapen?.

Eenen glets geven. De glets van de oogen, fr. Ve'elair i/- -

yetix.

— Dit glets, oud hd. glasf. glest, houdt met glans te

samen.

GLETSEN, o. w. Glijdec, Slibberen. ZieGUTSEX.

—GLETSEN, z. Uit-.

GLETSEN, ::lefste, lieb gegletst, o. \v. Eenen oogen-

blikkclijken glans afgeven, schitteren, lichten. De weerlicht

glclst in de wolken. Het gletsle in mijne oogen. De wapcn-

gletsen ;ds er dc zon op schingt.

*GLEYSEN. GLEYSSEN, bij Kil.,z.Gi.Eis.\ani.

GLIMPEN, glimpir, hcl> g.gtiinpl, o. w. Blinken.

fr. Itiire. De schoe'n doen glinipen. Glin)]iende zwart haar.

— Kramers gceft dit weord als verouderd op. Het is

nog jcugdig in Ylaanderen.

GLINTSEREN, glintserdc, heb of ben gegliiit-erd.

o. w. Glitsen, glijden, slibberen, fr. glisser. Het drinkglas

glintserdc nil zijn hand, en viel in stukken.

GLITSEN, glots en glitste, heb of ben geglotsen ol

i_v^lrts/, o. w. Glijden, slibberen, fr. glisser. Ik ben van de J

trappen geglotsen. De flesch glots uit zijne handen. - De I

goede schriften dienen niet om hnnne viekken uae te volgen,

gelyk aepen goede en slechte swiercn naedoen ; maer om

hun goed tot voorbeekl te ncmen, liet slechte laelcnde

voorbij gletsen. » (Vaelande.)

— Ook Gletsen.

GLOEIBAK, m. Een bak \an dun ijzer waarin men

lets glucil op liet vuur. De goudsmid gebruikt den gloei-

b.ak onikleenc slukjcs goud of zilvcr te gloeien.

GLOEIEND, adj. Wordt even als Doorstekt, gebruikt

in eencn kwaden zin om aan te duiden dat lets in zijnen

hoogsten graad is. Een gloeicnde boer (een boer in de voile

kracht van 't woord, een allergrcotste lomperik). Een

ylocicude duivel (een allerboosaardigste mensch). Een

gloeicnde deugniet leen aartsschelm). Ecu gloeiende Ic^e-

naar.

— Gloeiende ',i'eer, zie WEEK.
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GLOOVEN, gloofdt; gegJoofif, b. w. Hctzclfdc al!,

Golciovcn. Zie GE-, en VER-.

GLORIA, V. Vreugdebedrijf met praal. Het zal groote

gloria zijn als zijne dochter trouwt. Het was gloria.

GLORIACHTIG (fvl. glooriachtig, zie o), adj. Die

vecl voor de glorie is, die de pracht bemint in hiiissieraad

en kleedij, die geern praalt. Hij heeft altijd een beetle

gloriachtig geweest. — Zie -achtig.

GLORIETTE (vier sylben met den klemtoon op <-f],

V. Prieel, fr. berccau, gloriette. Eene gloriette van kam-
perfoelie. In de gloriette nedergezeten. « Ghy woont soo

glicerne in het groen gloriettckcn van mooyigheyt, van

schoonheyt, van ydel behaghen... Matr dat ghy wat dick-

wilder waert in hei glon'ettekeii, in het prieeltjen van dese

groene stekende doorens... » (A. Poirters.)

GLUI (wvl. GLU, zie tJl), o., zonder mv. Schoon gczui-

\erd roggestroo. •
— m., \a.\. gluten. Bondel zuivcr roggestroo, fr. hotte dc

paille de seigle nettoyee. — Zie GLEI.

GLUW, o., zonder mv. Schoon gezuiverd roggestroo.

— in., mv. glmven. Bondel zulk stroo. — Zie GLEI.

GLUWBOOT, m. ZieGLEiBOOT.

GO . AVordt gehoord in De zonne gaat ter go, het zon-

nvkni gaat fre go, of oolc gaat tra go, {met het accent op

go), voor De zon gaat onder, fr. le so/et'/sc coiicJw. Laat ons

de koeien naar den stal drijven, het zonneken gaat ter go.

Zie HOP.

— Men zegt ook De zonne gaat ter gonge.

— Meest gebniikt bij de Oost-Vlam.

GOD, m., fr. Dieu.

— Ojn Gods iville gaan, gaan bcdelen, gaan schooien.

Kil. Om gode bidden, om gode gaen, om godts wille bid-

den, mendicare. « Dat zy alle die wintere lanck van deure

Ic dcure om Gods iville ghinghen. » {N. Despars.) « De
blende lieden gaen achter de strate, om God clynckendc

met bellen. s (Kr. v. Br.) « Soo vloot sy van haere moeder

cnde moeye op dat sy sonde moghen om qodtswillc gaen. >

(L. de Huvettere.)

— Een gekriiistr God, eon kniisbeeld, fr. crucifix. Ecnc
linde met eenen gekniisten God. < Een gekruiste God, en

eene onze Lieve Vrouvve. » (K. Callebert.)

— Men gcbmikt Gods in eenige zegswijzen als verster-

kiiig van 't gedacht, b. v. Het broodje Gods (zie brood).

— Hot is zonde Gods, fr. c'est un crime, cc n'est pas per-

mis, sprck . van iets dat meer tegen de goede reden of tegen

onze belangen strijdt dan tegen de wet van God. Hot is

zonde Gods, van alzoo met uwe beste kleederen door sHjk

en rcgen te berschen. — Hij weet het almendalle Gods
(d. i. volstrekt geheel en gansch). — « Hoe is het Gods meu-
gelyk?... 'k zeg het oolc, vrouwe, maar alles is nu moge-
lyk. » (C. Duvillers.) — In Gods name. Zie godsch.
— In Gods gelee (geleid). Zie gelee.
— Zie GODSCH.

—GOD. z. Af-.

GODDELING, m. ch o. (zie -i.ing), meest vklw. god-

deluigsl-e(n. Hetzelfde als Godskind. Het is een godde-

lingsken.

— Eenigen zeggeu gotielingsie.

Gt)DELIEVE-LELIE, v. lit nc lelie die zcer gemeen
is in de hoven, en ook Sinl-Pieters-lelie beet, 1. lilutm

croeeiim.

GODELIEVE-NAADJE, o. Soort van naad die

woinig of nict gezien wordt. Het Godelieve-naadje wordt
gcmcenlijk geniaakt met eenen ik-cn-gij. Ge moet die

scheur toedoen met een Godelieve-naadje.

— Men weet dat, volgens de legende, de H. Godelieve

voor haren man hemden miek waarvan men de naden niet

ontwaarde. Zie .?. Godelieve van Ghistel, door L. Van-
haecke, Brugge iS;o, bl. 304 in dc nota.

GODEWAAR, GODEWARE, v., met den klemtoon

op go. Eene plant die in de Woordenb. Sint-Janskruid en

Jachtenduivel genaamd wordt, hypericnm perforatum L.,

fr. tnillepcrttiis, chasse-diable, De godeware heeft eenen

bniinrooden stengel met %'eel takskens en gele bloemen. Er
groeit veel godeware langs die grachten.

— Goewaard is de naam van eenen Heilige die den

eersten mei gevierd wordt te Ameke, bij Cassel, in 't bis-

dom van Kamerijk. S. Godehardus den 4 Mei, inhet Jlar-

tjTologium.

— GODEW.\ARTHEE, ni. Thee gemaakt met godeware.

Godewaarthee drinken.

GODLOONT (God loon't, fr. Dicu votis le rende,

klemt. op loont). Een woord dat men veel gebniikt om
iemand te bedanken die ons eene aalmoes jimt of ons helpt

in den nood. De bedelaar zegt : God loon 't. Die met de

schaal rondgaan in de kerk voor den armen of voor andere

goede werken, gebruiken ook dit woord in sommige plaat-

sen om elken persoon te bedanken die zijnen penning geelt.

— Wordt somwijlen als substantief gebniikt. Dat is raij

geenen godloont wccrd. Ik kreeg voor raijne moeite zelfs

geen godloontje.

GODMOEDER, v. Meter, mg. god-mother, fr. mar-

— Ik weet niet of dit Avoord bij 't volk nog gebniikt is ;

maar 't bestond oulings, zegt Kil., en aangezien Godvader

(govare) nog leeft in de sprekende taal, waarom zou God-

mooder, die erde wcderga van is, verwezcn worden?

GODSBEDRIEGER, m. Huichelaar, schijnheilige,

fr. tnrtufe. hyponite.

GODSBLOK, ni.Een deugdzaam,godvnichtigmensch,

maar kleen van verstand en behendigheid. Een godsblok

van i^cne dicnstmeid . Ne godsblok van ne vent (goede sxd).

GODSBRIJZELKEN (wvl. -urizelke), o. Aller-

klcensli^ -.tviksken. AVat kleenc brijzelkens! het zijn gods-

hrij/( ll;iii. ! ("Hj ziilt ergeen godsbrijzclken van hebben.

GODSCH, adj. Van God.

— Eene godsche hcnedictie, wordt gezeid van iets dat

overvloedig toekomt in eenen gunstigen zin.Jlet regent dat

het eene godsche benedictie is . Het was eene god.sche bene-

dictie gelijk men daar geld kreeg van alle kanten voor dat

licfdadig werk.

— .Mh-n godschcn dag, elken dag dien God verleent. Hij

gaat alien godschcn dag naar dc kerk. Allen godschen dag

deed hij eene wardeling. Dat slecht wedcr duurt reeds drie

godsche dagen en drie godsche nachten.

— In godschcn naam, in deu naam van God, fr. 011 nom
de Dieti, In godschen name, doe dat niet. Hoe is dat, in
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Men zegt ook In Godsgodschen name, toch

name.

— Eenhjlr godsch, onuitsprekelijk groot. Wat eenlijke

godsche paruikc heeft die vent daar aan ! Dat is toch eenlij

;

godsch schoone.

GODSDEEL, o. Zoo heet de aalmoes die rondgehaald

of gegeven wordt op Kersavond en op Dertienavond of op

een van de twaalf dagen tusschen Kersdag en Dertiendag.

Om het godsdecl gaan. Het godsdeel geven.

GODSKIND (wvl. GODSKiiND, zie ind), o. lemand,

jong of cud, die zicli om zijne deugdzaamheid en zijne

goedheid beminnelijlc maakt. Dat dochtertje is een godskind.

Hij is een giidslvind van zoetaardigheid.

GODSKLOP, m. Genadeslag, fr. coup de grdce.

lemand den godsklop geven, hem doodslaan. Ik zal hem
den godsklop geven (slaan op het lioofd om met <Ien eersten

slag dood). — p~ig. In een woordenstrijd, enz. hem zondev

genade verplcttercn, hem in den grond booren.

GODSLAMPTE (wvl. -iante, zie lajiptei, v. De
lampte die in het heiligdom hangt voor het H. Sacrament.

GODSLICHT (wvl. godslucht, m. en o. Zie lucht),

o. Het eeuwig licht, het licht dat in de lampte brandt voor

het n. Sacrament in het heiligdom.

GODSLOON, m. Goddelijke belooning, in tegenover-

steliing met Menschelijke belooning. « Dat men daer of sal

nemen ghene loen, sonder {tenzi/) den loen van Godc. »

(J. Ypcrman.)

— Om of Voor eenen Godsloon, voor eene belooning

van God zonder eenige vergelding van de menschen, gratis,

pro Deo. « Die hun selve ende alle hun huys-ghesin, ofte

somtyts die arme menschen, voor eenen Godts-loon moghen
helpen, met eene kleyne remedie. » (Jac. de Sniet.) lemand

dienst bewijzen om eenen (iodsloon. (De arme lieden in

Vlaanderen, als zij eene aalmoes ontvangen, zeggen : God
loon' 7, o^ (jod looni' 't ;e,)

GODSVELDSLAKEN, o. Wordt scherlsende gezeid

voor Dweilgoed of drol, die verveerdigd wordt te Godsvelde,

d. i. Godewaarsveld, eene prochie in Fransch-Vlaanderen.

GODSWILLE, m. lemand die om Godswille gaat,

bedelaar. Er staat een gndswille -aan de deur. Het kind

had zijn liiood aan een godswille gegeven. — Zie onder

GOD.

— GODSUiLi.ESTOK, ni. Bedelstok.

GODVADER (nitspr. govaar, govare en ook goe-oare),

m., klemt.
<^x>

go. Peter, en^. god-/ather, U.parrain, in de

nieuwe woordenb. Gevader,

— Kil. niienit ilit woord veroiiderd!

GODVRUCHTIG, adj. Dit w. heeft, behalveden zin

van fr. piciix, ook dien van fr. asce'tique. Ken godvruchtige

boek. Een godvruchtige schrijver. Het godvruchtig leven.

— Kramers vertaalt asce'tique door vroom, stichtelijk!

GODVRUCHTENDHEID, v. Godvruchtigheid, fr.

pietc.

GOEBE (wvl. GOUBE, zie ou), v. Eene kanof zoo lets

met eene blaas overspannen waardoor een halm of een

stokje weg en weder gedreven wordt, zoodat er een dof

geronk nit ontstaat; anders ook Rommelpot genaamd,

— In 't bezonder, te Brugge, beteekent gocbe hetgeen

men in 't Korlrijksche eene if/ase-zi^/r noemt. Zie aid.

GOE

GOEBEN (wvl. GOUBEN, zie ou), gocbde, heb ge-

gocbd, o. w. Op eene goebe spelen, de goebe doen romme-
len of ruischen. Hij zong en sprong al goebende. Ik hoor
hem goeben in de straat.

GOED, o., fr. bie?i. Op zijn goed leven, fr. vivre de ses

rentes. Zijn goed verkwisten. Vgl. goeds.
— Zwartgoed, wordt gezeid van een eigendom die in de

fransche revolutie aan kerk of klooster ontroofd is geweest,

nationaal goed. Die hofstede is geen zivart goed, maar
patrimonieel.

— Kleen goed, wordt coUectief gezeid van dingen die

Ideen of onbeduidend zijn, ten opzichte van andere die

meerder of betcr zijn in dezelfde soort. Men liet iedereen

binnen, uitgeweerd het kleen goed (de kinders). In de arke

van Noe waren alle soorten van dieren, ook het kleen goed

(de kleene dieren). De groote aardappels zijn voor de

werldieden, en 't kleen goed voor het vee.

— Landgoed, biiitengoe(^ fr. catnpagne. In dezcn zin

gem. Goedje. Een schoon goedje. Hij verblijft 's zomers op
zijn goedje

.

Ik heb een goetjen hier ontrent,

Schoonder gheen en is bekent.

(J. de Harduyn.)

— Zie een raadsel op goed = gehoed, onder GE-.

—GOED (adj. en subst.), z. Achter-, Bak-, Brood-,

Deiigniets-, Disch-, Drol-, Duffel-, Dwell-, EUe-, Glaze-,

Klakkc-, Koeke-, Lurpe-, Maljeniergoederen, Natie-.

Pacht-, Prondel-, Schaap-, .Snaper-, .Sneukel-, Speicr-,

Striep-, Striepjes-, Vraam-, Weeze-, Wit-.

GOEDBAK (uitspr. goebak, zie D), m. Bij olieslagers.

Houtcn bak waarin het goeds is, d. i. de voorslag, het zaad

dat in do panne gebroken is geweest en nog niet uitgeperst is.

GOEDBORSTIG (uitspr. goedbostig, zie RS), adj.

Goed van inborst, goedaardig, fr. d'un bon naiurcl. Ecu

goedborstig mensch.

— Afl. Goedborstigheid.

GOEDERTIERIG, adj. Hetzelfde als Goedertieren.

fr. clement, .JLea goederticrighe Moeder. :> (L. de Hnvottorc.

)

— Goedertierigheid.

— Vgl. Armtierig, Ziekertierig, enz.

GOEDHOUDEN of GOEDHOUN, hield en hi!.!

goed, iiocdgchmideu (ft), goedhoii)!, zie c.e), b. w. lemand

datgene, dat hij verwerkt of verbniikt, aanhoudend vci-

schaffen naarmate hij noodig heeft, zoodanig dat hij nooit

moet ophouden of wachten. Die steendrager Icon de metscis

niet goedhouden. Een spoelmaker houdt gemakkelijk twee

wevers goed. Twee koornpikkers houden eene sclioofbind-

stcr goed. Ik aleen kan hem niet goedhouden.

GOEDING, v. collectief. De goederen, fr. les iiens.

Veel of weinig goedinge hebben. Van al zijne goedinge

beroofd. « Dat hij voocht ende momboir wesen zoude van jj

de persoonen ende goedinghen van zyne onbejaerde kyn-

deren. > (N. Despars.)

— Zie -ING.

GOEDJONSTIG, GOEDJUNSTIG, adj. Goc.l-

gimstig, toegenegen, fr. benevolo, << Tot den goedjonstigen

lezer. > (A. Duclos.)

— GOEDJONSTIGHEID, V. .; OndertusscheQ de ^oedjon-
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slig/iiiii ctcr Vcuinaars steltle dcii E. H. Pastor in dc

nidfjelijkheid eene pvacluif;;e iiicuwc lijve te doen maUeii. •

(A. Duclos.)

GOEDLOOS (uitspr. goeloos), adj. Al te goed, die zich

laat bedriegen en verongelijkcn, sulachtig, fr. bonasse. Een

goeloos mensch. Hij is al te goeloos.

— Ook gebruikt als bijw. in den zin van Ruim, lijkelijk.

Gij hebt goeloos genoeg oni te leven, fr. voiis avez large-

ment assez pour vi'vrc.

— Afl. Goeloosheid.

— Wegens den uitgang van dit w., zie -LOOS.

GOEDS, o., zonder mv. AUe stofTe dienstig om tot iets

gcljniikt of verveerdigd te worden. Dat laken is lijn goeds.

Hij heeft veel goeds (vele kleederstoffen) in zijnen winkel.

Meel is goeds waar men brood van bakt. Die schoemaker

had geen goeds (geen leder) genoeg om zooveel sclioe'n te

maken. Hij heeft goeds ingedaan voor een geheel jaar.

— Men zegt ook Goed. Vgl. Dings.

GOEDSHEUGIG, adj. Goedmoedig, goedhertig,

goedaavdig, zachtzinnig. Een goedsheugig man. Die goeds-

heugig is neerat nooit iets kwalijk af, en doet goed aan die

hem kwaad willen.

— Het woord !u-7ig bet. c/«, verstand, en wordt nog

gehoord in dezegswijze tegen heugen meicg.

*GOEKELAERT, bij C. Viancx, zie goivELBloem.

GOELAARDSWATER, o. Bij veeartsen. Water

met extr.'ct van lood en een weinig brandewijn, fr. eau de

Goulard,

GOE-LAAT-WETEN, v. Eene vrouw die alles zegt

wat zij weet, die geen geheim kan zwijgen. Dat is eene goe-

laat-weten. Wilt gij dat vernemen, ga bij die goe-laat-weten,

zij zal het u seftens zeggen.

GOELE, v. Eendvogel, fr. canard, guit. Eene goele

met iiare kiekens. De goelen plappercn in 't slijk.

— Men gebruikt dit woord ook om den eendvogel te

roepen. Goele! goele! Goeleke! goeleke!

— Ook Grep, goot, riole, gole, geule.

GOELOOS, adj. en bijw. Zie goedloos.

GOEMOETE, m., met de stemrusl O'^ goe. Langtnd,

tijd-genoeg, naam dien men geeft aan iemand die op zijn

gemak langs de straten gaat al rondkijkende, die traag op

zijn gemak een werk verricht, enz. Hij kwam daar, 't was

lijk Goeraoete. Asa, Goemoete, begin u eens te spoeden, of

ge komt te laat.

— Samengesteld uit goed en moete, zie MOETE.

GOENTER, bijw. Zie Glutei, gunter.

GOEP (wvl. GOUP, zie ou), m. Wip, sprong. Meteenen

gocp was hij over den gracht, over den muur.

— Ook als roepwoord gebruikt door iemand die springt.

Goep ! zeide hij en hij wipte er over.

— Het luikerwaalsch hope bet. een sprong, en Jwp, hoiipe

wordt gebruikt om iemand tot springen aan te moedigen.

GOEPEN (wvl. GO\!fE.ii), goepte, }u:b gegoept, o. w.

^\'ippcn, springen, eng. to hope. Hoe wijd de gracht ook

was, hij goepte er over.

GOEP-SIGNOR. Een spel waarbij men iemand met

eene sargie of zoo iets omhoog wipt en opvangl. Goep-

signorkeu spelen, fr. berner.

GOERT. Allersniadelijkste roepwoord dat men to

Brugge gebruikt in den zin van Weg van hier ! Goert aan

de dear! Goert uit de stad ! Goert roepen achter iemand, op

iemand. Zoohaast hij dat zeide, klonk het van alle kanten

goert, en hij moest vluchten. De kindcren liepen achter hem
schreeuwende goert ! goert

!

— Men zegt ook Goertegoert, bezonderlijk als men een-

parig roept met velen op den voois van do si la.

GOERTEGOERT, zie goert.

GOESTE, V. Lust, trek, begeeite, neiging, wil. Goeste

hebben naar eten. Zieke menschen hebben somwijlen won-

dere"goesten. Naar iets of op iets goeste krijgen. lemands

goeste voldoen. De moeder bederft haar kind met al zijne

goestjes te voldoen. Zijne goeste hebben (voldaan zijn). De
tafel was zoo uivallig dat hij zijne goeste had eer hij begon

te eten. Zijne goeste krijgen (krijgen wat men begeerde).

Zoohaast hij begon te eten kreeg hij zijne goeste (had hij

genoeg). Iemand zijne goeste geven (hem geven 't geen hem

lust). Het is een kind bederven van hem altijd zijne goeste

te geven. Goeste is koop (hetgeen iemand bezonderlijk aan-

drijft om te koopen, is dat de koopwaar hem aanstaat)

.

Goeste is goeste, of Het is elk zijne goeste (het gevoelen dat

ons eene zaak waardeeren doet, wilt niet beredeneerd

worden, I. de gustibus non disputanduni), Dat bier is van

mijne goeste (smaakt mij goed). Dat kleed is van zijne goeste

niet (hij vindt het niet schoon). Uit goeste (uit lust, ix.pour

son plaisir, par gout). lets doen uit loutere goeste. Men

verricht veel dingen uit goeste, die men ougeern zou doen

uit dwang. Hij leert het grieksch uit enkele goeste. Met

goeste (met vermaak, geern). lets doen met goeste. Met

goeste leeren. Dat is de goeste (dat is de eisch, dat is hetgeen

er behoort). Eene witte saus bij dien visch, dat is de goeste.

lemands goeste doen (doen wat iemand begeert of wilt)

.

Het is onmogelijk iedereens goeste te doen. Hij wilt altijd

zijne eigene goeste doen. Is 't met uwe goeste dat ik henenga?

Hij heeft dat tegen mijne goeste gedaan. Hij is hier komen

wonen tegen zijne goeste. Dat is juist naar mijne goeste. Ge

moogt dat schikken volgens uwe goeste. De wereld staat

tegen zijne goeste (zegt men van een gemelijk mensch)

.

En de oppergod Jupyn

Wilde, in der hoendren zaek, hy-zelf beslisser zyn,

En, naer zyn goest, een koning geven.

(L. Nuttin.)

— Mode. Gekleed gaan volgens de goeste van den dag.

Dat is nu de laatste goeste. Dat is de goeste van Parijs.

— Op de goeste van, in de goeste van, op de wijze van,

fr. a lafafon de. Men bouwt deze nieuwe kerk op de goeste

van de oude. Hij sneed het papier uit op goeste van eene

sterre. Een drinkbeker in de goeste van eenen kelk. Hij

spreekt op de goeste van eenen Parijzenaar.

—GOESTE, z. Tegen-.

GOEVARE, m. Zie godvauer.

GOEWAARD, m. Eigenn,aam; zie onder GODEWAAR.

GOEZE, v. Bij timm. Hetzelfdeals Guds, hoUebeitel,

tV. srougc. Reehte goeze, als de schuiute van 't niuzeel langs

den hollen kant is; avcrechtsehe goeze, als zij langs buiten is.

— Bij schoemakers. Overgeknild mes dat in eer.en hecht

zit en dient om houten pinnen uit te trekken.

— Ook een dik vrouwspersoon, zie gorze.
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—GOEZE, z. Dmai-, Pit-, Put-, Schrob-, Schrop-.

GOEZEMOES, GOEZEMOEZE, v. Een oukruid

anders 00k Gauiemuur genaamd.

— Het woord goeze bet. oul. gans, eng. goose, en is nog

overig in eenige eigene benamingen, b. v. de Goezeputstraat

te Biiigge, fr. riie putts aux oies.

GOJIEREN (uitsp. goieren). Zie ajieren.

^ GOKELBLOEM, v. Kankerbloem, fr. coquelicot.

1 Picter de CIlcmi in de prochie van Lokeren had een stick

lands evene Sjim'cr) ghesaeyt, ende op dat stick groeyden so

veel roode blommen diemen daer heett Goekelaert oft

Goki'l-blommen, dat sy de vmchten bedorven. > (C. Vrancx.)

GOLE, V, Zic i;eiile.

GOLFEREN, o. w. Zie galferen.

GOLP(E, GULP{E, v. Bij Ideermakers, enz. Veiticale

splect ill con klccd. De golpe van eenen broelczalf. De golpen

aan de acliteizalclcen van eenen jas. De golpen worden vuil

van dikwijls de liaud in de zakken te steken.

—GOLPE, —GULPE, z. Zals;-.

GOLPEBROEK, GULPEBROEK, GOLP-
KENSBROEK, GULPJESBROEK (wvl. -drouk,

zie of), ni. on v. ICene broelc met eene golpe van voren, fr.

pantalon a braycttc,

GOLPEN, o. w. Zie galpen.

GONDSHAAK, m. Hetzelfde als Duimhaak.

GONDSLECHTE, v. Hetzelfde als Duimlecht.

— Zie ook GANG.

—GONE, z. De-, Het-.

GONGE. Dc zonne gaat ter gongc, de zon gaat onder,

fr. li' soleil se coji^hr, — Zie GO.

GOOLE, v., scherpl. 00. Spitsmuis, piepedol, fr. inusa-

raignc. De goolen stinken

.

GOONTER, bijw. Zie gunter.

GOOR, (scherpl. 00), o. Slijk, zwart en vet modder iu

den grond van eenen stroom, gracht, vijver, enz. fr. vast\

kd. ^///i/-. Er ligt veel goor in die grachten. De boot bleef

steken in 't goor. Het goor dieut om 't land te veien. De
visscher zonk in 't goor tut aan de knie'n. Het slijk van de

straten is geen goor. Veel riviervisch sraaakt uaar 't goor.

— GOOR, z. Kwelm-.

GOOREN, goordc (wvl. ook goordege, zie imperfect),

gcgoon/, b. w. Uitbaggeren, uitmodderen, fr. de'boicrber.

Eenen giacht gooren . Eenen vijver gooren. Die put is sedert

lang niet gegoord geweest.

— Absoliiut. Zij zijn bezig met gooren. Hij is moede
van gooren.

—GOOREN, z.Uit-.

GOORSMAAK, v. Onaangename smaak van eenen

visch die veel in 't goor leeft. Er is eene goorsmake aan dien

visch.

GOORPALING, m. Hetzelfde als Kwelmpaling.

GOOT, v. Zie GOXf, en de comp. aid.

GOOTE, v. Zie geute.

GOT

GOOTGAT, GOTEGAT, o. Gat in den muur langs

waar het vuil water wegvloeit, an lers Klokgat genoerad.

Het gootgat van den watersteen is op dezelfde hoogte in

den miiur als de watersteen ; maar er zijn ook gootgaten aan

den grond, langs waar het water spoelt van de vloeren als

men die wascht.

— Ge gaat er zeere deure, zeide uil, en hij ivicrd van de

katte door het gootgatgesleept (spreuk).

GOOTSCHAAF, v. Bij timm. Eene schaaf waarmede

men houten dakgoten, enz. uitschaaft.

GORDEL, m. Eene of twee lederen geldbeurzen die

men om het lijf met eene lederen riem vastgespt. Ook Gurdel.

—GORDIJN(E, z. Schuif-.

GORDING, m. Bij tiram. Horizontale ribbe of lang

stuk hout dienende om andere stukken te verbinden, en

liggende dwars te midden over himne lengte, fr. vcntriere.

De gordingen van een dak heeten ook Zwepingen, fr. pan-

iii-s. In de pulfering van eene vaute gebruikt men gordingen

om de pulferhonten te ondersteunen, als de vaute zeer groot

is. — Zie fliering.

GOREEL, o. Zie gareel.

GOREELBALG, m. Zie gareelbalg.

GOREELMAKER, m. Zie gareelmaker.

GORK, v. HeUelfdc als Gort, fr. gruatt.

GORRE, v. Groote neus, bez. eene havilisneus. Is dat

eene gorre ! Men schildert de gierigaards met eene goire.

— lemand die zoo eene neus heeft

.

— Kil. vertaalt gorre door 1. sordidiis, valde avariis

(wrek). Vgl. Gon'ebak.

—GORRE, z. Snuif-.

GORREBAK, m. Zie gorre. Men hoort dit woord in

de zegswijs

— Alles naar zy'nen gorrebak rafelen of ravclen, sprek

.

van een Avrek die altijd maar grerig is om geld te krijgen en

te vergaren.

GORZE (uitspr. gozze, zie RS), v. Agijs, anderwat. Gorze

slaan.

— Een dik %Tou\vspersoon. Eene dikke gorze. (Eenigcn

zcggcn goezc, en de Walen zine gosse)

.

GOSSELEN, bij Kil., zie gusselen.

GOTE, v. Goot, fr. e'goiit. Straatgote, dakgote, enz.

— Bij zeevisschers. Eene geule tusschen de Westgote en

de Oostgote, benoorden de AVeele. In de Gote visschen. De
geule van de Gote . De liinderbank en de zeebank van de

Gote.

—GOTE,—GOOT,z.Meel-,Muize-,Oost-,Pot-,West-.

GOTEBANK, m. Bij zeevisschers. De zeebank van de

Gote.

GOTEGAT, o. Zie gootgat.

GOTELING, GEUTELING, m. Bij koper- en ijzer-

gieters. Gegoten stuk groot of klein, in tegenoverstelling

met Geslegen metaal dat mitraalje geheeten wordt. De pot

van eene stove is goteling. Onder al dat oud metaal is er

meer goteling dan mitraalje. De goteling is van minder

weerde dan de mitraalje.

— Soort van pannekoek die uit den lepel op het ijzer

gegoten wordt waar hij dik en opgerezen bakt . Geutelingeu

eten.
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— o . Bij schoemakers. Klein ijzeren pinnetje, met of

zonder kop, om in de achoe'n genageld te worden.

— Zie -LLXG.

—GOTEN, z. Over-.

GOTLAND, m. en o. Soort van bruinachtig steen om
manner en arduin te slijpen. Om manner te polijsten, wrijft

men het eerst met grei, dan met gotland, en eindelijk met

puimsteen

.

GOTTELING, ra. en o. Zie goddeung.

GOUDMIJN (wvl. -MINE, zie Ij), v. Een bloemkniid,

st-Jnm acre h., fr. vermiculaire.

GOUDSMED, m. Zie GOtTDSMUJ.

GOUDSMID, GOUDSMED, m. Die gouden

juweelen maakt, fr. bi/oniier. De goudsmid maakt (zilveren

of gouden) oorlingen, ringen, spelden, ketens, halssieraden,

brazeletten, enz.; maar geen kelken, lepels noch vorken,

kaffiekannen, noch suikerpotten, eoz., 't geen het werk van

den zilversmid is.

GOUDVERWE, v. Bij verguldcrs. Vemis om bbd-

goud op bout of metial te vestigen, fr. morJant.

GOUDVEUGEL, m. Zie goudvogel.

GOUDVOGEL, GOUDVEUGEL, m. Weduwaal,

Ir. /,./-,•;.'.

--GOUWEN, z. Juite-.

GOVAAR, GOVARE, m. Heuelfde als Godvader.

Zie aid.

GRAADSEL, o. Zie onder Graan, 2".

GRAAF (wvl. grave), m., fr. comte.

— De grave van half-vasten, zie zoilERGR.\.VF. Wordt

schini|)ende gezeid van een gezaghebbend man die zich

trotsch gedraagt. Preusch zijn lijk de Grave van Half-vasten.

— Te Iper, als blijkt uit de volgende verzen, was er

\Toeger een kerkhof-graaf, wiens bediening ik tot nu toe

niet wijs ben :

VERT.FFRiroos nog onlangs Ars

Besteld' er vele al gauw ten grave :

De neiring \iel, hy wierd het wars,

Des word hj' kerk-hof Grave :

Gelyk hy dede als Ars hy sorgt weer Toor de baer

;

't Is net of hy van Ampt nog niet veranderd waer.

( Vaelande, kneepdicht.)

Jae maer, weet gy wel, Mjnheere,

Dat de Haekedoon ter tjd

Sullen komen even seere

ledereen om s\n profyt?

KJokke-luyders, klooster-paepen,

Koster, Bakkers uji: op brood,

Wensschen, bidden te betraepen

D'uer var \Tiend5 of vyands dood :

KJeedermakers, schippenieren

,

En den Grae/'met sj-n caproen,

Eq den tapper van de bieren

Heeft daer ook al wat te doen.

— Zie Graa/ hi] Weil.

-GRAAF, —GRAVE, z. .Mei-, Zomer-.

(Id.,

GRAAN, m. Knevel, elk van de lange baardharen om
de muil van eene kat, van eenen leeuw, enz., fr. moustache.

Dit woord is altijd in 't mv. gebruikt. De granen van eene

kat.

— De H. Isidorus in zijn boek Originum, 19, 23, ge-

briiikt het I. granivoox Knevelbaard, baard der bovenlip.

Dus ook EmuUus Roffensis episcopus : « Evenit enim fre-

quenter ut barbati et prolLxos habentes granos, dum pocu-

lum inter epulas siimunt, prius liquore pilos inlidant, quam
ori liquorum infundant. » (Tom. 2° Spicilegii Acheriani

p. 435 .) Zie Ducange ad v. gr.\ni.

GRAAN, b. w., contractie van Geraden, fr. ihr.'iner.

Zie aid.

— All . Graadsel.

GRAAN, o. Koren, tarwe, enz. Zie de Wdb.

—GRAAN, z. Zaai-.

GRAANAAL, m.. GRAANAUWE (wvl. -o\\-e), v.

Eene .-.ar met graan, koomaar. Groote graanauwen. De
achtergelatene graanauwen op den .ikker zanten. — Zie .\-\L

en .\t7WE.

GRAANBAANST, -BANST, -BENST(vl.GR.vEN-,

zie xs.), m. Groote kuipvormige karf van stroo gevlochten,

ora er graan in te bewaren. — Zie b.^vnst.

GRAANBAK, m. Bak waar men graan in doet.

—^ Bij brouwers. Groote wijde bak, ook Graanknipe ge-

noemd, waarin men de geerst te weeken legt om ze dan op

den mout\loer te brengen, fr. bac a inouillagc.

— Bij mulders. Een nerkantte bak wijd van boven, nauw
van onder, anders ook Trachter of Tremel genaamd, fr.

tremie. In dien bak giet men het graan dat langs onder

neervalt in een minder baksken, schoe genaamd, fr. auget,

van waar het afreust tusschen de molensteenen om gemalen

te worden.

GRAANBANST.GRAANBENST. m.ZieGR.A_\x-

B.\.VNST .

GRAANDBR, m. Groote houten kist die, in de peerd-

stallen, met haver en gesnijd gevold staat, fr. coffre a avoine.

— Bij Kil. beteekent het Graanzolder, 1. granarium,

horreiim. < Zy hadden menichte van coome iigghende up

haerlieden grarniirrs ende zolders. ^ (X. Despars.)

GRAANHURDE, v. Graanweeg. — Zie aid.

GRAANKLEED, o. Een gioot linaen doek waarop

men het gezuiverde graan giet, andeis ook GraanzeU,

fr. balin.

GRAANKUIP(wvl. -kupe, zie m), v. Bij brouwers.

De kuip waarin het graan geweekt wordt om mout te

maken, ook Gnianbak, fr. ctive, bac a mouillage.

GRAANMEU2EL, m. Een meuzel of kleene zak

waar men gr.iau in doetom de peerden te eten.— Zie SIECZEL.

GRAANVLOER, m. Bij brouwers. De phaU waar

men het geweekte graan te kiemen legt om mout te maken

GRAANWEEG, m. Leeg afschutsel van pUnken of

vlechtMcrk, tusichr>n den schuur\'loer en den winkel ; ;mders

ook Pooiweeg en Hurde geheeten. Het koorn wordt ge-

zweefd of gelainbooid tegen den graanweeg.

GRAANZEEFDE(N, o. Zie gr-\.vnzevexe.

GRAANZ&IL, o. Zie graaniu£EX>.
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GRAANZEVEN(E, GRAANZEEFDE, GRAAN-
ZEEFDEN(E, o. Hctzulfde ;ils Graanzeef, teems ora

graan te ziften, fr. crible.

GRAAT, V. Vischbeen.

— Ovcreenkomen li/k gratcn, zeer wel overeenkomen,

in Kefde en eendracht leven.

— Te kale grate, heele gansch, ten einde toe, sprek. van

iets dat verbniikt wordt. Te kale grate een beentje afknagen.

Te kale grate iets opeten. Een kleed dat te kale grate ver-

sleten is.

GRAAT, GRATE, v. Grate spelcn, zie gratespel.

GRABBELAAR, m.

(iniblietaar spekn, een spel. Zie onder HA\t;r.

GRABBIEZE, v. Zie grachtbieze.

GRACHT, m. (bij Kramers v.), i\. fosse. Eenen giacht

vergeven (dcmpen, fr. combler).

—GRACHT, z. Dweersch-, Dwers-, Kwelm-, Ree-,

StriDg-, Twcersch-.

GRACHTBIES, -BIEZE, v. -BIEZEM, m. (wvl.

GR.'UJBIEZE, GRAEBIEZEM, even als iiMaiii- en rcfeerdig

voor rechtbauk en rechtvcerdig, zie ASSIMILATIE). Soort

van groote papbies die in de grachten groeit. De gracht-

biezen zijn veel minder dan de popers en de stoelbiezen.

GRACHTROOTE, v. Zie putroote.

GRACIE, V, Zie gratie.

GRAF, o. Bij landb. Een put in de aarde gegraven waar

men eerdappels, wortels, rapen, of beetcn in legt en met

eerde overdekt, om ze tegen den wintervorst te beschudden.

Drie graven eerdappels. Die rapen zijn vervrozen in 't graf

omdat zij niet genoeg gedekt waren . Een graf opendoen.

De put vooraan een fornuis van eene zoutziederij, enz.

Men daalt in 't graf om de viering te roeren en aan te jagen.

— De slaitcls op 't graf Icggen, fr. renoncer a une siie-

cession. Zie sleutel.

GRAFMAKER, m. Zie de Wdb.
— Met i;rafmakers geld in de hand loopen, op zijne

laatste beenen gaan, niet lang meer te leven hebben. Die

vent loopt met grafmakers geld in da hand.'.Valsche goden,

van aan de Schelde tot aan de zee en nog verder, loopt uw

eerdienst met grafmakers geld in de hand. « (A. Duclos.)

GRAM , adj . Zie de Wdb.

—GRAM, z. In-, Pekke-.

GRAMEEL, GREMEEL, m., vklw. grameeltje.

Glimlach. Die mensch is droog lijk baanst : daar komt

nooit een grameeltje uit.

GRAMEELEN (met den klemt. op de sclierpl. ee),

gramceldt (wvl. ook grameeldege, zie IMPERFECT), heb

gegrameeld (fvl. egrameeld, zie ge), o. \v. Glimlachen,

monkelen, fr. sottrire. Dat woord behaagde liem, want hij

grameelde. Zij antwoordde niet, maar grameelde.

Dit grameelen, anders ook gremcelen en germeelen,

is waarschijnlijk voor grameielen (ci = ee, zie e), frequent,

van grameicn. — Kil . Gremeelen, subridere.

GRAMEELING, GREMEELING, GERMEE-
LING, V. Het grameelen, moukeling.

GRAM-EI (klemtoon op^/-a;«)> o. Zie spijtei.
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GRAMEIEN fmetden klemtoon o^ el), grameide, heb

gegnuneui, o. w. Grameelen, glimlachen, monkelen, fr.

soiirire. Hij grameide van voldoening. Men ziet hem nooit

lachen, niaar dikwijls grameien

.

GRAMETTE, v. Storraband, kinketen van een peerd,

fr, go'urmette.

— Ook de linten die eene vrouwemuts onder den kin

vastbinden, anders Keelband genaamd, fr. bride.

GRAMETTEGEBIT (wvl. -gebiit), o. Tuimelaar,

fr. mors de bride.

GRAMSCHAP (wvl. ook gramschepe, zie schepe),

v., fr. intrre. Hij kwam in eene groote gramschepe naar mij.

In glneiende gramschepe.

GRANEN, m. mv. Baard van eene kat. Zie graan. '

GRANEN, graande, gegraand, b. w. Met graan,

brood en boonen voederen en vetten, sprek. van peerden,

enz., fr. engrainer. Dat peerd is weinig gegraand. Peerden

die wel gegraand, kloek gegraand, hard gegraand zijn. H.i

is geen wonder dat die hennen veel eiers leggen; zij wordc-n

genoeg gegraand.

Met graan krachtig maken. Die brouwer graant zijn

bier niet genoeg. Wel gegraand bier kan lang bewaren.

t Dranck die ghegraent es cleeft aen de rebben. » (Ed. De

Dene.}

o. w. met hebben of si/'n. Graan krijgen, fr. grainer.

De tarwe begint te granen. Dat koorn heeft wel gegraand.

De boonen, de erivten zijn wel gegraand van de jare. Aren

die niet gegraand zijn (die loos zijn). Appels die niet ge-

graand zijn (zonder zaadkorrels). « Neemt vyf of zes vygen ;

die opengesneden zynde, hgt daer van een stuksken in den

mond langs de gegraende zyde » van de vijg. (G. Simons.)

GRAPJE-BIJ (wvl. -BI, zie IJ), bijw. met de stemrust

op bij. Op eene gierige, vreldiige wijze. Hij leeft grapje-bij.

Het gaat al grapje-bij in dat huis. — Vgl. r^vap-bij.

GRAS, o. Zie gars en de comp. aid.

GRAT, o. coUectief . Vele schoe- en Ideermakers, die

thuis werken, ontvangen van den eenen of den anderen win-

kel eene zekere hoeveelheid leder of kleederstof om daaniit

een besproken getal schoe'n of kleedsels te verveerdigen ; nu

deze werkliedeu weten dat leder of die stof zoo wel tebeen-

deren en spaarzaam uit te meten dat, waneer zij het bespro-

ken getal schoe'n of Ideedsels gemaakt hebben, er nog een

merkelijk deel overschiet van het ontvangen leder of kleeder-

stof : dit deel, dat zij voor zich houden als toemaatje van

hunnen loon, heeten zij het grat. Veel of weinig grat

hebben. Het grat verkoopen. 0ns grat zijn onze pintjes,

zeggen de werldieden. Dat is een goede winkel : er komt

veel grat van. Ik heb eene onder\-este grat (ik heb grat

genoeg om eene onderveste te maken).

— Grat, overschot en afval verschiUen. De afval zijn

onbruilvbare snipperlingen. De overschot is hetgene aan

den winkel wedergegeven moet worden. Het grat blijft

aan den werkman, buiten de wete van den winkel.

Verders gebniikt men dit woord ook, doch nieest als

vklw., in 't algemeen voor Baat, winst, voordeel. Er is een

gratje aan dat ambt, aan dien post. Tracht maar die plaats

te krijgen : het is een gratje.

GRAT, en ook RAT, bijw. Glad, plak, vlak, geheel en

al. Wordt gebruikt in de volgeade zegswijzen :
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— /cts rat zeggen, ids rat a/ zcggcn, plal af, vlaU af,

rcclihiit, zonder omwegen . Wind daar die dockskens iiiet

om, zcg hct rat af, Hij heeft het Iiem rat af gezeid.

— Grat hrckcn, geheel eu al in stukken breken. Het viel

uit niijn handen en 't was grat gebroken.

— Grat in stukken, al in stukken. De oegst lag gi'at in

stukken geslagen van den hagel. Het slierde uit mijn han-

dcu, en 't viel op den vloer grat in stukken. lets grat in

stukken trekken.

— Grat ill twee'n, vlak af in twee stukken. De stok brak

grat in twee'n . Hij beet het stuk geld grat in twee'n

.

— Grat af, glad af, effen af Hij wierd zijn been grat af

gereden, zijnen arm grat af geschoten. De Iieelmeester sneed

die warten grat af tot in het vleesch. Die beitol brak grat af

aan 't gemoet. De wormen hebben de wortels van die

planten grat af geknaagd.

— Grat op, glad op, vlak op. Eenen appel grat op eten

(met schil en klokhuis). Die kat eetde muizen grat op (met

kop en haar). Het d.ak van 't huis is grat op gebrand.

— Grat nit, volstrekt uit en ledig. Een schotel grat uit

eten . Eenen beker grat uit drinken

.

— Velen zeggen ook Gratis, met den klemt. op lange a.

GRATE, V. Zie graat en gratespel.

GRATEMENT, bijw. Zie gratis.

GRATESPEL, o. Kinderspel veel in zwaiig bij dc

scholieren. In eene groote ruimte met greppels afgetcckend

staat een scholier die Ae grate heet ; de andere loopen dwars

door die ruimte, maar al wie door de grate vastgenomcn

wordt, meet in de ruimte blijven en de grate helpen om de

anderen ook te vangen.

GRATIE, GRACIE, v. Dankgebed na de maaltijd. Dc
giatic zeggen. Als men uyt den rifter na den choore gaet

om lie i^'7'(///(' Ic lesen. (B. Gheysen). Na eene rouwmaal-

tijil vocgt men bij de gratie eenen de profuiuiis voor den

ovcrlcdenc.

GRATIS, GRATEMENT, bijw. Eig. hetzelfde als

h. gratis, gratuitcmctit : doch in 't gebruik zoo veel als

Gansch en geheel, zonder dat er lets van overblijve. Hij

heeft dien boek gratement gelezen (tot het einde toe, zonder

eenen regel achter te laten). Al de bladeren van den fruit-

boom waren gratis afgeknaagd door het ongrni. Hij at liet

kieken gratis op. Hij dronk den beker gratement uit. Hij

lipcft gratis al zijn geld weggegeven. Vgl. grat.

GRATTEN,.i'/-aMc, heb gegrat, o. w. Grat makcn.
Ilij grat veel uit dien winkel. Hoeveel hcbt gij kunnen

gratten? Ik heb niaar weinig gegrat. Hij heeft zoo veel

gegrat dat hij de gunst van zijnen meester verloreu heeft. —
7.\C GKAT, o.

GRAUW (wvl. GROW, zie .\u), adj. Grijs.

— Graiiit' en lilauw slaan, blond en blauw slaan, fi.

v7- que/i/u'nn rninmc pidtre. Hij is grauw en blauw

,: >k'gen.

— Grauw en blaitw -zeggen, duchtig over deu hekel

halen, lang en veel venvijten . Zij heeft hem grauw en bkauw

gezeid. « Hoorende dat men van hem graeuw en btaciiw

>. r. (A. Poirters.)

— Gruii en graw.v, ol Grauw en gntrrne, zie (".rtt\.

-GRAUW, /. M<ille-.

-GRAUWEN, z. MoUe-.

GRAUWENDIG (w\l. grow-endig, zie AU), adj.

Grauwachtig, fr. grisdtre. Een grauwcndig kleur. Grauw-

endige rotse. — Zie -ENDIG

.

GRAUWE-ZOETEN, m., mv. grauwe-zoete, met
den klcmtoon op zoe. Eigennaam van zekeren appel die

droog eu taai is lijk stoppe als hij van den boom koniL, maar
later diep in den winter eene zoete smaak krijgt en goed

wordt.

GRAUWING, m. Soort van appcl, ook Ruischaard en

Grauwe renette genaamd. — Zie -I.NG.

GRAUWKLEURDE, adj. Grauwkleurig. — Zie -de.

GRAVE, m. Zie gr.\j\f en de comp. aid.

GRAVEELEN, j^/aiw/(/f, heb gegraveeld, o. w. Het-

zelfde, nieeii ik, als Krakeelen, met eenen lasch in den groud-

vorm, voor Kreelen (Itr-ak-eelen, gr-av-eelen, zie onder

FL.'VD.^KKEN), fr. quereller. Van drinkebroers die in de

herberg twisten en gedruisch maken, zegt men b. v. dat zij

bata\ieren eu graveelen.

GRAVEN, ^''0^en ook grief,
gegi aven, b.w. Delven.

— Ook voor Begraven . Eenen hond graven. Rapen en

wortels graven, om ze te bevrijden tegen den winter. — Zie

GRAF.

—GRAVER, z. Deling-.

GRAZE, V. Zie groeze.

GREEL, o. Zie g.\reel.

GREELBALG, m. Zie gareelb.\lg.

GREELNAGEL, m. Zie g.\REELNAGEL.

GREEMEN(scherpl. ee), grcemde, /leb gigreemd, o.

w. Luidkeels weenen, schreicn, fr. pleurer. Gc moet

daarom niet grcemen.

— Dit woord met de steunletter i vormt sckreemcn. Zie s.

— Kil. Gremen, dolere.

GREE'N (scherpl. ee), grcedde, heb gegreed, o. w.

Bchagen. Dat is een lastig werk dat hem niet greet. Het

greet mij niet van zoo lets te verrichten

.

— V>\\.gree'n is de wvl. vorm van Greien; zie aid.

GREEP (scherpl. ee), m. Wordt in sommige pkiatsen

gebruikt voor Reep, dikke koorde.

GREEP (scherpl. «•), m. e" GREEPE, v. in 'i Poper.

Kene vork met drie of vier rechte landen. Een greep is geen

haak : met den haalc (wiens tanden omgcbogen zijn) trekt

men het mest uit den st.al, met den greep spreidt men het

mest open op het land, ^\'egens den greep van do brouwcrs,

zie .schuidgreep.

— Greep, in den zin van Handvol, enz., is bij ons \t.,

en spreekt grepe met eene zachll. c. Nogtans Kil. heeft

Grejie, greep, greppe,y;«o«a, tridens; en B. Surius zegt

:

(Ecu visschers-^r^tf met seven ghehacchte landen.

—GREEP, z. Mes-, Schud-.

GREEPHUIS (wvl. -Huus), o. Greepschacht, fr.

douille d'nne fourehe, ete. — Zie SPAHUIS.

GREES (zachU. ee), o., zonder mv. Gniis. Zie GREIS.

GREEZEN (scherpl. ee),grcesde, heb gegreesd, o. w.

Grijnzcn, grijzcn, fr. grimaeer. Het is al moeiHjk oude

apen leeren greezen (anders gezeid : lecren muilen maken).

— Krijten, schreien, fr. pleurer.
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GREFFIE,v.Griffel, stiftomopeeneschalieteschiijven.

— l-riilTcI, ente, fr. entc. Deze greffie is verdroogd. Gref-

iien van cenen boom afsnijden cm ze op eenen anderen te

steken

.

Q'KE,VeiE.n,greme,gegreffid,\). w. Giiffelen, enten,

fr. grefer, enter. Eenen boom, eenen tak greffien.

— Bij vroegere schrijvers vindt men 00k GrefFen, grifien.

Den boom die gegrifct o(geentet wort. » (H. Herp.)
— Zie onder CEEZE.

GREI, o. Soort van steen, in oui fr. crav en gra/'s,

docli nu gres geschreven.

GREI, o. Zeker waterkruid, anders ook Reit, en bij

Kil. Gniyte genaamd. Er ligt veel grci in die grachten. —
Zie KEIT.

— GREI, —GEREI, z. Piiide-, Puitc-.

GREI, m., zonder mv. Lust, voldoening, wensch, be-

geerte. Zynen grei hebben (liebben 't geen ons lust). De
sludie is zijn grei. Geld en goed dat is de grei van den vrek.

<' Sy veranderen van woonste naer hunnen grer . > (P. De-
vynck.) « Ick sou my vercieren met diamanten tot u ^//cvirr.

»

(J. de Harduyn.) « Maer niet juiste naer den grev van den
fransche peerdevolcke. » (M. Despars.)

Een drooge Maart, een natte April, een koele Mei,

Dat is den boer zijn gret.

fr. Mars gris, Avril flnvieux et Mai vcnteztx

Font Vanfertile ctplantureiix.

(Volksspreuk.)

Ick meyn t'sou wesen uwen gi-ey,

Dat ick u daeraf cock wal sey

.

(P. Dcvyiick.)

Hoe bol- me dit, line ;,'r(;v- nie dit gemak!

(L. Vossius.)

Groot Zot spranck ook int waeter

Te zyneu grcye. (Ed. De Dene.)

In 't eerste van den Mey
Hct gyngh al voor den wyndt gheheel naer onsen grey.

(CI. Declerck.)'

Meer uyt dwank, als wensch en grey.

(Vaelande.)

— Hct is geen grei, /u-t is htii grei, of /let « twd greis,

bet is niet aangenaam, liet voldoet niet, er is geen reden van

\ieugde. Met is kwa grei als hij niet wel geslapeu heeft,

want liij is dan kwalijk gezind. Wij gingen onzen vriend

bezoekcn, maar 't was geen grei, hij was niet thuis. Hel is

kwa grei (zegt een speler waneer h ij geene kans heefi van te

winnen). J let is kwa greis te moeten worstelen tegen

iemand die machtiger is dan wij.

— Dit woord, even als 't fr. grc, behoort bij 't 1. grains.

GREIEN, greide, heb gegreid,o. w. Aangenaam zijn,

behagcii, bevallen, fr. plaire, agrcer. Dat anhvoord gieide

hem niet. Ik wil dat hij het doe, hoewel 't hem niet grcit.

Die schilderie greit mij straf, fr. cettepcintiire m'agree fort.

Soo verrc als 't haerlieder greyt ende behacght. » (J. Van-
(le \'clile.) < Kinders, pluckt hier dat u mach greyen. »

(B. van Hacften.) « Dit en e'''!''"''' al Mer Robrechl van

Cassele, zynen oom, niet. » (N. Despars.) t Naer dat hel

Gods bewerp en voor-beschicken greit. » (A. Debuck.)
« Leest daer 't u best greyt. » (J. David, s. j.) t o Heyligh
Godt, van der eeuwigheyt heeft u ghegreyt te worden een
mensch. » (P. lennin.)

— Kil. Ghe-reyen, flacerc. En zoo ook bij eenige

schrijvers : Dyt ghebot ghcreyde de Guesen van Brugghe
zeere wel. » (G . Weydts.) « Gy zoekt lets dat u zon gcreyen
en aenstaen.

»

(]. de Harduyn.) « Die 't dan lust ende gherevt,
mach hem betrouwen op het onseker der ryckdommen. >

(Id.) « Het leven gherevt mv niet, als wesende vol sukke-
linghe. » fid.)

Yeder my gheluckigh seyde

Da'ck den koningh soo gliereyde.

(Id.)

— Men zegt ook Gree'n, grcede, gegrced, met scherpe ee,

even als wij 'Lee'n,Uedde, geleed ze^ea voor Leiden, kiddt,

gelcid; Schee'n, schcedde, gescheed, voor Scheiden, scheidde,

gcseheid{en ; enz.

—GREIEN, z. Mis-.

GREINENHOUT, o. Bij timmerlieden. Hctzelfde

als Dec], Noorsch denncnhout. lets bouwen met Noorsrh
gieincnhout. Zie DELii^.

GREINS, m. De daad van greinzen, hoU. Grijns, v.,

fr. grimace, contorsion du visage. De greins van den hond
(als hij zijne tanden toogt) is een teeken dat hij verbitterd is.

— Met eenen einsclien greins. Zie EINSCH

.

—GREINZE, z. Einze-.

GREINZEN, grcinsde, lieb gegreinsd, o. w. Hetzelfde

als hct hnll. (irijnzen. De hond grcinst als hij kwaad is.

— Dit \v oord rijmt bij ons op Veinzen, peinzen, deinzen,

Wi willcn de kerels docn greinsen,

Al dravcnde over 't velt :

Het 's al quaet dat zi peinsen.

(Oud lied. Zie Ilisl. de Flamire par

M. Kenyn, Brux. II, bl. 539.)

-GREINZEN, z. Einze-.

— GREINZER, z. Einze-.

GREIS, GREES, o., /onder mv. Hetzelfde als Gruis,

kleene biokkelingen van steen, van hoeUekoIen, van puin,

cnz. Het giees van eenen .ifgebroken muur. Eenen slijkpoel

met stecu en greis opvidlcn . < Eenen hoop van steenen ende

greys. > (P. Devynck.) < 't Greys en d'ongheschickte

hoopen \an 't mostigh oud ghesleent. »
(J. de Harduyn.)

« Mitsgacdcrs voor het delyen van de pitten om daer inne

gheworpcn tc v.orden allc 't greys dat van de houde schole

ghcwordcn is. -' (hs. 1615.)

—GREIS, z. Steen-.

GREMEEL, m. ZieGRAMEEL.

GREMEELEN, o. w. Zie grameelen.

GREMEELING, v. Zie gr^vmeeling.

GREMEN, bij Kil., zie gree.aien.

GRENDELSTEEN, m. Steen met een gat waar de

gicndcl va!i iiciie deur in schuift. Een harden en grooten

greudelsteen in den muiu metsen.
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GRENDER, m. In ccnif^c gewcslen gcbmikt vuor

Grendel, fr. vcrrou.

GRENDEREN, b. «•. GicndclGn.

— Zoo heeft men 00k Brandel—biauder, Vcndel—ven-

der, Monkelen—monkeren, enz.

GREP(PE, GRIP(PE, GRUP(PE, v. Greppcl.

riool lan<;s de liuizen cji stratcn in dc stad, in de peerd- en

koeistallen, enz. om watci' en \aiilnis langs daar weg tc

doen vioeien. De greppen zuiveren. In eene greppe vallen

.

. Over de gruppe. » (Cuercn v. wevers v. Bnigghc.)

« Grippen maecken ofle delven door 's Heeren straetc .
»

(Keure v. Wateringe van Blanckenberge.)

— GREPPEDANSER, GRIPPEDANSER, GRUPPEDANSER, ni.

Modejonker, winderig heertje, fr. mtiscadin, pctit-niaitre.

Hij is ook al een van die greppedansers die meer baard op

den kin dan verstand in dc pan hcbben.

— Slecht peerd, fr. haridflle.

— GREPPEZOP, GRiPPE/.op, o., zonder niv. Dun slijk in

of uit de goten van de slraat, enz.

GRETEN (zware e), grectte (wtI. ook gritcgv, zie

imperfect), heb gcgrcet, o. w. Spotten, schimpen. Met

iemand greten. Hij miek zich knrzel omdat men met hem

grcette

.

— Greten en treten, lachen en greten, lautdl. Met

iemand greten en treten, fr. rire et gogiienardcr.

—GRETEN, z. Uit-.

GRETER, m. Die vee! greet, spottei, schiniper, fr. ^0-

gucnard, Hij is een greter. Hij kan geen greters verdragen.

« De spotters en gretters met iemands gebreken. ;> (J. De-

vloo.)

— GRETERIE, r^Rii'i KKij, V. Het greten, scliiinping,

s|Xittcrnij.

GRETTEN, o. w. Schimpen. Zie grkticn.

GREUS, l>ij Kil., zie onder grijzeung.

GREUSIJZER, o. Bij glazem. enz. Een ijzcren lem-

ni' r met twee of drie kervcn of kepen om te greuzen; bij

i Kramers Gruisijzer; ir. gre'soir, grugeoir, eaz'o/r.

;| GREUZEN, greiisde, ge^eusd, b. en o. w. Met het

L;nusijzer brijzelen. De glazemaker greust tellccns dat hij

inr( liet diamantjc niet snijdcn kan. Den onrcgehnatigcn

li'oid van een stuk ghis rcclit groiizen. Eenc grocvc grenzen

ill rcu glas.

-GREUZEN, z. Uil-.

GREZEL (/aciitl. ,), ni. l-ijn frees cfgrm's van slccncn,

— GREZELACHTiG, adj. Ruw, ml, als met grczel bedekt.

1 iit ijs was te grezelachlig om te schaverdijncn.

— r,RK/,ELACHTiGHEiD, v. Dc gi-czelachtiglicid van cenen

slivn afslijpen.

GRIELE, V. Naani bij 'l volk voor Margucrila.

— Mg. Een nijdig vrouwmcnsch. Uat is eene griele van

I
' M vronwmensch. — Zie wanne.

GRIES, I'ij Kib,7ie ondor CKUZEiaNc.

GRIESTEMELK, v. lletzclfdc als Biestcmclk, fr.

GRIETE, v. Een vrnuwenaam, Margnerita.

— Eenc hofblocni, anders ook Fransche Zunneblom

genaamd, fr. grandc marguc'rilc.

— Soort van zeevisch, fr. barbae, 1. rhombus vulgaris.

GRIEWIG, adj. Krijgachtig, altijd op den krijg uit,

gretig iiaar geld en winste. Hij is zoo griewig, Dat hij zoo

mildc Mare als dat hij griewig is.

GRIJBELEN(uvl.GRiBELEN,zielj),^/-yAf/*,^^^/-^'-

beld, b. w. Grijpen. Achter iets grijbelen. * Sy vallen tsef-

fens in het schip, grybelende het glienc sy konncn ver-

schalcken, > (P. Devynck.)

GRIJM, GRIJMSEL (wvl. griim, griimset.), o.

Zwartscl van rook, bitter die los en poedemchtig is, in

tegenoverstelling van den bitter die samenkleeft in bruin-

zwarte glimmende brokken, fr. tioir de fttmc'e, suie qui se

pre'sentc sons foryne de pondre, eng. colly. Het grijm van

eenen pot, van eenen moor, van een kaafijzer. De kaehel-

buis was verstopt van het grijm. Het grijmsel viel uit de

have. De sneeuw lag bedekt van 't grijm dat al boven uit

de kaven vloog.

En werpt smook soo swart als grimsel.

(Vaelande.)

— Spaanscli grifm. Bij schilders. Zwarte verfstof ge-

maakt van gebrand wijngaardhoul, fr. noir de vigne, — Zie

MTTER.

GRIJMAUWE(\vvl. GRimoWE.zie Au),v. Hetzelfde

als Grijmtauw 0.

GRIJMEL (wvl. GRIMEL, zie ij), ni. Naam dien men
geeft aan eene zwarte koe, die gem. een wit voorhoofd of

witte neus heeft.

— Ook gczeid van een mensch die zwart van haar en

oogen is.

— Gij hcbt al uwekoeien vcrkoclit, uitgeweerd Grijmel-

tje (zegt men scherlsende aan iemand die in zijn aanzicht

begrijnid of zwarl is).

GRIJMELEN (wvl. grimelen, zie ij), gri/melde,

ben grgn/meld, <>. w. Stremmen, kappelen, tot wrongel

worden, fr. se cailler. De melk grijmclt. De melk is gcgrij-

meld. — Ook Grimmekn.
— AH. Grijmeling.

GRIJMEN (wvl. GRIMEN, zie ij), gri/mde, liebge-

gri/'tnd, o. w. frrljm van zich geven. Zct dien pot op den

vloer niet, hij grijmt. (irijmt die moor? De kave of schouw

grijnit (laat grijm vallen), als 't gaat regenen.

GRIJMKOORN, ". I btzelfde als Grijmtekoorn.

GRIJMSEL (v,\l. liKiiMSKr., zie ij), o. Zwarlsel van

rook. Zio GKiiM.

-GRIJMSEL, z. I'nt-.

GRIJMTAUWE (wvl. grumtowe, zie AU), v. Eene

koornaar met grijhilo, fr. epi carie. De grijmtauwcn en zijn

geene buuulauwen.

— Ook collectief. Er is veel grijmtauwc in dat koorn.

GRIJMTE (wvl. GRIIMTE), V. Zickte in 't graan, die

de nicclbloom in zwart stotvcrandert op den .alvker, fr. snie,

caric. De grijmte is in dat koorn. Die tarwe is vol grijnite.

De Grijnite wordt ook Lugge genaamd. De grijmte in

't scliokkeljoen heet Stuifauwe.
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GRIJMTEKOORN, o. Koorn waar veel grijmte in

is. Eris dit jaai veel grijintekoorn.

GRIJP, m. Sooit van zinkiagkoorts die bij Kramers
Griep, v. heet, tx. grippe. Den grijp hebben.

GRIJPEN (wvl. GRIPEN), greep (scher])!. ec, zie DUI-
GE.N), lifli gcgrepen, o. w. Valten, zljn uitwerksel te wege'
brengen, tr. prendre, /aire son effct. De inkt grijpt niet op
getilid papier. Zijne woorden grepen niet. Noch smeeking,
noch bedreiging, er is niets dat grijpt op zijn hert.

— Bij brouwers. Beginnen gisten, gijleu, beginnen drij-

veu, sprek. van 't bier in de gijlknip. Zoohaast het bier

gegrepen is, doet men het in tonnen waarin men het laat

drijven; elders nogtans laat men het bier in de gijUcuip niet

aleen tot dat het grijpt, maar tot dat het gansch gedreveu
is

: 't is 't geen men noemt in 't b. fermentation basse; de
andere manier heetfermentation haute.

— GRIJPEN, z. Over-.

GRIJPENDEELE (wvl. gripe.mdeele), slechts ge-
bnnkt in de zegswijze te grijpendcele kotnen, d. i. ter be-
schikking zijn van den eerstkomende, het deel worden van
dezen die 't grijpt, b. v. sprek. van een huis ofeen land dat
zal verpacht worden, zegt iemand : als dat huis te grijpen-

deele komt, ik zou het 00k wiUen (d. i. als dat huis nog
door niemaud besproken is, en dat het gelijk is wie 't pacht,

ik zou hot willen pachten).

GRIJSD, GRIJSDE, adj. (irijs, fr. -/vi. Met grijsd

haar. Grijsde worden. Een grijsde klem. Een jas van grijsde

stoffe. — Zie -DE.

GRIJSLAWERKE, GRIJS LEWERKE,
GRIJSLEEUWERKE, v. Zie GARSL.wvrKKE.

GRIJSORIE, v. Zie grijzorie.

GRIJZAARD (wvl. griza.vrd), m.
Hei \)i.\v;

.
gri)zaardeke, Kortr.,^r/:o«/<//< (zie DEMI-

nutief), wordt gebmikt in den zin van Kabcutermanneken,
it. farfadet, hitin. <. t'Einsch nialingherkc keker uitglinck
en begipt scaminkelke of e tietjefatje van e vernuckclt
gnsaerdie, maer vrinjiaerdigh ciut glinck pioteteijen vric-

kell' er deure. = (Kortr. hs. 1736.) <. Om hem tcgen te

houden, spraken ze van de betoovcrde linden die hij voorbij
moest, van 't verkeer mn den zwarthoek, en van 't galgc-
jong onder de drooge linde w.iaraan, twee drie jaar te vooreii.

Heiii de kwade dief opgehangen wierd; van de kaboulers
en van de grijsaardekrs met hun groene vcsten en rootle

kapkes, van de wiemkes en hun .gevolg die 's nachts in de
mane onder de spookeeke kwanien danscn. > (A. Duclos.)

GRIJZE (wvl. GRIZE), v. Naam dien men geeft aan
eene grijze koe. Vgl. Blare, Bonte, Sterre, enz.

GRIJZEKOM Cwvl. GRiZEKOM), v. Een akkcrkniid,
in t h.j:i:i!,t,-rr.: Zie <;rijz0RIE.

GRIJZEL (wvl. grizel, zie !j), m. Een kinderspel,
anders Kokeie en Krikkrak. — Zie GRUIZEL.

GRIJZELEN (wvl. grizelen', zie rj), grifzelde, hei
gegrifzcld, o. w. Hetzelfde als Krijzclen. Zie aid.— Vgl. ki:r7elen-.

GRIJZELING (wvl. grizeung), m. en o. HeUelfde
als Griezel, griezeltje, dat de Woordb. verklaren door Brij-
xel, kniirael.

— Grijzeling^e, v. zonder mv., zijndeeen collectief (zie

lng). Griezeltjes, gemorzel, gebrijzel. Grijzelinge van

sneeuw (tijne sneeuw die valt gelijk griezeltjes). Er valt, er

vliegt grijzelinge van sneeuw.

— KU, Gries, greus, gruis,^/a;-<?a, arena.

GRIJZELMENT (wvl. grizeoient), o. Hetzelfde

als Gniizelment. De bokaal is in grijzelmenten gevallen.

Wegens ij= tii, zie frijten.

GRIJZORIE (wvl. grizorie), klemtoon op 20. Een
kniid met fijngekorven bladjes en lieve bloempjes groeiende

in den akker, anders ook Grijzekom genaamd,y>(/««/-z'a

oJJicinaHs L., ix. fumeterre . Er staat veel grijzorie in die

vnichten. « Fumustenoe dat is dujTe-kervel ofte grjsecum

dat in Vlaenderen grysorie genaemt wort. » Q. de Smet.)

GRIKSCH, adj. HeUelfde als Grieksch, fr. grec. De
griksche taal.

GRIM, GRIMMEL. GRIMSEL, o. Zie GRijii,

GKIJMJTL, GKIJM>F.L, enz.

GRIMMEELEN, o. w.Glimlachen. Zie grameelen.

GRIMMEL, m. Zie GRIJMEL.

GRIMMELEN, grmimelde, heb of ben gegrimmeld,

o. w. Wrongelen, fr. se caillcr. Die melk is gegrimmeld,

Laat den pap niet grimmelcn.

— I )i ik ( rrijmelen.

GRIMMEN,i'/-//K(/,-, hcbgegrimd, o. w. Grinil.,

monkelcn, fr. sourire. Ilij grimde een wcinig als liij »-i.tL

hoorde.

GRIMSEL, o, Zie grijmsel.

GRINGELEN, o. w. Zie gringen.

GRINGELLEN, mv., \\i\vi.gringeUetJes, klemt. op

gel. Eene hofbloom, in de wetenschap dicentra, fr.

tre. GringcUen met gebladerde bloemstelen, dicentra

tabilis DC; gringcUen met bloemstelen zonder M
dicentraformosa.

GRINGEN Cwvl.GRUNGEN, zie imy), gringde, hcj^..

gringd, o. w. Grenicelen, grimlachen, fr. sourire, Al lachen

en al gringen /.egt een zot zijn meeninge (Bnigschc sprcuk).

— Van da.ir hot frequent. Gringclen (wvl. Griingelen, bij

Ivil. Grjnckelen).
'

GRINZEN, o. w. Zii orei.n'zen.

GRIOLE. V. Vogelmuii. Zie gariole.

GRIP(PE, V. Zie grei'PE.

GRITTEN, o. w. Schimiwn. Zie GRfexEN.

— De kiirte /klinkt bij ons gelijk de fransche .

.

GROBBEL, m. Hetzelfde als Grabbel. Geld te grobl)cl

gooien, b. Jeter a la gribouillette.

GROBBELEN, '.<rro*A</<A', heb gegrobheld, o. w.

Hetzelfde als firal)hclcn. Naar iets grobbclcn.

— .\A. tirobbeling. Geld te grobbelinge gooien. Zie

grobbel.

GROEF (wvl. GROITF, zie OU), adj. Hetzelfde als het

holl. Grof, b. gros, grassier. Groef laken. Groef garen. Eene
groeve stem. Groeve leugen. Groeve faut. Groef schrijven.

Groef ge;-chrifte. Groeve letters. Enz.

Liever dan &e groove %\iexa

Van den lommelenden donder.

(K. de Gheldere.)



GRO — 343 — (tRO

GROEFMES (wU. (;roufmes, zie ou), <i. Bij schoo-

niaUei s. Een mcs om langs den zoom van dc zool eonc reel

te snijden waar 't spinaal in genaaid wordt.

GROEFPLOEG 'wvl. groukploug, zie ou), m. Bij

limm. Scliaaf om de groeven te steken waavin de messingen

ge\"oe^d wordcn, fr. hoitvct a raimtrc.

GROEFTE (wvl. grouite, zie ou), v. Grofheid, hot

jjroef zijn. Dc groefte van lakea, linnen, enz.

—GROEIDHEID.z. Door-.

GROEIEN, i'/mvi/f (wvl. ook groeidcge, zie IMI'F.R-

FEcr), gcgroeiJ {U\. egroeid, zie ge), o. w.
— yaor ifniattd grofien, iemands manier van doen en

van denken van zelfs aannemen met bij hem te wouen of

veel met hem te verkeeren. Hij was van een geheel anderen

inborst dan zijne znster, maar hij is met dev tijd zoodanij;

naar haar gegroeid dat men het verschil niet nicer ontwaart.

— Ik groei op inyn Jertigstejaar, ik ga op mijn devtigste

jaar, ik ben 29 jaar oud en begin mijn dertigste. Het kind

groeide nog maar op ziju achtstc jaar, als zijae iroeder stierf.

— Zi/n haar groeit door zi/'iie mats, zegt men van eencn

ongehavenden schooier.

— Op den haspel bestaat het volgende raadsel :

't Groeit in 't bosch

En 't bloeit in 't boscli

En 't komt in huis

En 't wentelt hem.

—GROEIEN, z. Af-, Door-, Uit-.

GROEIGEERN, o, Soort van vetplanl (sa/iim...:) die

men aan don balk hangt waar zij voortgroeit.

GROEISTE, V. Groeite, wasdom. — Zie junsTE.

GROEITE, V. Groeizaamheid.

— Elk jaarlijksch aanwas en vermeerdering van ecnen

l)oom. Als men het bol van sommige boomen doorzaagt,

kan men op de doorsnede de groeiten tellen, en aldus den

ouderdom van den boom bepaleii. Eene groeite van eeiien

duim dik.

—GROEN (ad/. <« stiist.), z. Blijde-, Gars-, Gers-,

I'uue-.

GROENIGHEID iwvl. ook groenigi), v. Gras,

kniid, planten. boombladercn, enz. Men steekt deossen op

de weide zoohaast er eenigc groenigheid is. De mnren waren

vcrsierd met gi oenighcid en bloemen.

GROENING, m. .Soort van groenachtigen appel die

l.mg bcwaait en vcel in den pap gekookt wordt.

— Een jong onervaren soldaat (bij Kil. juvenis tcmcra-

n'lis], fr. tourlourou.

GROENKLEURDE,adj.Groenklemig.Groenldeurde
-l-ilo. — ZicDE.

GROENSEL, o. Woeski-uid tot voedscl der meiischen,

fr. hrrbc-s potagt-res, legumes. Selderie, porei, kervel, zurkel,

enz. zijn groensels. Groense! kerven en in de soepe doen.

Saeyende coren enie groensel oft warmoes voor zyn teere.»

( M. Larabrecht.) « 't Was Jan die 't bijzonderstc grociisel

;^ereed deed. » (K. Callebert.)

Boter, brood, vieesch, eyers, visch,

(?roenssefs, kruyden voor den disch.

(Vaelande.)

—GROENSEL, z. Gars-, Gers-. Vgl. -froensel, enz.

GROENSELHOF, m. Moeshof, fr. jardm potoger.

GROENSELIER, m.. GROENSELIERSTER,
GROENSELIEREGE, v. Die groensels vcrkoopt.

GROENSELIEREN, groenselierde, heb gegroense-

lierd, o. w. lift bedrijf van groenselier uitoefcnen.

— Vgl. Hovenioren, herbergieren, rcntenieren, enz.

GROENSELKRAAM, o. Kraam of Stal van eenen

groenselier op de markt.

GROENSELMARKT, v. Markt waar de groensels

verkocht worden. Ir. marchc' aiix legumes.

GROENSELMES, n. Keukengericf om het groensel

te kerven.

GROENSELSPIJS (wvl. -spizk, zie ij), v. Soep met

gekorven moe--knii<len. h.potageatix Iterbes. — Zie si'IJ.s.

GROENSPECHT, m. Een vogel anders Houthouwer

en Houtspecht genoemd. Zie houtspecht.

GROENZE, V. Iletzelfde als Groeze, welk laatstc bij

ons algemeen gebniikt is.

GROEZE, V. Het geoladerte van plantvnichten zoo als

beeten, aardappels, porei, wortels, rapen, enz., fr. fane,

feiiiUage. De groeze van beeten en rapen wordt gretig door

het vee geeten. Aardappels met korte of lange groeze

(Stengels). De groeze verdroogt als de plant rijp is.

— Somwijlen ook mv. De groezen van de aardappels.

De groezen verdroogen.

— Natuur of gestel van 't lichaam, fr. nature, complexion,

temperament, constitution. Een jongehng kloek van groeze.

Hij is grof van groeze, fr. il a une complexion robuste. Die

ouderling is riog frisch van groeze. — In dezen zin zegt

men ook Graze : kloek van graze.

— Waneer eene vette weide omgeploegd en in zaailand

verkccrd wordt, krijgt zij, in Noord-Vl.aanderen, den naam

van Dries of Groeze. Die groeze draagt jaarlijks schoone

vruchten. Eene groeze blijft jaren lang vnichtbaar zonder

geniest te worden. — Zie DRIES, DRIESCH.

—GROEZE, z. Aardappel-, Beet-, Beete-, Carote-,

Loof-, Poiei-, Raap-, Wortel-.

GS.OFF'E.t.lE.'ii
,
groffelde, heh gegroffeld, o. w. Het-

zelfde als Grobbelen, grabbelen. De hond groffelde .achter

het been. Naar iets groffelen.

GROFFELIER, m. Eene hofbloem, anders ook

Giroifel en Violier genaamd, fr. giro/lee, violier, qnaran-

tainc, 1. cheiranthus. De groffelieren verspreiden eenen

aangenamen geur, en hunne bloemen zijn vcelkleurde.

— De Groflfelier of Violier is niet te vcrwarren met dc

Potbloem of Angclier, fr. irillet, 1. diant/ius. Volgens het

Alg. VI. Idiot, (op het woord Groffiaat) geeft men in Bra-

b.and den naam van Giroffel aan den Angelier.

GROFFELNAGEL, m. Zie grofx.usei..

* GROFFENAEGHEL, bij C. Vr.incx, zie orof'-

N.MIEL.

GROFNAGEL, GROFFELNAGEL, m. Zekere

specerij, anders Kniidnagel. fr. ,7.>;/ de giro tie. « Een loode

roose van I'rovencen oft een welriediondc Genolfcle oft

Polblomme d\e\ingroffcl-nagliels in den wortelc ghestekcn

zijn.
»
(C. Vrancx.)

Als den caneel, safraen en Groffenaegel-hooxncn.

(Beschr)'v. van de Vreugdcteek.)
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GROL, m. Die veel grolt en knoit, eeu lasliu; e;i noihch

men sell.

GROLLEN, grolde, lieb gegrold, o. w. Wordt niet

aleen gezeid van 't kuorren van den hond, van 't snorken

van iemand die slaapt, enz., fr. gro^ner^ ronjler ; maar ook

van 't hard geronk of gebrom van levenlooze dingen, b. v. .

De donder grolt in de verte. De draaiende lop (werptol, fr.

toicpie] grolt (bromt, gonst). De zee grolt. De wind grolt in

de schouw. Zijn bulk grolt (zijne ingewanden rommelen).

GROLPOT, m. Iemand die niet anders doet dan

groUt-n, d. i. lastig zijn en altijd knorren. Hij knort gelijk

een oudc grolpot.

GROMMELBN, o. w. Grommen, knorren, fr. ;/('•

gner, jiiitrnnirer.

GROND (Poper. ground), m. Zie de Wdb.
— Het tijne, fr. le fin mot. Den grond van iets weten.

Ik kan er don grond niet van zeggen.

—GROND, z. Bosch-, Busch-, Hei-, Hemel-, IJ;.-,

Kaffie-, Kerk-, Krakke-, Kwade-, Kwelm-, Kwijl-, Moer-,

Rogge-, Rugge-, Tarwe-, Tetting-, Vlas-, Zel-, Zil-.

GRONDEEREN, grondecrJe, gegroiideera, b. w.

Peilen, doorgronden, den grond van iets onderzoekeu, fr,

approfondiy, Eene zaak grondeeren. Als men die waarheid

wel grondeert, men staat er bij verslegen. <. Dattet niet cm
grondcren en is. » (Th. Van Herentals.) « Die met een

doodt gheloof dese mysterien verhaadelen sender Xtgronde-

ren t'gheen daerin begrepen is, en daerom gheen protijt en

doen. » (F. de Smidt.) < Hoe gy dieper ^romfewifc den

afgrondt der oneyndelijcker heylicheyt. » (Id.) « Duysternis-

sen diemen met reden niet begripen oft gronderen en

niach.
»
(H. Herp.)

—GRONDEN, z. Diep-.

GRONDIG, adj. Geheel, vol, fr. cntkr, complct. Zij

hebben den grondigen naclit gedronken en geklonken. Den
grondigen dag door, o/geheel den grondigen dag, fr. durant

toute la journi'e. Hij hecft een grondig jaar lang ziek

geweest. « Om dat sy haeren lof hoorde niet met vreuchden,

ghelijck wy grondigh hooveerdige menscheu doen. »(C.

Vrancx.)

— Zoo zeiden ook de Latijnen annus sol/dtis, dies soli-

diis, stipendhim solidnm, in den zin van Een geheel jaar,

eenen voUen dag, eene voile soldij, enz.

GRONDIJS (wvl. GROND-iis), 0. IJs van den grond

van 't water.

— Grondijs vriezen, zoo hard vriezeu dat het water ijs

wordt tot in den grond. Het heeft grondijs gevrozen. —
Vgl. Overgangijs.

GRONDREEZE, v. Zie reeze.

GROaS'E.Vi, gionste, hcb gegronst, o. w. Grommen,
knorren, h'. giognei-. De verkens gronsen. De hond gronste.

—GROOT,z. Uit-.

—GROOTEN, z. Uit-.

—GROOTENAAR, z. Vijf-.

GROOTENDEELE, GROOTENDEELS, bijw.

Ten grooten deele, fr. en grandc paitie, tres-souvent. De
inwoners van die stad zijn grootendeele protestanten . Dat

is grootendeels het gevolg van de dronkenschap.

— Vgl. Mecrendeels dat Kramers vertaalt door fr. pour
la plupart^ Ic phis soitvent,

GROOTEVROUW (wvl. grootevrowe, zie AU,

klemtoon op groot), v. Grootmoeder, fr. grand'-mere.

Zijne grootevrouw is gestorven. Hij mag bij grootevrouwe

gaan wonen.

GROOTHEER(E, m., met den klemtoon op groot.

Grootvader, fr.^;-rt';zt/-/t';r. Ikheb dat geschenk ontvangen

van grootheere. Het kind schreef eenen nieuwjaarbrief naar

zijn grootheere. Ik ga morgen naar grootheers. < Zo dat

hyder Philips, naer zyn oudt grootheere, ghenacmt wiert. »

(N. Despars.) « Chanaam de welcke met syn vader Chan,

beghecte zj'n grootheere Noe. » (C . van Dordrecht
.
) <- Dee-

Icn in het goet van sijne groot-hcere ofte groote-vrauwe; •>

(Deelboeck v. Landc v. Vryen.) « Kyndts kynderen ende

voorder descendenten in rechte linie, succederen den Groot-

hecre, Groot-Vrauwe, ende van hoogheren graede. » (Cost.

v. Veurne
.
) « Dat den vader zijn zone castydt, een man zijn

wy(, den grootheere of grootvaeder zijn neve, den meester

zijn knape. v (I. de Damhoudere.)

GROOTING, z. Uit .

GROOTJE (wvl. GROTJE, zie klankverk.), o. Groot-

vader. Het kind wenscht het nieuwjaar aan zijn groolje.

— lets krijgen Itjk over Grootjesdood. Zieonder DUIVEL.

GROOTJEVUUR (wvl. grotjevier) , o. Een
woord in Veurne-Ambacht gebruikt, voor een Overgroot

vuur. Het is gelijk een grotjevier.

— Eertijds moesten dezen die lang in de herberg bleven

drinken, elk een groot of twee oorden betalen, wilden zq

vuur hcbbcn.

GROOTOOGDE, adj. Die groote oogen heeft. —
Zie -DE.

GROOTSCHIGHEID, v. Het/elfde als Grootsch-

heid (zie ig), fr. fierte. Zijne giootschigheid steekt tegen.

Ik maak van al die grootschigheid niet. « Nu beveelt

God dat ic dien vromen moet, die mi natuerlic in gheplant

is, nemmermeer verargheren en sal in coenicheyt, groot-

siiheyt, cruUicheyt, spitidieyt, verwaentheyt, wreetheyt, olt

wranchejt ende necstivicheyt. » (Th. van Herentals.)

GRUI (wvl. GRU), m. Schrik. Zie GRUW.

GRUI (wvl. GRU, zie ui), o., zonder nrv. Ideene tapijt-

siernageltjes met platten kop, fr. semenee. Men onderscheidt

groot grui, kleen grui, en middelbaar grui. Een pond grui.

< Een blad pergament, dat hij meirgruw, al boven en al

onder, op den v66r- en den achterkant van het schrijfbcnl

vaststekte. » (A. Duclos.)

— Ook Schruw.

— Zie gruitje.

—GRUI, z. Pompe-.

GRUIEL, m. Hetzelfde als Gruwel.

GRUIELEN, gruielde, heb gegruield, o. w. Het-

zelfde als Gmwelen. Ik gruielde er van.

GRUIEN, ^^«/i/f, heb gegniid (wvl. GRUEN, ^;-»</i',

gegruud, zie ui), o. w. Hetzelfde als Gruwen. Hij gruide

er van.

GRUIS (wvl. GRUUS en met grus noch greus, zie i"i),

o., zonder mv. Zemelen, fr. io«. Gruis van meel. Brood

bakken met het gruis er in. Gruis in water koken.
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— Bij ameldonkniakers. Deoverschot van het graan waar-

uit men den ameldonk getrokken heeft. Het gruis met dral

gemengeld is goed voedsel voor het vee.

'GRUIS, bij Kil., zie onder grezelixg.

—GRUIS, z. Kaffie-.

GRUISDIK (wvl. GRUUSDIKKE, zie ui), adj. en adv.

Diclit op een, liageldik, fr. dm et serrc, dm comme grele.

De hagelsteenen ^^elen gruisdik. Het graan lag gruisdik

gestrooid. De weg was gruisdik bestrooid met bloeaien. Het

huis lag gruisdik van de vuiligheid. De koeistal zat gruisdik

van de vliegeu. De fruitbooihen zitten gniisdik van "t ongrui.

Het gras staat gruisdik. Het vlas staat gruisdik van 't on-

kruid. — Zie gruizen.

GRUISLAMENT, o. Gniizelment. In gruislamenten

slaan.

GRUISWEERSE (uitspr. grtms-wesse, zie UI en RS),

v. Water met meelgniis gekookt, fr. eau de son. Gruis-

weerse drinken als verzachtingsmiddel voor den hoest. —
Zie WEERSE.

GRUITJE (wvl. GRUUTJE, zie ui), o., vklw. van Grui.

Kleen tapijtnageltje met platten kop. Een pond gruitjes.

Ge moet daar nog vier gruitjes in slaan. De gruitjes zijn

geei.e rondhoofden, fr. broquettes.
*

GRUI2EL (wvl. GRUZEL, zie ui), en ook GRIJZEL
(wvl. GRIZEL, zie Ij), m. Een kiaderspel, vvaaibij een,

gmizel genaamd, de handen te samen en hinkende op een

been, df anderen tracht te vangen met ze aan te raken.

Weest op uwe hoede, gruizel komt uit. Wie wilt er gruizel

zijn. Gruizel spelen. Als Gruizel uitlcorat zonder gezellen,

moet hij roepen : « Gruizel komt uit, omdat hij geen henne-

kens en heeft. » Komt hij uit met eenen gezel aan de hand,

dan roept hij : « Gruizel komt uit met zijn henneke. j Komt
hij uit met eene rij van twee, drie. vier, zes, dan roept hij :

« Gruizel komt uit met twee hennekes, met drie hennekes »

enz., en als de rij reeds lang is, « met al zijn hennekes . »

— Zie KOKEIE

.

— Ook Krikkrak en Vlieke.

GRUIZELEN (wvl. gruzelen), gruizelde, heb gc-

I nizi-U, o. w. Gruizel spelen. Zie GRUIZEL.

GRUIZELING, v. coUectief. Gruis. Gruizelinge van

^lecnen. — Zie ING.

GRUIZELMENT (wvl. gruzelme.nt, met den kit.

op y«r7;/), o. WorJt gebniikt in de zegswijzen in gruizel-

menten slaan, valten, liggen, enz. voor in stukken, in

brijzelingen slaan, vallen, liggen. De hagel heeft die vruch-

ten in gruizelmenten geslegen. De pateelen vielen in gruizel-

menten op den vloer. Geheel het gebouw lag in gruizel-

menten.

GRUIZEN (wvl. GRUZEN, zie ui), gruisdf, heeft

gegniisd, onpers. w. Krielen. Het gruist er van derupsen.

Het gruisde van de menschen.

— Gruizende dik, in krielende raenigte. (Zie DEELWOORU).

De boomen zaten gruizende dik van 't ongedierte. De vogels

vlogen daar gruizende dik. Het onkruid staat daar gruizende

dik. De lucht vUegt graizende dik van de muggen.

GRUN, adj. Donkergrauw, vuilgrauw. Het vel van

den roch\-isch isgrun. Oesterschelpen zijn grun van buiten.

l£cn oud wijl met een grun vel . Zijn aanzicht ziet er zoo

grunnc uit. Handdoeken en ander lijnwaad is grun, ab het

vergrond is of niet klaar gewasschen. Wat is die planken

vloer toch grunne (onklaar, ojzuiver gewasschen, vuil en

grauwachtig).

— Dikwijls zegt men Grun en ^rauii)^ of Granw en

gninne. Dat lijnwaad is zoo grauw en grunne.

GRUPi PE, v. Zie greppe.

GRUW, en ook GRUI (wvl. GRU, zie ii), m. Gruwel,

afgrijzen, groote schrik, fr. horrenr. Eenen gruw hebben,

eenen gruw krijgen van lets. Eenen gruw geven, veroorza-

ken. « Dat hy stappans met eenen verschrickelicken gru
riep. » (N. Despars.) « Die coninck gecreegh inwendich

zulck een gru ende vreese int herte. » (Id.) « Ghy zijt voor

al dat leeft een gru. > (Boetius de Boodt.) » Hier af hebbe

ick in mijn herte grooten vaer ende^««. > (Th. Van Heren-

tals.j

Treed dieper in den stal, verbannend' alle gruw.

(G. De Dous.)

Vader seght : zijt, bid' ick u,

Meester, aen mijn kindt geen gru.

(Lev. der Stud.)

—GRUWELIJK, z. Af-.

GRUYTE, bij Kil., zie REIT en grei.

GRYNCKELEN, bij Kil., zie gringen.

GUCKEL,GUGGEL,bij Kil., zie kukkelh.'^vntje.

GUI, :n. Zie GUW.

GUIACHTIG, adj. Zie guwachtig.

GUICHELEN (wvl. guchele.v, zie ui), guichelde,

heb geguicheUI, o. w. ScherLsen, boerten, gel<scheren, fr.

plaisanter, Kil. joculari\ scurrari, ineptire. Lachen en

guichelen, fr. rire ct plaisanter . Met iemand guichelen.

6 Met gedurig hier en daer te quispelen, te gaepen, en te

klappen, te^;/r^''c7<-«en te lachen. ^(F. Vanden Werve.)

— Afl. Guichelaar.

— Vgl. Giechelen.

GUIEN, zieGUWEN.
— Het Alg. VI. Idiot, vraagt of dit wel het zelfde is

lis gooicn? Antw. Neen; -viaxA gooien luidt bij ons gooien

en het verloop van ooi in ui of in eu, bij de Oost-Vlaraingen

geraeen, is bij ons volstre.ct onbekend. Guien of Guwen kan

't zelfde zijn als Gouwen, even als Duien of duwen, Schuien

of schuwen, Vluie of vluwe, het zelfde zijn als Douwen,

schouwen, vlouwe, enz.

GUIFELEN (wvl. gufelen, zie ur), gui/elde, lieb

geguifeld, b. w. Smijten, gooien. Hij guifelde met eenen

kluppel in de appels

.

— Onder te boven werpen . Hij guifelde het al waar dat

het vliegen wilde.

GUIK(wvl. GUUK, zieui), m. Een woord dat hetdofl'e

keelgeluid uitdrukt van eenen arbeider die met geweld

eenen zwarcn slag geeft, fr. han, ahan. Eenen guik geven

bij elken slag.

— Gewcldige slag. Met eenen guik iem.-ind doodslaan.

GUIKEN (wvl. GUKEN, zie xn), guHfe, heb gegiiiit,

o. w. Eenen guik geven, h.pousser un han, ahancr. De
booravelder guikt bij elken houw dien hij op de boomwor-
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tels geeft. Eeii knaapje, meenende den arbeid tc verlichtcn

van zijnen vadcr die eenen boom velde, zei : Vadertje, kap

gij, ik zal giiiken.

— Gooien, met geweld smijten. Eenen steen in de lucht

guiken. In zijne gramschap guikte hij zijne boeken tegen

den grond.

— Op lets ^iiikcn, met groot geweld op iets skaan. De

ezel verpordc niet, al guikten zij er op.

GUIM, m. Zie KriM.

GUIMEN,.;'V//m</'r, lub geguimd, o. w. Zie GUMMKN

en icuiMEX.

GUIVEN (wvl. GUVEN, zie ui), ^'oo/, hch gcgoven,

o . w. Scliniven, ruimte maken. Giiift uit mijnen weg.. Guift

achtcniit. llij wilde niet giiiveii. Ik guif hier voor niemand.

— Devormen^oo/, gegoven, zija zelden of nooit gebruikt.

Dit gviven met de s vooraan = scJmivcn, (s-gnivcn).

Zie S.

GULDE, GILDE, v., fr. corporalioii, corps th- iin'-

tiei;assoii,ilion, solu'Ic. De guide van den handboge.de

guide van .sintSebastiaan.

— Kil. Guide, Ghilde, societas contributioimm, sodali-

tas, corpus. Kramer lieeft Gild, o.

— GULDEBOEK, GILDEBOEK (w\l. -BOUK, zie Of), m.

Register van eene guide.

— GULUEBROEDER, GILDEBROEDER, m. Lid v.in CCne

guide.

— GULDEKNECHT, GILDEKNECHT, m. Dienstknaaji can

eene guide.

GULDER, vooru.aamw. Zie gijdf.k.

GULLE, v. HetzfKde als 't lioll. Gul, m., kleene kabcl-

jauw.

GULP(E, v. Zie golpe. Eene gulpe wijn, bier of water

drinkcn, fr. ime gorg<i:

— GULPE, z. -GOLPE.

GULPEN, o. w. Zie kulpen en gulpek.

GULPER, m. Gioote drinker, die den drank inzwclgt

met voile tcugen.

Het WW. Gulpen, fr. boire a grands coups, sta.it in

de Woordenb., maar Kramers aanschouwt het als verou-

dcrd, 't geen mis is.

GULZIG, adj., fr. glouton.

— Wordt ook gezeid van 't vier dat heftig brandt en vcr-

slindt. Laat het vuur in den heerd zoo gulzig niet branden.

— Ook van alle gewas dat welig en jeugdig groeit. Gul-

zige klaver. Het koolzaad groeit gulzig. Eene gulzige grocilc.

In groeizaam weder staan de vruchten gulzig.

GUM, m. Zie KUIM.

GVMME'N, gtimtte, heb gegtimd, o. w. Hemmcn, fr.

cr/'i/- lirm ! luin ! Hij heeft naar mij gegimid oni mij te doon

omkijken. Ik hoorde u gummen, ik vcrstond u. — Zie

KflMEN.

-GUNST, z. AVeCr-

GUNTE, GINTE, GUNTSTE, GINTSTE, a.lj.

GindsLh, fr. qui at la-bas. Het is in guntste huis dat hij

woont. Ik heb het gehoord van den dien en den gimten.

Aan gtnite zijde van den berg.

— Dit en dat en guntste., vele dingen die te lang of te

onbeduidend zijn cm vermeld te worden. Hij weet altijd

dit en dat en guntste te zeggen. Om hem te overhalen sprak

ik hem van zijnen vader, en ik zei hem nog dit en dat en

guntste, maar '1 was al verloren.

GUNTER, GINTER, GUNSTER, GINSTER,
GOONTER, bijw. Cinder, ginds, fr. In-lias. Hij woont

gunter in de vcrte. Gunter in dc valeic. Ik zie hem guuter

komen. Hij kan mij van gunter niet hooren . Ik ga tot gun-

ter gaan.

Ocli ! ware ik op der aerde niet, en ver van hier

En gunter hoog' waer, vry en vrank, dc ziele zweeft.

(G. Gezelle.)

— IPicr en daar en gunter, bijlians overal, bijna in all'-

plaatscn.

GUNTERWEERTiS , GINTERWEERT( S
,

GUNTSTERWEERT;S, GINTSTERWAARTiS,
liiju-. ( iiiidswaarts.

GUNTSTE, adj. Zie gunte.

GUNTSTERWEERT(S,bijw. Z. GUNTER\VEEn(^

GUP, roepwoord om een peerd links tc doen omkeeren,

anders ooli Geerom, fr. dia.

GURDEL, m. Hetzelfde als Gordel, fr. ceintnre.

— Ook Gordelbeurs, fr. glbeciere. Hij wierd zijnen

gurdel geroofd van de baanstropers.

— Het volk zegt ook Gurrel.

GURREL, m. Zie gurdel.

GUSSELEN, gusselde, heb of ben gegusscld, o. w.

Gudsen, sijuiten, met geweld ergens uitstroomen. Het bloeil

gusselde uit de wonde. Het water gusselt door de spleten

van de sasdeuren.

— Het graan gusselt er uit, zeggen de derschers spro-

kende van koorn, dat onder den vlegelslag gemakkelijk m
in menigte uit de aren springt, 't geen nicest gebeurt in d'. n

winter als het droog en hard vriest.

— Men zegt ook Gisselen; Kil. heeft Gosselen, gusselen,

fnndere, storten. Het ijsl. Gioosa, gaus, gosen, staat bij Ten

Kate verklaard door itnpetuosefundi.

GUW, GUI, m., zonder mv. Strakke blik. Eenen guw

worpen op iets. Met eenen guw iets bekijken (b. v. uit

afjonstigheid).

GUWACHTIG, GUIACHTIG, adj. Die veel guwl.

— Fig. Nijdig, afgunstig, 1. invidens. Een guuachtig

niensch.

G\iV^'E,'\^,gu%iidc,hebgegu-wd,o. w. Staroogen, met

stiJNcn blik kijken. De stervende niensch guwde.'

Met nieuwsgierigheid of afgunst staren, hunkerende

kijken. Hij guwde over de haag op mijne schoone bloenien.

Het kind zat te guwen op hetgeen men aau zijnen broeder

gaf. Op het eten guwen (hunkeren). Hij guwt om een beetje.

Ijuw niet. Hij guwt dat hij waterbekt.

— Vgl. Schuwen (s-guwen), beschouwen.

— Men zegt ook Guien.
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1 , certijds in de vlaamsclie scholen natse of ook atse

gennemd, worJt geheel hoorbaar geaspireerd in Holland,

Limburg en een gedeelte van Braband, maar bij de West-

Vlamingen heeft zij geene andere aspiratie als die er vol-

strekt noodig is om eenen klinker uit te spreken, zoodat

oorrn en hooren juist gelijk luiden zonder ecnig onder-

scheid.

— Bij onze vorige schrijvers, vooral bij dc Brugsche

vindt men dikuijls een // vooraan een woord dat eig. met

een klinker begint, en omgekeerd somwijlen de h weggelaten

van een woord waar zij toebehoort, b. v. haerbeydcr —
arbeider; haerne— arend; happel — appel; hedel— edel;

heerde— eerde ; heeschen — eisclien ; hende— einde ; her-

fclyk— erfelijk ; hevelen moede — evelen moede ; hynghel

— engel; hooni — oom; hoore — oor, fr. oreille; houtaer

— outaar; houderdom — ouderdom; hoven — oven, fr.

ur ; hover — over; hiiere — uur; hu — u; huut — uit,

::/.; en wederom : alf — hall; anghen — hangen; ofstede

— hofstede ; ontooft — onthoofd ; oochede — hoogheid

;

oochmesse — hoograis; ooft — hootd; liv oorde — hij

lioorde, enz.

le Brugge hoort men nog lieden die, in het spreken, aldus

' rtollig eene aspiratie stellen aan 't begin van een woord,

i<i\vijl zij die weglaten waar ze noodig is; of vroeger dit

niisbruik algemeen was, weet ik niet : maar 't is zeker, zoo

iU hooger zcide, dat wij thans overal buiten Brugge de aspi-

I itie in de sprekende tial gansch en geheel verwaarloozen,

k daar waar zij geschreven wordt.

— Het missen dezer aspiratie in de volkssprake niaakt

t men voor het spellen van woorden, die met eenen klinker

^innen, dikwijis versteld staat, niet wetende of men eene
.'/ inoet schrijven of niet. In dit geval heb ik het woord in

de twee vormen opgegeven, hopende dat de laalkundo er

later wel over beslissen zai.

— De Hollanders aanveerden de elisie van de eind-E

niet v66r een woord dat met h begint, omdat de h geaspi-

I • rd is. Maar aangezien wij deze aspiratie niet hebbeu, zou

:i westvlaamsche dichtcr zoowel /' haml, d' homi,

"hdogti; enz. niet mogeu schrijven als de Franschen
rhomint; I'he'ro'i'sme, enz.? En, van elisie gesproken, ware 't

tc wenschen, gelijk Bilderdijk zegt, dat zij, van uitheem-

M.hen oorsprong zijnde, uit de taal verbannen wierde, zoo-

vi el te meer dat het den schrijver altijd vrij staat van de
apostroof te gebruiken, stellende b. v. d'overlieid^ als hij

maar drie lettergrepen wilt, en de ovcrheid als hij cr vier

beoogt. De dichter zou er bij winnen.

HAAG iwvl. h.\ge), v., vkhv. haagsl'e{n. Heg, fr.

haic,

— Bij steenbakkers. De veischgevormde briken worden

in rijen opeengestapeld om ze aldus te laten bakdroog

worden en ze dan te brandcn : ieder van deze rijen heet

men eene hage. De briken in hagen stellen. Als het regent,

dekt men dc hagen met vlaken.

— Bij landbouwers. Als het vlas op den akker gesleten

wordt, stelt men het in rijen redit met dc topiJen tegenecn,

en de worlds uitwaarts om te droogen : ieder van deze rijen

heet ook eene hagc. Het vlas in hagen zetten. Zie het ww.

HAGEN.
— Haagsken planten. gaan spelen in plaats van naar

school te gaan, h./aire I'vcolc bitissonnicre,

— Achter Jiage loopcn, schoolduiken, fr. faire I'ccole

btiissorwicre.

— Op de hage slaan of kloppcn of dersclien, bedektclijk

na.ar iels vragen, iets zoeken te weten zonder te gebaren

dat men het gecrn weten zou. Ik sloeg op d'hage om te

wcten hoc rijk Iiij is, maar 't was vergeefsch. « Dat men

spreekt van saeken die publiek zyn, dat is te vergeven

;

maer op de hage te kloppen, icmands pols gaen tasten,

icmanda touge te gaen schrabben, en met een beheadigheyt

uyt Ic h.aelen dingen die secrect zyn, > enz. (F. Vanden

Werve.)

— « Al wat mensch is, begeert te wcten het gene hem le

gebeuren staet; 't heeft allyJ alzoo gewecst en 't zal wacr-

schynclyk altyd alzoo blyven ; alle menschen zyn ook over-

tuigd dat hetgene dat zal gebeuren .alree gewelen is, van

iemand die meer weet als wy ; dat is van God zelve ; wil ik

iets weten van de toekomende dingen die my staen te ge-

beuren ik kan het Hem vragen en Hy kan het my bekend

makeri of met, naer Zyn cigen goeddunken; gcdragc ik my
daer aen, 't is wel; zoo niet, 't is kwalyk. Ouze heidensche

voorouders gedrocgen zich daer niel aen, ze peisden dat ze

God konden de wet stellen in het vr;>gen naer de toekomst,

en, over oude tyden, zou men al ilikwyls eenen heidenschen

vlaming, duitscher of sakser die nieuwsgierig was te weten

hoe lang hy ging leven, in 't voorjaer aen dcQ kant van den

bosch zien zitten hebbcn, luisteren<lc naer 't eerste geroep

van deii koekoek,enhetvolgendeakkoordgemaekthcbbende

met zijnc ingebeelde godhedcn : Zoo nunig iiiael gij den

koekoek laet roepcn, soo veel jarcn zal ik leven! y Alzoo
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was Inin dwaes geloove, en de koelcoek was de heiligc voyel

dcs Icvens by hun. Ik weet niet of daer nog iets van bestaet.

Maer nu, op d'hagc slaen en den kockoek hooren rocpcn,

hoe hangt dat acneen ? — Aldus : Dat waren twee verschil-

lige manieren, van onwettelyk en onbetamelyk den Dien

die alles weet, te ondervragen en bedriegelyke antwoorden

le zoeken aengaende het toekomende. Wilde_ eene vrouw,

bv de oude Vkamingen, weten wie haer echtgenoot ging

worden, ze ging, meest op zekere tyden van 't jaer, die voor

heilig aenzieu waren, by voorbeeld te mid-winter of te

mid-zomer, ten twaelven van den naclit, stille zwygende by

de hage staen, en, als alles rondom stille was, ze sloeg

daerop en ze luisterde :... vlooger een voge] uit, verkroop

een hagedisse of een muize, kwam er een genichle hoege-

nacnid na den slag, ze paste wel op om te weten al welken

kant het kwam, of Hep, of vloog, en ze geloofde toen :
—

aldacr woont hy, van dien kant zal hy komen, die myn
man zal zyn. Dat is eene superstitie waer de duitsche

]iastors, in veel strckcn van Duitschland, hedendaegs nog

moeite mee hebben ; die die superstitie niet kent, verstaet

niet waerom men zegt : ^ H^ slaet op d'hage » van een die,

benitteld om iets te weten, van den werke weg klajit en

vraegf en taelt tot dat hy eindelyk uitgevischt heeft wat hy
hebben moet. Dat die manier van zeggen bestaet is zeker

wel eon goed bewys dat men hier te lande ook nog op de

hagen geslegen heefl om zekere zaken te weten ; kwestie

doen ze 't nog niet, hier of daer?
<i 't Is al gelyk aerdig, om verder nog iets te zeggen. hoo

onzc dcilcndc voorouders eertyds overluigd waren dat de

stilzwygcndheid, goed en deugdzaem is, en betamelyk in

zaken van hooger bedied. Zwygen was jjligt by hun en rcgcl

als ze hunne afgodcn te rade gingen ; ook als ze zaeideii :

wilt gyeen sterken oest hebljon, zeiden ze, wacht u van een

woord te spreken, als gy hem zaeit; die zaeit spreekt geen

enkel woord : daerin geloofden ze, en de stilzwygcndheid,

die by ons eene ware God-acngenanie en zielbereidendc \cr-

sterving is, was bij hun een superstitie geworden. Is 't n

nog gebeurd, in een gczelschap en onder 't klappen, dat, al

met een keer, gedurende een minute of zoo, geen een mcer
sprak en dat er toen iemand zci : « Hier ware 'tgocd haver
zaci/en? » He wel, dat is nog een oud overblyftel, in de tale,

van het bvgeloovig zwygen onzer heidensche voorouders. •

(G. Gez.)

—HAAG, —HAGE, z.P.oek-, Duivel dooi ,1'-. Kami-,
Sohco-. Schciil-. .Siiigol-, Shiil-, -Ijantrr-. Tn.nk., Ylas(i:h-,

VliiuliT-. Wipd.mw-.

HAAGBOTERBLOEM, v. Ken kruid dat zccr viocg

bloeit langs kantcn en hagen, fi. Ikairc-rfiioihiilc. - Zic

BOTER HLOEM.

HAAGKUTTE, HAAGMEESTER, HAAG-
WEEUW, f-nz. Zie h.\c,eki"j rE, mai-.kmekster, hage-
\VKi:i w, ciu.

HAAGPERTSE (uitspi. -p.rse. zic rts). v. Eene
dunne peitsc, gclijk eene boonpertse, waarmedc men eene

haaginbindt.Dehaagpertsen worden horizontaal mel wissen
aan de tjanters vastgeboiiden. c 15,000 boon-, haag- en ver-

m.nakperscn te koopcn. (Venditieplakkaat.)

HAAGPUID, m. Zie haagpuit.
'

HAAGPUIT. HAAGPUID (wvl.HA.^Kpri j.zie in)

m. Boomkikvorsch, fr. grenouillc d'arbre, raine, graisset.

De haagpuiten kruipen op de takken waar zij, in tijd van

regen of binst eenen helderen zomcrnacht, zittcn te gerrien,

d. i. een geluid laten hooren gelijkende aan karak-ltarak-

karak-karali. — Zie puit.

HAAI, m. De daad van haaieu: schuinte, scheeve wen-

ding; haaihoek, geer, fr. biais, guingois. De straat maakt

daar eenen haai. Die beek loopt met veel haaien en draaien.

Dat stuk land ligt met eenen haai. Die kamer heeft eenen

haai.

— Met eenen haai en eenen draai, of in eenen haai en

eenen zwaai, d. i. in de waardij van den tijd dien men
noodig heeft om zich eens te keeren, in eenen oogenblili, in

eenen korten stond. Hij venicht dat in eenen haai en eenen

draai. Het was gedaan met eenen haai en eenen zwa,ai. In

eenen haai en eenen zwaai was hij weg.

HAAI, HAAIE, v. Hetzelfde als het holl. Haai, m.:

doch bij onze visschers bezonderlijk die visch die in de

Woordenb. Gladhaai heet, fr. e'missole,\. mustelbis vul-

garis. (Van Beneden,^MK. Pari. 1 865-66, docum., bl. 602.)

— Zie ook Bijlhaai, Spoorhaai en Steenhaai.

HAAIBAAI, m., zonder mv., klenitoon op de eerste

grcep. Gewoel, gewemel, groote beweging van volk. De
liaaibaai van de wereld, fr. !c toiirbillon dn monde. De ker-

niissen brengen den haaibaai mede. Wereldsche jongheden

zijn geern in den haaibaai

.

— H.\.\TBAAIEN, haaibaaidc, heb gehaaibaaid, o. w.

Haaibaai maken, in den haaibaai zijn, 1. timiultuari. Men
haaibaaidc van langs om nieer, het wierd nacht, en de

stratoii liopen vol dronkaards,

HAAIBED DE, o., mv. kaaibedJen. Bij landb. En
schaniel of akkerbcd dat op eeTien haaihoek uilloopt, dat bij

eenen haaihoek behoort. Er zijn twintig bedden in dien

akkcr, zonder de diie haaibedden niede te rekenen die langs

den kant \an dc straat liggen (en die den haaihoek uitniakcn).

HAAIBEKf?), m. Zie h.\gebek.

HAAIE, V. Zie haai, 2".

— HAAI(E(-.r«i;( divers,'), z. Bijt-, In-, Spoor-, Steen-,

Uit-, Visch-.

HAAIEINDE, HAAI-ENDE, o. Geercindc, het

haaihockte eimle van een stuk land.

HAAIE-KAAIE. Dit woord werd mij aangebrarhl van

.Swevezecle in de uitdndiking op haaie-kaaie liggen, d. i.

zcer goedkoiip zijn. Ik heb de liedelares een zjk aaulappels

gegoven; iv.ant, nu d.it de aardappels op h.a.ai-kaaic liggen,

't ware hard moest een arnie niensch van honger vergaan.

— Een taalminnaar schrijft mij uit Oostende : « Bij het

aanlanden der vischsloepen weipt men de haaien (fr. peiits

rei/iiins) op de kaaie, en eertijds was dit de eenigste visch

dien men niet moest verkoopen in dc mijnc, uit reden zijner

geringe wcerde. Legt dit niet nit hoe de zegswijze op haaie-

kaaie liggen opgekomen is en tevens hoc zij bediedt seer

^'oedkoop zijn^ > — Vgl. ook RAPEtLVAIE,

HAAIEN, haaide, heb gehaaid, o, w. Haaihockte zijn,

si'hcef lonpen, fr. biaiser, aller de biais. Die steenweg haait

daar bij die hoogte.

— Scheef staan of liggen, geercn, fr. biaiser. Dat stuk

land haait. Het haaien van eene kamer. Die grond is te.
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smal en tc onregelmatig om er een huis op tc bouwen zonder

dat het haait.

— Hellen, zwaaien. Let op, de wagen haait, hij mochte

wel omkeeren. De rauur haait een weinig, fr. penche un

pen.

— flaaien en draaien. De wegels haaien en draMen in

ikii doolhof. De beke haait en draait door weiden en

bo»chen,
— Haaien en mauien. De koeien gaan al haaier.do «n

Hi i.iiende (met de achterpooten).

— Haaien en blaaien. Zie bl.v^\ien'.

— \'an daar Haaiing.

— Men zegt ook Xaaien. Zie N'.

—HAAIEN, z. In-, Uit-.

HAAIENDE, o. Zie h.\-\ieinde.

HAAIHOEK (wvl. haaiholtc, zie f)i'), ra. Een hoek

die haait of geert. Is de haaihoek stomp, men heet liem eenen

Inhaai, fr. biais gras ; is hiJ scherp, men noemt hem Uit-

haai, fr. biais maigre. Dat stuk land ligt met eenen haai-

hoek aan den westkant. Eene kamer met eenen haaihoek.

— Men zegt ook Geerhoek ; zie aid.

HAAIHOEKTE, adj. Dat eenen haaihoek hceft.

Een haaihoekte stuk land. Een haaihoekte gebouw. De
straat loopt daar een weinig haaihoekte.

HAAIVEL, HAAIEVEL, o. Vel van eenen haai,

hez. van cencn Kattenhaai of Zeehond, fr. peatt de la rous-

rockier (1. scyIlium stel/aiis), waamiee de schrijn-

, I ers het hout wrijven en iwlijslen.

HAAK, m.. fr. eroc.

— h>xens zi/nen haak in slaan, er zijnen kloet in slaan,

ii, ten gesprek tiisschenkonien. Die moeial moet overal

1 haak in slaan. Hadde hij mij laten zeggen, ik zou den

I verefi'end hebben ; m;iar hij sloeg er zijnen haak in, en

[liroddo van langs hoe meer.

- Winkelhaak, fr. eijiierr-^. Geef mij den haak. Met

liaak beschrijft men eenen rechten hoek.

— Rcchle hoek, 't geen den vorm heeft van eeuen win-

Iv Itiaak. In den haak zijn, fr. eire d'egucrre. Uit den h;uik

. fr. n'epas etre d'equerre. In den haak zetten, stellen,

11, brengen, fr. metire d'equerre. Dat geboiiw is in

haak niet. Die ajmcengewrochte slukken hout liigen

\v.\ don haak. Dit stedeken is zoo regelinatig gebouvvd dat

ci nitt eene straat uit den haak loopt.

— Fig. Wordt gezeid van eene redeneering, van eene

rcdevoering, van een verha.al, enz. die goed slot en vervolg

hebben, die logisch aanecnhangen. Eergij schrijft, legt uwe

L;iclachtcn in den haak. Die redeneering is in den haak niet

(>Uiit niet, is niet logisch). Dat bock is wel geschreven,

iiiiLicnomcn een kapittel dat uit den h.-uik valt. Uit den

li.iak klappen.

— In zijnen haak zijn, in regcl zijn, in zijnen belioor-

1 \ stand zijn , sprekende v.an i le gezondheid, van "t ver^tand,

l gemoed. Ik ben vandage in niijnen haak niet (niet

I wel te pas). Kan iemand eene zelfmoord bedrijven,

I'T uit zijnen haak tc zijn? Dieanlwoord wieqi hem

I uit zijnen luiak, fr. le deconeerln

.

HAAK, z. Boots-, Drijf-, Duini-, Goods-, Hangel-,

-. lluig-, Hinger-, Liger-, Jok-, l.ijii-, Lijs-, Peur-, Pik-,

-, Schalra-.Schort, Schrijt'-,Schurs-, lei-, Trap-,V.mg-,

L;e-, Veurst-, Vijs-, Vloot-, \^eet-, Voor-, 2^ul-, Zool-.

HAAKLEDE, HAAKLEE, v. Hengsel, fr./<r«?«r<7.

—HAAKLIJN. z. \aeet-, Vloot-.

HAAKPUIT, m. Haagpuit.

— Een kinderspel. Zie DIJKM.^N.

—HAAKTE, z. Pik-.

HAAKZWEI (wv). HA.VKZWEE, met zachtl. f<-), v.

Bij limm . Winkelhaak, rechthoekte zwei om een«n rechten

hoek te beschrijven, fr. e'queri e.

HAAL, m. Aanloop, fr. escoiisse, elan. Zijnen haal

halen, zijnen haal nemcn (eenen aanloop nemen, ix. prendre

son eseo-.tsse, son elan) om b . v. over eenen gracht te sprin-

gen. Zijnen h.Tal halen, zijnen haal neraen (eenen grooten

zwaai of zwier met den arm maken) om met te nicer

geweld te slaan

.

— Bij landb. Het eens weg en weder drijven van den

ploeg door den akker, zoodat men vvederkecrt daar waar

men begonnen h.ad. Bij elken haal maakt men twee voren,

eene in 't weggaan en eene io 't weerkeeren. Een gewend

van zes ieeren haals, is een gewend van twaalfplo^sneden.

Een bed van vier keeren haals, is een bed van acht plosg-

snedcn.

—HAAL, z. In-, Uit-.

HAALME, o. Gereedschap. Zie .\LM.

HAALPIJP (wvl. H.VALPUPE, zie onder frijten), v.

Bij schoe- en greelmakers. Een klein eenvoudig alaamtje

om koperen boordringeltjes in de rijggaten van de schoe'n

te vestigen. Het bestaat uit twee deelen, een schuitje of

pijpje, en eene ijzeren pin die in dat pijpje past

.

HAAM, HAME, v., mv. hamen. Knieboog, holte

achter de knieschijf waar het been buigt, bij Kramers Haze

en Wade geheeten, h.j'arret, eng. ham, hij ICil. Hame,

ham, hamme, poples. Stram zijn in de hamen. leraand

eenen slag in do hamen geven. Ik heb pijn in de shnker

hame . Die frak hangt hem tot in zijne hamen. v. Daer de

groote achterste senuwen aen v.ist z)n, ende .alsoo de haem

uyt maeckcn, laer men den h.-mdt-boom door-steeckt om
dr, (geslachte) beesten op te liangen. » (Jac. de Smet.)

«; Daermede salvet den puis, elleboghen ende de hamen

van de bcenen. » (Jehan Ypernian.)

— Bij viervoetige dieren onderscheidt men Voorhamen

en Achterhamcn. De voorhamen zijn de hamen van de

voorpooten. Zie ArHTF.RH.VAM.

— Dit woord is overal gebraikt en wij kennen geen

ander. Vgl. H.idem.

—HAAM, —HAME, z. Achter-, Voor-.

—HAAMDE, /. Koe(i)-.

HAAMSCHIER, o., mv. -sehieren. Klccne zAvingel

waar de trekstrengen van een peerd aan vasUiggen, fr.

palonnier; bij Desroches, haamhout, waarvan Olinger en

nideren haamboiit\?) gemaakt hebben . leder peerd heeft

zijn haamschier; zijn er twee of drie peerden nevens mal-

kander gcspannen, de twee of drie h,-iamschieren houden

vast aan eenen groolcren zwengel die 't harnas oK Ae-eolcie

(fr. volee) gcnoemd wordt. Het haamschier hangt tegen de

achterhamen van den os of hot (x^rd.

— Men zegt ook Ha;»nischijd. Zie scfUER en scmjo.

— lu de gcsprokciip l.inl luidt net .\uschier, Antschier en

Homschier.
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HAAMSCHIJD, o. Zie h.y.uischier.

HAAMSTIG, adj. Zie homstig.

HAAN, m. Zie HANEen decomp. aid.

HAANDE, V. Bij deringgravers. Zoo heet, in eenc

stoeling, dc dertiende man die het uitgegtaven deringstuk

ontvangt uit de handen van den twaalfden man, en hetzelve

inde karre werpt bij de andere stukkeu. Zie STOEHNG.
— Hoewel onze uitspraak geene h kent, schrijft men

beter Haande dan Aande, omdat het schijnt samen te

hangen met holl. Haander (fr. cueilloir, mande cm vi-uchten

in te plukken). — Zie .\amt)E.

HAAR, fr. cheveii; poil; chirjehnr.

— In zi/n haar zi/'n, in goede gezondlieid zijn. Ik ben

vandage in mijn haar niet (niet wel te ))as, cen weinig ziekj.

Het is reeds twee weken dat hij in zijn haar niet en is.

— Men sdieert geenc koe op een hnn>\ men moet zoo

nauw niet zien, er mag wel iets.aan ontbreken. Het wordt

veel gezeid van iemand die zich ontschuldigen wilt over de

onvolmaaktheden van 't geen hij gedaan heeft. Vgl. KOE.

— Haar op de tanden hebben, zich stoutmoedig en

triomfantelijk weten te vcrdedigen, bez. met woorden. Zij

zullen .aan hem niet roeren : liij heeft haar op de tanden.

Vele guiten vallen uit tegen de kloosters, omdat er dikwijls

niemand is met haar op de tanden, cm ze op de duimen te

kloppen.

— Fransch met haar op, beschimmeld fransch, slecht

fransch. Hij spreekt fransch met haar op. Het is fransch met

haar op.

— Dc takken en twijgen van eene knotwilg wnrdcn

haar of vliesch genaamd, fr. toitffe, bratichage touj/'u d'un

tetard. Het haar afkappen van de tronlcwiigen. « De op-

gaende boomen ende fmyt-boomen ; bet hair ofte den w<icy

van de tronken ; 't ghew.as ofte den haiiw vande kanthaghcn,

busscheu ende schotcn, sullen mede deelsaem zyu als

vooren. (Deelboeck v. Lande v. Vrycn.)

—HAAR, z. Hers-, lefertjes in 't-, Juffertjes in 't-,

Jletselaars-, Metser-, Pink-, Scheel-, Spar-, Sper-, Stuf-,

.Strecp-, Sircuvel-, Strip-, Tronk-, War-, Warl-, Wind-.

—HAARDE, z. Deur-, Dik-, Door-, Fluw-, Kort-,

Lang-, Mui-.-, Rnsl-, Stekcl-, Stoppel-, .Streep-, Viui-, Zeem-.

HAARDOEK, m.Scheerdoek, doek waaraan de barbier

zijn >cli. rr- alXaagl, h.frott:\-r.

HAARKLIEVEN, linarklie/d<; hcb gchaarklie/d, n.

w. Haarlilo\en, vitten, fi. pointiller, eliicamr. Hij liaar-

klieft geern.

— All. llaarklicvcr, Ilaarklieviug.

HAARMOORTEL, m. Moortel met haar vermeugcid

voor dc vaslheid. Eenen muur bepleisteren met haarmoortel.

HAARNA (wvl. h.\.arnaar(s, vklw. haarnaarkens).

bijw. Up con haar na, diclit bij, bijkans. Hij was haarnaar

dood. Ik heb den vogel haarnaars gcliolTc]]. — Zic N.\..\K.

-HAARNAAR. HAARNAARKENS, bijw. Zic

H.i.\KNA.

HAARPIJL, m. Een liaarlje, fr. iin brin decht-ivK. —
Zie Pill..

HAARSPLIJTEN(wvl.-SPUTEN,zicil),//a(HM//yy/',-,

heb giUaarsplijt, o. w. Haarlilieven.

HAARSPLIJTER (wvl. -spliter, zie ij), m. na.u-

klover, muggezifter, vitter, fr. chicaneiir, ergoteiir. Gij zijt

een haarsplijter.

Wegh dan met die fyne guyten,

Sluyt die hayrc-splyters buyten.

(P. Gheschier.
i

HAARTAP, m. Stnuveltje haar dat men in elkecn xaii

de gaten eens borstels vestigt en pekt, fr. loqiiet (dan. .' .•

bois de brosse). Er is een haartap uitgevallen.

— Men zegt ook enkelijk tap, als de omstaande redo -Vm

zin van 'i woord genoegzaam laat vatten.

HAARTRUIS (wvl. HAARXRtn-s, zie ui), m. P.nvj,.

haar, fr. tonpet de chevenx. Vele Indianen scheren 1 111 11

hoofd.doch laten van boven een haartruis staan. Een si' it

met ecneii haartruis (kwaststeert, phiimsteert). — Zie 1 mis.

HAARZAAK, HAARZAK, m. Hetzelfde als II .i-

zaker.

HAARZAKER, m. Haarkliever, vittei, fi-. chicai:

b. V. iemand die, iets gekocht hebbende, moeilijkhu :_a

maakt en over Ideenigheden twist om te minder te niocten

betalen. Ik li.andel noode met haarzakers. Hij is znn ccn

haarzaker.

— Eenigen zeggen ook Haarzakker, en Assakker.

— Kil. Haerman, Hader-man, altercator, litigiosin ; en .

Wedcr-saecker, ad-rersarius, contrariiis.

HAARZAKKER, m. Zie H.WVR/.AKER.

HAAS, HAZE, m., fr. AViv-,-.

— Mctongc^i'illit^c hoiide/i kan nioi geene hazen vangen^

zic HOM).

HAASKESCHUIT, o. Een kinderspel waarbij een

jongen met de oogcn toe ncergebogen st;iat bij eenen andereij

die, zijne hand leggende op eenen derden, vraagt : « Haaske*

schuit, wat loopt er uit? > Dan antwoordt de eerste : « Een
haas, » of « Een hond, » of « Een jager. >> En aanstonds gaat

die derde aan 't loopen. Hetzelfde wordt gedaan met eenen

vierde, eenen vijfde, eenen tiende, eenen twintigste, enz.

Dczen die den naam gekregen hebben van Haas moeteu

vliichtcn, en deze die Hondcn of Jagers zijn, moeten die

hazen vervolgen door bosch en weide. H.aaskeschuit spclcii.

Zij waren in groot getal om Haaskeschuit te spelen.

— Is dit voDi Haaskes-uit?

HAASTE, v. Hetzelfde .lis het holl. Haast, m., spn,-a,

fr. hate. .Met eene gioote h.-uiste iets verrichten.

— .!/(< zeven haasten, uit der mate haastig, in allcr ijl,

IV. en toute hate. Met zeven luiasten eenen brief schrijvcji.

Met zeven haasten iemand gaan be/oekeu. Hij nam met

zeven haasten eenig voedsel, sprong te peerde en verdweeu.
'

Waar loopt gij zoo met zeven haasten ? Hij is met zeven

haasten gekomer..

— IVi'ens haastet' Wordt dagelijks gebmikt om iemand

te wecrhouden die wilt hencngaan, als of men zeide :

Waarom zoo spoedig vertrekken, er is geen haaste bij, Ir.

(ionrqnoi etre st pres.'ie^ it n'y a rieri qiti presse. Als ik

opstond om voort te gaan, zeide hij nog : Wiens haaste r en

noglans was 't reeds avond. Het is tijd dat ik u verlaat.

\Viens haaste? beste vrieud! Blijt nog een uurtje bij ons.

HAASTIGAARD, m. Iemand die gewoonlijk haaslig

en onbezonnen is met woorden of werken. De -haastigaards
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antwoordcii (Crzij gehccl tie vraaj; yelionnl liclioen, l.c^l's-

scn ccr zij de zaak kcnncii, bcginnon csr liet behoort,

bcspoedigen mccr dan 'I zijn ma;', eiiz.

— Ken onloopcnd, o;nliegend inensch.

HAASTI-SCHOMMELI, bijw., klemt. op haast en

schoiii. Haastig en schommelende, met eene groole haast

die 't al bederft. Het was al haasti-schommeli. Zij wrochten

haasti-schommeli om gedaan. Ge meugt dat zoo haasti-

schommeli niet doen.

— Vgl. Krinkli-winkli (krinkelentlc en winkelendc),

Hondsli-bronsli (hondselbrondsel), enz.

HAAT-EN-NIJD, ra. Zie hatenijd.

HABERATTE, v. Een zangvogeltje, anders ook

Hagetrutte geheeten. — Zie G.

HABOUT, zie about. (Zie ook H.)

HADEKITE, bij Kik, zie onder BOSCHKIJTE.

HADEM, m. Vouwmes zonder veer, een zalimes wiens

Icmmer toeknipt in eenen houten hecht, ft . Jambette.

— Oolc Luikeren Peule genaamd. Vgl. Haani.

*HADER-MAN, bij Kil., zie haarzaker.

HAELDING, HAELING, m. Zie a^vlding.

HAENTVOGHEL, m. Zie.\A>DVOGEL. (Zieook h).

HAERE, bij Kil., zie hakie.

HAERMAN, bij Kil., zie haarzaker.

HAF, adj. AVordt in Fransch-Vlaandeien somwijlen

gebruikt voor half, fr. demt. Een haf trckje smooren (een

half trtkje, een kleen pijpje rooken). Cfr. Halbertsma Lex.

fns. 642.

— Zie ook BOERH.\VEZE\'EN, en havot.

HAGE, V. Zie haag en de comp. aid.

HAGEBEK, m., vklw. -beksien. AVordt schertsende

gezeid van eenen ingevallen mond, gelijk men ziet bij

tiejaarde lieden die geene landen meer hebben.

— Ook Een mensch die zoo een ingevallen mond heeft.

— Ik gis dat hagebek zooveel is als Haaibek, ix. bojuhe

de icquin; althans heeft de Aaa/ (zeevisch) eene muil die

inlioek maakt onder de bovenlip.

— Vgl. Kevcrbek.

HAGEDOKTEUR, m. Zie h.agemeester .

HAGEFRUTTE, v. Hagem.ike, h.faufctte bahil-

laidc.

HAGEKODDE, HAGEKUTTE, v. Zoo heet te

landeeene Lichtekooi, 1. merctrix.

— Ook een vogel. Zie H.\GEJtAKE.

HAGEKUDDE, v. Zie hagemake.

HAGEKUTTE, v. Zie hagekodde.

HAGEL, m. Wordt gebruikt voor Hagelsteen, fr.

gfi-loii. Er vielen groote hagels. Kleene hageltjes.

—HAGEL, z. Smachi-.

HAGELDIK , adj. tiruisdik, fr. dm comme grclc.

—HAGELEN,/. Tit-.

HAGELTE, AGELTE, v., met den klemtoon op de

eerste greep, gevolgd van twee toonlooze grepen. Een sterk-

riekend heestergewas dat veel groeit in de hciden van A\'yn-

ghene, en in de Woordenb. Gagel heet, myrica gale L
.

,

fr. pi:iieiit nn-nl, g.ih' odoiaiit. \\A v.ViIc drinkt tliJC v.in

Jiag-ltc om de ko^l's to genczon. De gedrongdc hagclte

riekt cenigsziiis Ijk dc worlds van rhabarber. Men
gebruikt dc hngcllc om aan het bier zeker bittere en dro3-

kenmakendc eigenschappen te gevcn, en de hop te vervan-

gen. De heidebewoners maken erook bezems van. Zie ook

.\GELrE.

HAGEMAKE, v. Een vogel die in de welenschap

curriica garrula, ix. fauvette babillardch'et. De hage-

make wordt ook Haberatte, Hagekodde, Hagekutte, Hage-

kudde, Hagemokke, Hagemotte, Hagemutte, Hagemudde,

Hagerette, Hageratte, Hageswetel, Hagetrunte, Hagetreite,

genaamd

.

HAGEMAKEN,/;('i'f'«rt<7to>, liebgehagemaakt, o.w.

Ha^emuitcn.

HAGEMEESTER, HAGEDOKTEUR, m. le-

mand die. zonder diploma, in 't xcrborgen het ambt van

genceshecr uitoefcnt

.

HAGEMETER, m. Blokmier, gioote zwarte niier.

De spreeuwen etcn geern hagemeters.

— Ook Ameter.

— Eene mier in 't cng. heet emmet.

HAGEMOKKE, v. Hetzelfde als Hagemake.

HAGEMOTTE, v. Zie hagemake.

HAGEMUDDE, v. Zie hage\l\ke.

HAGEMUITEN (wvl. -yaii'E.'Si, 2.\evi), hagemuttte,

heb gcliagemiiit (fvl. Itagemuut, zie GE), o. w. Gaan spelej

inphats van naar school te gaan, b./aire Ve'cole buisson-

niere.

HAGEMUTTE, v. Zie hage.m.\ke.

— Hagemutte stekkeii, haagsken rlanten, hagenniiten,

fr. faire I'ecole btiissonniere,

HAGEN, haagde,gehaagd (fvl. haagd, zie ge), b. w.

Op eene rij zetten bij wijze van eene haag.

— Bij steenbakkers Steenen hagen, de verschgevormde

steenen in rijen stellen om ze te laten bakdroog worden.

— Bij landb. J'las hagen, het vlas op den akker in

, hagen recht stellen met de toppen tegen elkander, en de

wortels uitwaarts, om te droogen. Niet te verwarren met

kapellen. Groen vlas wordt gehaagd, geroot vlas wordt

gekapeld

.

HAGEN, haagde, gehaagd, b. w. Tergcn, kwellen, fr.

agacer, hareeler, z'exer, tourmenter. Malkander hagen. Ge

moet uw zusterken zoo niet hagen. Ik wierd kwaad omdat

hij mij haagde. Wij hebben hem daar gewelJig gehaagd.

— Kil. Hagen, %'exaH. Zie D' De Jager /'ra/., II. 11/5

in V. Hakkelen.

HAGER, m . Bij steenbakkers. De werkman die de p-as

gevormde briken in rijen op elkander stclt om ze te droogen

cer zij gebrand worden.

HAGERETTE , v. Zie h.\gemake.

HAGERUTTE, v. Zie H.VGF.^L^LKE.

HAGESWETEL (.rav met eene zware (?), m. Hage-

make, fr. faiivelte babillanle. — Zie SWATELEN.

HAGETREITE. v. Een vogeltjc, anders Hagem.ike.

— Het Wdb. van Sleeckx en Van de Vekle vcrt.aalt fr.

fauvette door treite. Zie TREITE.



HAK 352 HAL

HAGETRONK, m. Bij p.ittcbakkers SjDrt v.in 1)1 )y.n-

pot. Zie IT.E.

— Bastaaril, zic AVETRONK.

HAGETRUNTE, v. Zic hagemake.

HAGETRUTTE, v. Lichtekooi, hagekuttc. Zie

TRUTTE.

— Een vo;,'eltje. Zie HAGETREITE, H.VBERATTE, enz.

HAGEWEDUW(E (wvl. HAGEWEE\VE),v.Oagehu\v-

de cloclitsr die iiioedei' is.

HAGEZANGER, m. Een vogeltje, anders 00k Duine-

frioentje 1 if Duinckiicelier geheeten. — Zie kneeker.

'HAGGHEN, bij Kil., zie hagen.

+HAGHETRONCK, zie '"avetronk.

^HAIR 0. ZieH.A.\R.

HAJIEREN, b. w. ZicAjlEREN.

HAK, m.

//ai over bak, hek over bek, liol over bol, liel ondei stc

boven, in wanorde, fr. ciil sur pointe, en liesordre. AI dc

meubels lagen hak over I)ak. Het huis stond halv over bak,

fr. la maison etait en dc'sordre. Hale over bak in 't water

vallen.

HAKELEN, o. w. Hetzelfde als Halikclen, d. i. bij

Ivramers Hakketeeren, fr. dispiiter, ergoter. « Hoorde ick

dit haeckelen en kaeckelen tussclien den soldaet en den -

boer. » (Boetius a Bolswert.)

—HAKEN, z. Pik-.

HAKEPUI, m. Hier of daar gebraikt voor Haaginiit.

HAKEPUID, m. Zie Haagpuit.

HAKETISSE, HAK(K)ETISSIE, AKETISSE,
eu LAKETISSIE (met den klemtoon op tis), v. Haag-

dis, fr. h-u-irJ. t De gliedaente van den crocodijl is als een

haccketis. -. (P. Dev)-nck.)

HAKEWEREN (klemt. op ha, zwarc e in we), hake-

weerde, lich gehakeiceerd (fvl. hakeweerd, zie GE), o. w.

Twisten, hakelen, hakketeeren, harrewarren. ilet iemand

hakeweren. Zij zijn altijd aan 't hakeweren.

— JSIen zegt ook Hakkeweren, Hakkewerren. Meyer

heeft Aalw.aiTen.

— A(l. Hakeweerder, Hakewering, Halieweersel.

HAKEWERIEN, o. w. Hetzelfde als Hakeweren.
— Zie onder cieze.

HAKKEBAKKEN, hakkebakte, heb gehakkebakt, o.

w. t)vereen komen, in goede verstandhouding zijn, (r.eon-

eorder, vivrc cii bon?te intelligence, s'accorder. Ik kan met

hem niet h^kkebakken. Die twee vrienden hakkebakken

wel te gader. Dig twee huisgezinnen wonen onder e6n dak

en hakkebakken te gader.

— Men zegt ook Hakkepakken.

HAKKEBILIEN, v. rav., klemt. op bi. Zic akke-

BILliiN .

HAKKELGAREN, o. Warregaren, garen dat ver-

hakkeld en verwaiTeld is.

— Iemand die slecht zijne gedachten uitdrukt, zonder

orde uoch duidelijldieid.

— Hatkelgarens maken, blijven haperen, niet vervoor-

deren ig 't werk of in den gang. Die mensch maakt overal

bakkelgarens.

— Een mensch die overal hapert, die geenen voortgang

maakt in zijne zaken, enz. wordt ook een hakkelgaren

genoemd. Een hakkelgaren van een vrouwken. Hij is zoo

een hakkelgaren.

HAKKEPAKKEN, o. w. Zie hakkebakken.

—HAKKER, z. Hout-.

HAKKETISSIE, v. Hetzelfde als Hagedis, fr. lezard.

— Zic HAKETISSE.

HAKKEWEREN, HAKKEWERREN, o. w. i
Zie hajceweren. ^
HALAAM, HALEM, o. Gereedschap, fr. outiU.

Zie ALM.

HALEN, haalde, gehaald (fvl. haald, zie GE), b. w.
— Ecu tiikje halen, een poosje slapen. 's Noens haalt hij

een tukje.

— Het kunnen halen, het kunnen uithouden cm lets t»

verrichten, het kunnen masschen, lets machtig zijn. Hij gaf

de steenen zoo spoedig op, dat ik het niet halen kou. De
schoohneester dicteert zoo zcere dat de leerlingen het met

moeite kunnen halen (d. i. nectschrijyen hetgeen de meester

voorzegt). Die wagen is te zwaar geladen : de peerden

kunnen 't niet halen.

— Zi/ne dood aan iets halen, sterven ten gevolgc van

eene overdrevene werking of gevoel. Die dezen arbeid doen,

winnen veel geld, maar bijkans alien halen er hunne dood

aan. Ik wil zoo niet loopen om er mijne dood aan te halen.

Zij was zoodanig verschrikt dat zij er hare dood aan

gehaald heeft. ilen zou er zijne dood aan halen.

—HALEN, z. Af-, Door-, In-, Op-, Uit-.

—HALER, z. Bij-.

HALF, adj., fr. demi.

— Wordt na een telw. gevoegd om de halve uur aan te

duiden. Hoe laat is 't? een en half, twee en half, zes en

half, fr. line hettre et de??iie, deux Jienres et demie, enz.

Waneer vertrekt hij .- ten eenen en half, ten vieren en half,

ten zessen en half, fr. a tine lustre et demie, enz.

— Halfen half, half wel en half slecht, tusschen twee'n,

redelijk. Hoe gaat het met dien zieker half en half. Zijne

handelzaken staan maar half en half. Zijn gedrag is maar

half en hi-ill.

— Stap en halfgaan, met groote schreden spoedig

aanstappen . Hij ging stap en half. Hij tiok er stap en half

naar toe. Hij kwam stap en half.

— Tusschen halfen hebbelijk, zie hebbelijk.

— Halfmyn! Zie heltens.

— Wordt gevoegd bij eenige adjectiefs om eenen super-

laticfte maken, b. v. ditl en half, gekenhalf, verwoedeii

half zot en half. Hij is gek en half, fr. il est plus quefoii,

trcs-fou.

— Komt nog in eenige spreekwijzen, zoo als Stout

aesproken is halfgcjochten, JVelgeseept is halfgeschoren,

Goede ?noed is half teergeld, enz

.

—HALF, z. ^Vnder-, Onder-.

HALFBAK, 0., zonder mv. Bij melsers. Zie geheel-

bak.

HALFBANNINGE, v. Zie halfwinning.
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IIALFHOEDMANDE, v. Zoo zegt men te Bmg^uc

!i ciders ceiic Haxoimande luidt. Zie aki

HALFOEGSTING, m. Soort van appcl die rijp i> ton

de oeg.stniaand.

HALFVASTEN, m., fr. mi-careme, bij Kramers

Halfvasle, v.

— De Grave van Halfvasten. Zie ^fElGRAVE. Hij denkt

ij de prins van halfv'asten is (zegt men schimpende van

[d die ecn groot gedacht van zichzelven heeft, die zich

al> eon aanzienlijk man aanfchomvt)

HALFWEGE, HALVERWEGE, m. Ten halven

. fr. <i mi-chemin. Halfwege blijven. Als hij reeds

> wege was, keerde hij nog weder.

— Tot daar, zei Mote, en hif bolde halfwege, zegt men
schcrtsende cm zichzelven tot gelatenheid op tc wekken,

als men iets ondemeemt dat waarschijnhjk mishikken zal,

ofreeds mislukt is, b. patience.'

*HALF-WIN, bij Kil., zie H-VLFWiNNtNG.

HALFWINNING, v.Pachtvoor de helft dei %Tuchten,

Ir. moison. « De hclfzmnmnge is een recht van te profitcren

de helft van de vmchten gewassen op sekere gionden ; daer-

van dat de settingen worden gedraeghen halfen half, by den

bedrj'fver ende den eyghenaer ; alhoewel den Eyghenaer niet

en heeft te contribueren in dricht, saet, vette, nochte labeur. >

(VI. Sclting-boec.) « Alle gronden uytghegheven ten tide

van kelftwinmnge, sorteren ende houden nature van erfve

ende worden oversulcx deelsaem onder dhoirs vanden over-

leden. » (Cost. v. ILande v. Waes.)

— In sommige plaatsen zegt men Halfbanninge. Kil.

Hnlf-win, colonuspartiarhis. Zie onder helt.

HALIG, adj. Besmettelijk, fr. contagietix. Eene halige

ziekte. ^ Soo dat-se (de i aye) in dea- somer veel seerder

voordt-loopt ende haeligJier is. > (Jac. de Smet.

)

HALING, m., rav. halings en halingcn. Erfgenaam,

fr. )u'iiticr. ICil. Haelinck, haeldinck, hceres. Wie is er daar

al haling? De burgemeester is dood en hij heeft geene

halings.

— Haling wordt nog dagelijks gebruikl omstreeks Hoog-
ledc, Dixraude, enz. Zie AALDING.

HALLEGEBOD, o. Zoo noemt men, in eenige

pla.itsen, cene bekendmaking, eene schikking van den

gemeeuteraad, enz. die 's zondags na de hoogmis voor het

volk afgclezen wordt uit eene venster van het stadhuis of

halle. < Daei wiert metten zelven halleg/iebode vercondicht

ende te ker nen gliegheven dat... » (N. Dospars.) « Men stelde

I'lugghe by liallegkebode die nieuwe caljooten vanden

af. » (Id.) « Men beloofde een yghelick by halleghe-

vyf ponden grooten te drinckghelde te ghevene zo

wieder hondert hoet coorens in stede brenghen zoude. = (Id.)

HALLETJE, o. ^^clw. van Halle.

— Arrestzaal tc Kortrijk. Zie KAZE.

HALLETORRE, m. Halletoren. — Zie torre.

HALM, HALME, ni. Soort van spitse bies of priem-

vormig rit t grocicnde in het duinzand waar het veel geplant

wordl om het zand vastheid te gevej, antndo arenaria L.,

ammophila arundinacea Host., fr. roscau des sables, oyat.

Ik staple door den halme wiens scherpe punten mij de

beenen prikkelden. De armc lieden snijden den halme af f n

heetcn cr hun oventje medc om brood te bakken. « Eenighe

halmen ofte diiyn-doornen hauwen, snijden, I reckon oftc

iiytsteken. > (Cost. v. Lande v. Vrj-en.)

-- Kil. Helm, carex, jiinctls acntits, mas, sterilis ;

/uncus- non admodum procerus in arcnosis colliculis Hoi-

landicis ct Zelandicis. Kramers heeft Helm, Duinhelm,

maar hij vertaalt het door fr. genet des dunes, iets geheel

andcrs dan ons Halme.

HALMET, o. Briigsche uitspraak van Helmet, helm,

fr. casqiu: Met een halmet geboren zijn (met eci,en helm

geboren zijn, fr. etrene coiffe^, — Zie L.

HALS, ni., fr. cou.

— leinand ten halzc liggen, hem lastig vallen, dringende

smeeken en vleicn om iets te Verkrijgen. Hij heeft mij ten

halze gelegen opdat ik zoo iets zou gedaan hebben. Meent
gij misschien dat ik iemand zou willen ten halze liggen voor

zijne oordjes ?

— Hals om de krage vechten, zie KR.\AG.

— Bij visschers. De hals van eene karte is De enge door-

gang van den voorschoot naar den kuil.

— Bij raulders. De hals van den molenas is Het ronde

deel van den as, dat op den balk rust. De molenas heeft

twee halzen : dc grootc hals, tusschen het lijf en den kop,

nrst op den windpulm; de kleene hals, die het uiteinde of

steert uitniaakt van het lijf, rust op den lialsbalk.

HALSBALK(E, m. Bij niulders. Een balk waaropde
kleene hals \an den molenas ligt en draait.

HALSBAND, m. Zie halszeel.

HALSBLAD, o. Een stuk lijnwaad gelijkende aan een

groot langachlig plantenblad diep uitgesneden tot in

't midden, en dienende, bij eenige klooslernonnen (b. v.

in S. Jans hospitaal te Brugge) als bekleedsel van hals,

schouders en hert. Boven het halsblad dragen zij een zwart

schapulier.

—HALSDE, z. Dik-, Kort-, Lang-. Rost-.

HALSSTEEN. m. Bij midders. Stuk marbel liggende

in 't midden van den windpidra, Ir. collet.

HALSZEEL, o. Halsband, schoerband, helpzeel, eene

koorde of riem of gevlochten band dien de werklieden en

bez. de kruiwagenvoerders gebraiken om zware lasten te

dragen of te voeren, fr. bretelle de porte-faix, sangle.

HALTE, V. Stand, eene poos rustens, sprek. van 't con-

vooi op den ijzeren weg, van eene postcieze, enz., Ir. halte.

Halte houden, (x.faire halte. Daar houdt men lialte.

—

In de \Voordenb. slaat er balte nuiken.

HALTER, ni. Zie hautek.

HALVEKEN, HALVETJE, HALVIE, o. Ecn
glaasje genever of anderen korteu drank. Het halvetje, ook
dnippel genaamd, is meerder in de eene pla.its als in de
andere. Een halvetje brandewijn.

— Het is maar een halvekc, zegt men van iets dat niet te

best is. Zijne gezondheid is m.-ur een halveke sedert eenigen

tijd. Wat d.inkt u van dat werk? het is maar een halvie.

HALVELINGE, HALVELINGS , bijw. Ten
halve, fr. a denii, a moitie. lets halvelinge zien of hooren.

Hij had het nog m.-iar halvelings gehooni. Hij deed de deur

halvelinge open. Eene bloem halvelings ontlokcn. « Deze
woorden duiden zy niet halvelinge ten minsto, de verwach-
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ling van den Verlosser aen? (C. Van Hullebusch.) < Eenen

priester in Spaignien dede grooten arbeyt om eenen moor

tot het Christen gheloove te persuaderen, maer soo den

moor niet en seheen daer veel toe te luysteren, soo seyde

den priester dat hem halvclingh docht dat syne woorden

ghingen den Moor ten een oor in, ende door d'ander cor

weder uyt. Sy en doen, seyde den Moor, want sy en comeu
niet in, en daerom en connen sy niet nytgaen. » (R. Verste-

ganus.) « 'K voorzie 't wel, ze zullen zy nog in geen twee

uren hier zyn. — Mevrouw 'k ben er nog al halvelinge bly

om; want het vier en wilt niet branden, en die pataters ge

meet er ook blyven aen koken : 't zyn van die vreemde. »

(C. Duvillers.)

— Ten halvelinge. Zijn werlc ten halvelinge laten. Maar

ten lialvelinge dc woorden uitspreken. — Zie -ling.

HALVENDUIMBEITEL (wvl. halveduum-
BEERTEL, zie ui en beertei.), m. Bij timni. Steekbcitel,

half zoo breed alsde Duimbcitel.

HALVERWEGE, l>ijw. Zie hale\ve<.;e.

HALVETJE, HALVIE, o. Zie iiai.veke(n.

HALZEN, hahde (wvl. ook halsdege, zie IllPERF.),

gehalsd, b. w. Slikken, zwelgen, fr. avaler. Kil. Kalsen,

vorare, gbitire. De gulzigaard at zoo veel hij maar halzen

kon. Steek de vogeltjes zoo veel aas in den bek niet : zij

kunnen't niet halzen. Hij dronk met groote teugen al wat

hij halzen kon

.

— Ook van dingen . Het regende zoodanig dat de duwie-

ren het water niet konden halzen. De dakgoot kan het niet

halzen fhet regenwater stroomt er over). Het vluchtende

leger wilde over de brug spoediger dan zij het halzen kon.

Het volk vluchtte uit den tempel zooveel het de deuren

halzen konden.

— Verders nog, Kunncn halzen, machtig zijn, Uunnen

doen. Ik heb meer werk dan ik halzen kan. Hij krijgt zoo

veel bezigheden dat hij het niet halzen kan. De benaargever

school de schooven zoo spoedig toe dat de schelver het niet

halzen kon. Het was al dat hij 't halzen kon, fr. ilput le

faire a grande peine, line Icfitqu'avec un effort extreme.

Het peerd Hep al dat het halzen kon (al dat het rekken kon).

— HALZEN, z. Jok-, Kraan-, Lang-.

HAM, m. Zie AM en haam.

—HAM, z. Boterhambeurs-, Smouler-.

HAME, V. Wade, ir.jarret. Zie h.\.\m en de comp.

aid.

HAMELOOS, m. Zie ammeloos.

HAMER, 111., fr. ;«a;-to7«. Zie de Wdb.

—HAMER, z. Ar-, Beslag-, Boes-, Boers- (r), Bol-,

Boordeer-, Boot-, Har-, Houw-, Kalsie-, Kalsij-, Kalsijde-,

Kassij-, Kap-, Karl-, Kert-, Klief-, Pin-, Plak-, Planeer-,

Scherp-, Spek-, Stcr-, Touw-, Turf-. Zie ook Geboothamerd.

HAMERSTEERT, m. Hi/ verstaat altijd klinke-

handvoor hamersteert, zie klinkeband.

HAMES, o. Zie hammes.

HAMHUTSEPOT, m., vklw. -pot/e. Bij de bake-

niers. Afval \'an gekookt hammevleesch. Men belaall 20

centiemen voor een pateeltje hamhutsepot. De arme lieden

eten dat met brood.

'HAMME, liij Kil., zie haam.

HAMMEKEiN, HAMMETJE, o. Dcmimuief v;;.i

Ham(me, hc^p.

— Haninteken van de hand. De aftrekkende spier van

den duini, anders gczeid de Muis, fr. thenar, soiiris.

HAMMELING, AMMELING, v. Moeite, ruize,

besiag, werk, fr. embarra'^, diffiailte, Dat is eene zake

waar veel hammelinge aan is.

HAMMELOOS, m. Zie ammeloos.

HAMMES, o. Zoo spreekt het volk een woord uit dat

in de schrijftaal Hakmes, Houwmes spelt, en in 't fr. coupe-

ret heel (zie .\ssimilatie). De houlhakker gebruikt het

hammes om lakken af te kappen, en ze in stokken te ver-

deelen voor 't maken van mutsaards. Een stuk hout klieven

met het hammes.
— Men zegt ook Hames.

HAMMETJE, o. Zie hammeken.

HAND, v., en in eenige plaalsen m., vklw. handje,

handeke'ji, fr. main.

— Op zi/'tic eigene hand, op zijn eigen gezag, zonder

iemand le raadplegen. Die alles op hun eigene hand willen

verrichten, doen dikwijls grove fauten.

— Zi/'ne hand afdoen Tan lets, zie .\fdoen.

— Hand over herte leggen, zich laten overhalen, zijnen

eigen wil afgaan, zich tegen zijn gedacht onderwerpen aan

't gedacht van een ander om lets te verrichten, zich met

gelatenheid gedragen. Hij hecft u grootelijks beleedigd,

maar het spijt hem nu : ik bid u, leg hand over herte en

vervolg hem niet voor 't recht. Men moet in 't leven al dik-

wijls hand over herte leggen, Hij lei hand over herte om
geenen twist noch tweedracht in huis te krijgen. Hij heeft

lang aan onze smeekingen wederstaan, maar eindelijk legt

hij hand over herte. « Die gravinne leyde handt over herte,

ghemerct dat anders niet wezen en mochte. v {N. Despars.)

— Ergens eene hand, of een handje, toe kehben, zeer

bekwaam zijn tot lets, met natuurlijk gemak en veerdigheid

iets wrten te verrichten. Die leerjongen gaat nooit dat

ambachl goed kennen : hij heeft er geene hand toe . Die

deze kamer behangen heeft, heeft er een handje van, fr. //

s'y connait. Hij heeft er een handje toe om eenen zwelser

den mond te snoeren.

— Een handje toesteken, hulp bieden. Dat ge een handje

loestaakt, ik zou er wel gedaan mee krijgen. Eenen gazettier

een handje toesteken (met hem b. v. artikels te bezorgen).

— Iemand entwat uit zijn handen pakben, hem in een

handwerk overtreffen, het hem afdoen. Dat er al komt die

wilt, zei de hovenier, 't en zal mij dat niemand uit mijn

handen pakken (d. i. niemand en zal den moeshof beter

bezorgen en ajieren dan ik).

— Zyn hand inssen, te vrede zijn, met dankbaarheid iets

aanveerden. Als God u tegenspoed overzendt, gij behoor-

det uw hand te kussen. Welhoe gij zijt misnoegd ! en ge

zoudt uw handje moeten kussen.

— Het draait al op zijn hand, alles wordt naar zijnen

wil gedaan, 't geschiedt al gelijk hij wilt en gebiedt.

—Inzi/nehand niet ytyfen(j'00/-ofo;«),nietaarzelen, zich

geen oogenblik bezinnen, fr. n'tn pasfaire ii deux jois, ne

point bala?icer, ne pas he'siter un motnent. Ik zou daarvooi

in mijne hand niet kijken. Hij keek in zijne hand niet om
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hem buiten te smijten . Hadde ik de gelegenlieid gchail,

};elijk gij, van dat huis aan dien prijs te koopen, ik zou niet

eens in mijne hand gekeken hebben.

— De hand verwisiehti^ van hand verunsscUn^ of zij'nc

hand verwisse/en, iets dat men gedregen ofgehouden heeft

in de eene hand, dan dragen of hoiiden in de andere hand.

Ik zal dien zwaren paander wel thuis krijgen, met nu en dan

de hand te verwisselen. — Fig. Om een ongerief of eenen

hist kwijt te geraken, eenen middel gebruiken die dat onge-

rief of dien last niet weg neemt, maar enkel voor eenen

stond verlicht of er een ander uitzicht aan geeft. Dienstboden

zijn diltwijls een verdriet, en 't ergste nog is, als men den

eenen wegzendt om eenen anderen te nemen dat men
gemeenlijk maar zijne hand verwisselt. Wat wilt gij eenen

anderen geneesheer nemen, gij verwisselt maar van hand

(d. i. hij kan u ook niet genezen).

— Hand voor hand, met iemand aleen, fr. seiil a sen/,

trie li tete, sprekende van eene werking die met beurteling-

sche afwisseling verricht wordt door twee personen. Hand
voor hand spelen (met twee'n aleen spelen). Zij bolden hand

voor hand. Willen wij kaarten hand voor hand ? Hij zegt

weinig of niet in een talrijk gezelschap, maar hand voor

hand is hij goed ter taal . Ik spreek geern met iemand hand

voor hand.

— Bij naaisters, enz. Van de h»nd naaicn, van de hand
ivcg naaien, de naalde zoo steken r'at zij met de oog naar

de linker hand gekeerd zij, en dal de rechte hand zich \an

het lichaam vooniit verwijdere om den draad door te halen.

Naar de hand naakn is het tegenovergestelde van Van de

hand naaien. De mannen naaien gemeenlijk van de hand

weg, terwiji de vtouwen naar de hand naaien.

— Bij kaartspelers. Slag, trek, fr. te-c'ce. Eene hand halen,

fr . fairc une leve'e. Drie handen halen, fr. faire irois mains.

Geen eene hand, al de handen halen.

— Bij voermans, enz. Op de hand gaan, op de hamlzijde

g.aan. Zic handzijde.

— Op de hand betalen, met gereed geld, seflens zonder

nitstel betalen, fr. payer comptant. Hij betaalde mij op de

hand 't geen hij gekocht had. « Daer wierdt hemliedcn eene

m.aent solts np de handt betae/l. » (N. Despars.)

— Hammeken van de hand, anders Muis genoemd, zie

hammeke(nj.

—HAND, T. Achter-, Mes-, Mis-, Mishande, 0\er-,

Plalckciihaiicljos, Pollenhandje, Voor-, Werk-.

HANDBOGIST, ni. Handboogschutter. Dc gilde

devliandliogisten.

HANDBORSTEL, HANDBURSTEL (uitspr

-huitel, zie R.s), m. Een stotborstel met korlcn steel en lang

haar op zijds, anders ook Zwijntje genaamd.

HANDEEMER, m. Houten eramer met eene einze,

om water te dragen, enz., ook enkelijk Eemer of Seule

tjenaam.l.

HANDEL, m. Bij kaartspelers. Het geld dat elkc

^peler bij zich op tafel legt. Zijnen handel verliezen. Iemand

geheel zijnen handel af^pelen,

— Bij landb. De handel van eene hoc, de hoeveelhcid

inelk en boter die zij gewoonlijk geeft. Eene koe heeft

renen grooten, of eenen goeden handel, waneer zij veel melk

en boter geett. Die koe is maar kleen van handel. De handel

van dje koe is niet grool. Die koe is bij de baat, en aan

't zwellen van den uier kan men reeds zien dat zij goed van

handel moet zijn.

HANDELEN, b. en o. w. Zie dc Wdb.
— ^fcn moet hem handelen ah een ei, zie EI.

-HANDEN, z. Bis-, Besanden, Mes-, Mis-.

HANDGEKLAK, o. Handgeklap, fr. applaudisse-

mcnls.

HANDGIFTE,v. Zoo noemt men den cersten vcrkoop,

de eersle winst die een vvinkelier of marktkramer doet

in 't begin van den dag of van de week, fr. e'trennc,

Dat is mijne haudgifte van den dag, van de week. Aan
eenen winkelier de handgifte geven, of junnen (de eerste

zijn in den morgeii om bij hem iets te koopen). Van iemand
de handgifte ontvangen, krijgen.

— AVordt ook gezeid van 't eerste geding van eenen

advoLixat, van de eerste venditie van eenen notaris, van de

eerste verpleging van eenen geneesheer, enz.

Als hy nu daer is ghecomen

En voor leer-kindt aenghenomen,

Hanske siet het noch niet al

Wat aen hem ghebeiu'en sal.

Daer moet Hanske leeren lesen,

Schrijven om eens wijs te wesen;

Daer ghebruyckt men de plaraet

En de roeden op het zet.

Daer is d'inganck van allenden,

Daer men qualick rackt ten enden :

Daer is d' hantgift van 't verdriel

't Gonn' ODS daeghelicks gheschiet.

(L. der Stud.)

— De bijgeloovigheid voorspelt uit de handgifte, of beter

uit den persoon die dc handgifte doet, voorsj)oed of tegcn-

s))oed in den handel, enz. Daarom vertaalt Kil. hand-ghift

door 1. strena, matutina' venditionis attspicittm, Daarom
ook zijn er marktkramers, enz. die hunne waren zelfs onder

de weerde afgeven aan den eersten kooper, waneer zij ver-

mocdendat die eerste kooper hun gelnk en zcgen mecbrengl.

Ik ben blijde omdat hij mij de handgift gejund heeft. "Wilt

ge mij dc handgifte junnen, ik laat u den knop voor half

geld.

--' \Vordl ook gezeid voor Den eersten kooper, dezen die

do handgifte junt. (rij zijt vandago itiijn handgifte (de eerste

die ids koopt). Ik ben de handgifte gewcest van dien

geneesheer (zijn eerste zieke). Mijnhecr, laat mij uwe schoe'n

kuischen voor eenen halven stuiver : gij zult mijne hand-

gifte zijn (dit zal mij geluk bijbrengcn, fr. iv sera de hon

augitre, ee/a we portera bonheur).

HANDGIFTEN, handgifte, gehandgift (fvl. )iand-

gift, zic GE), b. v. Aan iemand de handgifte jtmnen, de

eerste zijn om 's morgens iets te koopen aan eenen winkelier,

kramer enz., eng. to handsel. Hij heeft mij vandage

gehandgift. Zekerc vrouwtjes beeldcn zich in dat een win-

kelier moet welvaren als zij hem handgiften; en insgelijks

zijn er bijgeloovige verkoopers die voorspcllen dat huunc

venle gedurende den dag of dc week zjl groot of kleen zijn

volgcns dat zij \an /.iilk of zulk eenen persoon gehandgift

worden.

HANDHAVE, v. Handvatsel. De handhave van eene

deur is het krikkeljoen. De handhave van een mes, van

I
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eenen degen. De hciblok van eenen kalsijdelegger heeft twee
handhaven. De liandhave van een spinneAriel, enz. beet in 't

fr. manivdlf. Eene houten, eene ijzeren handhave.De hand-
have vasthoudei!.

— Dit woord, dat Kramere verouderd heet, is overal van
dagelijksch ijebruik.

HANDHAVEN, //aKa'//<z<7/at,^Ao«rf/M<7/«(fvl./Mnfl'-

haafj. zie i;i;), b. w. Bij pottebakkers. Het gedroogde
aarderfcrk shaven, zuiveren en opmaken om dan gebakken
te worden. Zijn die poltcn en pannen ree<Is gehandhaafd ?

HANDIG, adj. Havig, gemakkelijk om hanteeren, ou.

met de hand te gebruiken, 1. habilis, fr. commode a manier,
facile, qui va Men. Een handig gereedschap. Die zaag, die

schaaf, die beitel ii handig. Dat woordenboek is te dik, het

is niet handig (het is niel gemakkelijk om gebruiken). Een
handige boog (een boog die wel gaat om te schieten). Han-
dige wapenen. Dat scheets is wel zwaar, maar 't is algelijk

handig om den baard af te doen. De eene derschvlegel is

handiger dan de andere. Een handig hakmes. Dat is han-
dig om mede te werken. Vgl. gehaxdig.
— All. Mandigheid.

-HANDIG, ?.. Achter-, Een-, Mis-.

HANDKLEED, o. Handdoek, fr. cssm'f-maim.

HANDKNECHT, m. Makelaar in huwelijkszalcen,

iemari! die gcbruikt wordt als tusschentreder om eenen

jongehng of eene dochter ten huwelijk te vragen. Hand-
knecht zijn. Eenen handknechl hebben. Zij heeft haren

breeder voor handknecht. Hij was de haiidknecht van zijne

nicht. Veel huwelijken worden door handknechten gema-
keld.

— A''gl. Handpeerd, het peerd dat de voerman onmidde-
lijk bestiert, terwijl het ander peerd al de wcndingen volgt

van het handpeerd.

HANDPAAL, HANDPALE, v. Bij bakkers. Oven-
paal met een kort haiijhaatkeu, roud planksken of schijf

zoo breed als een brood en voorzicn van een korten steel,

om een brood in of iiit deu oven te schuiven.

HANDPEERD, ni. Zieonder H.VNDKNECHTenHAND-
zii!>t:.

-HANDS, /. .-\nes-, Icl-, Over-.

HANDSCHOE, v., mv. handschoe'n, fr. gant; zie

de A\"db.

— Dat en is gecn iatte om bonder handschoe'n t£

gri/pen, zie KATTE.

HANDSPINNEN, o. w. slecbts gebruikl in den

infinitief. Het spiniien mei de hand, tegenover het Fabiiek-

spionen. Het handspinncn is (cgenwoordig geheel vervallen.

— Ail. Handspinnerij, (t. Jilaliirr a In main.

HANDSTUK, -STIK, o. Het handsluk van eene

niouw wordt ook i ipsloijvei genaamd. Zie aid.

HANDSVUL, m., HANDSVULLLE, v., mv.

imndsv:i/len. vklw. J,amhvullet:e{n. Hclzclfde als Hand-
vol, potite, fr. poigne'e. Een handsvul graan. Eene hands-

vidle geld. Twee of drie handsMillen. Een handsvulleke

noten. Een handsviiUe volk.

— Bij landb. HatidsvuUen geven, groen vlas in hai ' -

vnllen verdeelen die men, een voor een, overhandigt

dezen die het vlas haagt. Wie gaat er handsvuUen ge\ :

Zij is rap in hands\-ullen te geven

.

— Dubbele handsvuUe, gaps, fr. jointc'e.

— Fig. Bu geheele handsvuUen, in groote menigte.

letnand scheldwoorden zeggcn bij geheele hands^^llIen. Er
kwamen muizen uitgekropen bij geheele handsvuUen.

HANDVAAM, HANDVAME, v. Perzonge, fr.

cmpan. — Zie vaam.

HANDVIJS (wvl. H.\NL)\n.TE, zie IJ), v. Kleene ijze-

ren vijlstaak die niet vaststaat, maar in de hand genomen
wordt om gebezigd te worden.

HANDWIJS, o. Verbastering van Aanwijs. Zie aid.

HANDZIJDE (h'vI. h.\kdz£E), v. De linkere kant van

een tweespan. Het peerd dat op de handzy'de gaat, wordt

het handpeerd gcnaamd, omdat de menner dit met de

loenie bestiert en beweugt, terwijl het ander peerd, roepeerd

geheeten, zich naarhet handpeerd moet voegen. Een peerd

op de handzijde leggeu of spannen.

HANE, HAAN, m., vklw. haantje, fr. coq.

— De hane -van 't kot zifn, de baas, de meester zijn.

Die slechtaard heeft zijn vader we™;ejaagd ora de hane van

't kot te zijn. Hij wilde de hane van 't kot zijn.

— Dul geli/k een hane, gel^k een Itaantje, zeer gram;

zeer genegen tot slaan en vechten. Hij stond dul gelijk een

hane. In zijne jonge jaren was hij dul lijk een hane.

— Rood gelijk een hane, gelijk een haantje, gloeit i

rood, sprekende van iemand die zeer rood van aanzichi

:

nit schaamte, uit gramschap, ofook van n.atuur.

— Ilaantjes en kiekjes werpen, dopperlingen maken met

eenen scheif op het water, fr. faire des ricocliets.

— Den hane maken of scheren, den baas sjielen

;

SCHEREN. < Op welcken tyt d'Ariaenen zeer den hn,

maecten ende haer hoomen wtstaken t^hen de Cathol\

ken. T> (M. Ljimbrecht.J

— Geli/k een haan op cm koeistront, wordt schimpci,

gezeid van een trotsch en hoovcerdig mensdi, b.- v. \

een oud wijf die zich optooif gelijk eene modepop. Zij

gelijk een haan op eenen koeistront.

— Den hane biiiken, zie onder buiken.

— Den hane verdrinh'n. Als de boer fooie ofkein i

houdt voor zijne werklieden, den zondag na den inhaal \

den oegst, gaan ze 's aditernoens drinken, op de ko>'>

van hunnen boer, in eene bijgelegene herberg waar ile ba -

die verwittigd is geweest, eenen grooten hane, van kc

deeg gebakken, al's geschenk geeft om hem bij den <\x.:.?

.

op te eten : dat heet men Den hane verdrinken.

— Opslaan Totir hinne en hane, zie HEN.

—HANE, — HAAN, z. Koekeloeren-, Kokeloereu-,

Kokken-, Tijkeii-, Tikkeu-, Tiu"k-.

HANEBALK(^, m. Een dwarsbalk die, tusschcii

twee scliecrgcliinlen, ;ian de gordingen vastgetimmerd is.

De hanebalk is geen sclieerbalk, maar hij h'gt parallcel met

den scheerbalk. De hanebalken in een dak dienen om de

kap te helpen samenhouden, en ook om, even als de
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^rlii-crbalkeii, Je ribbcii en dc planken le dragen van den

1 htcrzolder. De lianebalUen in eene scluiur.

— Hct gehjkt nock keper noch hanebalk, zegt men van

lirudwerl;, van dingen die ODScliilckclijk zijn, die uiets

bctcekcnen.

HANEBROEK (wvl. -I!Rouk), m. Zie anebroek.

HANEGESCHREI, o. Hanegckiaai.

— AlVtand zoo \i ijd als men ecnen haan kan lioorcn

;
I lien. Met is maar een lianegeschrci van liicr. Ecn haiu-

-hieiver.

HANEKAMP, m. Hanegeveclit.

HANEKAPPING, v. Spel be.staande in eencn leven-

dcii iiaaa, die aan eene koordc vasthangt, cllc op zijne benit

met veiblonden oogen te naderen en hem traehlen met ecn

zweeid dood tc kappen. Er is niorgen lianeliapping in die

lu-rlicrg. De hanckappingcn zijn veibodcn.

HANEMELKER, ni. Die veel lianen kweekt, lief-

lirbber van lianen.

— Vgk Biemclkcr, Dui\cmcll;cr, Kennenielker.

HANE-MET-RIJS(T, m., zie henne-jiet-kijst.

—HANEN, z. Koekeloeien-, Kokeloeicn-.

HANEPREUVE,HANEPREUVING, HANE-
PREUVELING, v, Fij befliobbers van hanegeveclucn.

V'ooibcreidend geveclit tussclien hanen die men bestemt

voor den prijsliamp, om te zien of zij daartoe veerdig en

bekwaam zijn. Morgen is het lianepienving in de herberg.

I]i dc liaiic[ireuve hebben de hanen geeuemetalen sporen.

HANERIJS(T, m. Zie HENNE-srET-Rijsx.

HANEROEST, HENNEROEST, HOENDER-
ROEST, o. UnciKknck, h.jiulioir. — Zie Ki:>. ST.

HANEVERBAND, I'ijken-.

HANGEL, m. llaal, heugel, fr. cicfma/lUrc-. Den lian-

I "pscluiiven. Deketel hangt op den heerd aan den han-

' 1. Ik heb al tien keeren myn' vingers verbrand, met het

ui.i aen te stolvcn, of den hangal viai op te schnyven. :.

(1. Duvnicis.)

Zoo peisde ik eens tkier 'k zat en keek

Nacr 't vuei' dat in den /langethsct

En weg en weer zyn toiigc snicct.

(K. dcGheldere.)

— I'lij landl). De liangel \an eene karmiole is een ijzeren

-'.i:ig met kertcls, die gevestigd staat in de ploegzweelv en

- ! '• 1 een gat van den ploegbalk iiitsteekt ; in dit gat van den

I

I' ''gbalk is ecn brcedc ijzeren tand die grijpt in eenen kertel

\,iii den hangel en er in geliouden wordt bij middel van

.110 spic. Dc hangel diont om den j)locgbalk te hoog-ii of

h- Icegen, volgcns dat men min of meer diep ploegen wilt.
'

— Bij wevers. Een stnk hout van eenen voet lang, eenen

Miist hoog aan 't een eindc, en met groeftrapjes afloopendc

naar 't einde dat puntig is, op wijs van eene kaleute. De
hangels, ten getallc van twee, liggen boven op den venrst-

1 1' ' ini van 't getouw, en ilragcn in eejie van huune grocven

I' Koorden die de kalroUen van den wcefkam ophondcn.
'>\ iieer men deze kalrollcn wilt hoogen of leegcn, legt men

koorden m eene hongeic of leegere groef. Deze hangel

> idt ook Zwijn genaamd.-

— In 't I'o|ieringsciic en in Veurne-Ambacht gebniikt

voor Einze, bcvveegbaar of niet. De hangel van eenen ijzeren

pot of ketel, of van eene mandc. Een kansel is een wissen

paandcr met eenen hangel. Voor 't fr. crcmaillcrc, zegt

men daar Hangelhaak.

— Kil. Hanghsel, aitsa.

HANGELBOOM, m. Ijzeren staaf die horizontaal in

dc schonw ligl, cii \v..ar de hangel aan hangt. Het vier docn

laaien tot aan ^},^:n liangelboom.

HANGELHAAK, m. Wordt even als Ketelhaak in

'I riipciuig^elic en in Vcnrne-Ambacht gclmiikt voor wal

elders Hangel heel, fr. crcmairUrc.

I'otten, panncn,

Kroezen, kanncu,

Scliui) en tang en liangcl-liack.

(Vaclande.)

HANGELIJZER, o. Zie haxgij/.ek.

HANGELJONG, o. Zie KClscur;.

HANGELPLOEG (wvl. -PLOtjG,zie ov), m.Bij landb.

Een wielplovg met eenen hangel. Dc hangelploeg wordt

ook Karmiole geheeten.

HANGEN, hii'i^f^n Jwng, gthnngen (fvl. hangcn, zie

GE), b. w., fr. pciidre.

— o. w. met lu-hbi'n. In het hoofd hangen, wordt gezeid

van lets waar de geest of het gedacht mede bezig is. De ver-

nedcring, die hij daar onderstaan heeft, hangt nog in zijn

hoofd. Mijn hooid hangt ^iil van dingen die 'k onthouden

en verrichten moet. Het hangt in mijn hoofd dat er een

ongeluk zal gebeuren.

— In het It/f, III dc Icdcn hangcn, eenig zeer gevoelen in

't lichaam, eenig ongemak gewaar worden causa 't geen er

gebeurd is of gebeuren zal. De vermoeidhcid van die reis

heeft niij lang in 't lijfgehangen.Ikzegdathctzalsneeuwen:

het hangt in mijn leOn.

— Hangcn cii hcicii, zie HEIEN, 1".

— Aan Jen hcngsel (einscl) hangen, zie HENG.sEI..

—HANGEN, z. Aan-, Op-, Over-, Uit-.

HANGHEL, bij Kil., zie hinghaak.

HANGIJZER (wvl. han'gizer, zie n), o. Ijzeren

keukjngerief bestaande uit eenen halven cirkel n\et twee

opgaande stangen die van boven eene einze voriiien om aan

den heugel gehangen to worden, en dienende om eene melk-

pan, koekpan, enz. boven den heerd te ondersteimen,

zonder dat men den steert mocte vaslhouden, fr. chain-

brierc.

HANGLAMPTJE, o. Diiiiclslamptjc.

HANGSCHIER, o. Zie h.\amschier.

HANGSEL, bij Kil., zie hangel.

HANGSELKOORDE, v. Bij mulders. De hangscl-

koorden aan eciic molcnwiek zijn twee touwen aan het

bovencindc v.ni het zcil, die daar denzclfden dienst docn als

de itccrtlyncn van onder.

HANGSELSTIJL (wvl. -si lll.zie i.l), m. Bij mulders.

De hangselstijlen zijn vier lange stukken hout die in verri-

kale richting vastgetimmerd zijn aan de uiteinden van den

steenbalk, en, to samcn met dc hoekstijicn, de schoorstijlen

en de middcniijstcn, de romp uitinaken van eenen houten

windmolen.
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HANGZEEL, o. Een zeel of band die op den nek en

de schouders nist en van beide kanteii langs den arm af-

hangt tot aan de hand, om vrachten te dragea of korde-

wagens te voeren : ook Halsband of Schoerband geheeten,

fr. bretcUe dcporte-faix, sangle.

HANK(E, v., mv. hanken, vklw. hankje, hanksken. Bij

koks en slachters. Hetzelfde als Schinkel, d. i. « het scheen-

'

been van den voet tot aan de knie, ook het dikkere been
tusschen de knie en het heupbeeu, anders de bovemchinkel
en onderschinkcl genaamd » zegt Weiland. Even disschinkel

wordt hanke gebruikt nu eens voor den onderschinke], dan
eens voor den bovenschinkel of voor een deel er van.

Sprekende van ossen of koeien, zegt men altijd schinkel;

sprekende ran kalvers zegt men hanke, kalverhanke, fr.

jarrct de veaii, eng. knuckle of veal. Zij kocht in de
vleeschhal eenen ossenschinkel en eene kalverhanke. Een
stuk uit de hanke (d. i. etn stuk vleesch uit dc bil van een
kail). Zie achterh.\nkj: en voorh.vnke.

Hanken leckerlick

Waren afghesneden.

Van 't kalfs jongheleden.

(CI. Declerck.)

— Delfortrie nieldt ook dit woord, doch schrijft anke, het

verbindende met het eng. a«*//?, Kil. enckel, d. i. knoesel,

fr. cfieville du pied. — Anderen, steunende op 't gezag van

eenige beenhotivvers die kalfranke (voor kalveranke) zeg-

gen en schrijven, denken dat de echte vorm van het woord
ranke is, bij Kil. verklaard door 1. flcxus, Jlexio, zoodat

kalfranke \m^\. hetzelfde zij als b. jarrct de veau, aange-

zien jarrct het deel beteekent waar 'I been plooit. Maar
daar is tegen, dat men te Brugge gclijk in 't Land van

Aalst algemeen a«^^, /lanke zegt, en nict ranke. — Kil.

heeft Hancke, hencke, coxa, d. i. heup, fr. hanche, eng.

hannch, sp. en ilal. anca. Ik meen dat hank, ham, schank
eti s.hinkcl een en 't zelfde zijn in den grond. Zie ng eu s.

-HANKE, z. Achter-, Kalver-, Voor-.

HANKEREN, hankerde, heb gchankcrd 'fvl. hankcrd,

zie GE), 1). \v. met achter, naar of oin. Met zcUJe als Huu-
keren, haken. Het kind hankert om ook lets te hebbeu. De
zieke hankert naar eene teug water. Laat Je koc uiet han-

keren, zij zou verwaleren.

— Dit hankercn is een fretjuent. van Itaken met de inge-

schnven ;/.

HANKERZIEL, v. lemand die veol hankert. Is dat

ei^np hankt-rziele van een kind !

"HANKOR, m., klemt. op *o/-. Eig. het fr. Aan^o/-,

afdal<. Wortlt hicr of daar gcbrnikt voor Galerie waaronder
de sdicK.lkiiukrc!) spelen als het slecht weder is.

HANNENWUYT, bijKil.,zieonderKAi.LEG.\.UE.\-.

HANSCHIER, o. Zie h.\amschier.

HANSWANS, m. lemand die gewoon is grappeu te

maken, snaak, fr. manvais plaisant, boujfon, Een huns-

wans van eenen jongen. Die hanswans verveelt mij.

HANTJE-NUL (met den klemt. op nul), o. Worm in

ap|Hls, not, 11, enz. Hanljc-nul zit in dien appel.

HAPEEL, m., vklw. hapeeltje. Zie kapeel.

HAPENING, m., mv. hapenings en hapeningcn.

Halve stiiiv«-r. kliiit, niuntstuk van vijf centimen. Dat kost

maar eenen hapening. Eenen hapening geven aan c

bcdelaar. Drie hapeningen betalen.

— Dit Hapening is ontstaan uit Hafpenning (zie hai-;,

halve penning, eng. half-pennv.

HAPERIG, adj. Happig. Zie aperig.

HAPPE, V. Eigentlijk de Aks (met de snee in hel 1 1

;

den; lerwijl de bijl de snee op kant heeft. Zie Wdb. J^;

Ned. Taal, v.AMs).

— Eene bijl om te houwen, fr. cognee, hachc. Hout
klieven met de happe. De boorawortels in den grond alkap-
pen met eene happe. Eene groote zware happe. Een klecn
hapk.n. <: Dat de happe reeds aan den voet van den boom
Ugt, om hem te vellen. . (K. Callebert.)

— y^. ;VKS in dit Idioticon.

—HAPPE, z. Beslag-.

HAPPIG, adj . Knap, bevaUig, Uef, Ir. gcnlii, joli. n.t.

proprc. Een happig kind. Een happig meisje. Een hapiig
kleed. Een happig huisje. Een happige boek. Een happiye
handboog. Een liappig geschrift. Een happige beker. Een
happig bloempotje. Een happig schilderietje.

— Afl. Happigheid.

— Men bemerke dat wij knappcn zeggen voor het 1

happen, fr. happer ; en dat de Hollanders knap zeggen ,

het vl. happ!^r_

HAPSAARD. HAPSCHAARD, m., klemtoon
hap. Te Bnigge, te (Jostende en in de omstreken heet nirii

hapsaards de politiebedienden die iu stad en te landc de
dieven grijpen, de schuldenaars aanhouden, enz.; andoi?
ook Stadserjanteu en Veldwachters genaamd, fr. ojlcici

police. De hapsaard heeft hem vastgegrepen. De diel i-

hapsaards ontloopen.

^- Dit woord, dat in de Woordenb. hapscheer en hap-
scluiar luidl, gelijkt wel aan 't fr. Iiappe-chair, dat juist ht i-

zelfde beteekent.

— Te Oostende spreekt men Absjaar uit, en de visscii

geven er dezeu naam ook aan een zcevisch die fr. </i

.

hect, 1. callionyniiis lyra. Prof. Van Beneden, diu

vischuamen schrijft volgens dathij ze uit den mond :

visschers zelven gehoord heeft, spelt Abschauer (Ann. i

1865-66, doc. bl. 602.); trouwens de lange a te Jost- 1

zweenit naar de o. Deze visch heeft stekels gelijk de ar^;.

on vooral heeft hij er twee bij den n)uil, gelijk de polilK-

bediendeu, eerlijds en nu nog, twee punten of tuiteii ,i,cu

huiinen klaphoed.

HARD (wvl. H.VRT, zie D), adj., fr. diir. -.. Dit moei
verslaeu worden van die liarle koppeu die den draeyer

geslachten op niemand passende wat men hun segt ofte
j

uiet. . (E. Vanden Wervc.)

Harle steeneu slijpcn ijzer,

Haite stouten maken wijzer.

(Volksspreuk.j

— Harde-koppen, zie IJiERKRUID.
— Harte linde, zie LLNDE.

— Hard It/k een been nit duii'els vaorhoofd, hariliiokki^

lijk de duivel. Die ketier is hard in zijne dwahng lijk ecu

been uit diTivels voorhoofd.

— Bij Notker. hart, durus, harta. durities.
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— HARD, z. Zee-.

HARDBEK, ni. Ecu vo^el die met den bek zaad en

s^raan kaji breken. Het cijsje, de bogaardvink, de musdi,

enz. zijn hardbckkcn.

HARDDROOG, adj. Zoo droog dat het hard is, spre-

kende van graan, en andere dingen die hard worden met tc

droogen. H.arddronge tarwe. Die moortel is ha,rddroog.

HARDE-KOPPEN, m. mv. Zie ij/.erkruid.

HARDEN. Zie hakten en herden.

HARDGELOOVIG (wvl. HARTGEr.ooVEG, zie hard
en ig), adj. Traaggeloovig, liard en traagom iets te gelooven.

AVat een hardgcloo'vigc mensch zijt gij! gij twijfelt schier

aan alles wat gij zelf niet gezien hebt.

— AH. Havdgeloovigheid.

HARDHOOFDEN, o. mv. Zie ijzERKRum.

HARDING (wvl HARTlNi.;, zie hard), m. .Soort van

har^len appej, andcrs Pasterappel of Winterramborging

geheeten.

KAREN, haan/e, i^eliaard (Ivk hoard, zie GE), 1). \v.

Scherp en dun kloppen met eenen hamer op eene boot-

scharre, fr. chapter. Eene zikseni haren.

— Voor Haren zegt men ook Booten.

— Vgl. .\RREN.

—HAREN, z. Pluk-.

HARENHOND, HARIHOND (zie -en), m. Gioote

n\ige lups, le\ende op notels, fr. Iu'rissoniu\ chenille I'clm.

De vlindcr van deze rups is een nachtvUuder die fr. e'caillc-

mnrtre heet.

HARHAMER, m. Zie arhamek.

HARIE, HARRIE.v.zonder mv. Droogc koude wind
die cliliwijls bkiast in Maarl en April, fr. bise. De hariie

diunt gemeenlijk weken kang : en van daar dat men zegt :

< 't wcder zal nog niet verzoeten, het is harrie >. Eene kleene

hai ie. Eene groole harie. In de harrie op den akker wcrken.

De harie is nadeehg aan de vnichten ; want de hairie belet

en verhindert den wasdom.

— Onze uitspraak Iielet niet van oolc Arrie, Arie tc

schiijven. Kil. heeft Haere, icrcns pruina. De Franschcn

heliben Un temps hairettx (koud en vochtig). AVeil. Eene
harige hicht (eene drooge, verschroeiende hicht).

— H.\RIACHT1G, harriachtig, adj. Droog en kond,

sprek. van den wind. Harriachtige wind. Hariachtig weder.

De wind is tamehjk harriachtig. Wij hebben sedert veertien

dagen hariachtig weder gehad. Hariachtig weder is nadeehg

aan de akkervruchten, en oiigezond voor den mensch.

— AVordt ook gebruikt in den zin van Arrig, hard en

ruw. Harriachtig wollegocd, sayette, merinos, enz.

HARIHOND, m. Zie fL\RENHOND.

HARIK, HARINK, m. Wilde akkerplant, sisrm-

nni irio L., fr. velaret ; — ook bij anderen sinapis

:i .e/isis L., fr. sctieve,Jotlc.

- Kil. Herick, hedcrick, rapistritm arvoruni. In Brab.

lurik, hcriiii oet. -wittie mostaard, zegt .//^>-. I't. Idiot.

Kramers heeft Herrik als synonism van Dolik, windhaver

(giassoort). Het hd. HeJ.erich, raphanistrjim. Zie .-VVER-

I IM'HE.

HARING, m., fr. harciig. Zie de Wdb.

— /Ie kniiim; der Itariii^eii, zie under KONING.

HARINGSCHOOL, o. Eene bendc haringen die te

sairen scholen. De visscher kwam op een haringschool. —
Zie scHOdi..

HARINK, m. Zie karik.

HARNAS (klemt. op har, doch in cenige streken op

nas), n. Bij vocrlieden, enz. Het groote dwarshout van den

dijsel, anders ook Vcleie, Zwinkcl, Zvvinge, bij Kramers
Even.aar, en bij Kil. Zwingcl (lignum iran.sversum temo-

nis), fr. -eolee. De haamschieren hangcn .aan het harnas, fr.

les palonniers tiennentct la voice.

— In 't land van Aalst is Hamas de geheele klecding

van een trekpeerd, fr. harnais.

— Het harnas van eene gothische venster heet in 'i fr.

resea?i.

-HARNAS, Kaak-.

HARNASSLOOVE, HARNASSLOEVE, v. Bij

voerlieden, landb., enz. IJzeren band aan elk uiteinde van

de voleie, met eene oog waar het haamschier aan vast is

bij mid<lcl van eenen vingerling. — Zie SLOOVE.

HARP(E, V. Koornharp. Zie k.\tou\ve.

— Op dc f'ransche harpe spelen, geen eten hebben. Te
noene zal hij mogen op de fransche harpe spelen. Is de

jongen wederspaunig, doet hem eens op de fransche harpe

spelen

.

HARRE, \'., fr. enclnntette. Zie ARRE.

HARREBARREN, //«>«Aor<i'f, heb geharreba>d, o.

w. Harrewarren, kibbelen, twisten, fr. quereller, chicamr,

dispiiter. Met iemand hairebarren.

— Sommigen gebruiken het verkeerd voorHaklvebakken,

fr. s'accorder, s'entendre. Zij harrebarren goed te samen.

HARREBERD, HERREBERD, o., mv. -berdcls,

-berrels, -barrels: HARRESTUK, HERRESTIK, o..

mv. -stiikkcn. Het herresluk \ an eeue deur of vensterblind

is eig. het stuk hout of de riggel waar de lechten of hengsels

aan zijn ; maar 't woidt gemeenlijk gezeid van zulk een stuk

of riggel die geen vast deel maakt van 't overige van de

deur of vensterblind waar het aan verbonden is bij middel

van fitsen of kraakledcn, zoodanig dat men zulk eene deur of

vensterblind kan opendoen zonder het henestuk te vcr-

schuiven. Het henestuk dient om eene deur of vensterblind

geheel open te stellen, zoodat zij achteruit tegen den muur
overvallen. Eene deur of blind met een henestuk is eene

soort van vouwdeur of vouwblind.

— Sommigen gebruiken Herreberd voor De plank onder-

aan eene deur of kelderval om het legenwater af te kceren.

HARREN, b. w. Zie akke.\.

HARRIACHTIG, adj. Zie hari.\chtig ondcr harie.

I HARRIE, V. ZieH.\RIE.

;
HARSEL, m. Zie ASSEI., [ .

I
HARST, ni. Zie AST.

• HART, adj., fr. diir. Zie HARD.

!
HARTEN, b. en o. w. Hetzclfdc als het holl. Harden,

hard maken of hard worden, fr. durcir. IJzer haiten.

— 0. w. Met dc snee van een mes houwen op de sneO

van een andcr mes. Zie ondcr ,'<CH.\.\RD.

— Harden in den zin van Uilstaan,verduren,fr.f/;i/H /•</•,

klinkt bij ons Herden, hecrden en niet Harten.
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HASKAS, m., klemt. op has. Lastifj on twistzick

menscli. Hij is zoo een haskas. Ecu haskas van eenen vent.

HASP{E, m. (en nict v.), vldw. haspje, haspke{n. Het-

zelfde als Haspel, fr. dcvidoir. Het garen van de kluwens
op den haspe winden. « De spoelewielen hielden op van

ronken en de haspe stond. » (K. Callebert.)

— Scheeliug, streng garen, fr. cchevea^t^ci^s^]s garen,

fr. cchevctte de fil. Zij ging naar den winkcl oni twee liaspjes

naaigaren.

— Zi/ne haspen en zy'nc spillen pakken, zijne biezen

palikeu, fr. trousser son sac et ses quilles.

— Zoozot of {als) een haspe. Zie HASPE/.OT.

— Fig. Een vlug en waklier kind dat overal rondloopt.

Een haspe van een kind.

HASPEBAND, m., mv. -baiiden, vklw. -bandje, -han-

deh:[ii. Draadje dat rond eenen streng garen geknoopt is,

oni er de draden van samen to houden.

— Bij timm. De twee slukken liout die in een huisdak

de schecrstijlen te midden aan den makelaar verbindeii

boven den scheerbalk, heeten Haspebandcn. Vgl. Winil-

band en .Stormbaiid.

HASPEN, haspte, fehnspt (fvj. haspt, zie GE), b. w.

Haspelen, op den haspe winden, fr. dcvLtcr. <i Item noch

nioet ghy wasschen, endo water pitten end hcupen. » (Ed.

De Dene.)

— o. w. met hehhen. Snel loopen, wegijieu, sprek. van

nienschcn, dicren, cnz. Ge moest hem zieu haspen. Hot
water Icwani van den berg geh.aspt

.

—HASPEN, z. Af-, Weg-.

HASPER. ni. Haapel, fr. devidoir.

— Wcu.lt gehoord in Veurne-Ambacht.

HASPEWINDE (wvk -wiiNin;, zie tnd), v. Do
winde van don haspel, waarop de draden van de klosscn

afgewonden worden.

— Fig. Vhig en waUker kind dat scliijvert en rondloopt.

HASPE20T, adj. Zoo zotalseen liaspel, uitder mate

ZOt. Zie DKAAIEN.

HASSEL, m. Zie .\ssel, i".

HASTELING, m. Zie asteling.

HATENIJD, m. Haat en nijd, afgunstigheid. In het

gebruik gedurig bijeengevoegd, zijn deze twee woorden

haat en nifd eindehjk tot een versmolten hatenijd, niet

aleen in den mond van 't volk, maar zelfs in de pen van

eenige schrijveis : « Haere hooverdye ende eergiericheyt

ende hacienyt. » (F. de Smidt.) « Hoe grooten quaet is

eenen ondiscreten haelcnyt, alsmen siet andere de salicheyt

der meuschen vervoovderen ? » (Id.)

— Hatenijd is eene ondeugd die van cuds gepersonnill-

ceerd werd, en nog leeft in dc volgende sage :

« Een arme man hadde twaelf kiuders, en als het der-

tienste op de wereld kwam — 't was e kuechtje — hy en

wistei niet wat mee gedaeii om in 't leven t'hoviden.

Te vondelinge leggen en dorst hy niet, zelve onderhoiiden

en groot kweeken en kost hy niet; wat doet hy my?
Hy zegt tegen zyn eigen zelven : 'k zal zoeken of ik het

nict en kan uitbesteen-by eentwien el di« 't wil aennemen en

gevader zyn van myn kind.

Hy gaet dan uit en als hy verre gegaen was, Icomt hy

Donkerman Dood in 't gemoet.

Zegt Donkerman Dood^ van als hy hem geware wierd

en hnorde wat hy begeerde : 'k zal ik-ik eotnpere oftc gc\a-

der zyn van je kind, geve 't aen my, 'k- zalder wel vor.rcn

zorgen

!

't Is u gedaen, zei de man.

Zoo compere de dood was gevader van 't kind, en, als

't tot jaren gekomea was, maekte er hy nen doctenr van.

« Haet-en-i\yd » dat was de name van dien docteur.

Zyn papa had hem beloofd : Hael-en-Nydtjc, myn kind,

als gy by nen zieken komt, let op : ziet gy ray aen 't voet-

endestaen, hy gaet genezen; stae 'k aen 'I hoofd-endc, '1
1

de myn'

.

Zoo, met dat sekreet, dat hy aen niemand en zei en \\m

de andere niet van en wisten, want zy en zagen comp
niet staen, wierd Haet-en-Nyd de vermaerdste docteur \

de wereld.

Als hy zei : 'Ic zal ze genezen, hy genas ze; en zeid' hy :

't is geen doen aen, 't was ook alzoo : hy en haelde er gccii

schande af, want : hy en meesterde niet.

Op ne zekeren keer de koning was ziek en zoo ziek d.ii

zeere kwamen geloopen en dat Haet-en-Xyd moest kill

naer 't hof

!

Als Haet-en-Nyd binnen kwam, waer de koning ziek te

bedde lag, compere stond aen het hoofd-ende I

'k Ben gerenueerd! zei Ilaet-en-Nyd dat 't niemand en

hoorde, den koning niet kunnen genezen, 'k ben mync

reputatie kwyt

!

Wat doet hy my ?

Als hy wat gepeisd hadde, dede hy hem uit z) 11 Ijrd.l.-

heflen, en keeraefsch leggen, zoo dat zyn voeten lag^n

waor zyn hoofd plag te liggen en zyn hoofd al den andcren

kant : te wetenaen 't voet-ende.

En de koning genas.

Jamaer Plaet-en-Xvd had daermcc compere bedrogen, en

compere was zoo kw'aed dat hy om hem kwam en dat liy

zei tegen Haet-en-Nyd : ge moet mee met my.

En Haet-en-Nyd ging mee.

En ze kwamen te gare aen nen onderaerdsche' keldi i-

waerder by duizende en duizende luchtjes stonden te hri.ii^

den, som van een eUe lang, som van ne voet, som van een

vuislje; andere en waren raaer tititjes meer zoo hooge als

een oorlje beutere of uogmin, allah, keerskes in de « pnpc >

zoo men zegt, die alle stappen stonden om uit te gane.

En wat is dat ? zei Haet-en-Nyd.

Hewel, dat zyn de levens van de menschen, zei compere;

ze staen hier, al die-der zyn. En 't warender wel honderd-

duist, of nog meer, van alle langden.

Haet-en-Nyd wierd verlegen : hy ha' fameus geerne

geweten hoe lang dat zyn keerske nog wel was.

Ziet gy daer dat kleen Ideeu erideke van dat keerske, zei

compere tegen hem...

— Jae 'k, zei Haet-en-Nyd,

— Hewel...

Maer Ilaet-en-Nyd en liet compere niet t'endeu zeggen,

hy liep er naer toe en hy blaesde 't uit en hy stali het in

zynen zak en hy liep er mee deure; en compere liep er

achter, maer gelyk hy maer flauw te lieene was, hy en kost

hem niet kiygen en Haet-en-Nyd heeft zyn keerske weer

ontsteken en tot nu toe nog nooit laten uitbranden maer

altyd voort op een ander gezet, en 't brandt nog

!

En Haet-en-Nyd leeft nog

!

Ha ! wanneer zal haet en nyd ue keer uitgebrand en ge-

stoiveu zyn op deze wereld! » (G. G.)
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HATENIJDIG, adj. .\fgnnsti<;, fr. cnviciix. KU.

•.e-nijdigh, iiividus. « De flauwc huerlingheii zyn hnete-

:h, ende murnmreren op den loon die aen dc vierighe

^hevcn wort. » (F. de Smidt.) c De boosheyt der haete-

;'/!«', aen de welcke swaer valt de glorie van sijncn

;en te sien. (Id.)

HAUCHE, in a la haiiclie, zie H.VUSE.\I.

HAULCE, HAULSE, in a la haulce, zie H.\USEM.

HAUSE, V. Zie vlmsem, m.

HAUSEM, m. HAUSE, v. (wvl. HOWSEii, howse,

zie .\u). Zoo heet, bij de schoemakers, elkeen van de stukjes

leder die op den dop van de leest gevestigd worden om aau

den schoe zijnen behoorlijken vorm en grootte te geven.

Vier hausems op den dop nagelen. Mijje schoe'n zijn ecneii

hausem te wijd, te nauw.

— A la halts:, alaiist\ Wordt gezeid in verkoopingen

woar de raeestbiedende den koop krijgen. Alaiise verkoopen.

1 '1! yoed zal a la hause verkocht worden, fr. se vcmirc a

here. « Ten jare 1 706 met den stock ende a la hauche,

, . xooi^aende ;dle behoirlijck consent van...., is vercocht

aen Baudewyn Decloet sekere huijsinghe > fhs.) - Dat

de verpachtinghe wordc gedaen a la hanlse, den nicest

biedenden den naesten.>j (VI. Setling-boec.) «De materj'aelen

wierden a la haulse vercocht metten stocke. • (Z. v. Male.)

« De steden (h. fermes) ende landen van de Gast-huusen te

verp-ichlen ter hauUe. » (Cost. v. Veurne.)

HAUTER (wvl. HOWTEK, zie All, HALTER, m.
" Ktcr. fr. lieou. Een peerd den hauter a.indoen, aftloen.

H:AUWAART(S (wvl. howeerd). bijw. Herwaarts.

. liauwaart. W.iarom hebt gij mij hauwaart geroepen ?

n kJ trccken dat sticke rechte opwart hute, ende niet

_v;helen noch /jo«ivzr; noch ghenswart. >'
(J. Yperman.)

— Vgi. D.VUW.VVRTS.

HAUWDAUW, m. Zie .wwd.ww.

HAUWE, v.. fr. epi\ zie .\U\\-E.

HAVE, ZEEHAVE, v. Hetzelfde als holl. Haven, fr.

" '

' ./t mer. Het schip is bij de have vergaan. De have van

Lende. •= Van de zee tot de haeve. » (F. Van den Werve.)

. ben de waere haefen kust. » (I. de Grieck.)

—HAVE, z. Zee-.

—HAVE, z. Hand-. Huw-.

—HAVE, z. Onder-. Doch v^i. oxuerhage, bij

Kramers.

HAVEN, haafde (wvl. 00k haafJegc, zie lilPERFEcr),

heb of ben gchaafd (fvl. haa/d, zie GE), o. w. In de have
k' "nc-n, fr. arrh'er an port.

— Bij uitbreiding van 't gedacht, Ergens aankomen en

.^en tijd verblijven. Xa zes uren gereden te hebben,

; len wij in de stad. AVij konden nergens slechter gehaafd

Uin in dat arme dorp.

"HAVEN, z. Hand-.

HAVENTUERE, ia de Kron. van Brugghc, zie

A\untuur. (Zie oolc H.)

HAVER, v., fr. a-eoim.

— Engeiscfie haver, wilde haver die men 00k Ate nocint.

— Haver en hoot, mengeldrank van genever met punch.

Eli! glas haver en hooi.

— Het ieinnnd in zi/ne haver menc^elen, hem iets doen
bezuren. Hij is 't in zijn haver gemeugeld (hij boet uit wal
hij misdaan hecft). Hij heeft mij ongelijk mllcn aandoen,
ma.ir ik zal 't hem in zijne haver mengelen.
— Korte haver s^even of */-y>-<-«, slaan of geslegen

worden. Zij krijgt dikwijis korte haver van haren man.— Haver verkoopen. Zoo heet een avondspel dat in de
oegstfooie op de hofeteden somwijlen gespeeld wordt onder
de werklieden. De avondspelen, zoo als Grabbelare spelen,
Kluien dragen. Den Brugschen omraegangdoen. Haver vei-
koopen, enz. zijn bijkans uitgeroeid, ten grooten voordeele
van de goede zeden.

— Haver snaien, zie onder h.V;VG .

—HAVER, z. Stok-, Stokmans-.

HAVERBELLE, v. Zie BELLE.

HAVERDERSCHER, m. Workman die haver
derscht.

— De H. apostel Bartholomaeus draagt bij 't volk de«
bijnaam van Haverderscher omdat er omstreeks zijnen

feestdag (24 Oegst) dikwijis stormwinden rijzen die de
haver op den akker larabooien.

HAVEREN, haverde, gehaverd, b. w. Afrossen, toe-

takelen, fr. rosser, e'tr/ller.

— Harde waarheden zeggen, streng berispen. Zij haverde

hare \Tiendin geweldig, over hare handeling, enz.

— Afl. Havering.

— Is (lit woord cene verbastering van het holl. /tavenen.

ofwel is 't gevormd van hiner, stokherver'' Zie STOKH.\^"ER.

—HAVEREN, zie Af-.

HAVERESSCHE. v. Een boom, andeis Kwalster-

boom, fr. eormier sanva^e,

— De klemtnon van dit woord staat bij Kramers op de

eerste greep. In \naanderen is hij hier op de derde (es), en

daarop de eerste Oia).

HAVERMEUZEL, m. Een lijnwaden zak waar men
haver in doet, on dien men gemeenlijk over den kop van een

peerd schuift opdat het er de haver uit ete zonder ze te

zeelen

.

HAVERMUIS (wvl. -muze, zie ui). v. Soort van
kleene muis, ros van haar, gemeenlijk te Wnden in de haver-

schelven, I. mtis minutus, fr. petit inulot. — Elders, soort

van groote muis, mui sylvatieiis, fr. mnlot. Dus genaamd
om zijn Kleur van haverstroo.

HAVEROONE, v., klemt. opr<w. Naam inFr.-Vl.

van de Ate of wilde haver, fr. have'ron. — Zie -WEROONE.

'HAVERS. Wegeus dit woord, dat in het Alg. VI.

Idiot, staat, zie AVER.

HAVERSCHELF, ra. Eene mijt of stapel haver-

schooven die nog niet gedorschen zijn, fr. mcule d'avoine.

HAVERUISCHE, HAVRUISCHE, v. Zie .ut:-

RUISCilE.

HAVESTAD, v. Eene stad met eene zeehave, zeestad.

Oostonde is eene havestad.

HAVIG. adj. Handig, gemakkelijk om hanteeren, om
met dc hand te gebruiken, 1. habilis, ix. facile ci manier,

eo/nmode, apfrroprie' n Piisage, qui va bien. Een ha\-ig

gereedschap. Die zaag, die bijl is havig. Dat scheermes is
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liavig. Dat niaam is havig om iiiedo Ic wcrken. Die bong
is havig om te schicten.Dat is te piom]!, nict liavig genaeg.
— All. Havigheid.

— HAVIG, z. Ondei--.

HAVOT, in. Koitrijkschegraanmaat van vierpinten of

omtient 21 lilers. Er gaan zes havot in eenen Kortrijkschen

zak, en zevcn havot in eenen Thieltschen (die gelijk staat

met eenen hcktoliter en half). De havot is niceider dan een

verkaart, en vee! minder dan een spint. Een havot koorn,

haver, lijnzaad, boonen. Drie havot tarwe. « Item xxiv
haelster twee avotte endc twee pinten witte evene. Item

XVIJ broede, de viere van eenen havote coerens Curteryck-

sche maten. » (Geiids charter-boekjc.) «- Acht en veerlicli

halster zesse pinten ende een alve, endeeen sX havot niwcr
eveue. » (Id.)

— Dit woord met den klemtoon op de tweedegreep, is

ontstaan nit half rat, of lieter uit half liocd, 't goen in de

oorkonden .somwijlen voorkomt : < Dat den disch sal

gedeckt worden met een halv Iwct gebacken terrewe. » (lis.

1762.) — Zie H.M'. Zie ook iiavotmande.

HAVOTMANDE, v. Eene maude die van maaksel en

van inhoud gelijkt aan eenen havot of hektolitcr.

— Te Brugge zegt men Halfhoedmande.

HAVRUISCHE, v. Zie .wekuischi:.

-HAWKEN, o. vkhv. ZieonderAiiWE.

*HAYMINSKINDEREN, o. mv.Zic avmijn.szoon.

"HAYRE-SPLYTER, m. Zie haaksplijiek.

HAZAARD, m. Lukslag, winst die men bij toeval doet

in 't koopen of verkoopen, fi-. hazard, aiihaine. Eenen
Siazaard doen. Zulk een koop is een hazaard. Zie B.\AlA.\i('r.

AVant ick mccnde naer den scliyn

Dat' or hazard ma^iX^ /yn.

(L. Vossius.i

— Ik znl I'r mljnen hazaard van gcnieten , zegt men oni

zicli aaii le inoedigen in het ondernemen van lets waar de

nitval van twijfelachtig is; even als men ook zegt die nict

en rischicrt en heeft niet, of nog patientie! Vriend, ge

gaatdaar lets aan dat kwalijk zou kunnen uitvallen. Anl-s\

Nu, tot daar : ik zal ei mijnen hazaard van geuieten

!

— Een geschenk dat men \an de kermis of van de jaar-

markt medebrengt voor dezen die thuis gebleven zijn, fr.

_/b?>Y. Een hazaard krijgen, ontvangeu. De moeder bracht

eenen hazaard mede voor hare kinderen. Ik heb eenen

peperkoek voor mijnen hazaard onlvangeii. De hazaard

wordt ook Feeste genaamd.

HAZE, m. Zie haas.

HAZEGARS, HAZEGERS (uitspr. -gas, -ges, zie

RS), o. .Soort van gras met lange en.dunne hahnen, ook
Koorugars, alopeciirtis agrestis L. Eenen pijpsteel zuiveren

met eenen halm van hazegers.

HAZELAPIJN, m., vklw. -lapi/'ntje, klemt. u^pi/n.
Jonge haas minder dan een ja.-ir cud, h.jeune lievre.

HAZEMUIL («vl. HAZEMULE, zie UI), v. .Soort van
hofbloem, anders ook Kalvermuile geheeten.

HAZENOOT (wvl. -note, -neute), v. Hetzelfde als

Ilazelnoot, buschnote. <v Van elckx de groote van een
haesenote. > (Jac. Desmet.)

HAZEPLAAT, -PLATE, v. Bij landb. IJzeren plaat
die (ill vciNterking langs het midden van den ploegbalke ligl.— Niet te verwanen met den Muilband.

HAZEPOOT, m. Eene plant, Inztda caynpestris DC,
jiinciis catnpestris L. De lieide groeit vol hazepnoljes. Er
groeit daar vecl h.azepoot.

HAZESTROP, o. Een strik, eene koorde met eenen
schuifknoop, die men in den gron.:l stelt om hazen te van-
gen, fr. collet.

HAZETUK, in., vklw. hazetnkje, hazctiikskc{n . De
korte en liclite slaap van eenen haas.

— Eenen hazetiik doeu (eene korte poos slapen). Den
nacht overbrengen in hazetukjes.

HAZEVEL, o., k.peau de lievre.

— Ilet hazevel aaiitrekken of aanslroppen, het hazcpad
kiezen, vhicliten.

HAZEWIND, m. Zie de Wdb.
— i <'or honden voor haze-wind loopen, zie HOND.

HAZEWINDDURST, HAZEWINDDORST,
ill. Hniigcr, fr. faiin. Hazewinddurst krijgen van lang te

arbcidcn. Ik lieb hazewinddurst van te reizen.

— Kil. Hase-winden dorst, \ioa^ex, fames.

HEBBELIJK, adj. Welvoegelijk, fatsoenlijk. Zich

hebbelijk gcdragcn. Hij zit niet hebbelijk aan tafel. Ge moet
u lielibclijker kkeden.

— bijw. Redelijk vee), sterk, geweldig, fr. bien, fortc-

inent. Ik stond daar hebbelijk te zien ! Gij zijt er hebbelijk

wel mede (spottender wijze). Hij was toch hebbelijk gram,
Hij heeft daar nog al hebbelijk gedronken. Hij kan hebbe-

lijk zingen, hebbelijk schreeuwen. Hij zal hebbelijk horkeu
als hij dat verneemt. Ik zou hebbelijk blijde zijn, indiqn hij

mij dezen dienst bewees. « 't Dochte mij dat 't al mocste
zcven zijn ! 't Is er al achter, en hebbelijk zelve. » (K. Calle-

bcrt.) « Zij zullen hebbelijk met u lachen ! » (Id.)

— Tnsschen halfen hebbelijk, niet te wel, zus en zoo,

h. entj-e le zist et le zest. Het gaat maar tusschen half en

hebbelijk (het gaat maar gemeen).

— HEiiBELijKHEiD, V. Fatsoenlijkheid, deftigheid, wel-

voegelijke bonding die ons achten doet. Hij past op zijne

hebbelijkheid (hij tratht zich eerhjk te gedragen, fr. il se

respecte). Gij zorgt niet genoeg voor uwe hebbelijkheid. Op
zijne hebbelijkheid ziiten (welvoegelijk en deftig nederzitten).

Zich op zijne hebbelijkheid zetten (zich deftig aankleeden).

Hij staat vandaag op zijne hebbelijkheid om zijnen Paschen

te houden.

HEBBEN. Hoewel dit werkwoord bij 't volk allijd

vervangen is door Ein (zie EIN!, nogtans de afgeleide

Hebbelijk, Hcbbtlijkheid, Hebbing, zijn van dagelijksch

gebruik.

— Over zich hcbben (wvl. over eens ein, zie EENs en

ein), gewoonli)k hcbben, als aangeljoren hebben. Hij heeft

wondere manieren over zich (wvl. over hem). Zie daarvan

breeder onder over.

— Achter hebben (wvl. achter ein), in voorraad hebbcn,
fr. avoir en reserve. Als die eerste middel niet gelukt, ik

heb er nog twee andere achter. Ge moet het brood wat
spareu, ik heb maar een meer achter.

— Ik zal u hebben (wvl. 'k zal 11 ein), wordt gezeid

bedreigender wijze, in denzelfden zin als Ik zal 't u betaald

I
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zettcn, fr. faurai ma manche, je te rcttcontrcrai en

ilicmin, tu me Ic paicras. Wachl maar een \veini<;, ik zal

liciM wel hebben. !k hcb hem daar school) gchad! —
I Mmiciit in denzclfdcn zui zegt men 00k : Ik zal u krijgcii,

ik /,al u vinden

.

— llct op iemand /ifbbin (wvl. het ip iemai cin, /.ie

ii N en ein), iemand aanzien als de oorz;uik van iets,

,< enlijk in een kwaden zin. Ik heb eene schcnkagie ont-

i.L"'n, zonder te weten van wien, maar ik had het op u.

Mod heeft hem eene leelijke poets gespeeld, en ik gcloof

cl.it i-ij het op mij heeft. Op wien heeft hij het, dat zijne

underncming mislukt is ? » Jejihens alle die ghuene doer

hyt cenichsins hardt up hadde. t, (X. Despars.)

— IVeten iemand tc hebben (wvl. weten iemen t'cin),

iemands zwakke zijde kennen, de kunste weten oni in

iemands gunst te staan, om hem te behagen en aldus te

verkrijgen al wat men wih. Hij is gierig, maar niet voor

dezen die hem weten te hebben. Haar man is norsdi en

stuur, maar zij weet hem te hebben, en hij is haar loegenc-

gen. Die vieiers weten hem te hebben. Gc moet hem weten

te hcl)ben, dan is hij gevoegzaam.

— Jets, veel, nveinig hebben van, gelijkenis hebben met,

er op trekken. Hij heeft in zijn aanzicht iets van mijnen

breeder. Dat kind heeft veel van zijne moeder, weinig van

zijnen vailer. Die vogel heeft in zijne stem iets van den

naclitega;il.

— Het hebben op de borst, op de borst aangedaan zijn,

fr. itre attaquc' de la poitrine. Hij heeft het op de borst.

— Niet hebben by... (wvl. niet cin bi...), met het accent

op niet. Xiet kunnen in vergelijkenis komen met... fr. n'ctrc

rien en cotnparaison de... Het \Tiur dezer wcreld heeft uict

bij "t vuur der hel.

Die slanghe die soo schiet,

£n heeft noeh by de sonde niet.

(A. Poirters.)

— Veel, weinig of niets hebben (wvl. cin) voot iemand,

\ oel, weinig ofgeene genegenheiden bezorgdhcid hebben

1 hem. Hij heeft niet veel voor mij. « Tegen de gene die

I// voor hiin seh'en hebben^ en niets ofte te weynig

r den Aermen. (Vaelande.)

— Jets hebben tegen (wvl. entwat cin tegen), er meer of

niin tcgenstrijdig aan zijn, iets hebben tegen te zeggen. Hij

heeft veel goede hoedanigheilen, maar ik heb er tegen dat hij

'

t beschciden is. Doe zoo 't u lust, ik heb er niets tegen.

H'illen hebben (wvl. willen ein), beweren, fr. pre-

Ire, Zij willen hebben dat hij vermoord is. Is het waar

liij zijne schuld niet betaald heeft? Men wilt het hebben,

n le prctettd, Hij wilt hebben dat ik de oorzaak daar

^iii zou zijn.

— Zi/'n gedj'e hebben in iets, zie GEDJE.

—HEBBEN, z. Aan-, Binnen-, In-, Neder-, Om-,
' iiidvi-. I Ip-, i;)pen-, Uit-, Vast-, Voor-, Weg-.

HEBBING, V. zonder mv. (met het bezittelijk pronom
adjectief mi/n, mv, zi/'n, enz.). Bekomst, de slaat van iemand

die, of van iets dat alles heeft wat er noodig is. Eenen werk-

man zijne hebbiug geven (hem van liet noodige vfjcdsel

voorzien). Met twee pinten bier heeft hij zijne hebbing

(liwft hij drank genoeg, heeft hij alles wat hij hebbc-n moet).

' buikskcn zijne hebbing geven. Die koe heeft hare hcb-

.; (heeft genoeg geeten). Het brood heeft zijne hebbing

als het genoeg gebaklcen is en bekwaam om geeten te wor-

den. Het ledcr heeft zijne hebliing als het, in de hnidevet-

terie gereed zijnde, bekwaam is om gcbruikt tc wordcn door

.schooniakcrs, enz. De zccp hccfl hare hebbing bij de zeep-

zieders, als zij, op het glas gelrokken, klaar en vast en kort

is. Een akkcr heeft zijne hebbing als hij genoegzaam ge-

mest en geploegd is om vruchtcn voorl te brengcn ; enz.

Eenen akker zijne hebbinge geven.

HEDENT, bijw. Heden, vandaag. « Ten daghe van

hcdent. » (X. Despars.) — Zie 1'.

'HEDERICK, bij Kil., zie harik.

HEED, o., scherpl. ce. Heideplant, cng. heath, Ir.

bniyere . De bezembinders onderscheiden twee soorten van

heed : Tern heed, eriea tetralix L., en Wild heed, erica

cinerea L. Tem heed is zachter en zeldzamer dan wild heed,

en daaron) kost een bezem van tem heed meer dan een

bezxm van wild heed. Het heed groeit veel tusschen de

krakke oS.potheed AVaarboven het zijne eirond-kruilivormige

bloempjes vcrheft dat het leute is om zien.

— Voor een doiren grond of streek die niets voortbreugt

dan wat heed of krakke ot nog min, zeggen wij heie (heide),

veld, krakkegrond, enz. ; maar nooit Jieed, dat enkel ge-

bruikt wordt voor de heideplant. Dit ontlerscheid vindt men
oolc bij onze schrijvers. « Een besten bessera van eedt. »

(Z. V. Male.) « Onse schapen sijn ghestell up een drooghe

here. . (Id.)

-HEED, z. Pot-.

-HEEDE. -HEE, z. Xoord-.

HEEDTREKKER, m. HEEDTREKSTER, v.

Iemand ilic litcd liekt, heide verzamcll, om bezems le

makcn.

HEEFSEL, HEFSEL,o. Zuurdeeg, hijsel, fr. lez'ain.

HEELEN, heelde, gehceld, b. w. Invetten, sprek. van

eenen nieuwen ijzeren pot dien men gloeit en met vet of

smeer doorwrijft, om hem tegen het roesten le beveihgeu

en ook om de spijzeu, die men er in kookt, gceneu slechtrn

smaak le geven. Eenen ijzeren pot heelen.

— AVaarschijnlijk hetzcllde als Heilen (zie E), dat Kil.

verlaalt door sanare, sanumfacere (gezoud maken).

— Vandiiar Onlheelen.

HEEMSKINDEREN, o. mv. Zie AVMlN.-i/.oox.

HEEMSZOON, m.-Zie av.mij.nszoon.

— HEER,/. Bieuht-, Groot-, Kabaan-, ICavaan-, Khiit-,

Schouw-, \Raai-, N'ikaar-.

HEERBERGE, v., zw.arc «•. Zie hekbeug.

HEERBRAND, m. Zoo si^elt het Alg. I I. Idiot, een

woord dat wij Erfbrand scbrijven. Zie aid.

HEERD (met zware ee), m. HetzelfJe air. het holl.

Haard, dat wij niet kennen. Eigen heerd is gon I weerd.

— Over h crd imnen, bij anJere menschen tiiuis liggen,

geene eigene woning hebben. Hij woont daar over heerJ,

in afwachting dat er een huis openvalt.

HEERDE, bij Kil., ziconder HEREI..

HEERDE, zieonaKrHERNE.s.sE.

HEERDELIJK, adj. Zie iif.rijei.ijk.

HEERDEN iniet zware ee), zie herden.
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*HEERDNESSE, zie heknessk.

HEERDWEMEL, m. IJzerenkeulifngcricfbestaaiulc

nit eene staiiy met ccncn arm; de sfang rust tegen den

vcurster in twee kramraen waarin zij draaicn kan ; de arm

cindigt op cciil-m liaalv waaraan men zware potten hangt,

om ze gemakkcliik van den heerd of op den heerd te wen-

den, volgcns dc licweging die men aan den heetdwemel

gceft. Dc hcfnhvcmcl is vast aan den niunr nevcns den

hccrd.

HEEREBOER, m. Rijkc kindbduwcr die leclt gclijk

cen Iicer.

HEEREKOETS(E, v. Rijtuig van ccn lijk man,

karos, staaNicwagen, fr. carosse

.

—HEEREN, z. Mijn-,

HEERL, m. Zie herel.

HEERLAAR, m. Zie herlaar.

HEERLAREN.adj. Zie herlaren.

HEERNTE. v. Zie hernte.

HEERNTEN, adj. Zie hernten.

HEERNTRIL, m. Zie HERNTRlt,.

HEESTER, o., sclierpl, ee. Een hof met fruitboomcn

of plantsoincn, rondom bemuurd, en gemcenUjk met een

huis daaiin of daaraan. Te Brugge zijn er heesters vvaar

men lierbcrg houdt. In cen hcester wonen, Zy maken der

vryen kmdl van, ofte ncrstercn, hoffinghen. » (Z. v. Male.)

HEET, adj. Vroegrijp, vroegtijdig, fr. pre'coce, hdtif.

Heete erweten, fr. dcspots pre'coccs.

— Jlfet .ic hfete steeky 7tietdcheetc naaldc naaicn, ras en

haastignaaien, andersgezeid Met de zaterdagstekj naaicn.

Jk ga moclcn met de hcctc stelie naaicn tmi vandage dit

kleed gcdaan te krijgen. Dat is nut dc licclc naalde gc-

na.aid, men zict het web

HEETBROOD (wvl. heehkooij, zie d, en heicte-

i:rooij), (.. Kroocl dal warm uit den oven komt, dock bez.

te Brugge Een dikke koek van wittebrooddeeggebakken,

eenen vuist hoog en breed. De heetbroodjes komen uit den

oven aanccngebakken. Zij verschillen van de Loreinekoeken

die langer en minder zijn.

— Ilectbrood ttompen of ttiilen, 's morgens op eeuen

hoorn toeten om de burgers te verwittigcn dat het heet-

brood gebakken is. Men trompt heetbrood bez. in den

uchtend van Nieuwjaar, van (Jnnoozeleltinderendag, van

Dcrlienavond en van Verloren maandag. 's Morgens tnit

de baklier lieetbrood voor die er mede wiilen ontbijien.

Tsa tes al vastenavendt, inzwelglit nu /«rrt; omit.

(Ed. de Dene.)

— Heetbrood tuiten eer 7 in den oven is, mossels roepen

ccr men aan land is, fr. vcndrc la pcmi de I'onrs avant de
I'mvir mis par terre.

HEETEKOEK (wvk -kouke, zie ou), m. Pannekoek,
palulk, dunnc rondc koejc van temper of spuns gebakken,

h. palette, llcctckoekcn baliken, heetckocken eten.

— Niet tc verwarren met Ovenkoek.

— heetekoekpan(ne, V. Waarin inen heetckoeken balit.

— Zi/vliegen ?necr of dc hectel-oclcpan op Vastcnavond,
zegt men van lieder. die haastig rondloopen om iets te ver-

richten.

HEETEN, ih-rtte, gc/ieet, m den zin van Heel malicn :

en ///(/. ge/irr/eii, in den zin van Nocmcn.

HEETEUR, o., scheqM. ee, klemt. op««-, zondcr 11 ,

Vroegrijpe vmcht. Wordt gezeid van moeskniiden, ]

gewasscn en fruitboomen die vroegtijdig opwassen en rijji'

Die soort van erweten is beeteur. Er zijn twee sooiten \aii

koolzaad, heeteur en koudzaad. Onder die fraitboomen is cr

wciin'g hcctcur. Zie HEET.

HEETSEL, o., schcrpk ee, zonder mv. Alle lichte

brandstof waarmede men den oven heet om te bakkcn.

Rijshout, sclialmhout, scheisterhout, doornen en bramcn,

drooge duinhalm, lemen van vk^s, koolzaadstroo, enz., dat

is al licetsel voor den o\eu. Geen liectsel meer hebbcn om
brood te bakken.

— Vgl. keitsel in 't Aig. I'i. Idiot. Kil. Heytsel.

—HEETSEL, z. Oven-.

HEFFEN, hief, gehn'en en gehoffeii (uitspr. n^ln'ii. '/.

zie GE), b. en o. \v. Oplichten, fr. /ei'er, souid'cr; rij/fu.

fr. se lever, se soiilez'er. Hij hief raij op het peerd. Ik hcli 1

1

aan gcliofTen, en 't woeg wel twintig kilos. De wind li

fr. le'i-ent se leve. De kiekskens kropen met zoo velen I'v

dc klokhen dat zij er van hief. «. Hoe d'water hoogher 'a

en clam, hoe oock de arcke van Noe uacrder den henicl 1

en hie/', v (J. David, s. j.)

— Heffen en leggen, overwegcn, overleggen. « lek /><

en legglie hoe ick goedt bewys en rekenynghe gheven s.il.

(Id.) « Hy begoste in sy selven te heffen ende te legghen.

peysende hoe dat... » (Id.)

Heft hoe datjc moet beginnen

Uwen naesten tc beminuen.

(P. Dcvynck.)

— Dit wcrkw. en zijne sanieiigcstcldc Afheffen, Ophel I
>

Uithefi'en, enz. zijn ook gelijkvloeiende (liefte, yv /,

wanccr zij in eenen stoffelijkcn zin gebezigd worden. I
'

zeggen wij : Hij hefte met zijne twee handen,maar'tgewi. la

verpoldc niet. Hebt gij de kaarten reeds afgeheft? fr. a,': -

i'ons eotipe les cartes? Hij heeft dien zak graan opg<k> li

nut eene hand. De wageu zat .in 't slijk gczonken : uij

hel)ben hem uitgehcft. 1 Een gioot man die zijncn s

om hooge hadd' gheheft. »
(J.

Van Heunieu.)

—HEFFEN, z. Op-, Over-, Voort-, Weg-.

HEFNET, n. Zie iii-i-nettf, v.

HEFNETTE, i., HEFNET, u. Eene plattc m .

kantte vischnet die aan de vier hoeken opengespannr:i '

liij middel van twee halve hoepels kruiswijs over malk; ,11
;

men laat, met eene pertse, die net in 't water zinken. '

licht ze dan op met den visch die er op ligt. Anders >

Krnisnet en Deknet genaamd, fr. c'chiquier, carrelet.

HEFSEL, o. Zie heefsel.

HEFTE, V. Ophcfling. lemand eene hefte gcven (hrm

eenen schop geven dat hij cr van ophcft). Ga of gij l^iij^l

eene hefte.

'HEGHEN, HEGHENEN, liij Kil., zie en

.\jieken.

HEI, v. IMclkhei, hui, wci, iu petit-lait, inegiie.

HEI, HEIE, v. Zware houten blok om palcn in J. n

grond le ilrijven, fr. hie, nioiiton.
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— Bij olicslagers. Zwaav stuk hout of boom die, telUdi^

door tlen molenas opgelieschen, ueer\'alt cm de olie uil dc

voorslagzakken te persen.

— Bij holders. Heie leg-gen, halfwege boilen om het spel

van anderen te belemmeren, anders gezeid Blolckcn. Leg
hcic. Mijne bol ligt heie.

—HEI, —HEIE (sensn diverse j, /.. Dwing-, Kcern-
niellc-, Los-, Melk-, Pap-.

-HEID. In plaats van dezen uitgang hcid, hoort men,
in ci^n groot deel van Vlaanderen, den uitgang /, met den-

zelfdon klenitoon als heitl. Dus :

gierigheid — gierigi,

windloosheid — wiindloosi,

klaarheid — Idarigi,

beliendigiieid — bendigi,

traagheid — traegi,

vuiligheid — vuligi,

godloosheid — godloosi,

groenigheid — groenigi. Enz.

— Er zijn zelfs w., b. v. schasi (schaarschheid), die

ovcral met dien uitgang i gebezigd worden.

— Vgl. oudlioogd. Insi (loosheid, gebrek, mangel), en

piuitdi (beveeldheid, beveling), bij Delfortrie, Analog^ies,

bl. 2-c, on 305.

HEIDENSCH, adj. — Heidcnsch nies of mest, zie

jiEs, 3'.

HEIE, v. HeideveM, fr. bruyere, lande. Eene uitge-

strekte heie langs de zeediiinen.

Al saghe ic rooscn, acoleyen s]OTitcn

Opter heijen buten.

(A.Biins)
— Zie HEED.

— Ook zware houten blok om palen in den grond te

drijven, zie hei.

HEIEN, heide, heh geheid (fvl. held, zie ge), o. w.

Weicn, tot hui worden, hui opwerpen. Hoe meer water er

in de kernemelk is, hoe meer deze zai heien.

— Waterachtig of vochtig worden. De oogcn heien als er

tranen in blinken of hangen. Eene wonde heit als zij

brandwatcr opwerjit.

HEIEN, heide, geheid, b. en o. w.Den heiblok tiekken.

fr. hier, piloter.

— Heien en slcien, eig. Met de hei en de slei werken, fr.

Ir.n'aiUer avec la hie et Ic maillet. Van daar in 't alg.

/ wiren arbeid doen, zwoegen, werken en slaven. Hij heefl

i;. heel zijn leven geheid en gesleid. De boeremeid meet daar

heien en sleien van 's morgens tot 's avonds. Als hij den

grondigen dag heit en sleit, wint hij nauwclijks genoeg om
zijne kinderen te spijzen.

— Heie?! en trekken, hangen en heien, op eene verveleade

en onbetamelijke manier gedurig aan iemand hangen en

ti-ekken. Dat kind hangt en heit gedurig aan zijne moeder.

Die jongen blijft nooit in de palen : is hij boos en weder-

spannig, er is geen spit mede wendelijk : wordt hij eene

poos zoetaardigen niinzaam, het is al hangen en heien. Eene

deugdzame dochter gedoogt niet dat men aan haar heie en

trekke. De ware liefde bestaat niet in heien en trekken.

HEIEN, heide, heb geheid (fvl. heid, zie ge), o. w.

r.rieschen, fr. hennir. Het heien van de peerden. Het peerd

llrit.

— Men zegt ook Neien (zie n), dat Kramers opgeeft al^

verondcril. In Vlaanderen is Heien en Neien van dage-

lijksch gebruik. Het eng. to neigh bet. hetzelfde.

— Vgl. De Jager, Frey. in v. Wigchelen.

HEIGROND, m. Hciaarde, fr. terre de bmyere. Hei.

grond halen om er bloemen in te plantcn.

HEIKEREN, heikerde, lieb geheikerd, o. w. Helkeren,

kwerrelen, herkauwen, fr. ruminer. De koeien heikeren,

HEIL. Het hei! hoiiden, het volhouden, niet ten

onderen gaan, in welstand blijven. Na de dood hunner

ouders zijn de kinderen alien ten onderen gegaac, buiten

eene dochier die het heil gehouden heeft.

— Is dit heil hier substantief voor ^<?/;(/{', of is het adjec-

tief voor heel, geheel, bij Kil. heyl, \. integer, salvtis?

HEILIG, adj.— Noo was ook eenegroote heilige, zie NO.

HEILIGDAG, m. Feestdag die in de kerk ge^erd
wordt, fr. /(>;/;• de fete. De zondagen en de hciligdagen.

HEILIGDOM, o., vklw. heiligdomken. Een kasken of

doosken waarin eene heilige relikwie bewaard wordt, fr.

fhylaetere, reliquaire. Hij gaf mij een heiligdomken met
eene relikwie van mijnen heiligen patroon er in.

HEINZE, v. ZieEiNZE. Vgl. heize.

HEINZEVIJLEN, o. w. Zie einzevijlen.

HEIRKLEED, o. Zie ne^rkleed.

HEIS, m. Kin/o. Zie EIS.

HEISBEENDE, adj. Zie eisbfj;nde.

HEISELAAR, in. lemand die veel heiselt, die niets

kan dragen zonder er entwat van te laten vaUen.

HEISELEN, heiselde, geheiseld, b. w. Zeelen, strooien,

sturten, fr. re'pandre, sprekende van natte of drooge dingen,

waar\'an men door onachtzaamheid een deel nutteloos !aat

wegvallen. Hij kan niets dragen zonder er een deel van te

heiselen. Als gij stroo of hout draagt, ge meugt er niets

van heiselen. Hij heefl zooveel water geheiseld in 't drjigen

van die eeniers, dat er de vloer van stroomt.

— Absoluut, zonder regiem. Als ge drinkt, ge meugt niet

heiselen. Draag dat zonder heiselen.

— 0. w. Als men het rijpe koorn van den akker haalt, is

er altijd een deel dat heiselt, en het geheiselde graan blijft op

den gro::d liggen en kiemt. Het is nioeilijk een vat vol

water dragen, zonder dat het heiselt. Leg zooveel kalk op

den wagen niet : het zal heiselen.

— De grond lag vol geheiseld met graan, met stroo, enz.

Overal waar de wagen voorbijgereden was, lag de weg vol

geheiseld met hooi.

— Niet te verwarren met hij'selen noch met cselen (eer-

selen, aarzelen). De drie woorden hebben elk de schuifel-s,

maar de klanken ei, yen e worden klaar onderscheiden in de

uitspraak.

— In plaats van Heiselen zegt men ook Heisteren.

—HEISELEN, z.Uit-.

HEISELING, V. De daadvan heiselen.

— Eene vrouw die veel heiselt, heiselaarster. Zij is zoo

eene heiselinge. — Zie ING.

HEISTEREN, heislerdc (wvl. ook hcislcrdege, zie

iMl'ERiEcr), geheisterd (fvl. heisterd, zie GE), b. en o. w.

Hetzelfde als Ilriicleii, fr. repandre; sc repandrc.

HEISTERKADEISTER, bijw. Hetzelfde als Hcis-

teikapci;>tcr.
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HEISTERKAPEISTER, bijw. In w.inonb, fr.

pcl<-))i<'lr. De lii.ckcii hii;en al licistcrka]ieiitor over den

vloer.

HEISTERSCHEISTER, HEISTRISCHEIS-
TRI, bijw. Oveilioop, in wanorde, wijstcikapeele, h. pcic-

mck: Al de huisraad lag al heisterscheister. De wind wierp

het al heisterscheister.

— Dit woord is gevormd van heisteren en scheistercn,

en bet., eig. Gozeeld en gedeeld, gestrooid en gescheiden. -

HEITE, V. Afgescheurd stuk van con kleed, lomp,

vodde. Jlcitfii en treiten, lappen en kulten, sluiisen en vod-

den. De schooister is gekleed in lieiten en treiten. Al hare

Ideederen zijn maar heiten en treiten. Op de oude klecder-

markt zijn vcel heiten en treiten.

HEIZE, V. .Soort van breede ladder die men iirde lengtc

boven de krib van eencn stal hangt, om er hooi, stroo en

dergelijk voeder in te leggen voor de peerden; anders oolc

Rasteel genaamd, fr. rdtelicr. De heize is vol. De lieize is

ijdel. Men moet geen hooi in de heize laten (spreekw.).

HEIZE, V. Hetzelfde als Heinze, eioze, bij Kil. heyusc,

cyitsc, luyst', huysc, 1. ansa. De heize van een ketel.

Die u (Maria) blameeren en zoo haer ieven inden

Die en zelen hem niet verbranden aen de hcysc.

(A. Biins.)

— De vorm heize wordt meest gehoord aan en binnen de

oostvl. grenzen; wij zeggen heinze^ cinze,

HEK. Zie H.\K.

—HEK, z. Achter-.

HEKEL, ni. Haak van den inker eencr ziksem, fr. cro-

chet. Het is met den hekel dat de zeis vastgehaakt wordt in

het hekelgat van den slaf of steel. — Zie inker.

HEKEL, ni., doch meest v., fr. se'rait(oir.

— Bij borstehnakers. .Soort van ijzeren kani bestaande

uit onitrent vijftien kloeke en lange landcii die vastgevezen

zijn aan den werkbank, om er het haar op uit te hckcleii.

— Afkeer, fr. m'ersion. In de Wdb. cl;tl.

-HEKEL, z. Voor-.

HEKELDIKTE, adj. attrib. In groolc meuigte bijicn

gehjk lie landen van eeue vlashekel, fr. dm eoinmc tnoiiches.

De pokken zaten hekeldiktc op zijn aauzicht, of vX)n aan-

zichl zat hekeldikte \&n de pokken. De menschen slonden

hekeldikte in de zaal. De lupsenis zaten hekeldikte op dien

fruitbooni,

— Hekeldikte vol. De zaal stond hekeldilite vol van de

menschen. Die boek is hekeldikte vul van de faulcn. Die
boom zit hekeklikte vul rupsems. Het gaat reinen, de lucht

zit hekeldikte vul.

— Men zcgt ook Hekeltanddikte, hckcllandedikle. — Is

dikte hier niet voor dichtr^

HEKELEN, hekeldc, gehckeld, b. en o, w. Bij borstel-

n.aker.s. Het haar, waarvan men eene breuze of Ijorstel

maken wilt, door den /wkel halen om te zuiveien en strek

te maken.

-HEKELEN, z. Uit-, Voor-.

HEKELGAT, o. Een kleen gat of kuiltje bezijden aan
het onderste einde van den staf of steel ecner zeisen, en die-

nende om den hekel van den inker te vattcu.

HEKELTANDDIKTE, zie iikkeldikte.

HEKELVEE, m., klemtoon op lu. lemand die 1 i-i

en verdrietig is, die met eene geveinsde bedaardheid o;i

lioudelijk zijn misnoegen te kennen geeft over iets dat t' .

zijne goestinggedaan is. Haar man is een hekelvee. Die \v !

vee zoii iemand het herte afknagen. Het is eigen aan en
hekelvee van te zeggen :. haddet gij dat gedaan, haddet gij

dat gezeid, haddet gij de zaak alzoo geschikt, ge moest dat

voorzien hebaen, hadde 't niet beter alzoo geweest, enz.

— Ik schrijf dit woord met eene /;, omdat er eene is in

Hekelteel, bij Kramers vertaald doot/emme acaridtrc ct

iinpcricuse, Xantippc.

HEKE-PENNING, m., met den klemtoon op pen,.

Een tooverpenning, iieksepenniag, anders ook Vliegende

Pauw geheeten, bij Krani. Hekpenning, Duivelspenning.

— Zie PAUW.
— Vgl. het eerste deel hcke met lieks, eng. hag, fr. sor-

cicre. Ofwel, aangezien de klemtoon op ^tvz«;>/^ valt, aan

het ijslaudsch adj. hag, d. i. schalk, ervaren.

— « Volgens Kuhn, niederdeutsche Sagen 470, moet hij

die eenen « Heckethaler » of eenen « Brulpfennig » wil heb-

ben, in den langslen nacht eenen zwarten kater in eenen zak

steken en dien zak vast,ja met 99 knopeu toebiuden. Daarop

gaat men te kerkwaard en de kerke driemaal rond. leder-

maal als men aan de deure komt roept men naar den koster,

door't sleutergat. Den derdenkeer komt hij; dat is deduivel.

Toen vraagt men wilt hij nen haze koopen, en men krijgt

voor den kater in den zak eenen Heckethaler. Dan moet

men zoo liaast mogelijk wegloopen, immers krijgt de kooper

al de knopen los en haalt hij den vtrkooper in, deze wordt

den nek gebroken. » (G. G.)

HEKKEN, o., inv. htU-ens, vklw. hekkentje. Het zelfde

als het lioU. Hck, slagboom (stuk hout of vergjiring van

stukkcn hout om den i.igang van eene weide, van eene

pachthoef, enz. te sluitcn) ; balie v.hm een huis, fr. balu-

strade.

— Bij vlasiooters. VlasheJcken, benne. Zie aid.

— Bij mulders. Zie achterilek. « Eene jonglie macchf

tlnod ghcskgeu van Ae hckieti van eene nnielne. »(Kr.v. Br.)

—HEKKEN, A. Klocf-, Meulen-, Vlas(ch-.

HEKKENIER, m. lemand die voor de vlashekkeus

zorgt iu de Leie. Het vlas, dat in de Leie geroot wordt, ligt

in hekkens of ben nen ; en de hekkenicr moet zorgen dat deze

beniien niet wegvlotten, en dat zij ten bekwamen tijde uit

het water getrokken worden. Hij heeft vier jaar lang hekkc-

nier geweest.

HEL, HELLE, v. Bij hommelrecders. Groote ruimt;,

trechtervormig tusschen vier muren besloten, zeer wijd vair

boven, nauw van onder, en onitrent tien voet hoog, tusschen

de viering en de vlako in eenen hommelast. De viering

onder de hel is eon gewelfd foinuis, de loop geuaamd,

waarin eene soort van steenkolen, frannekolcn genaamd,

gcbrand wordt die weinig of geenen rook geeft. In hot

gewelf van deze viering zijn cr op zijds verscheidenc trck-

gaten langs waar de gloed van 't vier in de helle opstijgt.

Boven op de helle ligt de vlake, d. i. een dicht roosterwcrk

van hout of ijzerdraad, dat, met hooge randen voorzien, als

eenen bak uitmaakt waarin men den verscligeplukten hom-
mel legt, die daar, doortrokken van de hitte die uit do

helle opstijgt, in de weerdij van tien uren volkoiuoutlijk
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ULihoogd wordl. lii den voorkaiil tier lielle is cell liekbt-ril

..f ccne deur die men opendoel nm, als hct vuur uityedoofd

i^, de helle te kuischen en te zuiveren van 't gecn er door dc

vlake gevallen is, ofwel om, terwijl hct vuur brandt, appels

to braden te leggen op de zeii!;i; d. .i. op het gewelf van dc

\iering. Deze hcUc is haren naam vcrschiildigd aan de

"I < «ite hitte en duistornis die cr in heersclicn.

—HELDEREN, /. Op-.

HELDER OP, bijw. Neerstig aan, met moed en

kraclit, dwars door, zonder aarzelen nocli toeven, vantrotecr.

Helder op gaan, fr. marcher resolumcnt. Helder op zii.gen.

Helder op slaan. Hekler op loopen . Heklcr op sjireken. De

uachtegaal zingt helder op in den nacht. Het leger trok

helder op tegen den vijand. Het donderde helder op, eene

ure lang. Men stak de muitelingen helder op in 't gevang

De klerk schveefhelder op. Hij zeide helder op zijn gedaclit

Het vriest helder op. Hij viel helder op aan den arbeid.

HELEBUT, m. (niet v.) Hetzelfde als holl. Heilbot,

een zeevisch, h. Jli'lan, holibnt

.

HELFSCHEEDE, v. VVcstvl. vorm van Halfschoid,

dat Kramers verklaart door Helft, fr. moitic; Kil. Helf-

scheede, mciiinm, mnh'a pars, dimniiiim. i Indien het

overleden kint gheen breeders, oft susters achter en laet, soo

deelt den voorschreven langhst-levenden de gherechte /iclft-

srhrcde vanden goede van sijn kint, blijvende dander hclft-

':'rde ten profijte van de collaterale vrienden. » (Cost. v.

I 1 1 loo, XVIII, 7.) « Den voorseyden blijver ofte blijvigeen

^1JU niet toe-sprekelick dan voor i'helft-scheede vande schul-

den vanden steifhuyze. » (Cost. v. Nieiipoort, x.\.)

HELFT, m. Zie hklt.

HELFTSCHEEDE, v. Zie helfscheeue.

HELFWINNING, v. Zie h.axfwinning.

HELKEREN, helkerde; heb gekelkerd, o. w. Her-

kauwen, h.ruminer . Koeien, schapcn, geiten zijn helke-

rende dieren. Als de koe niet helkert, 't is teeken dat zij

ziekelijk is.

— Men zegt 00k Hilkereu, Htdkereu. Kil. hecft Huc-

ricken.

— Vgl. ia\-ERRELEN.

HELLE, v. Zie hei..

HELLEBEKKEN, hcllebekte, heb gehellebekt, o. w.

Een leclijk ge/iclitc trekken, bez. met de tong uit testeken

en de oogen open te spalkeu, om te schimpen. Booze

jongens hellebekken achter himne ouders of meesters, of

ook op o/ tegen malkander. Leelijk hellebekken.

— Xiet te verwarren met Herrebekken.

HELLEBROK(KE, v. Hellemeutjzieald. Eenehelle-

bnikke \an eeuen jongen.

HELLEDONKER, adj. Zoo donker als de hel, nit

der mate donker. In cenen holledoukcren nacht. Het was

hellcdonker,

HELLEJONG, o., mv. -joiigcn, vklw. -jo/igsiri/i.

Appel die in de hcUc van de hommelkeet gebraden of

gekeusterd is. Hellejongen eten.

HELLEKAPELLE, v. Vlinder, Hiefoutcr, fr. />a-

pillon.

• - Stukje hout of sleen dat de jongens met kolven voort-

slaan, andcrs ook Zeuge en Ketse geheeten, fr. cochonnet.

Zie K.\ATSE.

HELLEKAPELLEN, helleltapelde, heb gehelleka-

peld (M. hellckapeld, zie GE), o. w. Kinderspel, anders

ook Zeugejagen genaanid.

HELLEKEER. m. Zie ellekeer.

HELLEMENT, o., klemt. op ment. Duivelsche

jongen, satanskiiid, schelm, fr. liititi, micTre, itn petitpes/e.

— hellementen. Wordt voor een adjectief gezet even

als duivchch, helsc/i, in de 1 zin van Geweldig, uit der mate.

Hct was hellementcn schoon. Hij heeft hellementen veel

macht. Hij lean hellementen luid schrecuwen.

HELLEN, helde, gchcld, b. w. Buigen, h.pencher.

Zijn hoofd, zijn lichaam hellen, ix. pencher la tete, le corps.

Zich hellen naar voren, na;ur achter, op zijde. Eene bierton,

die bijkans ledig is, hellen om er de rest van te tappen. Het

drinkglas hellen op den mond van een kindje. Eenen inkt-

pot hellen, om er inkt irit te nemen. Een boonipje hellen om
er fruit af te plukken.

— Overal van dagelijksch gebruik.

-HELLEN, z. Xeder-, Om-.

HELLESTOUT, adj. Uit der mate stout. Een helle-

stoute jongen. Hellestout zijn.

HELLETJE, o. Eene oude maat. Zie onder helt.

HELLETJESMANDE, v. Eene mande die nauwer

maar hooger is dan de wijtemande. Eene helletjesmande

krieken, aardajipels, enz.

HELLEWAGEN,m.Heurst, fr. (7ii;/;rra;f. ZieEZEL.

— Het volk geefl' den naam van Hellewagen aan de

T.ijkktiets va de goddelooze solidairen.

— Het gesternte dat in 't fr, grande ourse heet.

HELM,m.Galm.De helm van zijne stem. Hij schrceuw-

de dat het eenen helm gaf.

— Kil. noemt dit woord verouderd! Bij ons is het in

voile leven.

*HELM, bij Kil., carer, yimais aciitus, zie onder

H.\LM

.

HELMEN, /iclinde {\\\\. ook /iclindcge, zie IMPER-

FECT^, heb ^ehelmd, o. w. Galmen, weergahnen, fr. re'son-

ner. Zingen dat het helmt. De bergen helmden van 't ge-

brul der wilde dieren. De eene kerk helmt veel meer dan

de andere (als er gezongen wordt of dat de orgel speelt). Als

eene kerk te veel helmt, wordt de stem van den predikant

belemmerd. Die klok helmt in de veite. De stem van den

nachtegaal helmt in den avond. « De klare belle klonk dat

het helmde door den langen gang van 't oudemanhuis. »

(K. Callebert.)

Laet uw hellemcndc akkoonlen

Klinkend stygen nacr omhoog.

(K. dcGhelderc.)

— .\ll. Helming.

— HELMEN, z. Wecr-.



HEL - 36a - HEM

HELPEN, hielp, hilp en }iolp, gcholpen (fvl. holpcn,

zie GE), b. w., fr. aider. Zij holpen elkander. Hij liolp inij

uit den nood. « Niet een die Absalon holp ende los maeck-

te. » (J. Van Heumen.) « Wie holp ons? » (I. de GriecU.)

« Die hilpcn hem wter nood. -> (C. Vraucx.)

— Er ietnand in helpcn, hem in nood, in vcrlegeiihcid

brengen. Betrouvv hem niet, hij zoekt er u in te helpen. Gij

zult er mij niet in helpen.

— Er ifiiiand nit Iwlpen, hem uit den slechten staat

heJpcn waarin hij is. Hij helpt er de measchen genoeg in,

maar iiooit uit.

— It'ts /ic/pt-n gfbt'itrt-ii, scherLsende ge^oid voor Cietuige

zijn van eene gebeurtenis. Hoe weet g.j dat zoo wel ? Ik

heb het helpen gebeuren.

—HELPEN, z. Xeder-, Over-.

HELSCHENHOND, een woord dat even als ver-

ditiivld, enz. gebruikt wordt cm klem aan 't gczegde bij te

zetten. Hij was helschenhond gram.

Maer 'k ben lielschen-hond bedrogen,

Of 't is lu'lschen-hond gelogen.

(V'aelande.)

HELSENARE, zie elsenaar.

HELSTER. .11. HELSTERHOUT, o. Soort van

boomge\va5, anders Hernte en Karnte genaamd, fr. charinc.

HELSTEREN (wvl. ook helsteri. zie -E.\), adj.

Van helster. fr. dc charme. Eene helsteren haag. Helsteren

hout.

HELSTERHOUT, o. Zie hklm^k, m.

HELSWELTEN, HELSZWELTEN, n. w . Zie

ELSWELTEN.

HELT, HILT, m. en v. Hetzelfde als Helft (zie e),

fr. moitie. Hij sneed den appel in twee'n en gaf mij den

helt. Hij is den helt rijker als zijn breeder. Snijd dien app:;!

in twee helten. « Zal de pratere behouden d'eene helt van

alle den goede, ende Nisekin zal hebben d'ander helt. »

(Gends charter-boekje.) s Hij gaf haer deen heeldt van den

ghelde. » (C. Vrancx.)

— Ten helte lets docn, ieLs verrichten voor een ander,

mits den helft van 't profijt. Ten helte werken. Trek die

noten ten helte (trek die noten voor mij af, ge meugt er den

helft van hebben voor viwe belooning'. Ten helte boeien

(iemands land bebouwen voor den helft van den oegst;; zie

HALFWINNING.
— Het vklw. Jleltje, Helletje, Hillj'e, is eene oudc m.aat

voor drooge waren, nog ia 't gebruik bij 't volk, niaar

overal niet gelijk van inhoud, in de eene slreek omtrent

eenen liter, in de andeie wat meer, en elders wat iiiin, fr.

litron, demi-litron. Een heltje zout. Een helletje boonen of

erweten. Het nrme kind ging naar den winkel om een hel-

letje boekweitbloem. Een heltje lijst. Er gaan te Brugge 32

helletjes in eene maat, en vier helletjes in eene pinte. « Zo

gald thondert vande niusselen 4 grooten, ende theltkin 2

grooten. - (Ivr. v. Br.) « Een heltken mosselen golt f

0-00-3. * [^- ^- Male). — Zie Helkin in Gaillard's Gloss.

— Uit een helletje erweten, wordt schertsende gevoegd

achter de woorden Pro]jrietaris, Baron, Kozijn, enz. in den

zin van 't geen men in ernstigen stijl uitdrukt door zon^v-

naamde, fr. soi-disant. Een tilosoof uit een helletje erweten.

Ik heb daar eenen kozijn uit een helletje erweten (een kozijn

van Adams kant).

— Een helletje vlooien. Jan, ge moest dat huis koopen,

zei Joos. Waarmede betaald? vroeg Jan. Met een helletje

vlooien, monipelde Joos.

HELTEMUUR, HILTEMUUR (wvl. -meur, /i,

u), m. Een scheiJsmuur die aan twee proprietariss.n bc-

hoort, zoodat elk op de helft recht heeft van eigendoni,

fr. nuir mitoyen. — Zie HELT.

HELTEN, heltte (wvl. ook heltege, zie IMPERFECT),
gehelt (fvl. helt, zie GE), b. w. Helften, in twee helften de. -

len. Eenen appel helten (te midden dooi-snijden).

— Men zegtook Hilten, Hulten, Nelten, Xilten, Nultcn,

en Dilten.

HELTENS ! Een woord dat men bezigt om de helft

van iets te bespreken of af te eischen, anders ook deeh-ns,

te Brugge half ini/n. Ik vond eene beurs met geld, en mijn

reisgezel riep heltens !

HELTJE, HILTJE, o. vklw. Eene oude maat; zie

onder HELT.

HELZEN, ELZEN, adj. Onbekwaam, onbehendig,

ongeschikt, slecht, fr. incapable, tnaiivais, sprekende van

die zijn werk, zijnen stiel of zijn ambaclit niet en kent. Een
helzen vent (die slecht zijne zaken verricht, die flauw staat

in zijnen handel, enz.). Ee i elzen bakker (een slechte bak-

ker, fr. manvais boulanger). Een elzen boer (die zich aan

den landbouw niet verstaat, die den akker niet behoorlijk

weet te ploegen en te mesten, enz.). Een helzene zwingelaar.

Een helzene werkman.Een elzen wever. Mijn nieuwe werk- —
man is een elzene lijk de voorgaande.

— Het oudhoogd. adjectief hahe bet. Kreupel, fr. boi-

teii.x. Zie Delfortrie Analogies, bl. 246. Zie ook R. d. H.,

n, 11° 35.

HEM, accusatief en datief van Hij, khnkt in veel ge-

westen en (zie EN), als 't regiem is van eeii ww., want
achter een voorzetsel blijft het Hem; en dit en heeft

niet den minsten klemtoon. Ik zag en komen (uitspr.

:

'k zaggen kommen). Ik liep en te gemoet (uitspr. : 'k liepen

te g.). Ge zult en strafifen (uitspr. : ge zultcn St.). « Hy hadde
zynen steen op ghedaen om te sclierpen, ende soud^n
wederom neerlegghen als hy was ghescherpt. » (C. Vrancx.)

«: Ic heb ghevonden die myn ziele bemind, ic houd^« ende

zal«<' niet laten. » CKr. v. Rr.) « De prinrhe dede zinen

keerel hunt ende of, ende hy gafft'« hem die den papegay

daer of school. » (Id.)i Den bailju van Gend, ja eeneghe die
\

haelden^/z in. » (Id.) « Een duvel braclc(?« (brak hem) de

necke, soo dat hy de moort stack int middel van da marct.

(M. Lambrecht.)

— Welluidendheidshalve verloopt dit en in den of neii,

b. V. Ik zal den slaan (uitspr. : 'k zalden si.). Ik ei den ge-

zien (ik heb hem gezien.) Ik zag nen komen van verre.

— In Fr.-Vl. hoort men Nem en Num. Je moet het ncni

vragen. Ik zal uum wel vinden.

—HEM, z. Lukt-.

HEMD (wvl. ook HIMDE, HINDE), o., fr. c/temise.

Alle dage een draadje gesponnen

Is alle jare een licinde gewonnen.

— Hemdeken zander naad, eene veldbloem, anders

W'm&e, convolvulus arvensis L., fr. liseron des champs

.
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— Z'.jn hcmde eeiu:n knoop geven^ eenen buitengewonen

onkoiit doen, die eenigszins meerder is dan het onze gestaat-

hcid toelaat, ler gelegenheid b. v. van eene feeste. Als mijn

Mtje zijn eerste commuaie doet, dan geef ik mijn hemde
II knoop (dan spaar ik niet, maar houde groote kermis).

/: kNT.Of'.

HEMDE,/. Koop-, Markt-, Opperhemdelje, Tromv-.

HEMDEBAND (wvl. 00k himdeb.vnd), m. Hals-

1 van een hemd, fr. collet. Den hemdeband op den

loek overslaan.

HEMDEMOUW (wvl. himde.mowe, zie .\u), v.

If niisniouw, fr. mandte de chemise.

•— Ht't i^aat mactr in zijtie hemdemouicen,\\.^\ gaat maar

gemeen, het gaat niet al te wel. Hoe gaat hel met uwen

zieken breeder? Het gaat maar in zijne hemdemouwen.

Hoe g-iat het met dien winkeher? Hoe zoii 't gaan? in zijne

hemdemouwen (zijne zaken staan maar slecht).

HEM EL, m. Gewelfsel van deu mond, anders ook

incite, fr. palais de la boiiche. Hij heeft geenen hcmel

. . ijn mond, « Bioedt trecken in den liemel A^i mondts. *

(J.ac. Desmet.)

— Om groote meiiigte en overvloed aan te duiden, ge-

bniikt men veel dit woord op de volgende wijs : Het is al

Iiomel water dat men ziet. Het waren al heme] soldaten die

in 't veld lagen. — Ook zegt men : Het was al hemel en

water. Het is al hemel en koorn op die velden. Het is al

hemel en soldaten, zoo verre men zien kan. Hij had eene

messtfek ontvangen, en zijne kleederen waren al hemel en

bloed.

— Hemel en genoeg, overgenoeg, al wat men wenschen

kan. Ts znlk een stuk rerzen niet hemel en genoeg voor die

feeste? Wat hoeft er nog raeer?

— Van monde ten hemel gaan, zie MONO.

— Het is een hemel, vgl. >IELOr>It.

— HEjrei.BEESTJE, o. Rood kevertje dat bij Kramers

Zonnekever heet, fr. coca'nelle.

— HEMELGRO>fD, m. Koomaarde, moergrond, fr. terrean,

tore vegetale, humus. Als men een land uitzandt, raoet

men den hemelgrond bewaren. Een hemelgrond van eenen

voet diep.

— HEMEI.LAWERKE, v. Zie HEMELWERKE.
— HEMELLEEL^VERKE, V. Zie HEMELWERKE.
— HE>[ELI.TJK, adj. Hemelsch.

— Wordt gebruikt in den zin van Hit der mate, fr. exces-

cment, v66r een adjectief dat liefheid of schoonheid be-

teekent. Hemellijk zoet gezang. Hemellijk schoon weder.

Die wandeling was hemellijk aangenaam . — Ook in den

zin van Gedurig, onophoudelijk. Wat men ook ded;,

schreeuwden de jongens op strate maar altijd hemellijk

voort. t Hij en at hij maar altijd hemell^'k van 't vaderland

weg, en dat met eene haaste meer als gemeeue. » (R. d. H.)

— HEMELPOORT(E, V. Een kindersjwl : twee jongens,

ilie malkanders handen vastgrijpen en omhoog houden,

\ orbeclden eene poort, waaronder de anderen op eene rij

nialkaar vasthoudende bij de schouders of de kleeren, en al

loopende defileeren ; bij elka defileering valt de poort neder

op den laatsten die van de rij afgerukt wordt en, volgens dat

hij antwoordt op eene \Taag die men hem doet, gesteld

wordt achter den eenen of den anderen van de twee die de

poort maken; als nu op die wijs geheel de rij, de een na

lien anderen gevangen is, de twee van de poort moeten Ian,

elk doorde zijnen om 't lijf vastgehouden, malkander bij de

hand trachten over te trckken, en deze die eerst overgaat

is verloren. Hemelpoorte spelen.

— HE^tELSBREEDE, -BREEDTE, V. Voile uitgestrektheid,

de geheele lengte en breedte van eene vlakte, de tusschen-

lo.ipende wcgen en grachten med< gerekend. De landen van

die gemeente bedragen in hemelsbreedte 2000 bunders. Die

hofstede heeft lien bunders hemelsbreedte. Honderd duizfnd

meters hemelsbreedte, fr. cent mille metres car/es, lesfosses

et les chemins et les haies y compris. < Dry soorten van

prysyen : een van volpresen oft beste lant; dc Iwcetle van

middelbaer; cnde de derde van slechte ofte oolijk lant ;

alhoewel in sommige quartieren geuseert wordt de landen

te pointen naer hemelsbreede, dat is naer advenant van de

groote alleene; ende de slechte soo hooge als de beste.

»

(VI. Sett.-boec).

— Men zegt ook Hemelsche breedte. •

— HEMELSCH, adj., fr. celeste.

— Hemelsche geute, fr. a verse. Het regent hemelsche

geute (het stortregent, 't regent dat het giet, fr. il pleut a

verse).

— Hemelsclie breedte of grootte. Zie HEMELSBREEDE.

Dat land is dne gemete, hemelsche grootte.

jll zijn hemelsche mmht, met alle gewcid mogelijk.

Hij slorg al zijn hemelsche macht op mijn hoofd. Hij Uep

al zijn hemelsche macht naar huis. De haas vluchtte al zijne

hemelsche macht.

— HEMELSCHOOT (wvl. -SCHOTE, -SCHEUTE), V. Bij

brouwers. Veldschoot, fr. tigelle. Zie veldschoot.

— hemelv.\rex, o. w. Naar den hemel varen, stersen.

Hij ligt op het hemelvaren (hij is stervende).

— Wordt maar gebruikt in den infinitief.

hemelwagen, m. Triomfwagen. Een historische

stoet waarin verscheidene hemelwagens.

— HE%rEL\\'ERKE, HEMELt-V^TIRKE, HEMELLEEUWERKE,

v. Leeuwrik die in den akker nestelt en al kwinkelende

opvliegt naar de wolken, anders ook Koornlawerke, Koorn-

leeuwerkc, en Leewere genaarad, fr. alouette des champs.

HEMPE, V. Zie empe.

HEMST of HIMST, m. Eeue plant die in de weten-

schnp altha-a nljicinalis L. en fr. altlice heet. Gemeenlijk

zeot men Witte hemst. Bladeren van witten hemst.

— Kramers heeft Heemst, v. ; L. Fuchs heeft Hoemst,

m. « Dit cruyt, dwelck witten hoemst oft witte maluwe

geheeten wort, heet in griecx ende latijn Althea, om sijn

heylsame cracht. «

— HEMSTWORTEL of WITTEN HIMSTWORTEL, m. De

wortel van althea. Ook de altheaplant zelve.

HEMSTIG, adj. Zie homstig.

HEMSZEUNE, m. Zie .wmijxszoon.

HEN ^fvl. HEXXE, bvl. HLN'-NE), v., ix.poule. .Ghelijck

eene hin die hare jonxkens beschermt. » (F. De Smidt.)

. Ghelijck die hiniun die terstonts kakelen als sy een ey

hebben gheleyt. » (L. de Huveltere.)

— Loopen lijk eene hinne die moet leggen, beteuterd

loopen.

— De hennen leggen daar al met hunne steerten naar

de markt, zegt men van eene hofstede, enz. waar men uit

gierigheid al de eiers, die de hinnen leggen, n.aar de markt

ter verkooping draagt, zoodat er nooit geenc op t.afel komen.

— Opstaan voor hinne en ham; zecr vroeg opstaan.
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— In een hestrut zifn lift cene henne met zei'i'nticii

kukcns, in groot bestrut zijn. Zie bestrut.

— Het vklw. hennckefn, hinnekefn, wordl gebmikt in

den zin van rijsbos, kleene mutsaard van rijshout, anders 00k

Kraainest, en bij Kramers Ooieva irsbos geiiaamd. Het sp.

capon bet. Een kapnin of gesneden haan, en 00k Een bon-

deltje brandhout.

—HEN, —HENNE, —HINNE, zic Aand-, Ami-,

Tftrk-, Waterhennetje.

HENCKE, bij Kik, zic hanke.

HEND, m. Zie end.

HENDELCLOCKE, bij Desp., zic ilm.ki.rli.k.

HENGEL, bij Kil., zie HINGH.\.\K.

HENGSEL, m. Knipwaag.

Sclioon den reus Satan, by den Kemmel-berg gelfeken,

En hoofd en schoudereu daer boven uyt kon steken,

En aen den hctzs^sel net syn seven duyst ])ond woeg.

(Vaekmde.)

— Gemeenlijk schrijft en zcgt men einscl {zie ensf.l).

« Op de verbnerte van ses pondt parisys vande mactcn

vanden giaene, wijne end? biere, dry pondt parisys vande

maete ofte ghewichten van kleyne peneware, ende twaelf

ponden parisys vande eyiuels. •> (Ordonn. v. I,ande v.

Vrj-en, 1663.)

— Aan den hengsel (chisel) hans:cn, verliwisten. Die

huisvrouw hangt het al aan den einsel. Zie VERErN.sEi.EN.

— HEN'GSEL.\AR, EIN'.SELA.\R, m. Die 't al aan den einsel

hangt, die 't al vereinselt, die geen geld kan sparen, die 't al

vcrkwist in snoeperij, in kleeren te koopen, enz.

HENGST [wvl. HINOST), m., Ir. etalon.

— HENGSTEKACHTEL, HINGSTEKACHTEL, O. Kachtcl

van 't manlijk geslacht, fr. poulichon.

— HENG.STEKEURING, v., fr. expertise des ctalons des-

tines a la saillic.

— HEKGSTEVOOL. m. Hengstvevden, {r. poulain male, in

tegenoverstelling met Merrievilke.

— HEKGSTEZEL, m. Ezel Van 't mannelijk geslacht.

HENNE. V. Zie hen en de comp. aid.

HENNEBENNE, was een vlaamsch dorp d.it in de

zee verzwolgen wierd den 2" sept. 147" (zie R. d. H., 11,

bl. 339).

— Het eng. henbane, en het fr. hannehannc is de naani

van eene vergiftige plant, anders 00k Doodbloem geheeten,

h.jiisguiamr, 1. Iiroscyamiis niger.

HENNEBLEEVE, v. Eene halfuitgepikte koornaar,

die de hennen lalcn hggen hebben. Het zijn al hennebleeven

op dien hoek daar! Ge moet die schooven wegdoen, ofgij

zult er nict> dan Iicr.r.ebleeven v^.n houden. — Zie BLEEVE.

HENNEDERM, m., HENNEMOES, o., HIN-
NESLEI, m., HINNESLEIER, m., HENNE-
VETTE, v. Dit zijH iianieu in verschillige streken gegeven

aan een akkcrkuiid dat in de wctenschap veronica Jtedcrcv-

folia L. heet.

HENNEKEN , c\ Klciue mutsanrd. Zie onder hen.

HENNE KOT, HINNEKOT, o. Hoenderhok. De

wercld is een hcnnekot : die van boven zitten zijn de beste.

(Volksspreuk.)

HENNELUIS (wvl. -luze), v. Een insekt dat in 't fr.

n'cin de la panic heet.

HENNE-MET-RIJST, (wvl. inxNE-MEE-Kiis), m.
Hutsepot van rijst met kielienvleesch.

— Men zegt ook IIanc-inet-rijs{t, en Haneri/s^t, Hevne-

rijs 7.

HENNEMOES, o. Zie hennederm.

HENNEPOLDER, HINNEPOLDER, m. Eene

hoogc staak met een rend strooien dak van boven op wijs

van eencn openen paraplui, waarin de hoenders op dwars-

btoldven roesten en slapen.

HENNEPOT (en niet Hennepoot), m. Koudeeetlust

"wekkende spijs bestaande uit kiekenvieesch in stnkken

cescheurd, gemeenlijk met nog ander licht vleesch gemengd,

met hutse te samen gestoofd, en dan gekoeld en gesteven,

fr. terrine, pate d£ terrine. De hennepot wordt meest

geeten in 't Poperingsche. In den namiddag hennepot eten

bij een glas bier.

HENNERIJS(T, m. Zie hexne-met-ri].s(t.

HENNEROEST, HINNEROEST, m. Henne-

pokler, lioendcrhok-. — Zie roestex en vgl. HANEROEST.

HENNESTRONT, HINNESTRONT, m. Bij

spelendc hinders. Een hoopje van dric niarbels of knikkci^

bijeen met eenen vierden erboven. Die eenen heni,estri)iit

zet, daagt de anderen uit om, van zekeren afstand, dczen

hennestront met een marbel of knikker omver te rollen, op

voorwaarde dat al de marbels die men rolt zonder den hen-

nestront te treffen, aan hem zijn die den hennestront gezct

heeft, en dat hij die den hennestront treft er al de marbek

van hebbe. Dit hoopje, in plaats van uit viermarbels, besta:il

somwijlcn uit tien, twintig, veertig, enz., en wordt dan

Tientruis, Twintigtniis, Veertigtniis, enz. geheeten.

HENNEVETTE, v. Zie hennederm.

HENNEVLEESCH, 0. Kiekenvieesch.

— Ilennefleesch warden, huiveren. Ik word er geheel

hennevleeschvan, fr. cela mefaitvenir la chair de panic.

Ge zoudt er hennevleesch van worden,

HEPELBRAAM, v. Hetzelfde als Hippebraam; zie

aid,

HEPPENIJ, m. Zie H.'U'ENING.

HER. Voorvoegsel dat in de schrijvende taal onafscheid-

baar en zonder klemtoon is, maar in de sprekende ook

afscheidbaar en geklemtoond. Dus zeggen wij doc dat her,

schrijf dat her, zeg dat her, enz., zoowel als herdce dat,

herschri/f dat, herzeg dat,

— Om eene aanhoudende werking aar te duiden, /<

men b. v. het dnnrt en hlijft durett, hii klapt en b!

klappen, het regent en hlijft regenen, enz.; doch men ,

ook het dnnrt en hcrdunrt, hij klapten herklapt,het rer

en herregcjit, enz. met den klemtoon op her. Ik hcb schi

"

zeggen en herzeggen, precken en herpreeken, 't en kan ,il

niet baten.

— Vaji her, van nieinv en her, op nieuw, wederom, U.

de noiivean. Ge zult dat werk van her moeten beginnc 11

Het begon van nieuw en her te vriezen. Gij hebt uwc li^

slecht opgezeid, zegt ze van her. Doe dat van nieuw ^ n

her. Zijne bekeering is van korten duur geweest : hij drinki

en vloekt al van nieuw en her.
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— Ill vcle plaalscii kliiikt dit her mcl tie zwarc c [luvr),

I'.lilcrs /.cgt men 001; zie aid. In liet Roussclaarsche zegt

men hfrd, b. v. schrijf dat herd; en oord '\a plaats van oor,

li. V. ran nicuw en oord (van nieuw e.i oor, van nicuw en

iKT).

— Men zegt 00k hers, herst, en hersten (zie s). Doe
il.il hers. Van nicuw en hersten.

— All. Hersch.

HERAUS, bijw. Hieruit Hetiseen hoogd. woord dat

iiHii honrt in deze spreuk oni iemand bniten to drijvcn :

//i/iuis, kaponmt, tie iluivel is in ih- wac/it.

— Zie K-Aus.

'HERBECKEN, bij Kil., zie hekkeiiekkf.n.

HERBEGINNEN, HERBEGUNNEN, 'ich--

:: (jf /h-rbf^Vit o( /tiibcgonst, on bis^on .'irr n{ bftro{n}st

r, herbegonncn of /ierbi-go(n)st, b. w. Op nieuw beginiien,

; . commencer de nouveau. Uw werk is kwalijk aangclcid,

^c inoet het herbeginnen.

— Ook o. w. De hoofdpijn is nu voorbij, als zij maar

nict herbegint.

HERBEREN, herbcerde of beerde Iter, iurbierd of

/.'.7;'ciiivi/, b. %v. Wederom biren, herknedcn. De boter

lioibtren. — Zie T^^':RF.^•.

HERBERG (wvl. ook heerbekge, met zware fc), v.,

iV. ajtbcrge.

— herbergierege, v. Herbergiei stcr. — Zie -EGE.

— HERBERGKERXUS, Y. Zie BAARLOOP.

HERBIECHTEN, herbiechtU- a{ biechtte hn; her-

bicv/it of hcrgcbiecht, b. w . Wederom biechtcn. Zondcn, die

ccns wel gebiecht zijn, moeten niet herbiccht wordcn.

HERD, te Rousselaere, zie onder HER.

HERDARSCHEN, b. w. Zie herderschen.

HERDE. l>ij Kil., zie oriderHEREL.

HERDELIJK. HEERDELIJK, adj. Vcrdiagc-

lijk. fr. s:ip/iertab/r. Ilct is in de kanicr niet herdelijk van

de wamite, van den stank. Het was er niet herdelijk van de

koude. Zulk eene tijrannij en is nict herdelijk van menschen.

Die onbcschofte antwoord scheen niij niet herdelijk, en ik

L;ar hem eene kaaksniete. Is dal wcl herdelijk ?

HERDEMAN, bij Kil., zie onder hernesse.

HERDEN, ht-rddc (wvl. ook Iwnh-gr, zie iMri:RFE< T),

;-//, /./(tv I. )uid, zie GE), b. w. Harden, uitstaan, fr. endu-

/
;

, supporter. Ik kan 't niet meer hcrden. Ik wil dicn

-maad niel herden. Hij heeft het lang gebcrd, maar einilelijk

is zijn geduld t'enden.

— Men zegt ook Heerden (met zware <r). Vandaar

I'itherden, Volherden. — Zie harten.

HERDENESLAND, zie onder hernesse.

—HERDER, z. Schaapherderijc.

—HERDEREN. z. Koci-.

HERDERSCHEN, HERDARSCHEN,//' v./o/jr/i

.11 dorseli /itr, lici dorschcn en licrgaivrseheii, b. w.

Wederom derschen. Die gedorschen schooveu zitten nog

vol graan, gc mod zc herderschen. — Zie DERSCIIEN.

HERDNESLAND, zie onder HERNESSE.

HERDNESSE, /.le hernesse.

HEREDEWERE .klomtooii op he en wc, bcide n\ct

zsvare c), bijw. In dc war, in wanorde, overhoop. Al de

meubels lagen heredcwere. De stormwind wierp het al hcre-

dewcre

.

HEREKADERE (klemtoon op he en </<•, beide met

zware c), bijw. Heredcwere, in wanorde, overhoop, fr.

pcle-mcte. Mijnc boeken Hggen al herekadere. AJs hot Iniis

geschommeld wordt, sta:\t alles herekadere.

— Men hoort ook Hcriekadcrie. '

HEREL, HEERL, m., zware e; mv. herds, vklw.

herili!c{n, hcerltjc . Vlasstengel, groen of droog, kort of

lang, fr. tige dc tin. Een herel bestaat uit twee deelen ; den

bast en het stroo ; de bast zoiider het stroo is 't vlas, het

stroo zonder den bast zijn de lemen. Eenen herel uit den

vlaschaard trekken om te meten hoe lang hij is. De herds

zijn van bovcn gesprieteld. Een herel in den bloei. De hip-

pens worden van de herels afgerukt in dc repe. Als liet vlas

rijp is, vallen de assels van de herels af

— Boyer's Dictionnary zegt dat harl een cud engelsch

woord is, bet. tnnte substance filamentense. Het deeiisch

hor bet. Vlas. In 't Land van Aalst zegt men Heerd voor

ons Herel. Kil. heeft Herde, hecrde, A'Sra lini.

Bezoard en fyne peirlen

Syn daer by als stoppen-t7>/t'«.

(V'aelande.)

— Dit schoon woord is overal gcbmikt.

—HEREL, z. Vlas(ch-.

HERELEN, herclde, hcb gchercld, a. w., zware c. De

vlashcrels vcrzamelen die, na de slijting, op den akker

gebleven zijn. Het arme kind ging herelen op den akker. De
moedcr sleet het vlas en haar dochtertje herelde.

— Men hcrclt ook nu ilat men het geroole en gedroogde

vlas van eene weide, enz. weggenomen hectt.

— \^gl. Zanten.

- HEREN, 1 i.i Maerl. Zie EEREN.

HERENESSE, zie hernesse.

HERGAAN , herging of hergong, enging ofgong her,

hcrgaan en .'/crgcgaan, b. w. met een onbepaald regi'.nen

als //ct, dat, enz. Weder aanvangen, herdoen, fr. refairc,

rc'pcter, recommotccr. Hij verloor eerst dec slag, maar dan

hergong hij het, en wierd vcrwinnaar. Hij dorst het niet

hergaan. Dat ik het mocht hergaan, ik zou het gehcel

anders doen. Het heeft den eersten keer niet gelukt; maar

'k zal 't hergaan tot dat ik mijnen wensch volbracht zie.

Tracht wel te Icven terwijl gij den tijd hebt, want als de

dood korat, 'l is niet meer te hergaan. Hij is voor zijne

wederspannigheid zoo wel gestraft geweest, dat hij het nooit

meer hergaan zal. Hij hergong het drie keeren om op den

boom te klimmen, maar 't was verloren moeite.

HERHEULEN, lierheu/de of heiilde her, herhcnld

of hergekeuld, h. w. Bij landb. Met het heiilhouw^e weder-

om dc aaide opiichten. Dat wortelstuk moet herheukl

worden. - 7,ie HEMr.EN.

HERICK, I'ij Kil., zio ilarik.

HERIEKADERIE, bijw. zie herekadere.

HERKNEEUWELEN (wvl. herknee\vele.\) ,

Ucrkneeu-celde of H-neeiinrldc her. herkneeinveld of Aerge-
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hncemveld^ b. 'en o. w. Hciknauwen, helUeren, fr. ninii-

ncr. De koeien herkneeuwelen hunnen heuniiig, d. i. hel-

gccn zij gcC'len hebben.

HERLAAR, HEERLAAR, m., zware cc. Heinle,

kariilc, fr. chaniie. Eeiie haag van oude herlaars. Zie

KARNTE

.

— HERLAREN, nEERLAKEN(vvvl. Ook HEERLAKI, HER- '

LERi, zie -en), adj. Van herlaar, fr. ih- chaniie. Eon hcila-

ren boom. Ilerlaren hoiil. Eene herlaren haag.

HERLAN, m. Zie ari.an.

HERMIJN (wvl. hermine, zie ij), v., vklw. lu-i-

mij'ntjc. Groote witte vvezel die in de Woordeiib. Ilerme-

lijn, fr. hermine heet.

— Kil. Herniijne, Armijne.

HERNESLAND, o. Zie under hf.kmhsse.

HERNESMEESTER, m. Zie oinler hernesse.

*HERNESSE, v. Langs den Iser bij Dixmude ligt

eene uitgestrektheid van weiden op eene breedte van een

kwaart en eene lengte van eene halve luir, en deze vlal<te

draagt den naam van Hernesse.

— Dit w., dat in de oiidste charters ook Herdnesse

geschreven is, is eene weide of uitgestre!' theid van weiden

(vgl. GEWEE), Kil. }iftrAe, grex, pecuarnim, arnunfum;

et pastor (herder); Herden, pascere pecus; Herdeman,

pastor. > Wii, Jan de Scildere, Malegheer doude, bailiu van

der hernesse mer vrauwe der abedesse van Meessine in de

vierscaere van Lanipernesse, Heynriic Moenssone, Jan de

Scildere de ionghe en ghezwoorne van den vorseiden herd-

nessen. » (Charter 1343.) « Wii, Jan Slaffe, bailiu van der

hernesse Katelinen van Huelen, vrauwe van Boeziinghe, in

Volkeravenskinderkerke, Jan de Langhe, Fransooys Ro-

baerd etc. herden van der voorseider herdnesse ... Land

ligghende binder vorscider /^tvA/twc. . . N.aer wetten van

der vorscider heerdnessc. » (Charter 1304.) « Wy, Lauwers

de Buc bailiu van der hernesse toebehorende der kerke van

Vycoengen ende Janne van Haveskerke binder prochie van

lampernesse, Jan do Pelgere, Gillis Scrolinc, Jacob Matte,

Matthi Talm, heerden van der vorseider hernesse, ende Jan

van Scoren, heerde van den abt van Vicoengen. » (Charter

1418.) t Wy, Joos Scelewaert, bailiu up de hernesse Jan

Baerts ; Rikewaert Robaert, etc. heerden up de hernesse

voorseid. » (Charter 1422.) « Wii, Rikewaert Biese, bailiu

up dc hernesse mer vrauwen van Dixmude, Jacob Lammii.,

Cristiaen Donteclocke etc. herden van der vorseider here-

nesse. » (Charter 1425.) « Wii, Jan van Scoren, bailiu van

der herencsse Wouter Covents in Lampernesse, Vmcent de

Busschere, etc. heerden van der vorseider herenesse.f (Char-

ter 1374.)

— Men vindt daar ook dikwijls Hcrdenesland, Hernes-

land. < Eene line herneslands. » ^Chartre 1 41 8.) « Vijf ghe-

meten herdneslands... X linen lands in ii sticken in herken

herdnesse. » (Charter 1343.) « v roeden herdnes lands. »

(Charter 1397-) « Een roed herneslands ghelast met zer

rechter heienesscult... Naer wetten, costun\en ende uzajen

van der vorseider herenesse. « (Charter 1425.)

— De naam van de prochie Lampernesse schijnt nict

anders tc zijn dan Hernesse van Lamp, d.i. van Lambrccht,

van Lambren (lammeren) of zoo lets.

— <- De llernessc van scnte Baefs, une commune ou

utipstal, situec prcs de la villc de St. Bavon. On cntend

aujourd'hui par hernesse les prairies qui, a cot endr(jil,

aboutissent a I'Escaut. » (Diericx, Me'moires, bl. 423.) D.i(

de hernes-meesters van der hernesse van Sente Baefs ghr-

creeert, ghecosen ende in eede ghestelt sullen worden nari

oude costume, ende dat d'opsetene van Sente Baefs, ^•

selve hernesse zr.llen vrylic ghebruycken zoo sy die van

oude tyden ghebruyckt hebben, sonder die an ymand tc i

verpachten, noch anders over te lacten dan bij consente van

heer ende weth van .Sente Baefs. » (Ibid, Rea-isfer van
eontr.)

— In de oude hecrlijkheid van Bercle in Veurne-Am-
b.acht waren veel hernessen, zOo als blijkt uit een hs. van .1.

1 700 (Legger van kerk- en dischgoederen van S" Catheryne-
,j

Cfpelle), waar spraak is van de hernesse van Soccardo, .'

d'hernes5e van Almaere, de hernisse van S" Nicolais ghe- '1

seyt loodijnspijcre, d'hernesse v.an Suellijnck, enz.

HERNOKKEN, hemokte of nokte her, hernokt of

hergenokt, b. w. Wederom nokken of knokken. Eene

zweep hernokken, omdat zij den eersten keer niet wel ;,' -

nokt was. Zie knokken.
— lets wederom ophalen, noginaals vertellen, herinne-

ren, bezonderlijk als het on.iangenaam is voor die 't hooren ';

moet, fr. repc'ter, rappeler. Hij hernokt .-iltijd hetzelfde.
J

Ter dier gclegenheid hernokte hij wat de predikant gezeid .

had. Ge moet dat niet hernokken. Hij hoort dat wel niet

geern, maar 'k ga 't algelijk hernokken hoe dat hij trouw-

loos in de zaak gehandeld heeft.

— 0. w, met zij'n. Hernemen, wederom beginnen, fr.

reprendre. He \Tees dat het slecht weder gaat hernokkin.

Hunne veete is hernokt. De ziekte is hernokt. De koortbri

hernokken, fr. lafievre reprend.

— Afl. Hernokking. « Hernokkinge van de Accenten » fr. I

repetition des accents, nonvelle mention de ce qui en a e'tc

dit. (Vaelande, in de tafcl.)

HERNTE, HEERNTE, v., zware cc. Houtgewas

wa.ar men hagen van vornit, aniers Enter en Karnte ge-

heeten, fr. charme, 1. carpimts hettila.
,<

— HERNTEN, HEERNTEN (wv!. ook HEERNTI, zie -EN),

adj. Van hernte, fr. de charme. Eene hernten haag. Hernten

hout

.

HERNTRIL, HERNTTRIL, HEERNTRIL,
m., /Avare ee. Hernte, karnte, fr, charme. Een outle hernt-

tril dient daar tot scheidspaal tusschen die twee akkers.

Zie TRUL.
.,

— HERNTTRn.I.EN (wvl. Ook HKRNIRTLLI, zie -EN), adj.

Van hernttril. Een hemttrillen haag. Hernttrillen hout.

HEROEGST (wvl. herougst, herou.st, zie ou), m.,

klemt. op oegst. Tweede oogst in 't zelfde jaar, b. v. als

men, onmiddelijk na het ylas, aardappels plant, dan wint

men eenen heroegst, d. i. eene tweede note of vrucht in een

ja.ar op denzelfden akker. « Niemandt en vermach yemants :

landt tweemael van erougst ofle weerwinninghe te zaeyen. » i

(Cost. V. Veurne.) •

HEROM, bijw,, klemt. o]5 nm. Een woord dat A-

ploegman gebniikt oni een peerd links te doen afkeercn

:

ook Geerom, fr. dia.

HERPEUS, o., zonder mv., klemtoon op pcm.

Drooge harst die in 't fr. colophane, arcanson, brai s:\\

heet. Bruin herpeus. Geluw herpeus. Den strekel vanecnr

viool met herpeus beslrijkcn.De schilders gcbruiken herpeus
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in Ininne verwen. Men gebruikt herpeus om lood te sou-

docren, en borax om goud of zilver te soudeeren.

— Dit woord is eig. lietzelfde als het holl. Haqjuis.

W 'ijcns III'= eii, vgl. nog

Arivnuv.elen — afkneuzslen ; Duizeling — deuzeling;

I'r.ik — beuk; Khiin — kleun, kluun; Kluit — kleul;

I 'lain — bleun; Puikel — peukel; Ruinen — reiinen;

Kuiliela — leukela; Tuit — teiil, loot; Schuit — sellout;

Stniis — strcusch.

En weinig anderen.

HERREBSKKEN, hcrrebektc, lieb gehernbtkt, o . w.

1 1.ii rewarren, kvnkeclea, kijvcn en twisten. Zij zijn wederom
aan 't herrebekken. Altijd kijven en herrebekken.

— Kii. Her-becken, altercari, contendere verbis.

— - Herrebekken, Hellcbekken en Oerrebrhh--v. 7'x\\\ dric

verschillige woorden.

HERREBERD, o. Zie harreberd.

HERRESTIK, o. Zie harreeerd.

HERROEPEN (wvl. hejiroupen, zie ou), heriiep,

p her, herroepen (wvl. herropen of hergeropen, zie

II ex), b. w., fr. revoquer, enz. « Gy hebt herropen de
'- he leugens. . (I*". Van tlen AVerve.)

HERS, HERST, HERSTEN, bijw. Zie her.

HERSCH, adj. attrib. Wederom hersteld in zijnen

\ i ri^'on staat. Gisteren was ik vermoeid van reizen, maar
l.'ge ben ik hersch. Eene goede nachti ust maaUt den

i!>chhersch. De wijn, die vermeurt dooi het vervoer,

1 U hcisch met te liggen.

— Dit woord is gcvormd van Jier, lijk aafseh van af.

HERSEM, HIRSEM (uitspr. hessem, zie Rs), m.,

mv. licrsems. Hetzelfdo als Hersen.

— lemand de hirsems door de kele slaan (hem deii kop
mAxi.n.it.asso'nmer),'

HERSEN, HIRSEN (uitspr./;(\s««, Au\yra,zieRS), o.

Het deel van 't voorhoofd nevens en boven de wenkbrauw,

de s'.aap, fr. tempe. Het rechtrr hersen en het slinker

li i^'^n. Het kind viel op zijn voorhoofd dat er het rechler

111 >en van in bloed was. Mijn hersens doen zeer van dien

hoed te dragen die al te zwaar op het voorhoofd dnikt. Hij

h::d een gezwel op het iinker liersen. = Dat het herte en

A'hersenen eenpaerhc en deiirgaens speeklen, » d. i. sloegen

ofklopten, sprek. van den puis. (C. Vrancx.)

— Ucrsen door de tele zagen, kake door bek zagen. Zie

i.r KAAK.

— De Itersens in de kele fallen, zich den kop invalk-n.

• it zy up de calsye van de strate hals, aermen ende bee-

'irol;en, ende vielen die hersenen in die kele. » (N. Des-

•)

— Ook Hersem, Hirsem. Het mv. hersems en hersens
'

< ok het fr. cer-eeaii, cervelle,

— HER.SENPIKKEN, -PEKKEN (uilpr. hesse-, zie RS), her-

'ikte, gelit rsenpikt, b. en o. w. Kwellen, plagcn, lastig

', rikzagen. Hij hersenpikt mij zonder eindc. Zijn hersen-

piliken is onverdragelijk.

— HERSENPIKKER, m. Lastit".rvd, kwelgecst, rikzager.

— HERSENSL.\G, m. Bcrocrte, geraaklheid, fr. eotip

d'apoplexie. Eenen hcrsenslag krijgen. Van eenen hersen

-

shg sterven.

— IIERSENZUIGER, m. Hersenpikker, lastig en vervelend

mensch, kwelgeest.

HERSHAAR, o., zie onder geet.

HERSIE, v., mv. /lersien. 't Zelfde als Hersem, hersen,

d . i. de slaa)) van 'l hoofd, fr. tempe, — Zie -.SEM.

HERSPIJZEN (wvl. herspizen, zie ij), lierspees of

spees her, herspezen of hergcspezen, b. w. De vocgen van

eenen muur wederom met moortel toestiijkcn, fr. rejoin-

toycr . Eenen ouden muur herspijzen,

'HERSSELYNGH, zie aar.set.inge.

HERST, HERSTEN, bijw. Zie her en her.i.

HERT, m. Een wild dier dat in 'tfr. cerf\\e&\..

— Dit w. is onz. bij de Hollanders; bij ons is het m.
even als bij de Ouden. « Si deelden den /«•/•;.» (Esopet.)

« Die alderraeesten witten kert die noyt man en zach . >

(N. Despars.) « Vanden droncken Hert. » (Ed. De Dene.)

« Desen hcrt andermael in haiiden wesende. » (I. de Grieck,

bl.2I4.)

— « W'aerom, goede Vlamingen, dwaelt gyl. af van het

goed tot het slecht, en begint gy ook het hert voor den liert

te seggen? Ten jaere 1641 is by Isaak van Waesberge tot

Rotterdam verbetert en herdrukt den Sehat der Duytsche

Tale van Edouard Leon Mellema, ahvaer in de woorden

ter jacht dienende staet : den hert loopende met gevougdeii

halse, door eenen dikken bosch; den hert naejaegen, en

meer sulke. > (Vaelande.)

HERTE, o. Holl. hart, fr. caiir. Bitter in den mond,

maakt het herte gezond.

— Hand over herte leggen, zich laten gezeggen. Zie

onder hand.
— lets in zyn herte kunnen vindcn, den nioed hebbcn

van iets te doen dat natuurlijk hard of wreed is. Ik weet

niet hoe het iemand in zijn herte kan vinden van de arrae

menschen te verdrukkcn. Die moeder kan het in haar herte

niet vinden van harekinderen iets te weigeren, zelfsals zij

het hun zou moeten weigeren.

— Het herte voeren, de stoutheid hebben (van iets

kwaads te doen) . Zoo gij nog eens het herte voert van mijne

appels te stelen, doe ik u in het gevang zetten. Durft hij het

herte voeren van mijne bevelen te overtreden, hij zal weten

met wien hij te doen heeft. Hij heeft dat eenen Iceer gedaan,

maar, ik verzeker het u, hij zal 't herte niet voeren van dat

nog te doen. Durft ge het herte voeren van dat nog eens te

zeggen?

— Hert hebben op iets, met grooten moed bezield zijn om
iets te doen. De soldaten hadden er hert op om den vijand,

hoe eer hoe liever, op het lijf te vallen. Die lecrjongen zal

nooitdat amb.acht kunuen, hij heeft er geen hert op. Hert

hebben op de studie. Hij heeft meer herte op het spel als op

het werk. Dat is lastig en mocil ijk, maar hi] hecit er hert op,

hij zal er wtl door geraken. Ik heb daar maar weinig hert

op . Hij heeft er veel hert op.

— Van zij'n herte eenen steen maken, zijne gevoeligheid

overmeestcren en bedwingen. Ik hebzoodanig vcel verdriet

en kniisen, dat, indicn ik van mijn herte gcenen steen maak,

ik bezwyken moet. Gij wilt dat ik mijn ondankbaar en
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wederspannig l;ind met aanhoiidende strengheid behandele,

raaav kan eene moedev ^an haar herte eencn steen maken ?

(d. i. eene moeder is te gevoelig om alzoo haar kind te kun-

nen behandelen).

— Tfgen sijn hcrtc, ongeern, tegen heug en meug, fr. a

contrc-cecur ^ a regret, avec repugnance. Ik deed het, maar

't was tegen raiJQ herte. Hij woont in de stad tegen zija

herte. « Het gene dat gy hebt gebrouwen, d:tt zult gy met

lange teugen tegen u herte moeten drinken. a (F. Van den

Werve.)

— Een lei'end herte, een levend wezen, fr. 7in etre

vivant. Dat zal nooit een levend h;rte gewaar worden.

Eene wildernis waar geen levend herte te zien is. Het en zal

daar nooit geen levend herte van spreken. « Belovende alle

jaer te zenden een levend^ herte, te weten een levende hinne

of duyve, etc. » (C. Vrancx.)

— Het is daar al loel-hertje wel-lnstje, d. i. al Wat raen

wenschen en begeren kan, overvloed van voldoening.

— Drollige oogen is een did herte, zie DROLLIG

.

— Het draait over niy'h herte, en liet draait en vaart

aan mi/'n herte, zie draaien .

— M^'n herte keert, zie KEEREN.

— Den dok aan 't Jierte hehben, zie DOK.

— Den koilc aan 't herte, zie KOEK.

—HERTE, z. Diiifhertje, Voor-.

HERTEBAARD, ERTEBAARD, m. Eene plant

van 't geslacht der paveljoende, fr. papiUonace'es, die veel in

zandigc gronden wast, en in de wetenschap ornithopus

perpiisillus L., h. pied d'oiseau, heet.

HERTEBLAZEKEN,HERTEVELLEKEN, o.

Een tabakzakje geniaakt van het weivlies, h.pcricardc, van

een ossenherte, enz. » Jans toebakzak en nog een liertebla-

zcken wel vooizien daarbij. » (K. Callebert.)

HERTEFRETTEN, hertefrette, heb gchcrtefret,

o. w. lemaud zeer lastig valleu en verdrietig zijn. Dat herte-

fretten doet niij dood. Ge moet daar egein niet hertefretten

(om lets te bekomcn).

— All. Hertefreller (hersenzuiger).

HERTEGESPAN, o. Eene kinderkwaal. Zie KOEK

AAN 'T HEKTE.

— Kil. Herlen-ghcspan.

HERTEKLOP, m., zondermv. Wordtgezeid van het

slaau van "l herl, als het sterker en gevoeliger wordt dan

gewoonlijk, fr. palpitations de cantr. Den herteklop krijgen,

hebben, genczen. Hij lag met den herteklop in angstigo af-

wachting hoe dc zaak ging uitvallen.

HERTEKWAK, m. Watergalle, water dat overvloe-

dig in den niond konit. Den hertekwak krijgen van zout te

eten.

HEliTENAGEL, m. Troetelkind, fml, keppe, liefste

kind. Hij isde hertenagel van zijuenvader, van zijne moeder.

HERTEPUT, -PIT, m. Maagkuil, fr. creux de

I'esiomac. « Ende giet met een cannekin coudt watere up

zijn herte-pit, up zijn teen, beenen ende elders. » (I. de

Damhoudcrc.)

HERTERREN, herterde of terde her, herterd of

he, getcrd, b, w. Wederom met terre bestrijken, fr. gou-

dronner de nouvean. Die muur moet haast herterd worden.
— Zie TERRE.

HERTEVELLEKE(N, o. Zie herteblazekex.

HERTZIEKTE, v. Hertkwaal, eene hoegenaamde
krankte van het hert, fr. malad'ie de cwur, cardiogme. ilet

eene hertziekte geboren. Eene hertziekte krijgen. Van eene

hertziekte sterven.

HERTZUIGEND (wvl. hertzugend, zie ui), adj.

Krachtuitputtend, zeer bezwaarlijk. Zij heeft een hertzui-

gend last met al hare kinderen.

HERVEL, m. ZieERVEL.

HERWAARTS (wvl. herweerd, herreweerds),
bijw. Xaar hier.

— Herwaarts door (wvl. herreweerd deure), naar hier

door de poort, enz . Komt herwaarts door (roepen de kin-

deren die hemelpoorte spelen).

— Herwaarts /iw', naar hier. Komt herrewaart hier.

Alealoup ! alealouw

!

Komt e belje herrewaart hier houw

!

Alealoup! alealouw!

(Rijmpje van den koeiherder

om maaljes bij te roepen.)

— Herwaarts over, naar hier over. Gij die daar over zee

woont, komt herwaarts over. Hij is uit Frankrijk herwaarts

over gekomen. « Commissaris vanden demaine ende finan-

cien vander K. M. Kaerle den Vyfsten van zijne landen van

herrewaerts overe . ;> (I. de Damhoudere.)

*HERWITTE, bij Yperraan, zieERWEET.

HERZEEUW, o., klemtoon op zceuw. Naam van'

een dorp in W'aalsch Vlaanderen, fr. Herseaux.

HESP(E, v., vkhv. )u'spke{n. Algemeen gebmikt voor

het holl. Ham, (r. fambon. Eene schel hespe eten. Eene

gerookte hespe. Eene hespe koken.

— Hespe dnippen, zie DRUPPEN.
— Het is beter hespe zander mostaard als mostaard

zander hespe, zie MOSTA.\IU5.

—HESPE, z. Achter-, Voor-.

HESPEBEEN, o. Het been van de hesp, hammc-

been, fr. /'os dii jambon.

HESPEDEKKING, v. Zie pintedek.

HESPEKETEL, m. Langronde ketel waarin men d.-

hammen koukl.

HESPEKNUIST (wvl. -knuust, zie ni), m. Htt

hespebeen met nog eenig vleesch aan. Aan eenen hespe-

knuist peuzelen. De hesp is verre geschoven : het is maar

een knuist meer.

HESPEMES, o. Groot mes om de hespe te snijdeu.

HESPESMOUT, o. Vet dat afgesmolten is van eene

kokende hespe, en daarna gesteven. Hespesraout op eene

snede brood spreiden.

HESPEVET, o. Hammevet, fr. graisse dejambon.

HET, ET, 'T. AVordt aan 't hoofd van eene propositie

gesteld in plaats van er, daar. Het is icmand aan de deur.

't Is weinig uieuws. Het was daar groote droefheid . Het
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stroonit een beekje door die weide. Het groeit veel onkniid

in dien akker. Het staan veel boonien langs die baan. Het

loopen borzesnijders in stad. Het zijn deze week vijftig

inenschcn gcstorven . Het wordt daar geenc melding van

gemaakt. Het veriiejfen drie jaren eer ik hem wederzag.

« IM syn nu een-en-lwintigh jaren geleden. »
(
Voorrede op

Pojrters Theod.') « Het quamen dus koninglien. » (Ph.

Icnniii.) « Ende het siju enighe menschen die dat princi-

palic nyet soeken. » (H. Herp.)

/lets (het is) gheboren, dat wetic wel,

Een prophete in Israel.

(Maerlant.)

Hi seide het waren vele liede

In dien tiiddaldit gaesciede.

(Id.)

Net laghen doe so vele lieden

Vor Middelborcli ...

(M. Stoke.)

//(•/ sat een man doe optie scell.

Die vissdie vine.

(Vellhem.)

God hevet gheswooren, het meet gestreden sijn.

(A. Biins.)

Het zat een sneeuwit i-aeghelken

Al up zyn eerste plume.
(Ed. De Dene.)

— Men zegt het is er die zoowel als het zi/'n cr die, fr. il

y en a (jui, il est des hommes gui. Het is er die zeggen dat...

Het is er die durven God lasteien. Het is er die peizen dat

het valscli is. Het is er die 't loochenen. 't Is er velen die

anders denken.

— Prof. Bormans (Christina, bl. 492), denkt dat het

onvoldoende is van dit het door er of daar uit te leggen

;

hij ziot er liever een pronomen in, dat hij in zijne Christina

ET geschreven vindt en geUjk slelt met lid . es en fr. il (ily

en a, il en est). Hij zegt ook dat deze constructie bij ons is

vcrloren gegaan, terwijl zij in 'thd. en 't fr. zeer gemeen is

geworden. — In .Vlaanderen leeft en bloeit zij nog dat het

een wonder is, zoowel met het ww. in 't mv. als in 't enk.

— Even als in 't fr. I'emporter sur, le ceder a, enz., zijn

er in 't vlaamsch sommige werkw. met het onbepaalde het

of er gebruikt, die door eene ellipsis uit te leggen zijn ; b. v.

er tegen vHegen, er slecht van afkomen ; het lutsteken

(vluchten : hij slak het uit), het opgeven (ik geef het op, fr.

je me rends), het schoon htbben (op zijn gemak leven), het

opwindcn (\luchtcn), enz.

HETTEL, m. Xetel. Zie hittel.

HEUG. Tegen hejig en meiig, zie GOEDSHEUGIG.

-HEUGIG, z. Goeds-.

HEUKELEN, o. w. Zie huikelen.

HEUKELBRAAM, v. Zie edkelbr.vam.

HEUL, HEULE, v. Eene houlen of steenen bnig

over cenen gracht of beek, ora over te gaan of terijden.

Eene pietc is eene houten heule, msar alle houten heulen

zijn gecne pieten (zie piete). Eene steenen heule wordt

ook Duiker genaamd. Eene draaibrug of ophaalbrug is noch

heule noch duiker. Eene steenen heule is eene buis ; maar

buizcn die geheel kleen zijn of boven dewelke er geen door-

tocht is, zijn geenc heulen. Over de heule rijden. Onder de

heule wegzwemmen.
— Bij steenbakkers. De heulen in eenen brijkoven zijn de

mindcre buizen of pijpen die, in verband met de grootere

pijpen van onder, als kaven zijn langs waar het vuur dwars

door geheel den oven gelcid en getrokken wordt wa,irom

zij ook den naam van Lokgaten voeren.

HEULEN, hei{lde (wvl. ook henUicge, zie imper-

fect), ,•</;«(/</, b.eno. w. Bij landb. Met een braakhouwtje

de bovenkorst van eenen bezaaiden of bcplanten akker

breken en oplichten, zonder nogtans de planten te schendcn,

fr. serfouir. Als men raapjes of wortels heult, hakt men er

eenigen af waar zij te dik staan. De jonge aardappels worden

somwijlen geheuld. Zij heeft geheel den dag in den akker

geheidd. Het heulen vernietigt ook veel onkruid. — Vgl.

BR.\XEN'.

— Dit heulen is voor holen (zie O), van Hoi, 1. caviis :

omdat de aarde, die gesloten lag, aldus opgelicht wordt in

lioltcn en grocven. Kil. Hcuien, holen, r(j7.'(7;v'.

— Het woord is veel gebruikt.

—HEULEN, z. Af-, Op-.

HEULEN, heiilde, heb geheuld, o. w. Met eenen mar-

bel of eene bolle naar eene schreefof doelpuni roUen om ter

naast, zoo bolders, marbelstekkers, enz . doen in 't begin

van 't spel, om aldus de beurl van elken speler te regelen.

Heulen om eersten (d. i. om te weten wie de eerste, wie de

tweedc, wie de derde, wie de vierde, euz. spelen mag).

Heulen om te gaar (d. i. om te bepalen welke spelcrs

samenzijn in de eene partij, welke in de tegenpartij).

— Vgl. heutelen.

*HEULEPEULEN, in 'iAlg. Fl. Idiot., zie onder

heutefeutex.

HEULHOUW (wvl. heulho-vtc), v., vklw. lieul-

hotiixk, (n, hei<thoinet/e. Hakje waarmede men in den akker

heult, anders ook Braakhouwtje genaamd, fr. houctte.

HEUNING, m. ZieHoxi.NG.

HEUPEBRAAM, v. Zie HirPEBR.i..\M, eukel-

BKAAM, enz.

HEUREN (?), b. w. Zie eure.v.

HEURKEN, heurhte, gelieurltt, o. w. Wordt aande

GoslNlanmsciic grenzen gezeid voor Harken, horken, d. i.

luistcren. « Hij hcurckt neerstichlick waer dat die aderen

van die fonteync druppen en loopen. » (C. Vrancx.) — Zie

HORKEN.

HEURZEL (uitspr. heuzel, zieRS), m. Zie iiursel.

HEUT, m., vklw. heutje. Wordt gehoord in fu-utcn <

'

trcuten, treiitjes en hentjes voor klikken en klaikcn, klikj

en klakjes, d. i. overblijlscls van drank of spijs in glazen <!

schotels. Het zijn al heuljes en treutjes. Na de maaltijd stond

de kcuken vol treuten en heuten.

HEUTEBEUTEN, o. w. Zie heutepeutex.

HEUTELEN, heutelde, gehctiteld, b. w. Hutselcn,

door clkandcr schuddeii. De nummei-s wordcii in de lotbus

gchcutcld. Dekinders, die klinkcniutsen, heulelcn de cenlcii

in hunne samei'gevocgde haridcn.

— o. w. Wajieer de bolders, de korkschieters, de mar-

belstekkeis, enz. zich wUlen in twee partijen verdeelen om
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tegen malkander te kampen, neenit men de bollen, de schiet-

schijven, de speelmarbels, enz. en werpt ze te samen omhoog
over eene schreef of zoo iets : de lielft die naast die schreef

vallen zijn te samen de eene partij, en de andere helft zijn de

tegenpartij. Dit lieet men Heiitelen, omdat men de schiet-

scliijven en de marbels in de hand hutselt, eer rtien ze

omhoogwerpt. Bij de boogschutteis woidt er 00k geheuteld,

waneer de pijlraper, de pijlen van de schutters bachten

zijnen rug houdcnde, vooruit gaat en den eenen pijl na den

andcreu uit de hand laat vallen, zoodat deze die eerst vallen

te samen zijn tegen deze die laatst vallen. Zie HEULEN.
— Met iemand samenstemmen, heulen. Zij heutelea tc

samen. Ik heutel met hem,
— Afl. Heuteling.

HEUTEPEUTELEN, hjnUepeutcUk, gekeutepai-

tflii, o. w. Heutepeuten.

HEUTEPEUTEN, henicpeuite (wvl. oo\ lieutepeu-

tfge, zie i.xU'EKFECt), Jieb geheittcpeitt (fvl. heittepeiit, zie

GE), o. w. Hoetelen en pauferen, zich met kleenigheden en

beuzelarijen bezig boii len, neuteltreiUen, prutselen, treuze-

len, fr. chipoter. Ik kan daar zoo lang niet aan heutepeuten.

Hij zit daar alsans te heutepeuten, in plaats van met zijn

werk voortgang te maken. Jongen, wat heutepeut gij daar

zoolang ?

— Zij heutepeuten daar te samen in dat huisje (zij wonen
daar te samen in het nauw, trachtende ten beste mogelijk

door de wereld te geraken ; anders gezeid Wroeten, Moo-
schen), Ik versta niet hoe die menschen, die middels genoeg

hebben om in eene ruime woning te leven, alzoo widen

heutepeuten in dat kleen huizeken.

— Afl. Heutepeuter, Heutepeuterij.

— Alg. VI. Idiot, schrijft dat men in 't Kortrijksche lieu-

kpeulen zegt, iets dat ik nog niet gehoord heb.

HEUVEL, m. Bij spinsters, zieHOEVER.

HEUZIE, V. ZieEUZiE.

HEUZING, m. Zie HOZING eu de comp. daaronder.

HEVEL, m. Bij wevers en kamslagers. ledA van de

dikke twijndraden die den rok van eenen weefkam uitma-

kcn, fr. ficelle dc laine. De hevels zijn met beide einden

vaslgekaoopt, de eene aan den bovenschacht (fr. Hats supe'-

ricii.r\ de andere aan den onderschacht (fr. Hals inferieur).

Elice hevel van den bovenscliaclit grijpt in eenen hevel van

den onderschacht, zcodat zij aaneenhangen gelijk twee scha-

kels van eene keten. Het punt waar de hevels aldus aaneen-

geschakeld zijn, heet de bete\wa den hevel, omdat de eene

hevel daar, of 't ware, in den anderen bijt. In deze beten

liggen de gespannen ketringdraden ingesloten, zoodanig dat

zij met de hevels, volgeas de werking van de geterten, op-

geheven of neergetrokken worden om de gaping te maken
waardoor de inslag met de schietspoel geschoten wordl. Als
ei onder 't weven, een hevel breekt, vermaakt men hem met
eenen twijndraad. Als de hevels in de bete versleten worden,

sUekt men den rok -nit de bete, d. i. verschuift men den
rok zoodanig dat de heveis eenen anderen plooi krijgen, en
op eene andere plaats in elkaar bijten.

-- Wordt ook coUectief genomen voor den Rok, al de

hevels die te samen eenen weefrok uitmaken, fr. lame. Men
gebmikt den ouden hevel (de versleten rok van eenen weef-

kam) cm netten te breien, touwtjes le maken, enz.

— Het Alg. VI. Idiot, geeft Euvel voot ons Hevel. Kil.

Hevelgaren = wevelgaren.

— Zimrdeeg, fr. levain: Brood zonder hevel gebakken is

vast en zwaar. "

HEVELTE, o. Het touwlje waarmede men eene draak

of kolJcr (fr. cerf-volanf) in de lucht laat opstijgen, anders

ook Bucht genaamd. Als de hevelte breekt, daalt de draak

al wiegewagende ten gronde. Ilea haalt eene draak in, -met

het hevelte op den buchtstok te \s-inden. TJw hevelte is niet

lang genoeg.

HEVERMOND, m. Zie evelmond.

HEYGHDE, bij Kil., zie eegde.

HEYNSE, bij Kil., zieEixsE en heize.

*HEYSE, bij Kil., zie heize.

'HEYTSEL, bij Kil., zieHEET.SEL.

HIECKE, bij Yperman, zie lEKE.

HIEF, m. Huig, fr. luette. Taz hijf.

HIEFTE, V. KUmop, b. licrre grimpanl. Zie lEFTE.

HIEL(E, m., fr. talon.

— Met lange hielen ergens naartoe trekken, d. i. traag

en ongeern. Hij stelde 't uit zoo lang hij maar kon, maar
ziende dat hij er toch eeas moeste gaan, trok hij er eindelijk

met lange hielen naartoe. Zie trekhielen.
— Hrt hiclken van een brood, het kantje dat men af-

snijdt als men een brood begint, of dat overblijft als het

brood opgesneden is. Hij eet geern de Uielkes.

—KIEL, z. Kale-.

—HIELDE, z. Kak-, Spring-.

—HIELEN, z. Trek-.

HIELMES, o. Bij kloefkappers. Een mes met langen

hecht dienende om deu hiel binnen de kloefe uit te holen.

HIEP(E, v., rav. A;i-/f«, vklsv. hhpje, hiepkc\ti. Doorn-

bezie, anders ook Gijbe, Kutsebeier, Spillebeier, Spinne-

.

beier en Zwijnebeier genaamd, fr. ce'nelle, pe'chalie, bale J
d'aiibepine. Er staan veel hiepen aan die doornhaag. De
hiepcn, als zij rijp zijn, hebben eeu schoon frisch rood Ideur.

Van daar dat men zegt van eenen gezondea monsch : Hij

bleust (bloost) gelijk eene liiepe. Hij is rood gelijk eene

hiepe, en frisch gelijk eene bie.

— Het eng. haw, fr. bale d'aubepine.

— X. Despars zegt Niepe. Zie aid.

— HIEPEDOORN, m. Hagedoorn, fr. aitbepine, eng. iiaw-

tlior:!, 1. cratcegus oxyacantha L.

HIERENT, bijw. Herwaarls, hier. Kom hierent. Hij

is van hiercat verdwenen. Keer u naar hierent. Hieient en

darent.

Die van hierent jonck vertrecken,

En in 't graf hun leden streckon,

Zyn gheluckigh boven al.

(P. Gheschier.)

— Ook Hierten. Van hierten tot daarten.

HIERTEN, bijw. Zie hiere.vt.

HIERVOOREN, bijw. Hetzelfde als Hiorvocr, fr.

devant ; ci-dcvant. — Zie VOOREN.

HIERWAARTS (wvl. hier\\-eerd, compar. hier-

ixeerder), bijw. Xaar hier. Kom hierwaaits. Zet u een

beetje hicrwaarder, gij zult meer op uw gemak zijn.
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HIEST, iuterj. Zie uriST.

HIFTIG, adj. Iletzelfde als Heftig, hevig, (v. vif,

77(1/(7;/, iiiipi'tuciix, Ge moogt zoo hiflig niet zijn.

— All. Hifligheid. — Zie E.

HIJCHELEN (wvl. hichelen, zie ii),kijc!u-ldc,licb

luld, o. w. Ilijgon, hoorbaar en lastig adem lialen.

1
1

1| liclen v.in to loopen. Hijchelen van 't bloed in de keel.

1 lijL'liclcn in den doodstiijd.

— All. Hijcheling.

HIJF (wvl. hiif), m. De leil acliter de tong aau den

ingaiig der keel, in de boeken Huig genaamd, fr. Incite.

Den hijf opsteken, fr. remettre la liictte. Den hijF treklcen

(uitsuijden), fr. couper la Inette. De hijf was gezwoUen. De
kitteling van den hijf (veroorzaakt b. v. door het tabak-

rooken) brengt wens braking te wege.

— Icmand vai; den hijf t?-ckkeii of snijden, hem den

hijf uitsuijden. Fig. en schertsende zcgt men van iemand die

onduidelijk en moeilijlc spreekt, wiens woordeu in de keel

bHjven \\A^^zxit'a,dat hij van den hi/fmoetgesttcden warden.

— Ontsteking of andere kwaal van den hijf. Den hijf

licbben. Den hijf krijgen. Van den hijf sterven of genezcii.

— Men zegt ook Hief en Nijf.

— Door misverstand zijn er die denken dat de hijf een

bosseltje haar is dat toevallig in de keel grocit en nioct uit-

gesneden worden. — Anderen geven dien naam ook aan de

pijn die men somtijds gevoelt in de huid van 't hoofd,

wancer men liet haar aanraakt dat cen averechtschen plooi

gonoinen hecft gedurende den slaap.

— Jehan Yperman zegt Hunf. « Eist dat den /iinif

langh':t... Int suiden van den huve soe vallen vele aven-

lueren. >

HIJKEN, m. fan Hijken geven, zieNljKEN.

HIJNHAAK, m. Zie hingha.uc.

HIJSE (wvl. iiise), v., metde schuifel-j-. Zie Kii.

— Jljsen en tri/sen, haspen en spiilen. Zie TRIJSE.

HIJSEL (wvl. HISEL, zie Ij), m. Zumdeeg, bevel,

dcc--om die men in beslegen meel vermengt om brood to

bakken, fr. levain. De hijsel doet het kneedsel rijzen. Brood

zonder hijsel gebakken.

— De bepaalde hoeveelheid deeg die men telkens van een

kneedsel afsclieidt en in eenen korn bjwaart oni tut deeseiu

te dienen voor het volgende baiiscl. Eenen hijsel maUen.

Een klcene, een groote hijsel. Ee.n bedorvcn hijsel. Den
hijsel in warm water breken. Den hijsel van den gebuur

Iceiieu.

— All. Verhijselen, Onverhijseld.

— Dit woord houdt met bi/sc/ien vast aan 't zw. hissa,

I r lii.ier : omdat de lii/sel het broo'd rijzon doot.

HIJVER (wvl. HrvER, zie ij), m. Huivering, lilling,

ii . frisson. Den hijver hebben (iiijvoren), b. v. van koude,

\,i!i koorts, van schrik.

IIIJVEREN (wvl. HIVEREN, zie IJ), hijvcrde, hcb

^verd, o. \v. Hetzclfde als Iluiveren (zie onder frijten).

1

J
hijvcrdc \au de koude. Hijveren van sehrik. < Hij

.erde ne kecr, of « de dood ging over hem, » zeggen ze

,;..itcgen. » (K. Callebert.)

— All. Ilijvering.

B HIJVERTANDEN (wvl. hivert.\nde.\, zie Jj),

liy-.'ertandde, hcb gc/ujvertand, o. w. Klibbcrtanden,

bibberea van de koude, hijvi.rj:i van angst, euz., ir.frisson-

ner, grelotter.

HIK, ni. Wordt gehoord in hilikcn en kiikkei:, d. i.

ovvrlilijfscls en resten van spijs.

HIKKEPATJIK, m. Zie HiKP.vriK.

HIKKEPATJIKKEN, o. w. Zie hikpatikkev.

HIKPATIK, ra. Hinkepink, fr. nne personne qui

viai'che clopin-clopant,

— bijw., fr. clopin-clopant. Hij Irok cr ook hikpatilc

naai toe.

Een kindcr-bitebauw, een wag^elvoet, syn ganek

Die ghing al hick-patick\ aen beyde syden manck.

(L. Vossius._)

Die met kreupel staegh verkeeren

Sullen hic-pat-tick haest leercn.

(P. Devynck.)

— Ook Hikpatjik, Hikpetjik, Hikpetjek, Hikkepatjik.

HIKPATIKKEN, hikpatikte, hcb gehikpatikt, o. w.

Ilikkcn eu pikken, hinkopinken, fr. marcher clopin-clopant.

De kieupele hikpatikt er naar too.

Hier loopt eenen hickpaticken ;

D'ander scheef-beent ; dezen gaet

Slingher-voeten achter straet

;

Desen springht te vroegh op kricken

En op synen kalen kop

Oualyck sit een hayrken op.

(L. A'ossius.)

— Uok Hikpatjikken en Hikkepatjikken.

HIKPATJIK, HIKPETJEK, HIKPETJIK, m.

Zie HIKPATIK.

HIKPATJIKKEN, o. w. Zie hikpatikken.

HIL, HILLE, m., mv. hillen, vklw. hillekefn. Hcuvel,

hoogte. Er staat cene herberg boven op dien hille. De peer-

den hadden vecl moeite om den wagon to Irekkon, waneer

zij over dien hil moesten. Er zijn langs de zeekust eenige

duinhoogten die eenen eigencn naam dragon, zooals de

•witte Hil, de hooge Hil, enz.

— Vgl. Hnl.

—HIL, —HILLE, z. Zand-.

HILKEREN, o. w., fr. nimincr. Zie helkeren.

HILLE, m. Zie hil.

HILT, HELT, m. Iletzelfde als het Ilelft, fr. moitie.

Hij nam er den hilt van. Zie dilt.

HILTE, m. en ook HILT, o. Hetzelfde als het holl.

Hild, hooi- of stroozolder boven eenen koei- of pecrdestal.

Zie uilte.

HILTE, V. Vischfiiik, soorl van lang spitstoeloopende

mandewerk uit wissen gevlochten op wijze van cone pui-

kelnet, om visch te vangon, fr. nassc. Hilton in 't water

steken. Er zat voel paling in do hilte. s Die in w-atorgangen

of waterloopen om te visschen, netten of hillen loyde, sal

verbeuren ses ponden. » (Keure van de Waeteringhc v.

Blanckcnberghe.) De hilte is meerder dan de karic, en dient

om gohccl do broedte van eenen gracht af to zettcu.

HILTEMAKER, m. Iemand die hilten of vischfiiiken

vlccht. Hij is hiltomakor van sliol.
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HILTEMUUR, m. Zie heltemuur.

HILTEN, b. w. ZieHJSLTEN.

HILTJE, o. vkhv. Eene oude maat, zie onder helt.

HIMPE, V. ZieEMPE.

HIMST, m. Zie hemst.

HIN, HINNE, V. Zie hen en decoiiip. aid.

HIN, HEN, bijw. Dit woord, datKil. verfaalt door 1.

hinc, <:l), is de oude vorni van het hedendaagsche hceii,

henen zegt Weiland. AVij gebruiken het nog in deze

bijwoordelijke zegswijs : van nicum en p/ /««, anders ook
va7i iikitiv cnaf her, d. i. Ictteilijk 't 1. dctiuo {de novo) et

abhinc, eene verslerkte uitdiukking voorhet eenvoudige op
vieti-w, uederoni van het hcojn, fr. de nouvcaii (zie Al'). In

zijne ziekte besloot de dronkaard zijn leven te beteren ; maar
nauwelijks was hij genezen of hij dronk van nieuw en af

bin. Uw brief krielt van de fauten : schrijf hem van nieuw
en ai bin. Van nieuw en af bin beginnen.

— Men zegt ook endewaarts hin klappen, d. i. zonder

gevolg noch verband, allcs zeggen wat er in 't hoofd komt,

zonder kop noch steert. — Hier behoort ook wel de zegs-

wijze van een ende hin, van den end hin, uitgeleid onder

ENDE, bl. 266, waarik in steldein plaats van ,4i«.

*HIND, bijw. Zie onder HINDSELEX.

"HINDEN, bij Kil., zie onder HI.NDSELEN.

*HINDER, bij Kik, zie onder hindselen.

HINDER, m. Erg, kwaad inzicht, wil van tc hinde-

reu. Ik had daar geen hinder in (ik deed het zonder erg, fr.

je n'avais nulle tnauvaise intention). Zeg niaar voort hoe

die zaak gebeurd is : de man, die daar komt, heeft er geen

hinder in (d. i. ge moet niet zwijgen voor dien man, want

hij zal op uwe woorden nitt letten, of let hij er op, hij zal

er geen misbruik van maken, fr. ilest sans malice).

HINDER, INDER, m. Bij vlaamsche zeevisscheis.

Wal, zeekust, fr. cote. Naar den hinder varen. Van den

hinder steekt men af in zee. Zij waren nog drie uren van

den hinder als 't onweder losbrak. Den hinder in 't cog
krijgen.

— Zie Inderste in Gaillard's Gloss.

—HINDER, z. Xoord-.

HINDERBANK, INDERBANK, m. Bij zeevis-

Bchers. Pe zandbank naast don wal of zeekust, in tegenover-

Btelling met den Zeebank. Er zijn zooveel hinderbanken als

er geulen zijn. Elke geule ligt noodzakelijk tusschen twee

eandbanken : de zand jank aan de noordzijde heet de Zee-

bank of enkcl weg de Bank; de zandbank naar den zuid-

kant heet de Hinderbank. De bank dan die tusschen twee

geulen ligt is tevens een hinderbank en cen zeebank : de

hinderbank van de geulen ten noorden, en de zeebank van

de geulen ten zuiden; b. v. de Kwijnte en het Xegenvaam
zijn twee geulen gescheiden door eenen zandbank die de
hinderbank van de Kwijnte, en tevens dc zeebank van

't Negenvaam geheetcn wordt. De bank van de Wcele, of

de Weelebank (d. i. de zeebank).

HINDERHOEDE, v. Achterhoede; zie onder HIND-

SELEN.

HINDERSTE, 0. Aars. Zie onder hindselen.
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HINDSELEN, hindselde, Jieb gehindsel3, o. w. Aar-
zelen, achlemilgaan, fr. remler. Het peerd hindselde en
verwarde in de strengen. Hij hindselde cm den slag te ont-
wijken. In 't hindselen viel hij achterover.

— Fig. Achteruit gaan, zijne fortuin kwijt geraken, fr.

dechoir, dcvenirpauvrr. Hij begiiit tc hindselen. Hij is .-lan

't hindselen.

— Hoepelen en hindsehn. Hij hoepelt en hindselt, is

aan 't hoepelen en het hindselen (wordt gezeid van iemand
die 't al verkvi-ist en op den kant van den nest reed'; zit)— All. Hindseling.

— Dit hindselen is gemaakt van 't oude bijw. hind, d. i.

achter, fr. derriere. Het eng. beltind bet. van achter, en
hind, fr. posterieiir; vandaar hindwheel (achterwiel), en
hindpart (achterdcel van een schip). Kil. hinder en hinderi,

retro, post. Wij hebben nog Het hinderste voor den Aars,
en Hinderhoede voor Achterhoede. Zie Weil, op Hinder.
— Overigens onze uitspraak belet niet van Einsckn te

schrijvcn.

HINGHAAK, HINGERHAAK, INGERHAAK
'

(uitspr. iinghaal; iinhaak, iingerliaalt, zie IND), m. Angel,
vischhaak, fr. hamcfon d'ttne ligne a pecker. Men hecht het
lokaas aan den hinghaak.

— Kil. Hinghene, hinghe, anghel, hanghel, hengel,
hamns.

*HINGHE, HINGHENE, bij Kil., zie onder hing-
haak.

HINGST, m. Zie hexgst.

HINGSTEKACHTEL, o. Zie hengsteic\chtel.

HINKEBOMME, v. Zie hixkelbo.m en kade.

HINKEDEPINK, m. Hinkepinker, die al hinkende
gaat.

— Ook bijw. AI hinkende, fr. clopin-clopant, en clopi-

nant. Hij trok er hinkedepink naar toe.

HINKEL (wvl. miNKEL, zie ind;, m. Hinkperk, hin-

kelbcd, fr. merelle. Eenen hinkel maken op den grond cm
er in te hinkelen.

— Voetziekte van hoornvee, h.pie'tain. Zie hinker.
— hl\kelbed(de, o. Het afgeteekende perk waar de

kinders in hinkelen, anders ook Hinkel en Hinkelpot
genaamd, fr. me'relle.

— hinkelbom(me, m. Eene spon ofzooietsdat men
in het hinkelbed al hinkende voortschopt, anders ook Ka
en Kaatjc genaamd.

— hinkeldekrinkel, bijw. Zie hinkelkrinkel.
— HINKELEN (wvl. HIINKELEN, zie ixd), kinhelde, heb

gehinkeld, o. w. Een kinderspel, it.joncr A la me'relle. Men
zegt ook Hinken.

— HIXKELKALLE, v. Hinkelbom.

— HINKELKUIP (wvl. HnNKEI.KUPE, zie IXD cn Ul), V.

De bei van de hinkelbaan.

— HINKELPOT, m. Kaaibedde, hinkperk, hinkelbaan,

fr. me'relle.

— HTNKELPOTTEN, hinkelpotte, hcb gehinlctpot, 0. w.
Eeu kindeispel, fr. j.^!irr <; la merelle.

HINKELKRINKEL, HINKLIEKRINKLIE,
HINKELDEKRINKEL, bijw. Kraikclwinkcl, met

kronkels en bochten. Die straat loopt hinkelkiinkel. Die

beek vioeit hinkelkrinkel door de weiden. De zwaluwen

vliegen hinkeldekrinkel door de lucht.
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— Misschicn is hier hiiikcl of hikcl lietzclfde als winkcl,

root wcglating van de w, wat bij ons niet zeklen gebeurt.

Zic w.

HINKEN, o. w. Zie hinkf.i.kn.

HINK(E)PATJINK, HINKEPETJINK ,
m.

Hct/.elfde als Hinkcpink, liimphamp, icinand die kreupel

gaal, fr. personne qui marchc clopin-clopant.

— Ook bijw. fr. clopin-clopant. Hij gaat hinkcpatjink.

— Men zegt ook Hikpatjik.

— Wegens den vorm van ilit woord, zie onder FL.\-

DAKKEN.
— HINKEPATJINKEN, hiiikipatjinktc, hcb gehinkepa-

tjinkt, o. w. Hinkepinken, fr. marcher clopin-clopant.

HINKER, m. Zie inker, t.

HINKER, HINKEL (wvl. hiixkkk), ni. Voctziekte

van schapen en hoornvee, l)estaande in zwelling aan de

beenen, en verzwering aan den voet zoodat de hooro er van

afvalle, tenzij men de ziekte tijdig genczc, fr. pietain.

— Zoogenaamdomdat liet dicr daarvaii kreupeUenliinkt.

HINKERBINKERNAALDE (wvl. hiinkerbiin-

KEK-), v. Een iiisekt dat ook Akkcrnaalde heat, fr. demoi-

selle.

— Niels bclet Inkerliir.kcrnaakle le schrijven, zonder h.

HINKLIEKRINKLIE, bijw. Zie hinkelkrIxN'Kel.

HINNE, V. Zio HEN en de camp. aW.

HINNEKOT, o. Zie hennekot.

HINNEPOLDER, m. Zie heknei'Older.

HINNEROEST, ni. ZieHENNEROEST.

HINNESLEI, HINNESLEIER, m. Zie henne-

DER>r.

HINNESTRONT, m. Zie hf.n.nestkont.

HIPPEBRAAM, HEUPEBRAAM, HUPPER-
BRAAM, HIPPERBRAAM, v. Egclenloer, cukel-

braaiii, wilde roozelaar, eng. hep-tree, fr. e'glantier.

— llct cng. hip of hip bet. Eglantierbezie, bij ons

Klolilic, l)ij Halma /;/<?/>tV, h.gratte-etil.

— Men zegt ook "Wepelbraam en Heix-lbraani.

HIPPEN(E, IPPEN(E, o. Knot van "t vlas, fr. tcte

de tin. — Zie ICNIPPEN, waar men ook dc composita zal

vindcn. \'gk VLAS(CHH1P1'EN.

HIPPERBRAAM, v. Zie hippimraam.

HIRSEM, in. Zie hersem.

HIRSEN, m. Zie HER.SEN.

HISSCHEN, hisehle, !;ehisehl, b. w. Hitseu. Zie

linsiHEN .

— ICil. hccfl ook dil \v.

HISTORIACHTIG (fvi. msroouiAi htig, zie o),

adj. Die veel \an de historie lioiult, die zc geern leest en

leerl. Die sUuloiil is niet al to historiaclilig : hij leert liever

cijferkunde. — Zie-ACHTI(J.

HITTE, V. Groote warnito.

— Op zijnc hitte si/n, op zijne hille komen, den vereisch-

len graad van warmtc liebben of krijgt u. Als -de oven op

/ijiie liitte is, sleekt cr de baUker hct brood in. Als, in ecne

;keet, de panne op hare hitte komt, ilan begint de

ilisatie van 't zout.

I

— Bij sniids. De daad van cen ijzcr te glocion en te sme-

den, fr. chaude. Men maakt een hoefijzerin drie hitten

(d. i. met driemaal het ijzor te gloeien en te smedcn). lets

maken in ecne hitte. Daar zijn twee hitten uoodigom dat

stuk te maken

.

— Bij landb. Kafmest, dat op ecnen hoop te rotten ligt en

dientom den akker te veien, h . fiimier de ballcs dc He. De
hit/c hcelt haren naam van de groote warmte die in dit mest

schuilt. liitte op den akker voeren. Een land met hitte

mesten. De hitte op de mestkar laden.

HITTEL, m., rav. hittels, vklw. hitteltje. Zoo heet in

't Biiigsche eene plant die gemeenlijk Nctel spreekt e i

schiijft, fr. ortie. De hittels uitroeien.

— Dit ware de echte vorm, indien het woord afstamde

van heet, hitte, gelijk het 1. urtica van iiro.

—HITTEL, z. Melk-.

HITTELACHTIG, adj. Nelelachtig.

HITTELEN, hittclde,gehitteld, b. w. Netelen.

HITTELHUT, m. Netelslruik.

HIVERNAGIE, v. Bij landb. Mengeling van rogge

en vitsen, dienende tot voeder voor 't vee, fr. hivcrnagc.

Hivernagie zaaien. De hivernagie groen afpikken. Rijpe

hivcrnagie. Eene partij hivernagie. Hivernagie aan de

schapen geven.

—HO, z.Juit-.

'HOBBELAND, bij Kil., zie nooi)i.A.\G.

—HOE, z. Ent-, Et-, Entlioelang, Ethoelange, Enthoe-

veel, Elhoevele, Enthoeverre, Ethoeverre.

HOED, ni. Gift of belooning in geld of anderszins, die

een nieuwe pachter geeft aan den voorzaat opdat hij te liever

of te vroeger het huis zou verlaten waar de nieuwe pachter

inkomt ; anders ook Hoofdkleed, Dekkleed en Verschoo-

ning genaamd. Twintig frank hoed geven. Eenen hoed

ontvangen van honderd frank.

— Het fr. chapeau wordt in den hoophandel ook in

eenen soortgelijken zin gebezigd.

— Eene graanmaat die te Bnigge omtrent gelijk staat

met I
'

J
hectoliter. Er gaan vier maten in eenen hoed, en

zeven maten is drie hectoliters.

— Ecnen hoed yken, zie ijke.n.

— Dc mccu-wcn op liet land is 'I hoedjc in de hand,

zeggen de Blankenbergsclie visschers om le beduiden dat

het een voortceken van stormwind is als de zeemeeuweu op

het land konien.

— Het shut lyk een duim in een hoedje, zie DUIM.

— I'oor een hoedje kloefen, zie KLOEK.

— HOED, I. Pasterhoedje, Tuit-.

—HOEDE, z. Hinder-.

—HOEDMANDE, z. Half-.

HOEDZAK, m. Een graanzak die de maat van een

hoed nihoudt. Hij bracht een hoedzak graan mede.

HOEK (wvl. uoUK, zie ou), m., (x.coin.

— i'an hocke te kante, van de ecne pLaats naar de

andere, naar alle zijden, fr. de tons cotes. Zij doorzochten

de stad van hoeke te kante, maar vonden den vluchteling

niet. Ik heb van hoeke te kante gezocht naar dat alaara, en

ik vind het niet in gansch het huis. « Men sochte hem seer
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neerstelic van hoecke tc cantc. > (M. Lambrecht.) « Glie-
Irocken ende gheslegen, -van hoecke te cante ghesteken, in
de grippen ghewoipen. by den hajTe ghetrocken. » (Id.)

« Men lict hem vande kinders aen een cooide ophangen,
ende vau hcttrke tc canie wapperen ende steken, ghelyck
oft men met ];cm ghespelt hadde. » (Id.) Sy lie'pen van
hmtcl-c tc cavic alle die stede deure, zoiickeude alomme de
peisconen... » (N. Despars.) « Vrau Hermegavde vioot ten

bcE=chc V acrt in, suckelende daer van hoecke te kante. » (Id.)

— Iloekskc zoeken, haarkloven, kibbelen, fr. vetiller,

pointiUer, chicaner.

— HOEK, 7.. Gear-, Haai-, Hout-, Over-, Peis-, Pion-
dcl-, \\'end-.

-HOEKEN.z. Af-.

HOEKEREN (wvl. houkeeen, zie ou), o. \v. Zie
OEKEKKN.

HOEKEREN (wvl. houkeren, zie ou), hockcrde,
gchicknd, b. w. Een woord dat de spelende kindereu
gebi uiken, waneer zij in eene rij hand aan hand een jon-

gen vervolgen en in eenen hoek opjagen om hem daar te

vangcn.

— Oolv Aflioeken, Afhoekcren. Zie Afhoeken.

-HOEKEREN, z. Af-.

HOEKSKENZOEKER (wvh houkskezouker, zie

ou), m. H.uirldiever, twister, fr. chicaneur.

HOEKSTIJL (wvl. houksthl), m. Bij mulders. Elk
van dc vier stukken hout die in loodrechte richting de vier

neggcn uitmakcn van de romp eens houten vvindmolens,

fr. montant cornier.

HOEKTE (wvl. HOUKTE, zie ou), adj. Hoekig, dat

hoekeii heeft. Niet hoekte, maar rond.

— Hocktc-snoekte, met tuiten en knorren, zonder fat-

soen . Die houten blok is hoekte-snoekte gehouwen. Eene
rotse die hoekte-snoekte staat.

—HOEKTE, z. Acht-, Drie-, Haai-, Scheef-, Vier-,

Vijf-, Sdierp-, Zes-, Zeven-.

HOEKTJANTER (wvl. houk-, zie ou), m. Afge-

knottc stam die den hoek voniit van eene haag. — Zie

TJAXTER.

HOEKTOREN, m. (wvl. houktorre, v.), vklw.

hocktorcf.tje (wvl. iwu/itorretje, hoziktorrekc(n). Toreu op

den hock van een anderen toren, of van een gebouw. Een
toren met vier hoektorentjcs. « Eene lange en zwierige

naalde tusschcn vier hoektorretjes. » (R. d. If.)

-HOELANG, z. Ent-, Et-.

HOELDJE, v. Zie hoelie.

HOELEN, b. en o. w. Zie OELEN.

HOELIE, HOELDJE, v. Steenkolen, fi-. homlle.

's Zomers brandt hij hout, en 's winters hoelie. De hoeldje

is goedkooji van de jare.

— HOELJE, z. "Water-.

HOEMST, bij Fuchs, zie hemst.

HOEN, m. Bij voerlieden en landb. Zie OEN.

— HOEN, z. Kalkoen, Kallekoen. (?)

HOENDERATE, V. Zie ONDEltiVTE.

HOENDERr.C"?:ST, o. Zie haneroest.
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HOENEER, bijw. Hetzeh'de als Waneer, fr. quand^
Hoeneer gaat hij komcn ?

HOEP (wvl. Houp, zie ou), m. Bij pottebakkers. Eene
dunne smalle schroode van ijzer, ringvormig omgekndd,
waar men het gedroogde aardewerk nice schaaft en effent.

'

kiw. hocpcelkcn, klemtoou op peel.HOEPEEL, m.,

Zie kaj'Eel.

HOEPEELBLOEME, bij Kil, zie kapeelbldem.

HOEPEL (wvl. iioupEL, zie ou). m. Hetzelfde als

Hoppel, hoopje.

— HOEPELEN fwvl. lioiJpELEN, zie OU), hoepelde, ben
gclwepe/d, o. w. Hetzelfde als Hoppelen. Zie aid.

HOEPEL (wvl. HOUPEL, zie ou), m., fr. cerceau. Met
een hocpelken gaan, zie CEUGELBEENDE.
— Door den itoepel springen, iets moeten laten steken.(:-)— Te Kortrijk is Iwepcl ook Een rek van horizontale

riggels aan koorden aaneengeregeu en met menigvuldige
chineesche lanteerntjes behangen. Op eene feeste, als het

's avonds viering is, ziet men langs de straten overal hooge
staken geplant waar hoepels aan hangcn. Een groote hoe-

pel. < Amasonien cet doxoms gespeirelt en me e cluwen
cordeel langs d'heusie vant' hallie queutevele houpels gan-
gen, als minheere Schinkelle de plecke van deken gat heet.

»

(Kort. hs. I -36,) Zie nog een citaat bij vurixg.

— HOEPEL, z. Balg-, Kern-, Kim-.

HOEPELEN (wvl. houpelek), hoepelde, heb gchce-

pell, o. w". Met den hoepel spelen.

-- 'I'egen ieinand hoepelen, tcgcn iemand worstelen, met
hem wedijveren, trachten tt overtreffen of ten minste vol te

honden, fr. bitter contre. Hij wasaleen tegen drie : hoepel

gij daar teg;n !

— Loop, ga hoepelen, ga heen, verdw-ijn van hier, loop

spelen. Ga hoepelen, vriendje, ik heb uwen raad niet van-

doen

.

— Iemand zenden hoepelen, hem laten loopen, laten

varon, fr. I'envoyer promencr. < Hy zal u dan zenden hoe-

pelen, na de kiezing ; nu is hy u\v dicnstbare knecht. s (
'

' 1

— Hi/' is gaan hoepelen, hij is dood. Ik wees dat hij ook

zal gaan hoepelen, gelijk veel anderen die zulk eene ziekte

Icrijger. « Dewindt dede de baeren soo op-dansen dat wy
vreesdcn sceckeriyck tc gaen hoeJ>pclen. ^ (P. Devynck.)

— Hoepelen en liiiuhelen, zie ondcr HIXDSELEN.

HOEPELENPOEP, HOEPELENTOEP, m.

zie HOEPE.NTOEP.

HOEPELKRAM (wvl. houpelkramme), v. Een

ijzeren houvast in het opperschaher van eenen wagen, om
de hoopels, waar de bastiere over gespannen w'ordt, te vat-

ten en te vesligen.

HOEPELTANG (wvl. houpel-), v. Bij kuipers en

brouwers. Bandhaak, klemhaak om de banden of hoepels

op de tonncn te trekken, fr. davier, tireloire.

— Bij smids. Tang om ijzeren hoepels aan de wielcn te

leggen.

HOEPENTOEP, HOEPELENTOEP, HOE-
PELENPOEP (wvl. HOUPENTOUP, zie ou), HI. Een

gekuifde vogel die in 't fr. huppe\\ce:i, 1. npnpa, gr, siro'i.

— Kil. Hoppe-top, -npHpa,
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HOEPJE, <. vkhv. van Hoep (wvl. HOirp, zic ou),

m. Een topofwcrptol (fr. tonpie) beslaat uit eene houten

peer met eene ijzercn pin of prik : die houten peer heet men

hoepje. Een top zonder pi'i is enkelijk een hoepje. Een

hoepje klieven (er met den tol op kinken dat het splijte).

Eene blinkende tats boven op het hoepje . Een groot, een

kleen hoepje.

— HOEPJESLAG, m. Als men, met den lol kinkendc, den

anderen tol trcft, niet met de pin, maar met de peer, die slag

heet een hoepjcslag of balgsinete. I let is een hoepjeslag.

JEen hoepjeslag deert niet.

HOEPNET, o. HOEPNETTE, v. (wvl. houp-,

/it nu). Een vischnct, anders ook Kniisnet genaamd, fr.

cdircUt. Met eene hoepnette visschen. « Niemandt en ver-

mach in andere wateren te vissdien met punckelen, hoiip-

netten, catrollen, sperrewaeren, vluwen, nochte ander uet-

ten. ^ (Cost. v. Veurne.)

HOER(E, V. Bij kinderen die met den top spelen. Een

top of tol van geringe weerde, dien men, in de plaats van

den goeden top waarmede men speelt, op den grond legt

opdat er de anderen naar happen, ja, en lukt het, in stiik-

ken slaan.

HOES, HOESE, HOESKE, exclamalie van pijn.

Hoeske, het doet zoo zeer, Hoese mijn hoofd. Hoese,

kind, ge verbrandt u. Hoeske, die spijs is heet. — Men zcgt

ook Woes, AVoeske.

HOESEL, ni. Zie oesel.

HOESKE, cxcl. Zie hoes.

—HOEST(E, z. Gars-, Ger-, Kick-, Spa-, .Spade-.

HOESTEBROOD, o. HOESTEKOEK, m. Kalis-

: 1 irooil, fr. bdton dejiis de reglisie.

HOESTEN, o. w., zie de Wdb.
— Hoeiliii cii biilscn, zie BULSEN.

HOETPEELKEN, zie .\peel.

—HOEVEEL, 7. Ent-, Et-.

HOEVER, OEVER (wvl. ouvek, zie ou), m. Bij

spinsters. Een berm van draden op do klos, anders ook

hcKvel genaamd. Waneer men spint, dc draad wordt gedu-

rig rond de klos opgewonden, zoodanig dat hij daar eene

hoogte maakt : deze hoogte is de /leuvel of de hoever. De
lioever slooft af, als hij van de klos afschiet. Den hoever

opslaan (d. i. hem vastmaken met er den spindraad in eene

slingerende richting om te bindcn). Eene klos heeft gemeen-

lijk vijf hoevers, waarvan de middenste de hoogste is.

— Bij hnninielkweekers, zie hommelhoever.

— HOEVER, /.. Hommel-.

HOEVERPAD (wvl. houverp.vdde), v. Zie oever-

I'AIl.

—HOEVERRE, z. Ent-, Et-.

HOEWART, bij Yperman, zie hau\va.\kis.

HOEZEL. m. Zie oesel en oesel.\ar.

HOF, m. Kring rond de zon of maan, fr. halo. Ilebt gij

dcii hof rond de maan gezien? Gistercn avoud was cr nen

hof rond de maan.

HOF, o., vkhv. lHn'eh-(ii. Ilofstode, landhoevc, fr.

/(•»-»«: ;doch bijzcndcrlijk Dewoning (met stallen en sclunen

en plein) van den landbouwer. Ecu schoon hof bowuncn.

Het hof is afgebrand. Naar het hof van den landbouwer

gaan. Men ziet vele hoven langs dien steenweg.

— Het begmasde plein bij of rond eene woning. De kin-

ders mogen buiten het hof niet^aan. Als hij op het hof

kwam, wierd hij van den hond gebeten. Er liepen kalvers

en schapen en hennen en pauwen op het hof.

— In eenige plaatsen ook gebruikt voor Hof, m., d. i.

tuin, fr.Jardin.

— Ten lime gaan, outings gebruikt voor ondergaan, ter

go gaan izie GO), fr. se coucher, sprek. van hemellichten.

Want eer sal erde sterren dragen.

En die leide sterre en die wagen

.Solen eer te hove paen

Eer dat mach gcscien

.

(Maerlant, A!ex.\m, 1054.)

—HOF, z. Bleek-, Gars-, Gers-, Groensel-, llommel-,

Kauwel-, Kool-, Neder-, Xeer-, Pand-.

HOFGAT, o. De opening langs waar men in en uit het

hof rijdt van eene landhoeve. Het hofgat sluit gcmeenlijk

met een hek. Twee oude linden aan 't hofgat. 1 Aan het

kapelleken van 't hofgat. • (K. Callebert.)

HOFGRAS, o. Windgr.-is, poa annua L.

HOFLEERE, v. Hotladder, dubbele ladder, fr. cchelle

dc jardinifr.

— HOFSTEDE, -HOFSTEE, z. Schaap-.

HOFSTOEL, m. Tuinstoel.

HOFTAFEL, m. en v. Tuintafcl.

HOFTEI, m., mv. hofteien. lemand die op eene hof-

stede vele kleinigheden gadeslaat en geringe werken ver-

richt, den koeistal bezorgt, de honden oppast, enz. Die

oude man is hoftei bij dien boer. Hij zond den hoftei om
werkvolk op te halen. — Vgl. Huistei.

HOGGE, V. Zie hugge.

HOKEREN, hokerde, heb gehokerd, o. w. Hateren,

stamelen, haperen in 't spreken, fr. began'/: Die vent

hokcrtgeweldig. Hokerende spireken.

— Afl. Hokeraar, Hokering.

HOKKE, OKKE, NOKKE, v. Hetzelfde als Dijsel-

nok, eene bijzondere soorl van knoop. Eene koorde met

eene hokke vastleggen aan eenen haak in den muur. In

Veiume-Ambacht worden de koeien op stal vastgebonden

met eene koorde die rond hunne hoorns gesnoerd is, en dan

met eene hokke vastgeleid aan eenen kapitelstok in den

muur; als men die koeien wilt buitendrijven, maakt men de

hokke los, en windt geheel de koorde rond de hoorns. (In

Zuid-Vl. zijn de koeien op stal vastgebonden om den hals,

en als men ze wilt buitendrijven, maakt men den halsband

los die in het sliet blijft liggen.) Als men eene koe bij de

koorde leidt langs de straat of in de stad, legt men som-

wijlen in die koorde eene nokke die men als muilband over

de muil van het dier schuift om het gemakkelijker te

bedwingen, trouwcns met aan het einde van de koorde te

trekken, kan men de nokke al meer en meer toehalen en de

muile prangen.

HOKKEMUIL (wvl. hokkemli.e, zie ui), v. Muil-

band, fr. museliire. Den hond eene hokkemuil aandoen.

48
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— HOKKEMUILF.N (wvl. HOKKEMITr.EN), hokkcmuililc,

gehokkemitild, b. "\v. Muilbanden, fr. niuse-^Cf.'Een gehokke-

muilde beer.

— Fig. lemand den mond snoeren. Eeaen lasteraar

liokkeiiiuilen.

HOKKEN, hoife, gehokt, b. w. Nokken, zie aid.

— Met eene hokke vastbinden. Hij hokte dat snocr aan

mijnen arm, aan mijnen vinger. De koeien hokken (ze met

eene hokke vastbinden in 't sliet),

HOL, o., mv. hollen, vklw. hoUfkcfii. Gat, fr. tfoii. Er

is een hoi in uwe kous, in uwen schoe
;
ge meet het doen

vermaken. Hij viel een hoi in zijn hoofd. Een hoi booren

in eenen boom. De dieven hadden een ho] gemaakt in de

haag en waren er door gekropen. Eene loenie is een hoi in

't ijs. Het hoi van eenen mol (het gat in den grond, waar
hij uit of in kruipt). Dat elk zijn hoi moest sloppen, 't zouden

er veel nverblijven (zegt men om te beteekenen dat er velen

zijn die hunne schulden niet kunnen betalen). Zijn vinger

in een holleken steken. Het hollekcn waar een nagel in

gezeten heeft. Een verzijp is een pateel met veel hollekens.

« Tendonen ende senuebanden door de hollekens van de

(wervel)beeneQ. » (Jac. de Smedt.) « 't WezeUdn cam zeer

douck van zyn hollekin wte. » (Ed. De Dene.)

Midts dat de miere in eerde was wroetende,

Logierde en sliep, in cleen hollekens diepe

Als aerme criepe. (Id.)

— Bij schoemakers, zie kameruur.

HOLDE, adj. Waar een hoi in is, fr. ereiix. De stroo-

halmcn zijn holde. lets holde maken met er het biunenste

uit te booren. Een holde tand. IJdele tonnen klinken holde.

« Laet my 't holde van myn hand hicr vollen. » (K. de

Gheldcre.)

— Fig. Eene holde stem, fi-. voix creuse. Een holde
hoofd, fr. line tete creuse. Dok met den kneukel op zijn

voorhoofd, het zal holde klinlcen. — Zie -DE.

HOLEERZE, HOLLEERZE (uitspr. hoUzc, met
den Idemt. op hoi, en zware e; zie RS), v. Sleutelbloem,

primula veris L., fr. primevere, brairete. De hoUeerze
wordt ook Noenluiker en Nunnekouse geheeten, in 't friesch

neaken-earske (Halb. Lex.fris. 24).

— Niet te verwarren met Holeers (uitspr. hol-ces), m.

;

bij Kil. Hol-aers, pomi genus; Alg. VI. Idiot. hoUi/s, soort

van appel, in Oost-Vl. zeer gemeen. Vgl. bolijzen.

HOLIPOLIKOORNDIEF, m., klemt. op ho, po.

Een beestje, fr. coccinelle. IXii OLIPOLIKOORNDLEF.

HOLKERTTE, adj., klemt. op hoi. Wordt gezeid van

eene koe die eene groote kerte of aarsgroef heeft, zoodat er

de steert in ligt als in eene geule. Holkertte koeien worden

niet gegeerd, omdat zij, zeggen de boeren, niet wel termen

en moeilijk vet worden. — Zie -DE.

HOLLEKENS-NOTE, -NEUTE, v. Eene noot

met gatjes, eene wormsteekte neute.

— Fig. Een bedrieger, een verrader, een trouwloos

mcnsch, fr. homme ve'reux. — In 't mv. zegt men Het zijn

al hollekens-noten, of noten met hollekens (met gatjes),

sprek. van eene zaak die geen betrouwen verdiont.

ROLLING, ni. Bij potbaldiers. Soort van bloempot.

Zie PEE.

HOLLISCH, o. Soort van lisch met purperblauwo

bloemen, iris germanica L., ix. jlanihe. Er groeit veel hol-

lisch in dien gracht. Hollisch is geen Kalmoes.

— Misschien voor holnilisch, d. i. inoeraslisch ; zie holm .

— HOLIISCHBLOEM, V. Bloem van hollisch, fr. flezcr d,

flamhc.

"HOLM, m. Moerassige plaats, fr. lieu mare'cageu .\

,

ond eng. holme.

— Dit oudc woord hebben wij bewaard in Tronkhuliii

en ? Hollisch. Zie aid.

—HOLM, z. Tronk-.

HOLM LISCH (?). o. Zie hollisch.

HOLSBOLLIG, bijw. Zie holsbols.

HOLSBOLS, HOL(S)BOLLIG, adv. OnbedaclU-

zaani, schielijk, zonder erg, zouder inzicht, zonder achter-

tlenkcn, fr. sans reflexion, sans arriere-pensee, sans

intention, etourdinient. Holsbollig spreken. Ik zei dat hols-

boUig. Hij heeft daar holsbollig lets gezeid -dat hem lalei

berouwen zal. Hij liep daar holsbols binnen. Hij heeft A..:

holsbols gedaan, gij moogt het niet ten kwade duiden. D.i;

woord kwam daar holsbols uit (onvoorziens, zonder dat het

te pas kwam).

HOM, v. Haam, fr. jarret

.

HOMMEL, m. ert v. Hop, humuhis lupulus L., fr.

houhlon. Hommel kweeken. Dehomniel groeit in lange

ranken omhoog. De hommel pertsen, ringemuren, aanlei-

den, scheren, plukken, enz. « Zoo wiens beesten bevonden

werden in ander lieden vruchten, hommel, wydau, ofte

einthofven. » (Cost. v. Veurne.)

— In den handel verstaat men door Hommel, de afge-

plukte en gedroogde bloemen van deze plant. Eene bale

hommel. Den hommel wegen . De hommel is thans goed-

koop.

— HOMMEL, z. Binnen-, Pit-, Put-, Reek-,Roozejaar-.

HOMMELAST, m. Ast in eene hommelkeet, waar

men den horamel droogt en sulfert. De hommelast bestaat

voornamelijk uit drie deelen : den loop, de helleen de vlake,

— Zoo veel horamel als er in eens op den ast gedroogd

wordt, dat is doorgaans zes of zeven zakken (zie hommel-
zak). Zij plokken alle dage twee asten. Een ast hom.nel.

Gaat-je vandage eenen ast krijgen? Gewoonlijk als een ast

hommel gedroogd is, weegt men hem seffens.

HOMMELBAAL, -BALE, v., fr. balle de hoiMon.

Eene hoinmelbalc wegen. — Zie onder HOMMELPERS.

HOMMELBAK, m. Diepe gang tusschen twee hom-
melhoevers. Alen zaait dikwijls raaploof in de hommelbak-

ken.

HOMMELBELLE, v. Bloemrist van den hommel,

tros hoinmelknoppen aan eenen en denzelfden Stengel, fr.

paniculc on grappe de houhlon. Die ranke heeft veel en

groote bellen. — Zie belle.

HOMMELBLOK, m. Hoppehat, de samengeplante

stammen of wortels van hommelranken die langs eene en

dezelfde pertse opgroeien, fr. souche dc houblon. De hom-

mclblokkeu staan drie voet van elkander. Eenen hommel-

blok ringemuren. De hommelblok wordt ook enkehjk Blok

genaamd. Een oude (Jionimeljblok is deze die reeds vier of

nicer jaren oud is. Men reunt de blokken uit na vijf of zes

jaar, of nog eerder als er sterfte in komt. « Soo wie groes
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breecUt van oude gersioge ('t welke niemant en is geooiloft

te doen, dan met consent van den proprietaris) ende hom-
niel-hof danof maect, sal 't sijnen afscheeden het selve landt

3iioeten bestaen laeten met hommel-blcck oudt twee jarcn

ten minsten... Nemaer, waere den hommel-hlock in zay-

laiidt geplant (waer toe het consent van den proprietaiis niet

noodicli en is) souder by den proprietaris moeten overge-

nomen sijn by prysie... » (Cost. v. Poperinghe.)

HOMMELBOER, m. lemand die veel liomincl

kwcckt, Iloppckw'ceker.

HOMMELBOOR, o., HOMMELBOORE, v.Bij

linnimelkw'celicrs. Soort van grooten avegeer of scluiljiboor

vvaarmede men diepe gatea in de aarde boort om er de honi-

melpertse in te planteu.

HOMMELHOEVER, HOMMELOEVER, m.

ileuvcl of bai'm aarde waar de hommel in geplant staat en

groeil, fr. pcrche'e. Tusschen de hommelhoevers liggen diepe

gangcn die nicn hommelbakken heet.

HOMMELHOF, o. Een akker die beplant staat met

hommel van meer dan een jaar oud, hoppier, fr. hoiiblon-

nii-rc. <•- De pachters vermoghen ten expireren van haren

pacht, te blijven wooncn tot half-maerte daer naer, ende de

gerserijen by haerlieder beesten af te doen drijven, sonder

nochtans eenige noote te mogen trecken van de saylanden

ende Jwtnmcl-Jwven naer de ghevallen Baef-misse. » (Cost,

van Poperinghe.)

HOMMELHOUWE(wvk -howe, zie au), v.Groote

houwe waarmedc men de hommelblokken ringemuurt, d. i.

aanwerkt of oplandt.

HOMMELJAAR, o. Een jaar dat de hommel wel

lukt. Plet is een hommeljaar. Het is geen hommeljaar. Een

goed, eon slecht, een minderachtig hommeljaar.

HOMMELKEEST(E, v. Scheut of spniit van de

ho|), h.jct, poiissi- ih: kniibton,

HOMMELKEETlE, v. Soort van hoog huizekeu

waar de hommelast in is om den hommel te droogen.

— Dobbele (hommel)keete, eene keete waar men op

twee asten tevcns hommel kan droogen.

HOMMELKNOP, m., mv. -knoppen, fvl. -knops.

Vniclitliot Tan de hop, fr. cone de houblon, tete de houblon.

De hommelknoi)]jen groeien meer of min in trossen die

men bcllcn heet. Van slechten hommel zegt men : is dat

hommel! hot zijn al maar knops lijk moesteins (klecne

knoppen). Van groote knoppen zegt men : het zijn knops

lijk bellen.

HOMMELKWEEKER, m. Hoppekweeker, hoppe-

I . ..;t.

HOMMELLAND, o. Land dat beplant is, of goed is

om beplant le wordcn met hommel, hopland.

HOMMELLEERE, v. Hoppeladder, dobbele ladder

die men bij de hoppepertse stelt om cr op te klimmen en

de rankcn aan te leiden.

HOMMELMAUWE, HOMMELMALWE, v.

Hommehiicluw, honnnclm.ide, {x. puceron ihi houblon. Er

zijn dit jaar veel honimclmanwen. De hommelwulven etcn

de hommelmalwen op.

HOMMELNEET, -NETE, v. Ecuc klecne pkmtcn-

luis die veel op de onderzijde dcr homnielbkderen Iceft. De
hommelblaren worden zwart, als zij van hommelneten
bezeten zijn.

HOMMELPAP, m. Ma.altijd die gehouden wordt als

de hommel al geplokt is. Somtijds gceft men de plokkers

geld in plaats van hommelpap, en men zegt : zooveel (een

frank, een frank en half) voor hommelpap. Het is niorgen

hommelpap. Gaaf je naar den hommelpap?
— Vgl. Slijtpap.

HOMMELPEERD, m., \me&\.\k\vi. /wmmflpcerdje
(fvl. hominelpcrrii', hommelpi-rn'ljt:'). Zoo heet eene vlin-

dorpop, fr. chrysalide df papillon, die men dikwijls

vintk aan de hommelranken.

HOMMELPERS (uitspr. -pcssc, zie R.s), v. Een vier-

kantte bak, veel hooger dan wijd, waarin men den gedroog-

den hommel, die verkocht is en geleverd nioet worden,

zoodanig met eene schroefpers ineendrukt dat hij vast en

stevig aaneenkleve lijk oudbakken brood. Elke hoeveelheid

hommel aldus geperst, wordt dan in eenen zak genaaid en

gaat in den handel onder den naam van hoinmclbale,

HOMMELPERTSE (uitspr. -perse, zie pertse), v.

Staak waar de liopperanken rond opgroeien. De hommel-

pertsen zijn lange sperren Aie geinischt zijn. Hommelpert-

sen van 20, 30, 35 voet lang.

D'ommel-perssen daer in 't rond

Sprongen schier al uyt den grond.

(Vaelande.)

HOMMELPLOK, m. Het plukken van den hommel,

het aftrekken van de hommelknoppen om ze te droogen op

den ast.

— In de hommelstreken zegt men ook enkel weg Plok.

Binnen veertien dagen gaan wij door en dooiin den plok zijn.

HOMMELPLOKKER, m., -PLOKSTER, v. Die

de rijpe hommelknoppen afplukt van de ranken.

— Ook enkel weg Plokker. De plokkers zitten gemeen-

lijk op eene rij in eenen hommelbak, altijd twee samen bij

eene mande waar zij de afgeplukle knoppen in werpen.

HOMMELPLOKTIJD, m. Tijd dat men de hom-

melknoppen afplukt van de ranken. Het was in den hom-

melploktijd.

— In de hommelstreken zegt men ook enkel weg Plok-

tijd. Als de hommel zoo voortgaat, zal het binnen veertien

dagen wel ploktijdzijn. De] loktijd duurt omtrent twintig

dagen. Een lange, korte, groote, kleene, schoone, slechte,

minderachtige ploktijd.

HOMMELRANK, v. Ranke van hommel, fr. tige de

houblon.
— In de hommelstreken zegt men enkel weg Ranke, tn

dat wel dikwijls collective zonder mv. in den zin van Hom-
mel. Schoone, leelijke, goede, slechte, groote, kleene ranke.

— Men onderscheidt den hommel in Witte ranke en

Roode ranke (Rooranke), fr. houblon blnnc ft houblon

rouge. De witte ranke is de besle en wordt nicest gekweekt.

De roode ranke heeft roodcndige Stengels en hare knop|)en,

ook roodendig, zijn meer gesloten, gladder en scherper van

vorm dan die van de witte rauke. De roode ranke is later

rijp dan de witte en heeft min vette noodig.

— Eene ranke met een hoofd, een ranke die boven de

perts uitgroeiende, op zichzelvcn nedervalt en zoo aan den
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top van de peits als een hooftl m.iakt. Ranken met hoofden

zijn moeilijk om plokken.

— Om de schoonheid en den overvloed van den hommel

te prijzen, zeggen de plokkers : ik heb eene niande de ranke

(d. i. ik heb van elke ranke eene niande vol hommel-

knoppen).

HOMMELSALA(DE, v. Lc-kkere salade van hom-

melkeesten die men afplukl als de homnicl uit de aarde

schiet.

HOMMELSCHAAL, -SCHALE, v, Balans om den

hommel tc wcgen.

— De stadswaag te Poperinge waar men den hommel

weegt.

HOMMELSPIJKER (wvl. -spikerJ. m. Eene ka-

mer of met planken afgeslotene plaats op den zolder, waav

inen den gedroogden hommel in bergt tot dat hij verkocht

wordt. Indieu men voorziet dat de hommel daar lang zal

moeten liggen, perst men hem toe met er planken en ge-

wichten op te leggen opdat hij te beter blijvc bewaren. Een

groote spijkcr. Een spijkertje.

HOMMELTOP, m._ Hommelkeest.

HOMMELVLIEG, v. Soort van kleen vliegje, grocn

van lijf, met twee blauwachtige vlerkjes.

HOMMELVLOO, v., mv. -vloo'n (zie drie). Een

kleen pek/,\vart rondachtig beeslje dat op den hommel leeft.

De honnnclvloo'n, als zij in groote menigte zijn, kunnen

veel schade doen.

HOMMELWORTEL ffvl. ho.vimelwettel , zie

WETfEL), fr. raci>te de houhlon. Hommelwettels inleggen

(planten). De hommelwettels, die men inlegt, worden afge-

sueden van een roozejaar. Goede, slechte, schoone, groote

hommelwettels.

HOMMELWULF, m. Soort van insect dat de hom-

melmauwen opeet. Hopperups, fr. louvctte.

HOMMELZAK, m. Groote zak van vijf a zes voet

hoog, waarin de plokkeis hunne mauden ijdelen telkens zij

vol geplokt zijn. Als de hommelzak vol is, wordt hij naar

de hommelkeete gebracht om daar op den ast uitgeijdeld te

worden

.

HOMSCHIER, o. Zie haamschier. In de prov.

Antwerp, zegt men hiinsk/iippcl. (Alg. VI; Idiot.)

HOMSTXG, HUMSTIG, HAAMSTIG, HEMS-
TIG, adj. Wordt gezeid van den genr en den smaak van

lets dat lang toegesloten is geweest in eene vochlige plaats,

vermuft, duf, fr. qni sent le renferme. In die kamer riekt'

hct homstig. Dat lijnwaad riekt homstig. Een homstige

reuk. Een homstige smaak. Die spijs smaakt homstig.

Homstige rooktabak. Vinnig brood smaakt gemeenlijk

humsdg.

— Onaangenaam, die niet behaagt, die eerder afkeer dan

lust verwekt. Een humstig raeusch. Eene humstige zaak.

Die spijs is humstig. Een humstige leesboek.

— HOMSTIGHEID, HUMSTIGHEID, HA.A.MSTirTHEID, HEM-
STIGHEID, V. De staat of hoedanigheid van homstig te zijn.

De homstigheid van dat beschimmeld gebak.

HOND, m., vklw. hondeie(n, liondje, hondic, fr. chien.

—Alet ongeimllige honden kan ineji gecnc hazen vahgen,

met iemand, die niet gedwee is, kan men niet veel ver-

richten.

— Gezien zi/'n, gekomcn zyn gelyk een hand in eenen

tmtsepot, veracht zijn, slechtgekomen zijn.

— Alen zou er geenen ho?id doorjagen, zegt men van

slecht vuil weder, fr. ilfait un temps a ne pas mettre un
chien dehors. Zie hondeweder.
— Die hond is, nioet de beenen knagen, die in eenen

nederigen staat is, moet het zich getroostea ; die gering is,

wordt overal verstooten.

— Van stoicrs hondgebeten zijn, te veel gedronken heb-

ben, dronken zijn.

— Voor hond en voor hazcwind loopen, rondzwerven,

landloopen, fr. battre la campagne.
— Hoe nadir den liond, hoe nader de bete, hoe hooger

iemand in grmst of in bediening is bij een kwaden prinsj

enz., hoe meer gevaar hij loopt van in ongenade te v.allen;

hoe verdervan de overheid, hoe veiligcr, \. procul a Jove,
prociil a fulmine.

— Zoolang als een hond op eene halve denr zit, zie

deur.

— Hi/ heeft het van geen honden gedeeld, zie DEELEN.
— Overeenko-men lij'k katten en honden, zie kaTte.
— De krul van den steert is 'tfatsocn van den hond,

zie KRTIL.

— De hond van een schietgeweer, is de kleene ijzeren

klinke die, binnen in 't slot, den tuimelaar gespannen

houdt, waneer de haan overgetrokken is, fr. gdchette, De
hond is niet te verwarren met het fr. chien defusil, in 't vl.

haan geheeten

.

— De klampen waar de windplank eener molenwiek op

rust, heeten honden; zij zijn ten getalle van acht, aan de

roeeinden vastgewerkt.

— De houten arraen tusscheu de muurplaat en de euzie-

plaat van een dak, heet men ook Honden, Hondien, of

Hozingsteerten, fr. coyanx ; het is .aan deze hondien dat

de werkman somtijds zijnen gioenen tabak te droogen

hangt onder de euzie.

—HOND, z. Beer-, H.aren-, Hari-, Helschen-, Moer-,

Mnis-, Water-, Zee-.

HONDEDRAF, m. Hetdraven van den hond ncvens

zijn mcester.

— Den hondedraf loopen, draven. Als ik met hem ga,

ik moet den hondedraf loopen of nemen, om ie kunnen

volgen.

HONDEFEEST(E, v. Schominkeling, ir. charivari.

Hondgfeest honden. Iemand met eene hondefeeste voreeren,

hem eene hondefeeste geven.

HONDEGERVE, v.,HONDEGERVEL, m.Ecne

plant ook Hondegerwe genaamd, achillca niiUefolium L.,

fr. miUcfcuiUc.

HONDEGIERIG, .adj. Zeer gierig, vrekkig.

HONDEJONG, o. Welp van eenen hond.

— Het is al vriend en hondejong te gadr, fr. ils sont

amis conime cochons. Wordt schertsende gezeid van een

huisgezin of van eene vergadering waar de gemeenzaamheid

al te groot is.

HONDEKERVEL, m. Eene plant, meer of min ver-

giftig, die men in de moeshoven vindt, en in de wetenschap

cethusa cynapiiim L. heet. Het zaad van den hondekervel

is zoo dik als een tanvegraan, langachtig rond, bestaande

uit twee helften die ieder vijf barmljes hebben.
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— De Hondeken'el en is de Hondegen'el niet. Zie

HON-DEGERVE.

HONDEKOT, o. Zoo heet een gemetseld gestel dat,

boven op de pijp van eene kave, op twee winden staat en

eenigszins gelijkt aan zekere houten hondenhokken. Eene

kaaf met een hondekot

.

— Met een hondekot gaatiy een hotidekot liehhen, beugel-

liLende zijn. Hij gaat met een hondekot. Hij heelt een hon-

dekot, ge zoudt er met eenen kordwagon door kunnen.

I

— Groote onfatsoenlijke mannenhoed. Een hondekot

dragen.

HONDEMEI, HONDEMEIDE, v. Een kraid van

onaangenamen reuk met tijngekonen blad en witte bloe-

- men, fr. camomilh' pnante. Zie HONDSDILLE.

HONDEMOEDER, v. Ontaarde moeiier. fr. maidtrc.

—HONDERD, z. Zestien-.

HONDEREBBE, v. Zie hondsribbe.

HONDEVUIL(wvl. -vutjl, zie ui), adj. Zeer wiil en

smerii;. Hft is er lionde\'uil in dat huis.

HONDEWEDER, o. Vuil slecht weder. Wie zou er

door zulk hondeweer willen gaan, tenzij de nood piaamt?

Het is vandage recht liondeweer.

HONDJE-BOUBOU: zie BAtrmiACW.

HONDSBOOM,m.Vuilboom,rAaz«««j/r(27;^;/A/L.,
fr. bourdaine^ aiine noir,

— Afl. Hondsboomen(wvl. ook Hondsboomi, zie Ex),

adj., h.dehiiurdaine. Hondsboomen hout.

HONDSCH, HONDSIG.adj.Schrokkig, die, even als

een hond zijn been, met nijdigheid alles voor zichzelven

houdt zonder te wiUen mededeelen, fr . ladre, egoiste. Het
• is 't opposiet van mild. Een hondsche mensch. Ge moogt

zoo hondsch niet zijn.

- — Afl. Hondscheid (wvl. ook Hondschi, zie -heid).

HONDSDILLE, HONDSDULLE, v. Slinkcnde

onkruid dat veel in den akker groeit, anders ook Honde-
niei, Stinkende meide, Kantjoen, Steenblpeme, en Kamer-
mille geheeten, anthemis cotula L., fr. camomille piiante,

camomiUe des ehiens^ qiienne^'on, maroute.

HONDSELBRONDSEL, HONDSLI-
BRONDSLI, ni. KJoerie van pap en aardappels, tot

voedsel van honden of andere dieren

.

— Fig. Rommelzode, magere hutsepot voor menschen.

Ik kon dien hondselbrondsel niet eten. De werklieden zijn

daar geheel magertjes behandeld ; al wat zij krijgen is wat

hondselbrondsel.

HONDSHOOFD, m. Soort van grooten zomerappel,

j
met wichtachtige pel, niet tijn van smaak, en meest gebniikt

t om te stoven. De W'alen heeten hem tete dechien.

' HONDSHOUT, o. VuUboom, sporkenhout, fr. boar-

! daine.

HONDSIG, adj. Zie HOSDSCH.

HONDSKLOOTEN, m. mv. Zie ijzERKRnD.

HONDSKNOPPEN, HONDSKOPPEN , m.
mv. Eene plant die anders IJzerkruid heet, centaureajacea

L., h.jaee'e des pre's.

HONDSKUL, m. Zie ho.vd.spriem.

HONDSLAAR, m. Hondsboom, fr. bonrdaine. De
kinders maken pijlen van hondslaar.

— Afl. Hondslaren (wvl. Hondsleri, zie -EX), adj., fr. de

bonrdaine. Hondslaren hout.

HONDSPRIEM, m. Eene woekerplant, anders ook
Kla\cipiicm gena^md, nrnhanehe minor S\M.

HONDSRIBBE, HONDSREBBE, HONDE-
REBBE, v. Eene soott van weegbree met smalle blade-

ren, plantago laneeolata L., fr. plantain afeuilles e'troites.

Er groeit dikwijls veel hondsrebbe in de klaver. « Die bla-

deren vande hondtsribbe oft smal wechbree, die sijn smael-

der, minder, saechter en teerder. > (L. Fuchs.)

— Men zegt ook enkelijk Rebbe, Ribbe. De rebbe uit-

roeien.

HONDSROOZE, v. In de Woordenb. hetzelfde wat
wij Hippebraain heeten, fr. eglantine. In Fr.-\n. is het de
Kollebloem, fr. parot, coqiirlic.-'t. Er staan veel hondsroo-
zen in dien vlaschnard.

HONDSVENKEL, HONDSVINKEL, m. Stin-

kend kniid, anders Hondsdille genaamd. Zie aid.

—HONGER, z. Brood-.

HONGEREN, hongerde, lieh gehongerd, o. w. Hon-
ger verwekken, den eetlust gaande maken. De scherpe

noorderlucht hongert. Zware werken hongeren. 's Winters
hongert het meer dan 's zoraers. Het hongert in deze streek

geweldig.

HONING (wvl. HEu>>iXG, zie o), m. Zeem van de

bie'n, fr. miel. Honing opdoen (zeem vergaren, fr. rectteil-

lir du miel). Als het kcolzaad bloeit, doen de bie'n hun-

nen honing op. Daar de bie haren heuning.uit zuigt, zuigt

de spinnekob haar veigift (spreekw.).

— Het is helming/ zegt men om den wellnst uit te

drukken dien men geniet bij het smaken, het rieken, het

zien of het hooren van iets. Wat eenen getar verspreidt die

bloeiende doornboom ! het is henning

!

— Fig. Voorraad tot verbmik, fr. provision. Zijnen

honing opdoen o/" zijnen oegst opdoen, fr. /aire ses proi'i-

sions. Hij doet zijnen honing op, die, in voordeeh'ge omstan-

digheden, zich rijkelijk verschaft wat hem noodig of nuttig

is, boeken, \rinkelwaren, levensmiddelen, enz. Ten tijde

datde lijnwaden wel gingen, heeft hij zijnen honing opge-

daan (veel geld gewonnen), en nu leeft hij op zijne renten.

Hij heeft daar op dat feestmaal zijnen honing opgedaan

(hertelijk geeten en gedronken). De koeien herkneeuwelen

hunnen honing (herkauwen hetgeen zij geeten hebben).

— Plantenziekte, anders ook Honiigdauw genaamd, fr.

miellat ; roiiille. Honing op 't vl;is veroorzaakt somtijds

veel schade, omdat er de bast van sprooi wtirdt. Men onder-

scheidt Zwarten heuning, Gcelwen heuning, Rosten heu-

ning, en Witten helming. — Zie -MERL"\VE.

— HONixGBUiK(\wl.HEt:xiXKBUjJK, zie III), m. Honing-
korf.

Want de vaderlyke sireke

Zoeter is ze als de dreupelen die

Uit de lioningbuiken leken

Van de moegewrochte bie

.

(K. de Gheldere.)
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— Zie BIEBUIK.

— HONINGDAUW (wvl. HEUNINGDOW, zie o en AU), m.

Soort van zeem dat 's zomers uit de bladeren van zekere

gewassen zweet, en waar de bie'n gretig naar zijn, fr. mkllat.

— Soort van venijnig stof dat de bladeren en de Stengels

van zekere planten bedekt met geelroode vlekken; anders.

00k Mernwe genaamd, fr. rouille. De honingdauw is op dat

koorn ge\allen.

HOOFD, 0., vidw. hoofdeke{n. hoofdetjc, fr. tt-tc.

— //(/ bcste hoofd, succcssierechlen, doodschuld, )iet-

geen dat de Staat heft op eene erfenis, fr. droits dc succession.

De erfgenamen hebben zes maanden tijd om bet beste hoofd

te betalen. Hoevecl heeft de Staat geeischt voor beste hoofd ?

Het be.ste hoofd beHep tot 800 frank. — Dit w., dat het

volk gebniikt, konit, even als besic hoofdstoel en beste Iiateil,

meermalen voor in de Cost. v. Vlaenderen. « Den Conine

als Heere van Dendermonde heeft recht van te heffen ende

hebben het beste hooft ofte catheyl van alle persoonen over-

lijdende binnen de voorseyde stede ende lande van Dender-

monde gheen Poorters wesende, behalvens in de Prochien

ende Heerlicheden vsnde Vassallen, selve beste hoofden

vermoghende. » (Cost. v. Dendermonde, i, 3.) « Alle poor-

ters der voorseyde stede, overlijdende binnen der selver stede

ofte lande, sijn vry van beste hoofden^ alsoo wel jeghens

den Prince als jeghens de Vassallen. » (Id. n, 4.) « Ghere-

serveert dat den Bailliu ende ander Officiers vanden Heere

van Pamele, sullen vermoghen cal.iigne te leggen op Pamele

voor de beste hoofde?i, aubaniteyten, confiscatien, goedingen

van bastaerden. » (Cost. v. Audenaerde, I, 2.) « Hasre voor-

nomde Hoogheden als Graven van Aelst, hebben op alle

persoonen gheen poorters zijnde van Aelst ofte Gheeraerts-

berge, stervende binnen huerlieder propre dorpen, het beste

cattheyl ofte hooft-stoel. > (Cost. v. Aelst, I, 2.)

— lets op zijn hoofd stellen of letten, den eigendoni

van iets op zijnen naam registreeren. Ik zal die hofstede oj)

uw hoofd zetten. Op wiens hoofd staat die erve? In die

verkooping is dat stuk land op mijn hoofd verbleven. « Wie
t' landt toecommen sal, werl ghehouden te komnien by den

ontfangher omme t' selve landt te doen stellen op zyn hooft. »

(Keure v. Camerlincx-Ambacht.)

— tig. Vcel op zi/n hoofd zetten, zich veel laten voor-

slaan, hooveerdig zijn, fr. etre pretenticux, arrogant. Hij

zet wat veel op zijn hoofd. Hij moet zoo veel op zijn hoofd

niet zetten : ik ken hem van bij.

— Met twee hoofden loopen, d. i. het hoofd ingetrokkeii

tusschen de opgesteken schouders. Hij had zoo koud dat

hij met twee hoofden liep en beefde lijk een touter.

— Dat is hem in V hoofd geslegcn ofg'eschoten, hij heeft

er het hoofd bij werloren, hij is er zot van gewordcn. De
dood van haar eenig kind is in haar hoofd geslegen. Het

verlies van zijno fortuin is in zijn hooid geschoten.

— Goed ten hoofde zijn, verstandig zijn, fr. etre intelli-

gent, avoir de I'esprit. Hij is beter ten hoofde dan zijn

broeder. Is die student nog goed ten hoofde? Men moet

goed ten hoofde zijn om zoo iets te kunnen uitvoeren.

— Het hoofd in den school leggen, zie LEGGEN.
— Rechtveerdig hoofd, rechtveerdig oordeel. Doe dat uit

uw rechtveerdig hoofd (volgens uw rechtveerdig oordeel,

volgens dat het u rechtmatig schijnt). Verefl'en die zaak uit

uw rechtveerdig hoofd. Hij gaf mij eene som gelds om ze

aau den armen te verdeelen uit mijn rechtveerdig hootd. Ik

laat geheel de zaak over aan uw rechtveerdig hoofd : 't gecn
gij beslist zal beslist blijven.

— /« het hoofd hangen, zie HANGEN.
— Hi) weetnoch huids noch hoofds, zie Hum.
— Het waait tegen zi/n hoofd, hij moet het bezuren. I lij

speelt nu den trotschaard, maar het zal wel tegen zijn hcH.l 1

waaien. Het heeft leelijk tegen zijn hoofd gewaaid.

— Als hij 't in zijn hoofd heeft, hij heeft het in zi/ii

achterste niet, zegt men van eenen koppigaard, van eene}i

eigenzinnigen en hardnekkigen mensch.

— Ten hoofde komen, eene zweer of etterbuil vormen en

uitbreken. Die voet zal ten hoofde komen. Uw been zal

genezen, maar 't moet eerst ten hoofde komen. Het beginl

ten hoofde te komen.

— Hoofdetjes van 't vlas, vlashippens, fr. tetes de lin.

—HOOFD, z. Bijters-, B0I-, Bom-. Honds-, Kieken-,

Leids-, Mans-, Paai-, Pods-, Pooi-, Pots-, Pui-, Puits-, ';

Rok-, Rond-, Schijf-, Schijver-, Tots-, Vang-, Voor-,

Weers-, ?eul-, Z00I-, Zooger-, Zot-, Zurkel-.

HOOFDBRAKE, v. HOOFDBREEK, m. Hoofd- _

breking. Dat werk vraagt veel liodfcUireek. Ik heb daar

grooten hoofdbreek mede. Dat ko^t \eol lionfilbrake.

HOOFDEINDE, HOOFDENDE, o. Het lange en .

smalle kussen, waarop het oorkussen ligt, hoofdpulm, fr. j
traversin, chevet.

HOOFDEN, o. w. Zie dhoofden.

—HOOFDEN, z. D-, De-, Schud-.

HOOFDENDE, o. Zie HOOFDEnsDE.

HOOFDFLAKKE, v. Hoofdvleesch, fr. fromage de

cochon. Hoofdilakke maken. Eene schelle hoofdflakke eten

met brood.

— Het Wdb. V. Vande Velde en Sleeckx geeft Hoofd-

vlakke. Het volk zegt hoofflakke en hoofvlakke zonder'rf/

dc Hollanders zeggen de zult. Ik denk dat het moet hoofd-

lakke of hoofdlake geschreven worden, zondery noch v;

trouwens Lake bij Kil. is nuiria, salsngo, d. i. pekel ; en

Suite bij Delfortrie (bl. 2&7) is 't zelfde als Lake, en Haring-

lake vcrfranscht hij door saumiire de hareng.

—HOOFDIG, z. lel-.

HOOFDKLEED, o. Somme geld die de pachter, bij

het maken \an ccnen nieuwen pacht, betalen moet boven

de bedongene pachtsom ; anders 00k Wijnpot genaamd.

— Geld dat een nieuwe pachter bij wijze van gift schenkt

aan den voorzaat die henengaat. Zie hoed.

HOOFDLAKE (?), HOOFDLAKKE (?j, v. Zie

HOOFIJFLAKKE.

HOOFDNAGEL, KOPNAGEL, m. Xagel met een

hoofti, fr. don a tete. De tatsen zijn hoofduagels.

HOOFDPLAAT, v. Bij landb. IJzeren blad dat den

zijdekant beklcedt van het zeulhoofd eens ploegs.

HOOFDPULM(E, m. Hoofdpeuluw, langwerpig

kussen waarop men het hoofdkussen legt om te slapen, fr.

traversin. t. Van als Ulenspiegel nog in de wiege lag, dede

hy veel dingen die noyt gezien waeren : hy tuijmelde op

den hoofd'penleni en hy stak den eirs omhoog, en grees

leelyk. » (Lev. van Uylspiegel.) * Dat hy aen den overge-

leverden, boven water en brood, maer gehouden was te

bezorgen strooy en eenen hoofd-pulni tot slaepinge. »

(K.-L. Diericx.)
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— Dnt IS ten goed hoofdpulmken, dat is iets dat een

aangcnaam voordeel en mste verschaft. Een jaarlijksch

inkomcn van diiizend frank is een goed hoofdpulmken.

— Zic I'ULM. Eenigen schreven Pullink. » Rechtende hem

sclven wat op sijnen hooftpttUinck, hy seyde tot synen

knecht : proeft altoos u pottagie, eer dat ghy u broodt daer

in bruckt, c-n liier mede stieri hy. » (R. Versteganus.)

HOOFD-STOEL, zie Beste hoofd, onder HOOFD.

HOOFDWIG («vl. iiooFDWEGGE), V. Bij mulders.

wig die, in den Icop van den as, het uilerste van

inde tegen den pestel aansluit. Als de pestet, bij

! 1 van de liesweggen, vastgekleind zil in den kop van

I-, dan vestigt men cr d: roeeinden aan bij middel van

,1 :lt)Oiiten, niuilbanden en hoofdweggen.

HOOFDWILG, HOOFDWULGE, v. Kopwilg,

bolaard, tronkwilg.

HOOFDZEER, o., scherpl. rif; ook, doch zeldzamer,

HooKDzwF.EK, v., zwaretr*?. HoofdpiJD. Een onverdragelijk

hoofdzeer. Veel hocfdzeer hebben. Remedie tegen het

hoofdzcer. « Hertpijn en hooftnveer te verdraghen. » (A.

Poirters.)

Coortsen, kooftzweere, tandzweere mede.

(Ed. De Dene.)

— Dc Iossc/k hoofdsweer, de Scheie hoofdpijn, fr. mi-

graine .

— Zie ZF.ER.

HOOFDZEERE,v.,meestin't mv.Aoq/;fefr<?K,scherp.

ee. Etterpuist van eene hoegenaamde huidziekte in 't hoofd.

Hij heeft maar eene hoofdzeere meer; al de andere zijn ver-

dwenen. Een geneeswaterken tegen de hoofdzeere. — Zie

ZEERE.

HOOFDZWEER, v. Zie hoofdzeer.

HOOG, adj. Het is hoog tiid, fr. le tempi presse. Het

is hoog water (zegt men van iemand die op het weenen

staat, in wiens oogen reeds tranen opwellen). Het is hoog

noodig, fr. tres nc'cessaire . <t Myn tydt valt seer kort, daer-

om ist hoogh nodigh dat ick my selven versie. » (Boetius a

Bolswert.) lets hoiiden staau, beweren, verzekeren, zweren,

bij hooge en bij drooge (bij hoog en bij leeg, bij hong en bij

diuir, fr. par tout ce qii'ily a de phis sacre) .

—HOOG, z. Knie-, Man-, Mans-, Pijk-, Tor-.

HOOGDAG (iiitspr. Iwogtag, mv. hoogtageri), m.

Groote fccstclag in de kerk. De vier hoogdagen van het jaar

zijn Paschen, Cinksen, Allerheiligen en Kerstdag.

HOOGDE, v. Hoogte, fr. hauteur. De hoogde van
'

I torre meten. < Noch sterckte, noch hoochde, noch

If. » (C. Vrancx.)

— Verdieping van een huis, fr. ctage. Een huis v;m drie

hoogden.

HOOGEWACHT, v. Hoofdwacht, zckergetal solda-

ten in eene plaats gesteld oni vandaar verzonden te worden

naap verscheiden diensten. De hoogewacht in deze stad be-

i ii nit veertig soldaten.

— De plaals waar de hoogewacht verblijft, fr. corps de

.,.;./.•. Eenen dronkaard naar de hoogewacht Iciden. Den
uacht ovcrbrengen in de hoogewacht.

HOOGGELEGEN, adj. Trotsch, hooveerdig, die

.Lins[)taak maakt op eenen hoogeu rang in de maatschappij.

Mil mensch is hooggelegen. Een hooggelegen winkelier.

— Men zegt ook Hooggeleid.

HOOGGELEID. adj. Zie hooggei-egen.

HOOGKAMER, m.en v. Helzelfde als Vautekamer.

HOOGKERK, v. Het heiligdom, de koor in de kerk,

fr. sanctiiaire, ekteiir. De hoogkerk w.is gcheel in rouw lie-

hangen. Een marbelen vloer in de hoogkerke leggen. In

sommige parochien heeft de bnrgerlijke overheid een zitsel

in de hoogkerk.

HOOGTIJD (wvl. HooGiiiD, zie ij), m. Den hoogtijd

ilragen naar de kranken, d. i. het H. .Sacrament des autaars

thuis dragen naar dezen die, alhoewcl niet stervende, nogtans

niet ler kerke kunnen konien. In de week van de groote

feesld.ngen, dr.aagt men den hoogtijd naar de zieken. Hij

heeft over drie weken den hoogtijd ontvangen, maar liij

is nog niet berecht geweest.

— B. Surius bezigt dit woord o. voor de communie in

de J/is. < Het hooghtydt ghe-eyndt zynde, neemt de prie-

stcr wederoni den Bybel in de handt. 3

HOOGZAAL, m. Zie doksaal.

HOOI, n. Ziede Wdb.
— Plrnvr en hooi, zie HA'ST;R.

— Men moet geen hooi in de heize laten (spieekw.), zie

HEIZE.

— HOOI, z. Delt-, Dilt-, Meersch-.

HOOIBLOEM (wvl. -blomme, zie oe), v., meest

vklw. hooibloemke{n. Eene plant die men veel in de meer-

schen en weiden vindt, en in de Woordenb. Koekoeksbloem

en Vrouweroosje genaamd wordt, lychnisflos-cucuh L. De

rooskleurige hooibloemkens blozen van verre tusschen het

rijpende gras.

HOOIDILT, o. HOOIDILTE, m. Hooizolder, fr.

fenil. « En des nachts op den hooydilt of in een zwynskot »

slapcn. (C. Duvillers) — ZieuiLTE.

— Xaar eene naalde inden hooidiltezoeken, zie N.\.\LDE.

HOOIDUTS, m. Eene dot hooi. Hij stoptc het goot-

gat met eenen hooiduts. — Zie DUTS.

HOOIHOPPER, m. Zie HOOIOPPER.

HOOIJAAR, o. Mollejaar, hooijaar, zie 1I0I.I.EJ.\.\.R.

HOOIKETS m. Hoopje hooi, fr. buirctte.— Zie KETS.

HOOIMIKKE, V. Vier staken met een dak dat op en

neer kan achuiven, en waaronder men hooi bergt.

HOOIOPPER, HOOIHOPPER, m. Hooimijt, fr.

meiite defoin, barge. Een hooiopper zoo hoog als een huis.

e Sleekl het bliksemvuer hunne graenschelven en hooyop-

pers in brand. . (C. Duvillers.) — Zie opper.

HOOISPADE. V. Spade met een driehoekte blad, snij-

dende .aan beide kanten, tien a twaalf duim lang, orn hooi

van den hooiopper afte steken, fr. coiipe-foin.

HOOIVIMME, V. Zie Hooivr.MME.

HOOIVUMME, HOOIVIMME.v. Hooimijt, hooi-

opprr.

HOOP, ni., fr. monceaji, amas.

— Menigte, groote hoeveelheid. Een hoop meuschen.

Hij verlclde eenen hoop leugens. Hij wierp mij eenen hoop

scheldwoorden toe. Zie hopen.

— Te hoopc, fkoope, te samen. Zie THOOPE.

— Hoof> over hoop, hoop over V hoops, hoop overs hoop,

door elkander, verward, fr. pele-mele, sens dcssits dessous.

Het ligt al hoop over hoop. Zij liepcn daar alien hoop over
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hoop (in do grootste war). Ge moct de boeken zoo hoop

over hoop niet smijten.

— In cencn hoop valhit, iustorten, \. facere ruinam. Dat

gebouw zal na korte jaren in eenep hoop vallen. Met dien

geweldigeu slortregen hgt vlas en Icoorn in eenen hoop

gevallen

.

— Fig. Al hiin mood , al hunnc ireugde, al hun geestdrift'

vicl in cencn hoop,als zij dat veruamen. Gcheel zijn ontwcrp

ligt in ccnen hoop gevallen.

— HOOP, z. Mes(l)-, Mols-, Peem-, PiU-, Smoor-.

HOOPEELKEN, zic ai'EEL.

HOOPEN, Iwoph' (wvl. hbptc, zic klankvekk.),

!;clioopt (wvl. gehbpt, fvl. Iibpt, zic ge), b. w. In ecncii

hoo]) zcllcu, fr. aTUOtueUr

.

— Hct is daar gcJioopt en gedouKien (fvl. 't is daar lihpt

en ccioumen), de maat is vol en opgepropt, mensura con-

ferta et coagitata (Luc. vi, 38), 't is daar al in overvloed,

er is daar niets te kort. In het paleis van koning Salomon

was 't gehoopt en gedouwen. Die man heeft nergens in

korteres, noch in geld, noch in wiju, noch in huisraad : het

is bij hem gehoopt en gedouwen. — Vgl. ouder du\\T£N.

— o. w. Bij landb. Veel voortbrcngen, grooten hoop

niakcii, sprekende van boomvruchten, van aardappels, van

klaver, van vlas, enz. De aardappels zijn goed van de jare,

maar zij hoopen maar weinig (d. i. er aijn er maar weinig,

o( ze zijn maar kleen). Die klaver hoopt wel (d. i. als men

ze maait, dat zij zvvarc zwaden maakt).

HOOPSGEWIJS, HOOPSWIJSDE, bijw. Op
\\ijs van cencn hoop. » De cllcnden zyn door de zoude

lioopsgewys in de wereld gebroken. » (C. Hazart.)

HOOPTE, adj. Met eenen hoop, opgehoopt. De maat

is hooiitc (is meer dan vol, sprek. van drooge dingen).

HOOR (scherpl. 00), m. Erfgenaam, fr. hoir, \. hares.

Ik heb aan den hoor gesproken. De hoors hebben het goed

onder elkanderen verkaveld. « Man ende vrauwe succederen

elckanderen by ghebreke van hoirs van der zyde vanden

overleden.»(Deelboeck vanden Lande vanden Vryen.)«Den

dooden erft den levenden, sijnen naesten hoir. » (Cost. v.

Poiiermghe, x, i.) s Ghestniyckte leenen succederen op den

oiidsten Iioir. » (Cost. v. Belle, vil, i.) . Vallerqueslic wie

de naestc hoir sy. » (Cost. v. Veurne, XJ, 2.) Zie eeu citaat

uit Duvillers op NA-^R.

— Dit woord is maunelijk bij ons,en heeft een meeivoud.

Kil. spell hoore, hoor, hoyre en oor. Kramers heeft oor en

oir onzijdig. Melis Stoke ocr en hore, 00k onzijdig.

HOOR (zaditl. 00 in de eene streck, en scherpl. in de

aiidcrc), o. Modder. Zie HORE.

HOOR-, voorvoegsel. Zie her- en (lOR-.

HOORBOOM, m. Zie ooRliOoM.

HOOREN, m. Zie HOORN en de comp. aid.

HOOREN, hoorde, gehoorii (M. hoard, zie GE), b. en

o. \\'. Biecht hooren, fr. onir nn penitent en confession. De

priester lieeft veel menschen gehoord op dien feestdag. Er

ivas veel volk te hooren in de geestelijke zending. — Macr-

lant gebruiktook dit woord in dezen zin. Sp. H. II, bl. 238.

— Hi/ hoort langs die oore' niet, hij wilt naar die woor-

deu uiet luisteren, hij is doof voor zuUi eene vraag. Hct is

te vergeefs hem gesproken van aalmoesen te geven, hij Ikh

langs die oore niet.

— Het hoort hicr lijzc, zegt men van eene plaats m

men de anderen gemakkelijk verstaat, zelfs als zij z' « ;

spreken.

—HOOREN, z. -Aan-, Op-.

HOORIE, v. De hoedanigheid of het recht van horn

erfgenaam te zij ;, fr. here'dite, succession, droit dc sia.

sion. « Die hem omterft hadde van tghuene dat hem

rechter hoirie stont toe te commene ende te versterven

(N. Despars.) « Elck sal vervolghen sijn hovrie in pei-

<

midts dat een jeghelick verbodeu is sijn deel van //

andcic op te draghen, tot dat den deel voldaen ende gli

ten sy.
»
(Cost. v. Veurne.) * De schuldt-heesschers \

hoirs ende aeldinghers vermoghen haerheder schulden -

volghen ende verhalen op sulck deel ende recht van h<'v

als do selve hoirs (haerlieder schuldenaers) verstorvcn

ende competeert in een sterf-huys daer sy graedt van h:'v

hebben. > (Id.) « Voor soo vele als de scludden sullen m
ten gedragen worden by de leenen, sal 't selve ghed,

worden niet naer quote van hoirie, maer naer proportie ^

sulcx als elck vande hoirs in de voomomde leenen deck 1

is.» (Cost, van Belle.) « De kinderen van ghetrauwden b-

competeert den eersten graedt ofte ordre van successic

hovrie.... Vader ende raoeder maken de twcede specit

ordre van hoyrie... » (Id.)

:
— Ook gebniiktin den zin van Erfgenaam of EifL;r

men. <- Ply en ghecreegher gheeu hoirie by, anders dan

dochtere. » (N. Despars.)

— Dit w. hoorie is gcenszins to verwarren met o/v. ;

ORIE.

HOORN, HOOREN (met scherpl. 00), m., fr. .

— H'jorn van ccnen piji, beslag of dopje van hooni

het dikste einde van den pijl eens handboogs. Het is nici

hoorii dat de geschoten pijl ergens tegen stoot. De In

is hetzelfde niet als de ente : de hoorii is aan 't dikste eii

de ente aan het dunste.

— Den pijl tot aan den hoorn trekken, den pijl ';

pees zooverre trekken dat de hoorn tot aan het bo. _

konit. Fig. wordt gezeid van de uiterste paal, het ne,

ultra dat men in eene zaak bereiken kan. Als gij icm

wilt vcrnederen of beschimpen, trekt den pijl tot aan

hoorn uiet.

— De dulle hoorn, draaiziekte in den kop van de k. h

fr. vertigo. Den dullen hoorn hebben. Van den duUen li.

sterven.

— Schoetrekker, een gereedschap van hoorn of van nn

waarmede men het aandoen van de schoe'n vergemakk. 1

fr. come.
— Eenen hoorn, een hoornt/e doen, wordt gemen

gezeid voor Een pijpje rooken.

—HOORN, z. Lcit-, Poer-, Schoc-, Tuit-, Worst-.

—HOORNDE, z. Kort-.

HOORNDUL, adj. Razende, fr. ftiriaix. Eiu;.

hoornvee. De koc is hoorndul geworden van verschol.

— Fig. van menschen. leniand hoorndul maken

waren hoorndul omdat zij de nederlaag hadden. Men

hoorndul worden van al dat gedraisch en romoer.

Als hy t'huys komt sat en vol

Is den vent als hoorne-dol, (Vaclai
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HOORSi?), o. Zie iioos, 2°.

—HOORSEL, z. Bij-.

HOORTE, V. Warte;zieooRTE.

HOOS, V. Zie HOZE.

HOOS (schcipi. oo), 0. WorcU gehooril in ile siireiik

\ -iikeii lijk cen twos, geweldig stinkeii. Het stinlvt lijk ccn

— Kramers heeft Hoosgat dat hij vertaalt door 't fi'. tcH-

7. (vcrgnarplaals van vuilnis iu den grond van een schip).

\'< rders onze uitspraak laat ons toe van oos, {Ji)oors, en

twos tc schrijvcii.

HOOZING, V. Zie hozing.

+HOPEEL, bij Devynck, zie IvAPEET..

HOPEN, ni., zonder mv. Jleiiigte. groote lioeveellicid,

fr. masse, mtiltitiuiv, fotile. Een hopen volk. Ken liopen

boclien. Er staat een hopen bloemen in die weide. Er liangl

een liopen prinljes aan den wand. Ik heb daar eenen gehee-

len iinpen volk gezien.

— Dit w., in Fr.-Vl. gebruikt, vcrschilt daar gansch en

gelicel van Hoop, fr. amas, moncfaji. Een hoop zand, fr.

nil moncean dc sable;- een hopen zand, fr. icne masse, }nie

grande quantite de sable, gelijk b. v. in eene zandwoeslijn.

— In Fr.-Vl. is de o van /loprn en van hoop zachtl . —
Elders gebruikt men Hoop, scherpl. oo, onverschiUig in

beide bet. van fr. moncean ep grande quantite'.

HOPIER, m. Zie hoppier.

HOPPEELKEN, I'ij J. David en audercn, zie .vpeei.

Ill K Mi'r.i..

HOPPEL, 111. Hoop, groep, troppcl, fr. troupe, groiipe.

Meest gebruikt als viclw. koppcike^ii, hoppeltje . Een hop-

pellje \olk. Die bloemtn groeien in hoppeltjes. Het geld lag

in hoppeltjes op de tafel. Een hoppelke steenen. Een hop-

pelken hooi. De rottende zaden kleven samen in hoppeltjes.

Dat gehuchte heeft maar drie hoppeltjes huizen. Men plant

de erweteu in hoppeltjes \an \ier of vijf te samen. Vclc

liaddostoelen groeien in hoppeltjes.

HOPPELEN, hoppeldc, hen gehoppeld, o. vi. In

li iMpjes'saTnenkomen, zich ill groepjes vergarcn, troppelen,

li. 'grouper, s'attroupcr. Het volk hoppelde tt samen.

\'hi>, dat ongelijk gezaaid is, hoppelt in de ecnc plaats, en

verschijnt schaars in de aadere. Eenige zaden, zoo als

koolzaad en raapzaad, waneer zij bedervcn, beginnen te

hoppelen, d. i. dat dc rottende zaadjes aaneciikleven, vier,

^ ;fof acht te samen.

— Hoppelen en troppelen, tautol. Het volk hoppelt en

u..|,pelt.

— Men zegt ook Hoepclen, en Hopperen.

HOPPER, m. 't Zelfde als Hoppcl, hoo]). Een hopper

hooi. Een hopper eerde, fr. tertre. Een hoppertje mest.

— AVeil. en Kramers, enz. spellen Opper. •» Ontrent den

sclven tijt stondt een man aen eenen giooten opper hooys

om zijn behoef daer af te trecken ; ende het ghebeurde dat hy

den opper teeneniael ojj hem track, so dat h\- darr onder

lagh. > (C. A'rancx.)

—HOPPER, z. Hooi-. Vgl. -ori'EK.

HOPPER, OPPER, NOPPER, m. Jongc gp/cl

;

zie NOPPEK.

HOPPEREN, liopperde, hen gehopperd, o. w. Het
zelfde als Hoppelen. Het volk begon tc hojiperen op de

mark t. Die straat van de stad is vuil : het slijk hoppert er in.

HOPPETOP, m. Soort van vogel,geiiiecnlijk Hoepen-

tocj) genaanul, fr. Intppe.

HOPPIER, HOPIER, in., klcmtoon op ier. Warn-

melhof, akker met homniel bcplant, fr. haiiblonniere. Vgl,

r.vpier.

HOPT, deelw. van Hoopen en van Hopen, voor

gelioopt, fr. acciimule; espe're. Wegens het weglaten van

't voorvoegsel ge, zie KI„\NKVERK.

— IJopt en edowen, zie onder HOOPEX.

HORDE, v. Zie hurde en de comp. aid.

HORE, v., zonder mv. Modder, slijk, fr. bone. De horc

vrin de stra'en. Er ligt vecl hore in dicn giacht. Dc wagen

stond in de hore versteld. Zijne schoe'n zijn al hore.

— Men zegt ook Hoor, o. Bij Notk. /ftvo, horo.

— Fig. leinand- door de horc trekhen, fr. trainer qneU

qu' tni diuis la bone.

*HOREBOOM, ni. Zoo staat in '\.Alg. Vt. Idiot, het-

geen wij Oorboom heeten. Zie aid.

HOREN, hoorde, gehoord, b. «'. Baggeren, uitmod-

deren, ix.debourber. Eenen graclithoren.

— Absoluul. Hij is bezig met lioren. Moe zijn van horen.

— Zie HORE.

HORK, HURK, ni., zonder mv. Het luisteren, de

daad van 't horken.

— Op den hork staan, zijn, liggen, enz. lets afluisteren

zonder dat het bemerkt wordt. Hij stond op den hork bach-

ten de deur. Die meid is altijd op den hurk van 't geen er

gezeid wordt. Hij lag daar op den hork, veinzende te

slapen. Een van de rooversbeude was naar de stad om daar

op den hurk te gaan van 't geen er wegens de bende al ver-

haald wierd.

— Er is gceji hnrk in hem, hij wilt nict luisteren. Ik heb

hem reeds dikwijls vcrmaand, maar te vergeefs : er is geeu

hoik in. Het is al ten oorlooze gesproken als ergeen hork in

•t volk is.

HORKEN of HURKEN, horkle o( hnrkte, heb ge-

horkt of gehurkt, o. w., met achter, of naar, oi op. Eiiis-

teren, fr. econter, eng. to hearken. Aandachtig horken.

Horken naar iemand die spreekt. Horken achter 'tgeen er

gezeid wordt. Het is gemeenlijk beter te horken dan te

spreken. Aan de deur horken. Op lets hurken.

— leniands raad voly;en, ^ehoorzamen. Naar zijneu

vader horken. Naar de H. Kerk horken. Naarde stem van

't gcHCtcn horken. Diejongen horkt nievers achter.

— Zich gimstig toonen tot lets. Wie kan er achter zulke

verschooningeii horken ?

Dus is 't wonder dat de Turckcn

Kaer gheen peys en wiUen hurcken.

(P. Devynck.)

-- Onder den invloed zijn van lets. Zijn lich.-uim horkt

naar het weder (hij lijdt aan het flerecijn, b. v. telkens het

kond en vochtig weder is). Die vloer horkt naar het weder

(als hij droog of vochtig wordt volgens de Inchtge.-iteldheid).

Het ijzcr horkt naar "t zeilslcen. Het zecgetij horkt naar de

niaan. Eene ziektc die naar geenc gencesmiddcls horkt.



IIOU — 390 — HOU

Boomen en pianten liurkcii achtcr da warinte van de lonte-

zon die nadert.

— Ook Heuiken.

—HORKEN, z. Af-, Over-, Uit-.

HORLOGIE (uitspr. horlooizc, fvl. horlodje), uur-

^vel 1<

.

— vUlw. lwrlogukc(ii. Bij kantweiksters. Een sieraadje

dat in marktkantjes gewerlit wordt.

— Ook het marktkantje zelf dat zulke sieraadjes heeft.

Een horlogieken koopen.

HORSEL, m. Zie HURSELc-i do conip. aid.

HOT, V. Zie Hi itte.

HOTSBOTS, bijw. In cenen bots.'met ceiien sUg,

ccnskhips, fr. tout d'un coup. leniand hotsbols buiten-

smijlen. Icmand hotsbols eenea kaakslag geven. leniand

hotsbtits van zijn ambt afzetteu. Hij stond hotsbols op en

vertroli zonder goen dag of goen avond te zeggen.

HOTTE, HOT, v. Rugmand, bagge, fr. hottc. Met

ecne hotte rondleuren.

— Met zulk een man ("of vii/f) en uw hotte vol stecnen,

ge zoudt dragen datje hukt, zegl men van een man of wijf

waarvan men veel te klage;} heeft, waarmede men veel

moeite en last heeft.

HOTTEBROTTEN, hottebrotte, heb gehottebrof, o.

w. Hetzelfde als Hottckrotten. 't Begint te hottcbrotten in

die menagic (cr komt twist en oneenigheid).

HOTTEKROT, m. Slechte zaak, verknoeid werk,

mislukte ondcrneming, verwarde toestaud, enz. Het is daar

hottekrot (het deugt daar niet, het is daar een ellendig of

gevaarlijk leven). Dat is hier een hottekrot (zegt men waar

alles in wanorde ligt). Er is hottekrot in dat huis, in die

stad, in dat land (het springt er al op krukken, er is ellende

en oneenigheid). Ik vrees dat die onderneming een hotte-

krot gaat worden. Al wat die werkinan op d n akker ver-

richt is maar hottekrot.

— Vgl. Ottekrotte.

HOTTEKROTTEN, hottekrotte, heb gehottekrot,

f). \v. Hottekrot wonlen of zijn. Het hottekrot in dat huis,

in dat land (het gaat er niet, het is er niet pluis, er is rust

noch welstand). Die onderneming zal hottekrotten (mis-

lukken). Er hottekrot daar lets (er hapert daar lets, er is icts

dat den goeden gang belet of verhindert).

— Knoeien, slecht werken, Een werkman hottekrot op

het land, waneer hij b. v. onregelmatig of onfatsoenlijk

])losgt of spit. Die winkelier begint te hottekrotten (achter-

uit le gaan in zijnen handel).

— Atl. Hottekrotting.

HOTTEREN, hotterde, heh gchotterd, o. w. Schud-

den, hutselen,.daveren. Eeno vette koe gaat al hotterende,

waneer het vleesch aan haar lijf leutert en roert. Hij hottert

van vetligheid.

HOU, interj. Sta stil, hou.l stil.

— Uou pccrd! Wordt in tie gemeenzanie spraak gebiuikt

om te zeggen Staak, maak daar een einde aan, doe niet

voort, enz . Hou peerd (zegt een kind als b . v. een wagen

stilhondt). Hou peerd (zegt een wever als hij moet zijn

werk onderbreken om eenen gebroken draad te verniaken).

Hou peerd (zegt iemand die op het punt was van te vallen.

— Hou peerd, zei Sabbe, en hi/' reed op cenen czel.

schertsende gebraikt in denzelfden zin als boven.

—HOUD, z. Bezig-, Huis-.

HOUDELIJK, adj. Verdragelijk, h. supportable. Hd
is hier niet houdelijk van de koude. Het is niet houdelijk

voor eenen mensch van daar te levea.

— Dat te houden, te weerhouden is. Dair peerd wiei < 1

zoo t2 stormen dat het niet meer houdelijk was.

HOUDEN, hkld ea hild, gehoiuien, b. w., fr. tenir.

« Die u in weerden hilde. » (Ed. De Dene.) « Om dat hy

haer alle bejxle by hem hilde. »
(J. Van Heumen.) -, Sy

ondcrhilden den derden -rcghel. » (L. de Huvettere.) ^ Dat

zy de hand hilden boven de watere. » (Kr. van Br.) « Zy

hildcn gcnerael capytel. » (Id.)

— Kunnen inhouden of bevatten, fr. pouvoir cotitenir.

spvek. van maten. Die flasch houdt twee pinten. Hoeveel

houdt zoo een vat? Ik meende dat die zak meer hild.

— Overhouden, bewaren, fr. garder, tenir. Vuur hou-

den. Men rekent 's avonds den heerd toe, om vuur te houden

tot 's anderdaags . Houd vuur tot dat ik mijne pijp gestopt

heb . Deesem houden (eene kleine hoeveelheid deeg over-

houden van eene bakte, om tot zuiu'deeg te dienen voor

eene naastkomende bakte). Vergeet niet van deesem te hou-

den. Zaad houden ("zaad bewaren van eene plant oni

't volgende jaar te zaaien). Dat zijn schoone bloemen, ge

moet er zaad van houden,

— Het houden, het uithouden, doorstaan. Ik kan 't hici

niet houden van de warmte.

— Hft heil houden, zie HEIL.

— Halte houden, zie h.\lte.

— Den effenaar houden, zie effenaar.
— Zi/nen Paschen houden, zie paschen.

— Zkh gesloten houden, zie GESI.OTEN.

— o. w. Houden aan lets, het niet geern laten varen. Ik

zou hem dat kruisbeeld vragen, wist ik niet dat hij er aan

houdt. Neemt dat maar mcde, ik houd er niet aan. Aan

zijn gedacht houden. Aan zijn geld houden. Aan 't leven

houden (geern leven).

— Het houdt ergens, het zit, het heeft zijnen zetel, sprek.

van eene kwaal die zich in een deel van 't lichaam gevoelen

laat, fr. resider, avoir son siege, se/aire sentir. 'Wasirhoxiih

het u (waar gevoelt gij pijn of ongemak)? Het houdt in zijn

hoold. Het hild al in haar beenen.

— 't Houdt al hoe, het is te zien hoe de zaak zal draaien,

ik ga mij schikken naar de wending die de zaak zal nemen.

Gaat gij te naaste week naar stad ? Het houdt al hoe (ik

weet het nog niet, het hangt af van de omstandigheden).

Meent gij de zaak te kunnen venichten, dien voorstel tc

kunnen aanveerden ? Het houdt al hoe.

— Vgl. Het doet al, onder DOEN

.

—HOUDEN, z. Goed-, Huis-, In-, Open-, Weer-.

—HOUDEND, z. Bij-, Zijde-.

—HOUDER, /. Huur-, ICoe(i)-, Stad-.

— HOUDING.z. Bezig-.

-HOUDSEL,z. Aan-.

HOUT, o. Zie de Wdb.
—HOUT, z. Bakkers-, Ban-, Blekkeren-, Blekkers-,

Boek-, Doof-, Els-, Greinen-, Helster-, Honds-, Jenever-,

Kalisse-, Kalissie-, Kap-, Karnt-, Kleen-, Klep-, Klieren-, I
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Klof-, Kloof-, Lejiel-, Mantel-, Meieii-, Neutcl-, i lesel-,

I ii/cl-, Pa.isch-, Pokkcn-, Popelieren-, Pulfcr-, Reun-,

King-, Schalm-, Scheister-, Schetter-, Slag-, Sleep-, Sterk-,

siiaat-, Strijk-, Tjnk-, Ton-, TruUen-, Tun-, Veins-,

\' luns-, Veurst-, Veus-, Vink-, Vlinder-, Vuns-, Waag-,

W'.niol-, Weif-, Werven-, Zeep-, Zinkrijs-.

HOUTDRAAD, in. Bij smids, enz. Schroefdraad van

eciie vijs die bestemd is om in hout gedreven te worden

zonder moere. De houtdraad is grover dan de ijzerdraad.

— Nagel, vijsooge, enz. die eenen houtdraad hebben.

De slotkas wnrdt in eene deur vastgevezen met houtdraden.

HOUTEPATOUTEN, houtepatoutte, gehotitef-a-

totit, b. en o. w. lemand de handen sainenbinden opdat luj

dan neeizittende de beeneu trachte tusschen de armen te

Urijgen zoodanig dat de armen hem onder de dijen vallen

;

het is moeielijk om doeii, maar 't ergste is, dat gij daar op

den grond moet liggen tol dat iemand uwe handen los-

biade, want gij kunt in dieu staat noch rechtstaan noch

uzelven redden. Zij hebben hem gehoutepatout. Willen wij

eons houtcpalouten ?

HOUTHAKKER, m. Veemol, 1. gryllo-talpa, fr.

'riilni;-.

HOUTHOEK (wvl. -hour, zie ou), m. Een hoek

waar men hout in legt. In 't bezonder, Een hoek nevens de

standflijk, waarin men het brandhout stelt om vimrin den

heerd le niaken.

HOUTHOUWER (wvl. houthower, zie AU), m.

Een vogel, anders Houtspecht, Groenspecht en Pompe-

boorder genaaaid, fr. becqiiebois, pivert.

HOUTLAND, o. Streek waar veel hout groeit, fr.

r, ih b<H\. De bewoners van het blakke Noord-Vl. geven

: /.:n naam aan het overig gedeelte van Vlaanderen, dat

itijds meer dan nu met bosschen bedelt was. « Al thoiit-

tiuU van die contreye wiert Cimbria ghenoemt. » pST. Des-

|«rs.)

— HOUTLANDER, m. Boschboer, inwoner van het hout-

land, fr. paysan ou habitant dupays des bois.

HOUTLEGGE, v. Een hoop afgekapt hout dat tot

mutsaards en poorters te maken is, anders ook Ramiere

^' hoeten. De koolpijpcn wonen geern in de houtleggen.

HOUTPEERD, o. Bij. houthakkers. Een Ideen hou-

ten gestel dat, op den grond gevestigd, dient als maat om
eene sluite of poorter te maken ; anders ook Poorterstoel

genaamd. De houthakker kapt de takken in einden af van

omtrent eenen meter lang, en legt die in het houtpeerd tot

dat het houtpeerd vol is : dan bindt hij er den inlioud van

te samcn, en dit is eene sluite of poorter.

HOUTSKOLE, v. Zie h.vkkerskole.

HOUTSPECHT, HOUTSPICHT, m. Een vogel

inod op de kriiin, zwart aan de kaken, en groen over de

rcste, waarom hij ook Groenspecht heet, fr. pivert, becijne-

— Lacht'it li/'k ecfj houtspecht, zie L.\CHEN.

—HOUTTE, z. Dweersch-, Dwers-, Tweei^-.

HOUTTIJKE (wvl. -tike), v., fr. i.\ode riciii.

HOUTVEMME, HOUTVIMME, HOUT-
VUMME, V, II..ulniijt, slapel hout. «Xicmant en mach

jeghens eenen ghemcencn muer eenighe reghenbakken.

steen-putten, privaten maken, hout legghen ofte eenighe

hontvcmmen stellen. » (C. Berghen S. Winocx.)

— Zie viMME.

HOUTVIER, HOUTVUUR, o. Vuur dat met

hout gemaakt wordt. Een houlvier aanlcggen. Zulke spijs

wilt op houtvicr gekookt worden. Zich warmen bij een

h utvier.

HOUTVIJS, HOUTVIJZE, v. .Metalcn schroefna-

gel die in het hout gevezen wordt, bij Kramers Houtschroef

geheeten. AUe houtvijzen zijn ook houtdraden, miiaralle

houtdraden zijn geene houtvijzen, b. v. eene vijsoog is een

houtdraad, maar geene houtvijs.

HOUTVIMME. HOUTVUMME, v. Zie hout-

VEMME.

HOUTVUUR, o. Zie uuutviek.

HOUW (wvl. HOW), adj. Bekwaam om afgehouwen te

worden. De bosch is houw, de ha.ag is houw (groot genoeg

om te kappen).

--HOUW, z. Juit-. Vgl. -HO.

HOUWE, v., fr. epi. 7Jvt onder .\mvE.

—HOUWE, z. Dering-, Heul-, Hommel-, Rood-,

Root-, Rot-.

—HOUWEEL, z. Pijk-.

—HOUWER, z. Been-, Hout-.

HOUWHAMER (wvl. howhamek, zie Au), m. IJze-

ren gerceJschap van eenec voet lang, twee a drie vingers

breed, doch smaller in 't midden, hebbende aan elk uiteinde

geheel het fatsoen vau eenen beitel, fr. besaigiii;. De metse-

laar gebruikt den houwhamer om aan de briken te kappen.

HOUWLING (wvl. HOWLING, zie.W), m. Een afge-

houwen stuk.

— In 't bezonder, Eeu scheutel zwijnevleesch.

— V. collectief. De afgekapte brokkelingen van een ge-

slachl zwijn.

HOUWOUWOUW (wvl. Howowow), m. Een

woord gebniikt om het grof gebas van eenen hofhond na

te bootsen. Zie b.\uw-b.a.uw.

*HOVAER, zie ova.vr.

HOVAGIE, v., met den klemt. op va. De bouwagie

van eene hofstede, de boerenwoning met schuur en stallen

en voor- en achterpleinen. Die koeiplekke heeft eene schoone

hovagie. Eene groote hovagie. De hovagien zijn gemeenlijk

omringd met water ol met hagen.

—HOVE {loco Hoeve), z. Peerds-.

HOVEKE(N, o. Vklw. van Hof, fr. feime, jardin.

Zie HOF.

HOVEN, hoofde, gehoofd, b. en o. w. Den oegst in-

halen, van den akker naar het hof voeren, fr. engranger la

inoisson. Zij gaan morgen hoven. Is de tarwe reeds gehoofd?

» De pachters en verraoghen niet heurlieder vruchten te

hovc'i ofte verthienden, dan present twee poorters ; nochlci.

den thiendenaere zyne thiende inne te doen haelen endcj

hoven inde .ibsentie \anden pachtere Den oi tblooter be«

duinghen allc de ghchoofde vnichteu wederomme opp-

t"landt te brihgheii in ghelijke hoopen, omme verlhient tu

worden . > (Cost, v . Veurne
.

)

— Dit w. is meest gebruikt in Fr.-N'l. Zie hoi-'.

— All. Hoving.
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HOVEN-BEUR, zie ovenuulk.

HOVING, V. De daad van Hovcn; zie HOVEX.

— HOVING, V. collectief. De bloein- en moestuinen van

cene woning. De lioving van een kasteel. Een Iiuis met

veel hoving. « De hovin^Jten, die seer wijdt cnde breedt

sijn. » (P. Devynck.) «Vruchten stelen op den acker, ho-

vingen ofle boomgaerden. « (Cost. v. Cassel.)

*HOYRE, bij Kil., zie HOOR, I".

HOZE, v., mv. hozen. Wagge die het bovcndeel \an

de schoe'n en het onderdeel van de beenen bekleodt tot

boven de knoezels, fr. guciron. (Waggen die gelicel het

been licklcedcn tot boven den knie, heeten Gelten, fr. guc-

trcs.) Hij ha I Iiozen aan. Zijiie liozen aan- of afdoen.

HOZING, OZING, OOZING (« vl. heiv.i.ng-), m.

1 letzelfde als Ozie, euzie. Zie euzie.

— H02INGPL.\AT, HEUZ[.N'GI>LATE, v. In de Ijouwkundc.

Steenplaat, dik en plat stuk hout liggende op den nnuir,

waarop de scheergebinten van het dak rusten.

— HOZI.N'G.STEERT, HEUZINGSTEERT, m. In de bouw-

kunde. Zoo heet elk van de houten armen of kone dwars-

hnulen die-met het een einde onder de steenplaat in den

muur vastzitlen en op het ander einde de hozing onder-

stcunen. De hozingsteerten worden ook hondics genaamd.

HU, m. Zie onder Huro.

HUBBEL, m. Hobbel, knobbel.

— Ilubbels en hnbbeh, tautol. Het zijn al hubbcls en

bnbbcls. De wcg ligt al huhbels en bubbels.

HUCKSCHOUDEREN.bij Kil, zie jkukschoe-

RFN.

HUDEN, bij Kil, zie onder nrii)-i)EN-POT.

HUERICKEN. bij Kil., zie helkerex.

HUGGE, HOGGE, v. Bij landb. De hoeveclhcid

koorn die de koornpikker in eens neerlegt op den grond,

anders ook Legge, en Pikkeling, en bij Kramers Zwade

genaamd, javelle. Twee huggen maken eenen schoof, fr.

dciix javclh's font icne gerbc.

HUICHELEN, o. w. Zie huikelen.

HUID (wvl. Hfuu, zie ri), m., fr. peaii. Eenen huid

limwen.

— Hij -uject noch huids noch hoofds, zegt men van

iemand die zeer dwaas is. Ik deed hem klaar uiteen hoe hij

dat werk verrichten moest; maar 't was verloren; als luj

nioest beginnen, hij wist noch huids noch hoofds.

— Dit woord is meest gebruikt bij onze huidevetters, die

even als cenige van onze schrijvers, het maunelijk maken.

« Den ruyghen hicydt van het vee. » (A. Dcbuck.) « Syn

kulder was bereydt uyt eenen leeuwen-A/ya'^. •* (Id.) « Wy
saghen ook den hiiyt van een Gyrafle, ghe\aUt met kaf; dit

ghedierteheeftden Awr^grijsende blinckende.
»
(P. Devynck.)

Soo hebbe ick oock den vreeden Leeuw verslaegen

Waer ick, tot noch, den huyd\^\\ hebb' gedraegen.

CBeschryv. van de Vreugdeteeck.)

En cylaes! men moet noch swijgen,

Wilt men op den huyt niet krijgen.

(Lev. der Stud.)

— Bilderdijk, in zijne GeslachtUjst geeft ook dit woord
als niann op; doch in zijne gedichten gebruikt liij het zoo-

wel vr. als ni.

— Men zegt ook hu, mv. hiii'n en huwen, even als men
voor Puid oak pu, mv. pitc'n en fiitwin zegt. « Gioot vr.n

statuere, wit van /untie, schoone van aensichte, » (I. de

Damhoudere.) - Dus ook Huvetter voor Huidvetter.

HUID-DEN-POT (wvl. hudepot, zie ui), m. Gieri-

gaard, een die al te spaarzaam en bijhoudend is. Hij is een

huid<lepot.

— Kil. h^pcft linden voor Hoeden, cnstodire, conser-vare.

HUIF, HUIVE(wvl. HUVE), v., vklw. htiifken. Zoo
heet het voornaaniste deel van het hoofdhulsel der nonnen

in S. Jans hospitaal te Brugge en elders. De huive is eene

koove, of stevig kapje van effengestreken linnen, dat geheel

het hoofd overdekt en oravangt, en, boven 't voorhoofd

necrgedrukt, zich raeer of miu aan beide zijden uitzet en

ombuigt, en daarom ook tuite geheeten wordt. Over het

huifken hangt de zwarte wiele. « Nonnen en Zuslcrs hebben

op heur hooft, nae den staet van haer Coninghinnc, een

gouden Jiiiyve. > (C. Vranc.x.)

HUIKELEN (wvl. HUKEI.EN, zie ui), huikelde, heh

gehuikeld; ook Huichelen, o. w. Scherpluidende en kort

afgebroken kreten geven, fr. pousser des cris perfants et

saceades. Hij loeg dat hij huikelde. Het kind heeft zoodanig

de kinkhoest dat het er bij huichelt; het hoest dat het er bij

huichelt. Als de hinders duikertje spelen, deze die verbor-

gen zilten moeten eens huikelen (d. i. met eene valsche stem

een sclierp Ireelgeluid maken), opdat de zoeker zou wctcn

ilat zjj niet weggeloopen zijn; en als zij het niet doen, rocjit

de zoeker :

Huikek ne keer

Of 'k en zoeke niet meer.

— Bij Maerlant leest men huken in den zin van schrecn-

li'cn :

Ende huncte upte roomsche scaren

Als of si alle verwonnen waren.

(Rijnibijbcl.)

AVehijd dat si met overmoede

Vochten, sonder tghebod pns Keren

Moesten si met scandtn keren

;

En alsijs Gode lieten ghebruken

Verwonnen si al sonder huken.

(Id.)

— Vgl. Giechelen en Hijchelen.

HUIS (wvl. HUUs), 0., fr. maison.

— Het huis van eene spade, greep, enz. is de buis of

schacht waar de steel in zit, fr. douille. Zie GREEPHUIS en

SP.VHUIS.

— Vgl. N.\jVLDHUISKEN .

—HUIS, z. Bathuisje, Been-, Duivel-, Greep-, Klok-,

Lig-, Moeder-, Naaldhuisken, Natie-, Oliekoek-, Rok-,

Scheutel-, Schotel-, Slaap-, Slag-, Spa-, Stad-, Slek-, Sterf-

Vergaar-, Vonthuisje, AVet-.

HUISCHEN (wvl. HU.SCHEN, zie ui), huischte, ge-

huischt (fvl. hitttscht, zie GE), o. w. Ophitsen, opjagen. De

honden huischen. Hij huischte zijnen hond tegen niij. llij

huischte de straatjongens tot het gevecht.

— Meest zegt men Ophuischen.

— Ook Hisschen.

—HUISCHEN, z. Op-.
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-HUISDE, z. Sleli-.

HUISDUIF («-vl. HUi'smjVK, zie ui), v. Fig. lemand
.!i

. L-iiiiy iiitfiiKit, tlie altijd yc-cni lliiiis is. Die dochler is

liuisduive.

HUISHOUD, m. Huisgeziii, fr. menage. Wij v:.ken

. i-chil tussclieii Hiiislioud, m., en Huis,houd;.i, c. \ et

ii.ishou'len is eerder de daad en de manier vm nuis le

liijiulen, fr. de tenir menage ; do Huishoud zijn de persnneii

die een huisgezin uitmaken. Die liuis'.ioud moct nog liet

hui'iliouden leeren. Dric huislioudon wonende in een hui.s.

1 huishoud bestaande.uit eene weduwe eir diie liindcrs.

is een slechte huishoud. Geheel ilie huishoud is uit-

; wen.
- Noglans-in sommige pla.ilsen wordt hidshouJ, m. ook

I luilitinden zi:-i van hiiishiuiiien, o.

HUISHOUDEN, o. Zia hui.shoud.

HUISKATEIL(wvl. huuskateil), o. Hnisraad. —
/h- -sMI II.

HUISMAKEN («vl. hui-.sm.MvEN), adj. Zie HUis-

UIA F.N'.

HUISMUL, o. V'uiliiis, btof en bucht van een luiis

'lal gevaagd woidt, fr. ba/ayures. « Dat nieniandt hem en

\ ivoordere te werpen, draeghen olte voeren eenighe heete

:i,^i-hon, Imys-mttl, iiytwerp van vleescli noch van vissche

op twintigh roeden naareeniglie liuysen. » (Ordonnantien v.

Lande v. Vryen.)

— Zie MULHOEK.

HUIST (wvl. huu.st), iiiterj. om het stilzxvijgen le

gcbieden, fr. ehjit^ eng. hist,

— JIcii zegt ook Hiest.

HUISTEI(HUUSTEi), m. Icmand die ten dicnslc is in

ecu Imis om alles bij te halen, en het verachtclijkste werk
te vcrriLJitcn.

— Vgl. Hoftei.

HUISWEVEN (wvk HUUSWEVEN), adj., onverander-

lijl;. Dat te huis geweven is met de hand, in tegenoverstel-

hiig van 'tgeen geweven wordt in de fitbrijken. Huisw.ven
lijnwaad is kloeker en betcr van slete als fabrijkegoed.

— Voor Huisweven zegt men ook Huismaken . Huis-

makf-n lijnwaad.

— Vgl. Huisb.akken (brood), bij Kram.

HUISZOEKING (wvl. HUu.szouiaNG, zie ui en ot-),

v. GercchtcHjko doorzoeking in iemands woning, k. per-

quisition dotnicilia'ire. Huiszoeking iloen om gestolen goed

te vinden.

HUIVE, V. Zie HUlF.

HUIZE (wvl. huze). Roepwoord om eon peerd tc iloen

aolULiuili;a:in. — Zie JUL

HUIZEKOT (wvl. HUZEKOT), o., vVX^JmizekotJe, o.

I' .1 hok, eene eel, een hoi, eene nis, of zoo lets anders dat

ill lit vHor een dier om er in te nestelen of te wonen, of voor

ceil standbecld, enz. oni er in te staan. De wilde kennen
makcn huizekotjes in 't zand. De honigkoek van de bie'n

bestaat uit menigvuldigc huizekotjes (fr. alveoles] waarin

het zeem veigaard wordt en de uieuwe bietjes uitgebroed

worden. Een hondenhok is een huizekotje van hout of van

sleen. Daarstondcn langs den muurzes standbeelden, elk in

zijn huizekot. Een biechtstoel heeft gemeenlijk drie huize-

kotjes, waarvan 't niiddenste voor den priester bestemd is.

In app?lb en p?rcii zijn c huizekotjes (fr. cellulAis) waarin de
kernellen zlilen.

HUIZENIEREN (wvl. huzexieren), imizenierde,

heb gehiiizi-nierd, o. w. Wonen, huis houden, eene

woning hebben. Waar gaaii zij huizenieren? Dit huisgezin

blijfl hier niet huizenieren, maar vertrekt in 't kortc naar

Frankrijk.

HUIZING (wvl. HU/.tNG), v. collecliet. De gehouwen
die eene woning uitmaken. De luiizinge van den landbou-

wer. « (jlieene hnnsinghen nochte hof-steden te laten ver-

vallen. i. (Cost. v. Vcurne.) « Het landt al verpacht met de
hiiysinghen, ter Geusen profyte. » (Z. v. Male.) « Den mees-
tendeel van de htiysinghe, als ryfter, dormter, omme-
ghanck, capytel, ghebioken ende straeten door het convent

ghem.iect. >• (Id.) -

— Zie INC..

HUK, in. Op zijncii Jiiik, fr. « c/-o«/("/o«.f. Op zijnen

huk zitten (op de hiebn zitten). Zij zat op haren huk het

onkruid uit tc nikken. Op zijnen huk voortkruipen. De
kinders hidden veel vermnak met om ter spoedigst oj)

hunnen liulc voort te kruipen.

HUKACHTIG, adj. Genegen om te hukken, om
overal zijnen tijd teverzitten. Een hukachtig monsch. Huk-
achtig zijn.

— Afl. Tlukachtigheid.

HUKEN, bij Maerlant, zie iiuikfi i \.

HUKGAT, o. lemand die overal hul.t en zijnen tijd

verzit. Een hukgat van een ventje, van ecu vrouwtje. Dat

hukgat komt overal te laal.

HUKKEN, hukte (wvl. oaVhnktege, zk; lilPERFEcr),

licb gehnkt, o. w. Inbuigen, nederzakkcn, fr. s'affaisser.

Hij hukte (knikkebeende) onder den last dien hij droeg. Die

schoe'n hukken (kwakken), fr. ces souliers s'e'culent.

Waei sijdij ilie \oirmaels van boosheden ghehiickt\\(:\iii

(A. Biins.J

De werelt gaet manck, zij behoefde wel crucken,

Haer hooft es cranck, depylaren hiicken.

(Id.)

— Hurkon, op de hielen neerzitten, fr. s'accronpir . In

den hoek van den hecrd geliukt zitten. « Aengesien dat het

niet gelegen en is altyd in buys over den asch-hoop te sitten

hitkken. » (P. Croon.)

Hy vliegt langs d'aerde en sit nicest by den huysmau kalm
Of /i»*< in 't nedrig gras . . . .

(Vaelande.)

— Zijnen tijd verzitten. Hij blijft overal hukken. Waar
hcbt gij zoolang gehul;t? In de herberg blijven hukken.
Als gij uwen oom gaat bezoeken, ge moet daar wederora

niet hukken lot dat het avond wordt. Vgl. .v.a.rshakken.

— wederk. w. Zich hukken (wvl. eens hukken, zie EENS).

Zich inkorlen met de knie'n te plooien. Met mij te hukken,

vermeeil ik den bal. Huk u, ik zal den last op uwo schoeren

leggen. Hij hukte zich een weinig om korler te schijnen.

— Zich op de hielen neerzetten. De kinders huUten zich

rond den hcerd om tc warmen

.

— ( )ol: Nukkcn.

—HUKKEN, z. Xedcr-.
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HUKKER, m. lemand die zijnen tijd verhukt, die

zich verzit, die zijne zaken venvaarloost met ergens lang te

blijven zitten. Hij is zoo een huUker. Vgl. .\iVRSHAK.

HUKKETEERS («itspr. htikketees, zwsxiee, zie Rs),

m. Verachtende naatn van iemand die zoiider ijver, zonder

kracht, zonder edelmoediglieid is. Een h jkketeers van eenen

vent. Haar man is zoo een hukketeers!— Zie TEERS.

HUKSCHOUDEREN, o.w. ZiejEUKSCHoUDEREN.

HUKSPENDE, o. Wordt gezeid van al watleeg en

kleen is. Et hukspende van een vcntje (een kort vernepen

ventje). Een hnksi>ende van een huizeken.

HUL, Ti. Uitstekende groep van bijeenstaande dingen,

fr. groiipe, tmiffc. Er groeit hier en daar een hul gers . Een
hul boomen, fr. un groupe d'arbres. Een hid van rond de

vijftigboomen. Er staal daar een hul paddestoelen

.

— In eeiien hul, in een hitlleken, fr. en un groiipe^ en

une touffe; in hiillen, in hnllekens, fr. en grojtpes, en

touffes. Deze bloemen groeien geern in eenen hul, De
biezen sfaan in hullekens. Vlas, dat ongelijk gezaaid is,

korat in hullekens uit. Daar zaten acht kinders in een hul-

leken (in een troppelken te samen).

— De A?(/vaneene tabakpijp, ook kop en truis genaarad,

is dat deel van den tabak, dat boven den bak uitpuilt. Eenfe

pijp stoppen met eenen hul, faire un mon oncle, ze^en de

Walen. Smoor niet met eenen hul, want de rook van den

hul straalt in mijne keel.

— lien hulleken, een luttel, eeu weinig, fr. un peu.

Wacht een hulletje, ik ga mee.

— Er is verschil tusschen Hul en Hut .• i" Een hul

steekt uit, een hut moet niet uitsteken ;
2" Een/i?</k:n

zeer groot zijn, een hut is nooit meerder dan een aalbezie-

struik; 3° De Stengels, enz. die eenen hul maken, staan niet

op ^enen stam, gelijk die van den hut. Dus een^hul ^ers,

een hul biezeti is een groep gers of biezen die te samen staan

op verschillige wortels ; terwijl een hut gers, een hut biezen

aanschouwd wordt als een groep Stengels die uit denzelfden

stam spruiten.

—HUL, z. Biezen-, Doom-, Gars-, Gers-, Mols-.

HULBRUL, m. Bocht, verachtelijke menigte, schorre-

morrie. Hulbrul van volk. Hulbrul van jongens (zwerm

straatjongens). Het is al maar wat hulbrul die in strate daar

loopt. Waamiee men moeite heeft, met al dien hulbrul (van

jongens)'

HULDER, m. Llder, uier. Zie elder.

HULDER, daL en ace. {hun, lien, fr. eu.x) van hetper-

soonlijk voornaamwoord Zijlder ; zie aid.

— Beziltelijk voornaamwoord adj. voor Hun, fr. /«</-.

Dit is hulder huis. Zij dragen de straf van huldere mis-

daad. Zij bewaren dit als eene gedachtenis van hulderen

overleden v.ider.

^- Xiet te verwarren met THder, dat, gelijk van uitspraak,

nogtans verschilt van beteekenis. Zie ulder.

HULKEREN, o. w. Herkauwen. Zie helkerex.

HULLE. V. Metalen of aarden deksel van eenen pot,

kom,_ketel, :noor, enz,, fr. couvercU\ chappe. De hulle

afnemen, opzetten. De hulle is gebroken. Die hulle sluit

niet wel op dien moor.

— Ook het houten of gevlochten deksel van eene mande,

enz, De hulle van eenen paander.

— Dat sluitgelijk eene hulle op de zee, zegt imen %'an e

:

redeneering die niet logiek is. Vgl. Duiii.

— Er is geenpot ofer past een hulleken op, iemand hoe
j

slecht hij zij, \'indt nog altijd eenen \Tiend, iemand hoe lee-
j

lijk ook vindt nog iemand om te trouwen, enz.
j— De hulle van eenen kloef is het boven ieel van den :

holblok, dat beantwoordt aan het overleer van eenen 'schoe. I

In het springen over den gracht is de hulle van zijn kloef
\

geborslen.
1

—Hullen enfrullen, hullekens cnfrullekens, kwikjes en

strikjes, fr. ' tu^uds et rubans, colifieli^ts. Eene modepop
met hulletjes en frulletjes rond het hoofd. Hullen en frullen

zijn meer een bewijs van ijdelheid dan van deugd.

—HULLE, z. Pot-, Stoof-.

HULLEMANDE, v. Eene lichte mande of paander <

met een deksel dat ook uit wissen gevlochten is en scharnier-

wijs aan de mande vastligt. Eene hullemande aan den >arm

dragen. Kostbare kanten in eene hullemande. Het kind

droeg den vogel mee in een kleen hullemandeken,

HULLEPAANDER, -PANDER, -PENDER,
m. Hullemande.

HULLEPOT, m. Een pot met eene hulle of deksel.

— In 't bez. IJzeren kookpot met eene dichtsluite:!

hulle of deksel, dienende om vleeschnat te trekken. Eer.

hullepot koopea. De doom kan uit den hullepot niet. K
dat vleesch in den hullepot.

HULPE, V. lemand die helpt. Hij heeft daar drie hul-

pen toe noodig. Ge moet uwe hulpen betalen.

— Schoerband, halszcel, fr. sangle de porte-faix.

—HULPE, z. Weer.

HULSEBULSEN, hulsebulste, heb gehulsebulsf, o.

w. Hulsen en Ijulsen, vee! en gedurig hoesten. «• Hyghen,

cucchen, hulsebulsen sonder endt. (L. Vossius.) — Zie

BULSEX.

— Zie onder fikf.\kken.

HULSEN, hulstf, A«'J^ir/i7/&/,o.w.Geweldig hoesten.

— Hulsen en iiilscn, tautol. Zie BULSEX.

HULSTEN, hulstte, heb gehnlst, o. w. Hetzelfde als

HuIscn

— Hulsten en bulsten, tautol.

HULSTER,ni. Noch hulster nochbulsi(rhebben,me\s

hebben, geheel arm zijn. Als zij trouwden waren zij nog al

wel, maar nu hebben ze noch hulster noch bidster meei . In

dat arm huisje is hulster noch bulster.

HULTE, V. Hoogte, knor, ksvast.

— Hulten en bultcn, hulten en knulten, tautol. Dat land

ligt in hulten en bulten. Die straat is al hulten en knulten.

Een boom met hulten en bulten. De hulten en knulten af-

houwen. Die pompoen is ganscli hulten en knulten.

HULTEN, b. w. ZieHELTEX.

HULTS. m. Hetzelfde als Hulst, steekpalm, fr. houx.

HUM ST IG . r.aj . Zie HOMSTIG

.

*HUNGHKEREN, bij Kil., zieHUXKEREX.

HUNKE, V. Homp. Eene hunke brood. Eene hunke

vleesch (groote schelle vleesch). Waarora zulke dikke boler-

hammen snijden? Het zijn hunken. Eene hunke aan den

bedelaar geven.

i
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— Men zcgl ook Hunksc (uitspr. hnnsc).

HUNKEREN, hunkcrdc, heb gehunkerd, o. w.

Bricstlien, iieicn, spieU. van peevden, fr. hennir. Hetpcerd

luinkert.

— Kil. Hiinglikevcn, hiniiiri-.

HUNKSE. V. ZioniNKE.

HUPPERBRAAM, v. Zie HU'PF.nKAAii.

HURDE, V. Horde, fr. t/<7/i-.

— Bij j;eernaarvangers. Een plat teencii vlechtsel, vier a

vijr voet iang, en omtrent twee voet breed, waarop de

verscligekookte geernaars te verleken en le droogen geleid

worden

.

— Bij landl). Houleu sclieiding of weeg tussclien den

derschv'loer en den sclniurwinkel. De hurdcn zijn drie a

vier voet hoog. Eeue hurde van wiasen gevlochteu. De
luirde;; zijn meest al van planken verveerdigd zonder

vlcchtvverk. — De Hurde heet ook Graanweeg en Pooi-

wccg. Zie gRjVanweeg.
— Ook eene vlaak van saamgcl>onden rijshovit cm over

het land te slepen. Den akker slepen met eene hurde, oni

li. v. dc aardlduiten te brijzelen.

— Eene hurde voor de bickorveu ; zie biehurde.

— Zoo stijf als eene hurde, zeer stijf en onbuigzaam.

Het vervrozen lijnwaad was stijf lijk eene hurde. Dat ledei

is zoo stijf als eene hurde.

—HURDE, z. Bie-, Graan-.

HURDER, m. Bij wagenmakers, cnz. Dikke ijzeren

plaal dienende voor rondeel tusschen de naaf van 't wiel en

den asteling van den as, waaraan hij vastgenageld is, fr.

heurtequin .

— Men zegt ook Xeuter, Utter, Hutter.

HUREN (i'), b. w. ZieEUREN.

HURK, m. Zie HORK.

HURKEN, o. w. Zie horken en de coinp. aid.

HURNDE, V. Hetzelldeals Hurtsteen.

— Horn bij Weil, is cen spitse uitstckende hoek.

HURSEL, HUR2EL, HEURZEL(uitspr. hitssel,

hcuzcl, zie Rs), m. Hetzelfde als het holl. Horzel.

— Wij onderscheiden Pcerdhursels, Koeihursels, Schaap-

hursels en Zwijnshursels. Zie aid.

— Het is gelyk een httrzel in eene kan, zegt men van

iemand die neuzelt, die onverstaanbaar raompelt.

— Zoo doof als een Iteurzel, zeer doof. Men zegt ook
;()(> doof als een ritizel (zie R'JIZELUOofJ, fr. comme tme
iihtttf de terre, en dit is ver het beste, want de horzel toch

'

•'

' doof niet is. Ook zegt men doof gelijk een erpel, d. i.

II iiirdappel, en niet een eendvogel zoo soinmigen het

u|,\aUcn.

—HURSEL, z. Koe(i)-, Peerd-, Zwijns-.

HURTELSTEEN, m. Zie hurtsteen.

HXiKTEU, hiirlte, gehurt, b. en o. w. Horten, fr.

heiirter. Tegen lets hurteu. « 't Gheue dat vol is, dat loopt

haest over, hoe hittel dat ment raeckt oft hurt. »
(J. David,

s.j.)

HURTER, m. Schoormimr, anders gezcid Drummer,
fr. are-boictant, botitee, conlre-fort. De hurters worden

langs ccnen niuur aangemctst oui dezen numr stcun tc

geven.

— Ook voor Hurtsteen. Zie aid.

HURTS (nitspr. huts, zie RT.s), m. Stekelverken, egel,

Kil. Ilorts, fr. hcrisson, ursin. Eenen hurls in den moes-

hof lioudeii om de slekken op te eten.

— Uit wncird liuort men nicest in 't L. van .\alst.

HURTSTEEN, HURTELSTEEN, m. Aanslag-

stecn, steen te midden den drempel om de halve deuren van

eene poort te stutten, fr. bntoir. In den hurtsteen is een

slag gehouwen. .Somwijlen draagt de hurtsteen ccnen ma-

kelaar. De hurtsteen woitlt ook Hurndc en Hurter

gchectcn.

— ^'an hiirten, horten.

HUT, m., mv. kntlen, vklw. /iiitje. Struik, cen groep

bladcren of Stengels of takjes die aan den grond uit den-

zelfden stronk of wortel spruitcii of schijnen tc spruitcn. Een

hut andijvie. Ken hut netels. Een hut bloemen. Een hut

bramen. Ecu hut bosseboom. Een hut rosmarijn. Een hut

tymoen. Die plant maakt eenen grooten hut. Een hut bic-

zen. De genst giocit in hutten. Twee hutten andijvie.

Eenen hut uittrekken. Er staan langs den wegel veel hut-

ten aardbezien.

— Vgl. Hucht (liocht, Alg. VI. Idiot. 189; Gehuchtig,

Wdb. der Ned. Taal, 896.)

— Fig. Stam, tronk, huisgezin, famiUe. Hij is nog de

slechtsle uit den hut, fr. ;'/ est le plus tnechant de la fa-

mille, de toiite la maison. Zij dragen wel denzelfsten naam,

maar zijn van denzelfsten hut niet.

— //(•/ is een hut, het is eene brodde, eene slechte zaak,

fr. line affaire mauvaise, cmbroiiillee. De hedendaagsche

politick is een hut (nen hut). Zich met iemands zaken

bcmoeien zonder reden, is eene geheele hut, is een groote

hut.

— Ook Huttcl. — Vgl. HUL dat verschilt v.an Hut.

—HUT, z. Aalbees-, Bloem-, Doom-, Gars-, Gers-,

Genst-, Ginst-, Hittel-, Jenever-, .Salade-, Sla-, Tingel-,

Vlinder-, Wiedouw-.

HUTSE, V. Vleesch- of beenderensap dat, raettever-

koelen, eene slappe en triUendc lijvigheid gekregen hecft;

an lers ook Bever, Daver, Gelei, en Lil genaamd, fr. gelee,

glace. Hutse van een zogerhoofd.

— Het gesteven sap van eenige fruiten met suiker ge-

kookt. Hutse van appels, van stekelbezicn, enz., fr. gelee de

pommes, de groseilles, etc

.

HUTSEKLUTS, m. Poespas, rommelzoo, mcngel-

mocs.

— Inbocl of huisraad van kleene weerde. De policie

heeft dat huisgezin met geheel zijnen hutsekluts op straat

gezet.

— De gereedschappen die een werkman mededraagt iu

eenen zak of in eenen bundel geknoopt. De schoelapper

trekt met zijnen hutsekluts rond van 't een gehucht naar

't ander.

— Onbeduidende dingcn die ergens in een vat of

zoo lets vergaard zijn. Ik geef geen dric kluiten voor geheel

dien hutsekluts. Een hutsekluts van versleten alaam. Hij

had bocken, appels en tabak in een pakje geknoopt, maar
langs de baan ging het pakje los, en geheel de hutsekluts

viel uit.
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— Dc iiv^cwaiulen \nn een dier. Snijd tien visch open en

liaal ei den luitsekluts uit. Geef den hutseUluts aan den

liond.

— Een l<inderspel gclijkcnde aan i^n/> kop hccft ghe-

leght bij Kil. Men staat in eenen Icring hand aan hand, en

cr is een die rondgaat met eenen gelcnoopten nensdoek (of

zoo lets) dien hij laat vallen bachten de hielen van eenen die

in den )• ring staat : deze laatste moet den nensdoek oprapcn

en den ccrsten achten-olgen ; niaar doet hij het niet uit ver-

strooidliei;! of onoplettendheid, dan k Miit de eerste zelve den
nensdoek oiinemen en den andcrcn achtervolgen om hem
le slaan zoo\eel hij Item niaar trefTen kan. Hutsekluts

spelcn.

HUTSEKLUTSEN, /'/«to'/-/H67,', Ari^^c/m/W-wj^jC,

o. \v. JIulNCi) en khitsen, waggclende scluiddcn. Het hul-

seklutsen van de zee.

— Al hittscklutsendi! gnan, voortwaggelen gelijlc een

slendeiaai , of gelijlc iemand die ontmoedigd en neerslachtig

is. De zaak is zeker mislukt, want hij komt op al hutseklut-

sende.

HUTSEN, hutste, gehiitst (fvl. hiitst, zie ge), b. w.

Hutselen, schudden. Huts dat aJ doovcen.

— o. v. met kebben. Hij loeg dat liij hutste. Het bootjc

hntste op dp onstuimige baicn.

— All. Hutsing.

HUTSEPOT.m. ZiedeWdb.
— (jc-fcr^iinn zijn gelijk t'Cn llont^ in rencu tnttsi'pot, z\c

HOMi.

—HUTSEPOT, z. P,ecld!.^u^vers-, Ham-. Zie ook
Vlil-;HU1M..I'( n TEN.

HUTSEPOTZWIJNTJE, ... Jongzwijntje dat men
slacht om er luitsepot medc to maken. Pooten en ooren van

een hutsepotzwijntje.

HUTSTEEN, m.Vlaanischenitspraak van Hurtstccn.

— Zie ifis.

— Zie uok NEUTSTEEN .

—HUT(TE, z.Bie-.

HUTTEBOON, v. Struikboon, sloelboon, ir. Iian.. .

nam, haricot a. la touffe. Hutteboonen planten. Een Ij;

hu?teboontjes.

HUTTEL,m.,mv. h!ittels,\k\w. /ii,tteltjc,hutlM-ti„.

HetzelfJe als Hut, stmik, enz. Een huttel netels. Een hutlel

salade. Dat gras schiet hier en daar op in huttels. Zie hut.
— In ecu huttclkcn fallen, in een hoopje vallen, bezwij-

men, fr. tomber en dcfaillance, en syncope. Telkens die

plaag hem overkomt, valt hij in een hnttellcen.

HUTTER, m. Zie hurder.

HUUF, *HUVE, bij Yperman, zie hije.

—HUUR, z. Dag-, Poester-.

HUURHOUDER (wvl. heukhouder, zie v.], m.
Huurkocisier, iemand die hespannen rijtuigen verhumt,
fr. 'oitiirin, loiicur de voiturcs . Ga naar den huurhoud< i

om een rijtuig met twee peerden.

*HUVE, bij Yperman, zie HIJE.

HUW, m. Huwelijk, fr. manage. Eenen huvv docn.

fr. se marier. Hij (zij) heeft daar eenen schoonen huw go-

claan(\vel getrouwd).

HUWHAVE, \. Hiiwclijksgoed.

— De hmi'have vieren. Zoo heet het gebruik bij 't welk
deztn, die in eene bruiloftfeest geweest hebben, twee nf

drie weken daarna
,
wederom samenkoraen in 't huis van de

nieuwgehuwden, om dezen te vereeren met eenig huiskatcil,

zoonls potten, kanuen, pateelen, enz. ; waarom ook dil gc-

bniik .somwijlen patcelkcnsdraging genoemd wordt. Dc
huwhavc wordt maar gevierd bij gemeene menschen, en

slechts in eenige streken.

'HUYSE, bij Kil., zie HEIZE.

HYPO, ni., klemt. op hy. Grilziekte, droefgeestige

geiuoedsstemming bij dew-elke iemand zich inbeeldt dat hij

ziek is, fr. hypocondric. Den' hypo hebben.

— Ook adj. Hypo zijn. Hij is hypo, il est hypocondre.
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1 • Deze lilinker is volkomen of onvolkomen.

— 1° De volkomene of beter de helclere z'klinkl gelijkt y

in cynis, /i7>/«M, of gelijk de engelsche i \a ring
,
piiuh, enz.

— Deze schoone klinker, dien de West-VIamingen altijd

gebruiketi in plaats van den tweeklank y, bestaat niet meer

in de sclirijvende taal (tenzij in uitheemsche woorden, als

artikel^ discipct, inanipel^ iitel^ ruinCj enz.); oulings was

liet aiiders : lees Maerlant, Stoke, enz.

Twee oorzaken hebben nialkaar geholpen cm deze letter

uit de boeken te veibannen : i" de afwezigheid van haren

klank bij de Oost-Vlamingen en de Hollanders, die hem
altijd vervingen door eenen tweeklank gelijk aan den West-

vlaamscheu ei (zie ij); en 2" het oud gebrtiik van, bij

't schrijven der verdubbelde /, de tweede /door de trekken,

en y te stellen in plaats van ii, even als men ook deed met

de cijfergetallen, stellende b. v. xy, xiij in plaats van xii,

xiii ; want dat men eersl ook ii schreef, blijkt uit oude

haiidschrifton en grafzerken. De Oost-Vlamingen dan en de

Hollanders, den klank der lieHere / niet hebbende, begon-

nen het letterteeken y te aanschouwen, niet als de verdub-

beling van ;', maar als de verbeelding van hunnen tweeklank,

en van daar afgaande dat y een tweeklank was, hebben zij

ook if geschreven in opene lettergrepen zoowel als in geslo-

lene : bedryf, bcdrijven ; pi/n,pijncn, enz.; terwijl integen-

dec! de (^uden bcdiy'f (bedriif), bedrivcn; pijn (piin),

pinen, enz. schreven, stellende de i enkel in de opene

grcpen, en dubbel in de geslotene, even als men ook deed

en nog doet met al andere zuivere klinkers.

— Onze / verschilt van ie die scherper en langzamer

Klinkt gelijk eng. ca in bcam^ mcan^ meat, leave, enz., ja in

"''-.''? gewesten zelfs eene soort van tweeklank woidt; dus

• uitspraak b. v. van Bi, by, fr. prcs, Zi, zi/, fr. ils, Wi,

, fr. noiis, Riip, ry'p, fr. miir, Rimen, ri/iiicn, fr. ritmr,

/lin, zi/n, fr. ctre, enz. duidelijk onderscheiden van Bie, fr.

tibiille, Zie, zijdc, fr. cote', Wie, fr. qui, Riep, fr. // ciia,

Riemen, fr. courroies, Zien, fr. voir, enz.

— Wegens het merkweerdig gebruik van / als uitgang,

zie -EN en -HEID.

— 2° De onvolkomen bonder den klemtoon, klinkt in

't Westvl. gelijk de korte fransche e. Dus ik, krik, viik. Up,

tip, is, spit, enz. luiden alsof men in 't fr. schreve eqiie,

creque, meqiie, leppc, teppc, esse, spite, enz.; zoodat het voor

ons onmogelijk is deze / te verwarrcn met de andere i die

men hoort in ffi, hi, wi, enz.; nogtiuis zie IND.

— Pe /' zonder klemtoon is dof ointreut gelijk de dcde <.

IE. Dit dubbel letterteeken, onder den klemtoon, gebrui-

keu wij 1° overal waar 't men tegenwoordig schrijft, uitge-

nomen in miiziek, politick, katholick; 2" op het einde der

woorden waar de Hollanders y stellen, b. v. drie, brouwerie,

heerschappie, hoeveerdie, bie, fr. abeille, enz. (Uitgenomen

hi, gi, zi, mi, wi, bi, fr. pres, en vri, fr. h'bre, die wij korter

uitspreken dan met ie)
;

3"" in de samentrekking van /</<, holl.

yde, b. v. blie, blijdc, zie, zijdc, iel, y'del, tielijk, tijdclijk,

rien, ryden, lien, ly'den, snien, snijden, enz. (Zie lEN).

4° voor eene r in eenige woorden waar de Hollanders uu
stellen, b. v. vier (vuur), bestier (bestimr), dier (duur).

— Waneer ie geenen klemtoon heeft, dan wordt het in

de uitspraak twee doffe sylben, b. v. Belgie, glorie, historie,

balie, tralie, neurien, enz. Eenigen zeggen glori, bali, trali,

enz., en dat vindt men zelfs bij schrijvers, onder anderen bij

Vondel.

Lof Luidewijck, den roem van 't Evangeli,

Die zelf Rochel, ontwijster zijner leli.

(LyckofFer v. Maeghdcburgh
.

)

— AVegens ie als uitgang van verkleenwoorden, zie

DEMINUTIEF, en als uitgang van zekere VTOuwelijke naam-

woorden, zie CIEZE.

*IAMER, bij Kil., ziejAMER.

lEFER, lEFFER, v. lefvrouw, jongvTOUw, fr. made-

moiselle; 7nadame.

— Titel dien men geeft aan eene bagijne. lefer X. De
groote lefer is de Overste van een Bagijnenhof.

— m. en v. Zware zolderrib, breed op twee zijden, smal

op de twee andere ; ook leferbalk en Bagijnebalk geheeten.

In plaats van de zware balken en lichte ribben die de oude

zolders ondersteunen, gebruikt men nu iefers. — De steun-

staken van eene stellagie heeten ook Iefers of Stellingpert-

sen. Eene iefer afkorten.

— Het Alg. /-7. Idiot, heeft izar Joeffcrs enjiiffers voor.

— lefertjes in 't hair, Juffertjes in 't hair, eene hof-

bloem, nigella Damascena L., fr. ehez'etix de Venus, patte

d'araignce.

lEFERBALK, m. Zie iefer.

lEFTE, HIEFTE, v., zonder mv. Klimop, eiloof,

hedcra helix L., fr. lierre grimpant, De iefte is altijd groen

en klimt op langs boomen en muren. Een boom met iefte

omgroeid.
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Die zeer gau en neerstigli waren

Met om schoonst te maken hoen

Van veeljy^/^en lauweiblaren

'S wynters, somers altijdts groen.

(CI. Decletck.)

— Ivil. Hieft, ieft, j. aard-vele, hedera (doch aardveilh\}.

ODs heel geen zefte, raaar dreesem, fr. lierre terrestre, gU-
choma heJeracea'L.). Eng. ivy, ondersclieiden in groiind-

ny (grond-iefte, dieesera, fr. lierre terrestre) en tree-ivy

(boom-iefte, fr, lierre grimpant).

— Men zegt 00k Ifte en IJfte, « Den stock van Bacchus

met Ifte ofte klimmerblaren omiinghelt. » (L. Vossius.)

— lEl-TEBEZiE (wvl. -BE7,E, -BEIER), v., fr. bale de lierre.

— lEFTEELAD, o., ix.feuillc dc lierre.

— lEFTEKROON, HIEFTEKROONE, V. Krans van iefte.

En syn schoone kronckel-hajTren

Met een Iftecroon ghevlecht.

(L. Vossius.)

— lEFTEN, HIEFTEN (wvl. 00k lEFTi, zie -EN), adj. Van
iefte, fr. de lierre. Eene ieften kroon.

— lEFTEKANKE, v., fr. rameau de lierre. « Het kasteel,

dat te midden ecnen Imng eeuwendude eiken, bijna gausch

onder het hoog groen der i/fterariken verdween. » (L. Van-

haecke.)

—lEFVROUW, z. Kapelle-.

lEGENODE, ziejEGENODE.

*IEGHENOTE, lEGHENOOTE , lEGHE-
NOODE, ziejEGEXODE.

lEKE, v., zonder mv. Het vette zweet van de ongewas-

schen schaapwol, fr. saint, K.ihasyJiiwt.'De wolle wasschen

en van de icke uitzuiveren.

— Wol met de iel-e, wulle met der icke, Kil. wolle met

der iecken, iekwol, fr. laine en suint, laine grasse, laine

surge. Hij ried mij als een geneesmiddel aan, van wolle

met de ieke in mijne ooren te steken. « Si pleegen te leesene

over die wonde, ende daer op te legghen ivolle metten

liiccie ende ghenet in warme olie van oliven. » (Jehan

Yperman.) < Eene decoctie gemaect van versche worlelen

van witte pappelen, witte lelien, lynzaed, vette figen ende

olie van hypericum, ende leggen na de fomentatie katoen

ofte Willie met der icke in de voornoemde decoctie warm
zynde nat gemaekt ende uitgeparst op den carbunkel. »

(Trouwe waerschouwinge aen alle poorteren van Brugge,

gedrukt by Pieter Soetaert 1604.) « Drie goede gebroeders

ghingen eenen wegh die welke ghemoeten onsen Heere

Jhesus Christus, ende hi seide te hem lieden : drie goede

gebroeders waer gadi ; den antwoorde : wy gaen ten berghe

van Oliveten leesen cruut den ghewonden met te ghene-

sene, en onse Heer Jhesus Christus die soe seyde te hen :

comt achter mi drie goede ghebroeders en swert mi in den

gecrusten heer en bi der melc wyf ende machet dat gi zijt

segghen dese worden stillekine ende ghenen loen der of

outfaen : Nemt wulle metier hieckcn van der scapen ende

doepse in warme olie van oliven ende gietse op de wonde,

gheloeft ende seght : alse Longius de ebreusche stac onsen

Heer Jhesus Christus met eener speer in sine side eene

groete wonde die welke niet langhe ne bloede ne drawonc-

kele soenc moete dese wonde in de name svaders' -j- ende

des boens -\- ende des hcilich -{- glieest. Amen. Ende dan

seght eenen pater noster ende eenen Ave Maria ter eere van 1

gode. » (Jehan Yperman.)

— Het volk zegt wulle met de ricke, met verschuif der ;-,

even als 't 00k zegt in de reckc, van de rceke, voor in der

eeke, van der eckc, d. i. in de Eik, fr. ait cltenc, de naam van

eene herbergte Deerlijk. Dus zegt men 00k navond voor

avond, enz. Zie N.

— IEKWOL, lEKWULLE, V. Wol met de ieke, fr. laine en

suint, laine surge,

I EL, adj. Samentrekking van ilel, ijdel, fr. vide. Eene
iele flesch. De mand is iel. De schuur iel maken om er den

nieuwen oegst in te bergen. Eene iele ton klinkt holde. Iel

van hoofde (iellioofdig). Iele borze. Eene iele maag.

— Afl. lelheid, fr, le vide. Eene ielheid in 'thoofd. —
Zie IE.

lELEN, ictdc (\s\\. ook iehlege, zie imperfect), fc-

icld (fvl. icld, zie GE), b. w. IJdelon, fr. vider. Eene ton

ielen. Eene flesch ielen. Een huis ielcn. Eene mande ielcn.

— Zie IE.

—IELEN, z.Uit-.

lELHANDS (met den klemtoon op u-l), bijw. Mel iele

of ijdcle handen, fr. les mains vides. Om niet ielhands weder

te keeren, heb ik eenen 7.ak appels medegebracht.

lELHOOFDIG, adj. IJdelhoofdig, wordt gezeid van

die fiauwte die men in 't hoofd gevoelt bij gebrek van voed-

sel. Iellioofdig zijn, fr, avoir le eervean vide.

— Afl. lelhoofdigheid. Ik gevoel eene ielhoofdigheid als

ik te lang moet vasten.

lELJE. Zie elje.

lELPLAT, o. Bij kantwetksters. IJdelplat, plat werk

dat niet gesloten is maar ijdel gelijk eene venster-jalousie

;

ook IJsgrond geheeten.

lEMBN, onbep. voornaamw. Hctzelfde als lemand.

Daar komt iemen binnen. Ik heb'daar iemen gezien. —
Men vindt dit woord ook bij onze oudste schvijvers.

-lEN.De werkwoorden eindigendcop y\ien, oul. iden,

hebben bij ons den uitgan^ ien, ien (zie IE). Dus zegt hel

volk

Benien, benien voor Benijden ; Bevrien, bevrien voor

Bevrijden; Kastien, kastien voorKastijden; Lien, lien voor

Lijden ; Nien, nien voor Nijden ; Rien, nen voor Rijden

;

Schrien, schrien voor Schrijden; Snien, snien voor Snijden;

Stricn, strien voor Strijden ; Wien, wien voor Wijden.

— Vervoeging van den tegenwoordigeu tijd :

ik li— ik li/d.

hi, gi liit — gi/ li/dt,

wi, zi lien of Wen — wi/ lijden.

— Is het WW. gelijkvloeiend, het verl. deelwoord is in

iid, b. V. gewiid ; de imperfect is in iidtie, b. v.

ik, hi wiidde.

gi wiiddet.

wi, zi wiidden.

— Is het WW. ongelijkvloeiend, het verkden deelw. is in

een (zachtl. ec), b. y.gereen, geleen, enz.; de imperfect is in

eeoi eed, gemeenlijk scherpl. ce (zie duigen), b. v.

ik, hi ree, reed.

gi reet, recdt.

wi, zi reen, reeden.
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lEVERANS. lEVERINGS, bijw. levers, cr^ens,

entwaar. leverans gaan. Ik zal hem wcl ieverings vindeu.

Wat helpet dat ick soeck, als hy my nu soo terght,

En liier, ken weet niel waer, hem yeveringhs verberght.

(J. do Harduyn.)

lEVERS, lEWERS, lEVERST, lEVERSTEN,
AUWERS, bijw. Krgens, entwaars, fr. qiiflijiu- part.Wi

heb hem ievets gezien. lewers i:igaan. Dat staat ieverst ge-

schrcven. Hij zoekt ievers Daar. Hij spreekt ievcrsten van.

— Waarschijnlijk, gewis, zeker, fr. sans doute, certaine-

mcnt, probablement (in eene twijfelachtige bevestiging). Hij

heeft ieversten w eer niet aandachlig genoeg geweest, want

hij kan zijnc Ics niet. Het is ievers gij die mijnen boek weg-

geste'ien hebt. Hel is ievers eene kat die het stuk vleesch

zal gfuomen hebben. De jongeii staat in strafle, hij heeft

ievers koppig geweest. Hij is ieverst misnoegd, dat hij niet

spreken wilt.

— Omtrent, omstreeks, ongevecr, fr. environ. Het was

ievers drie ure in den achternoen als dat gebeurde. Ik heb

ievers twinlig frank nog in mijne bears. Hoe ver is het van

hier? levers eene uur of tien.

IFTE, v. ZieiEFTE.

-IG. Dcze adjectivale uitgang luidt -<y bij 'I volk : droe-

irg, eenege, machU-g, Zivtleg, enz. En bij velen onzer

schrijvers is deze uitgang ook te lezen.

— Deze lettergreep wordt dikwijls in een substantief ge-

schoven tuss.hen het adjectief en den uitgang heid, b. v. Bbu-

wigheid, Brakkigheid, DuUigheid, Fraaiigheid, Groenigheid,

Hardigheid, Klarigheid, Lammigheid, Xattigheid, Nieu-

wigheid, Reinigheid, Roodigheid, Slappigheid, Stoutigheid,

Vuiligheid, Zoetigheid, Zwarigheid, enz.

— De Hollanders hebben dit ook, maar gemeenlijk als

nevenvonu met eene bijzondere beteekenis, zoo men bij

Kramers ziet op Z2caarlieid en zwarigheid, zoetheid en

zoetigheid, enz.

— Somwijlen hangen wij ig aan den uitgang bnar en

zaam, b. v. DiUikbarig, wankelbarig, vruchtbarig; bezorg-

zamig, eeczamig, eerzamig, enz,

-IGE, -IGGE, uitgang van vrouwelijke naamwoorden,

zie -EGE.

-IGE. In een groot deel van Fr.-Vlaanderen is de uit-

gang ige (met de vlaamsche^) de verkleiningsvorm van vele

substantiva. Zie demixutief.
— In 't Kortrijksche vervangt men dit ige door ie, b. v.

sloelie, lammie, nianie, raannie, stenie, huizie, scbuldie,

mandie, berdic.

-IGEN. Vele werkwoorden die eindigen op de twee

toonlooze grepen i^r, hebben ook een anderen vorm waar

tgen ver\'angen wordt door en, b. v.

B;giftigen, begiften. — Bekosligen, bekosten. — Bescha-

. digen, beschaden. — Beschuldigen, beschulden. — Eindi-

gen, einden. — Eerbiedigen, eerbieden. — Kruisigen,

kruisen.

IJ. Dit letterteeken, eertijds niet anders dan de verdub-

belde /(zie I), is tegenwoordig een tw'ecklank bestaande uit

den klinker /met den halven consonant/, en luidjnde juisl

gelijk de eiia. \ Westvlaamsch. Dus :

holl. lijden, fr. sou/Jrir =
— rijzcn, fr. nionler =
— zijde, fr. soie =

wfi. leideo, fr. condiiire

— rcizcD, fr. voyager.

— ik zeide, ii.fe disais

— In de gesprokene taal der West-Vlamingen is deze if

almendalle geen tweeklank; want zij spreekt overal korter

weg gelijk de / die men hoort in de uitheemsche woordcn
at tikel en titel, en in de engelsche woorden linden-tree,

pincli, ring. En daarom wordt zij beter verbeeld door y
(schrjvcn, ik schryf), of nog beter door /, ;V'(s:hriven, ik

schriil), gelijk men oidings deed.

IJDELEN (wvl. lELEX, zie aid.), i/delde, gei/deld,

b. w. Ruinien, ledigen. Eeneu bekcr ijdelen (uitdrinken)

.

Een vat in een ander ijdelen. Een huis of eene kamer ijde-

len (er alles uit wegruimen).

— Dit \v. , dat Weil, veroudtrd acht, is tonzent van alle-

daagsch gebruik, onder den samengetrokkenen vorm iek>t.

Zie aid

.

—IJDELEN, z. Uit-. Vgl. -ielex.

IJDER(wvl. ider), pron. Hetzelfde als leder, fr. dm-
cun, chaque.

IJFTE (wvl. IIFIE), V. Zie lEFTE.

IJKEN (wvl. IKEN, zie y), ifkte, geijkt, b. w., fr. c'ta-

lontier.

— Eencn hocdi/ken, hem bummen, er eene kwade vouw
inslaan. Het greide de scholieren den nieuwen hoetl eens

te ijken van hunnen makker.

— Vati IJken geven, zie NIJKEN, m.

— Gei/kt zijn, wotdt fig . gez. b. v. v;m iemands gehoor

dat juist is. Die zanger heeft een geijkt gehoor (hij zingt

Dooit valsch). Zijn gehoor is niet geijkt. — Ook van iemand

die op juiste maat en regel staat in eten en slapen. 's ilor-

gens neemt hij twee boterhammen, hij is daarop geijkt.

Drink nog een glas, ge zijt toch niet geijkt zeker. Ten negen

ure gaat hij slapen, daar is hij op geijkt.

IJS (wvl. IIS, zie IJ), o., fr. glace. Op het ijs schaver-

dijnen

.

— Ten i/ze staan, scherp sLian, van een peerd dat ge-

scherpt is om op het ijs of op bcijsde wegcn te gaan, fr. etre

ferre'a glace.

— IJS, z. Bom-, Grond-. KeUler-, Kraak-, Overgang-,

Pijp-.

IJSBEEN, o. Zie ischbeex.

IISBIJKE : wvl. IISBIZE, zie ijj, v. Soort van lingelootse

op het ijs, bestaande in een ijspecrd vastgeknoopt aan 'teinde

van eene lange koorde wier audereinde met een oog vastligt

aan eene staak in het ijs geplant. Die bij deze staak staan,

geven die koorde eene beweging die het ijspeerd in eenen

cirkel doet rondwieren met zulk een geweld dat hij, die op

het peerd zit, er somwijlen van afstuift met groot gevaar van

deerlijk geblutst of gekwetst te worden. — Zie kaLLE-

MERRIE.

IJSGROND (wvl. nsGROxi)), ni. Bij speldewerksters.

Zie lELPLAT.

IJSKAAS (n-il. nsKAAS, zie ij), m. Room, citroen of

zoo lets met ijs gereed gemaakt, fr. glace. Een ijskaas ver-

frischt den uiensch in den gloeienden zomerdag. Eenen

ijskaas eten.
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— De Woordenb. geven aan dit wooid de beteek. van

ix.fromagc a la Chantilly

.

IJSKEERS (wvl. IISKEERSE. uitspr. -Jtccsse, zie RS), v.

AVordt te Brugjje gezeid voor IJskegel, fr. chandelle de

glace. Er hangen ijskeersen aan de daken.

Een raadsel op de ijskeerse bestaat bij de kinders :

Schoon ende klaar,

"t Volgt den tijd van 't jaar,

En 't groeit met den wortel opperwaar(t.

IJSMERRIE, V. Zie kallemerrie en vgl. ijseijze.

IJSNAGEL, m. IJsspijker, scherphoofdige nagel in

den klamp van kloef of schoe oni vast op het ijs te gaan.

« Tyrannen, dwangmeesters, koppige deugenieten, die op

het volk zyn schouders staen, -mftl. ysnagch in hun klampen,

en die riemen snyden uit het vel van ons herte. » (G. Gazelle.)

IJSPAUW (wvl. Iispow), m. Een vogeltje met eene

schoone pluimagie, azende op visehjes en waterbeestjes die

't in de beken vangt, 1. alcedo ispida, fr. martin-pecheur.

— Zou dit ijspauw niet gevormd zijn van 1. ispida?

IJSPEERD, o. Een leege stoel zonder lene, rustende

op twee ijzeren scheerzen of lemmers (gelijk de schaverdij-

nen), waarop men zit en over 't ijs vaart, bij middel van

eenen of van twee prikstokken waarmede men zich voort-

steekt; 00k IJsstoel geheeten. Het ijspeerd is geene slede.

— IJSPEERDEN, i/spcerdde, geijspeerd, o. w. Op een

ijsstoel rijden over 'I ijs. Zich verlustigen met te ijspeerden.

Hij kan wd ijspeerden.

IJSSCHORRE, V. -Schol ijs, fr. glaion.

IJSSTOEL, m. Zie ijspeerd.

IJSTERAAR, m. Krimper, huiverig mensch, fr.

hoiiuuf frileux, ccndretiil.

IJSTERACHTIG, adj. Huiverig, fr. /rileii.x.

— Wordt 00k gez. van 't weder dat kouderachtig is en

kleumsch en krimpig maakt. Het weder is maar ijsterachtig

vandage.

— Ook Xijsterachtig. Zie aid.

IJSTEREN (wvl. IISTEREX), i/stvrdc, hcb gcijsUrd, o.

w. Huiveren, van koude krimpen, fr. grcloiter. Hij ijsterde

van de koude.

IJSTOP (wvl. IISTOP), m. Drijftol dien men gem. op

het ijs, doch ook op den grond al draaiende doet voortvarea

onder het gedurig geeselen van eene korte zweep ; ook

Zwecptop, fr. sabot. Met den ijstop spelen. « Keereude end

drayende sich ghelyck eenen ys-top. » (B. Surius.)

— Zie TOP.

IJZEGRIMMIG, .adj. IJzegrimmig zijn, zie onder

EINZEGK.EINZEN.

IJZEL, m., fr. verglas. Zie de AVdb.

— rfzel verschilt van ons Brimmel ; zie aid.

IJZELEN (wvl. IZELEN), yzclde, heb gei/zdd, o. w.

Schrikken, ijzen, huiveren van wees of afkeer. IJzelen van

lets te zien of te hooren dat wreed is.

— Ook IJZEREN ; zie aid.

IJZELING, V. Zie ijzering.

IJZER (wvl. IZER, zie IJ), o. Wordt dikwijls gebruikt in

plaats van een compositimi waar 't het tweede deel van

is, waneer de samenhang der rede geraakkelijk het eerste

deel laat aanvullen, b. v. Een peerd dat zijne ijzers verliest

(d. i. zijne hoefijzers). De strijkster werkt met een heet ijzer

(d. i. een heet strijkijzer). De ijzers aanleggen in een kraam
(d. i. de verlosijzers, fr. leforceps). De \Toedmeester moest

de ijzers aanleggen, {x.faire usage duforceps.
— De ijzers keeren, sterven. Hij is ook de ijzers gekeerd.

— Vgl. fr. tomber les quatrefers en l'ah\ d. i. tomber

S7tr le dos .

— Zijne long slaal ijzer, slaat kadul, zegt men van

iemand die, bedronken zijnde, mocielijk de woorden uit-

spreekt

.

—IJZER, /.. Ben-, Bern-, Giet-, Greus-, Hang-, Han-
gel-, Jacht-, Kaaf-, KI0UW-, Koek-, K01-, Koud-, Kwel-,

Laai-, Licht-, Luk-, Mond-, Pas-, Pijp-, Plak-, Pol-, Rat-,

Rijiel-, Rokel-, Smelt-, .Smilt-, Snar-, Staal-, Staan-, Stegel-,

Stop-, Stuik-, Trachter-, Visse-, Wolf-, Wulf-.

IJZERDRAAD, m. Bij smids, enz. Schroefdraad van

eene vijs die in eene ijzeren moer gedraaid wordt. De ijzer-

draad is lijner dan de houtdraad.

IJZEREN, ijzerde, heb geijzerd, o. w. Huiveren, fr.

frissonner. Ijzeren van de koorts. Ijzeren na ile maaltijd is

een teeken van spijsverduwing.

— Ook IJzelen.

—IJZEREN, z. Duim-.

IJZERING, IJZELING, v. De daad van te ijzelen,

huivering, ix.frisson. Eene ijzeringe krijgen, hebben. Eene

ijzelinge gevoelen door geheel het lijf.

IJZERKRUID (wvl. izerkruud), o. Eene plant die

in de wetenschap cenianrca jacea L. heet, fx. jace'e des

pre.\. Het ijzerkruid wordtook hardhoofden,hardckoppen,

hondskoppen, hondsklootcn, hondsknoppcn, dnlle hondskop-

pen geheeten. De Stengels van dit kruid zijn ijzerachtig

hard, en de bloembotteu ook.

--Eenigen geven dezen naam aan den Lizorbooni,

spircea iilviaria L., fr. reine des pre's. In de Wdb. even als

bij L. Fuchs is ijzerkruid nog eene andere plant, fr, ver*

veine.

IJZERLING, m. Winterappel van gemeeue gtootte.

met de eene kaak geel en de andere roodachtig.

IJZERMAAL (wvl. izermaal), o., zonder meerv.

IJzerroest in linnen stoffen. Er is veel ijzermaal in dat lijn-

waden goed. Het ijzemiaal is moeielijk uit te doen.

— Wordt ook gezeid van zekere rosse vlekken die som-

wijlen binnen in de aardappels te zien zijn. De aardappels

zijn niet goed waar dat er ijzermaal in is.

— Soniwijlen ook gebruikt voor IJzer\lek, fr. tache de

rouille de fer. De ijzermalen uitdoen. , Is 't niet jaemer

dat schoone werken sulke vlekken voeren ? 'T is tyd, o

vlacmscbe Rymers, die nae de suyverheyd tracht, en nae de

volmaektheyd stteeft, dat gy die ysei-malcn uyt uwe hers-

sen-doeken vryft ende uyt uwe schriften weg neemt. »

(Vaelande.)

— Ook als adj. Met ijzerroest bevlekt. Die ammelakens

zijn ijzermaal.

IJZERMAALPLEKKE, v. IJzeivlek, f,. tachc de

rouille de fer. De ijzermaalplekken uitdoen. \'ar. waai ;il

die ijzermaalplekken in die autaaidwale?

\
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IJZERMAALSTEEN, m. en o. S lovl vnii I .^rti-tcrn

(laL \e.l ij/.ivrlsbcval.

IJZERPAPIER, o. Papier met ijzoreii vijlsel beHjin 1.

Do schoemaker wrijft tie zolen met ijzerpa; ier of 00k met

glaspapier.

IJZERWERK, o. IJzergoed.

— In 't bez. De ijzeien lat waaraan men tang, scliup,

blaaspijp en rooster hangt in den heerdhoek van eene

bocrenwoon, enz.

IK-EN-GIJ, m., zonder mv.. Bij naaisters. Soort van

steek om twee stukken zoom aan zoom met eenen platlen

iiaad aaneen te naaien ; men steekt de na;ilde altijd va/t

onder naar boven eerst in den eenen zoom en dan in den

anderen gedurig weg en weder, zoodanig dat de draaid

zigzagsgewijs ligt. Naaien met eenen Ik-en-Gij, of met

eenen Ik en eenen Gij. Eene klinke of scheur toedoen met

eenen Ik en eenen Gij. — Vgl. Toesteken.

— Vgl. MEULENAARSTEEK.
— bijw. Zigzagsgewijs, fr. en zigzag. .< De valleie waarin

dekrochte uitkwam,ging tak-uit tak-in, altijd /X'-i?«-^y, *-('«-

gij voaxi, dat men twee stappen verre noch vooruit noch

achteniit en kon zien ot lets gcware wordeu. > (G. Gez.)

IKKE, persoonl. voorn. Hetzelfdeals Ik, 1. ego. 'k Heb

het ikke gezeid. Het is ikke die 't gedaan heb. « Ghelijck

Adam en Eva hebben de weerelt vercocht voor eenen

appele : alzoo Christus en icke, hebben ghenoech de wee-

reldt veriest met een herte. » (C. Vrancx, die hier Maria

doet spreken.)

IMPE, V. ZieEMPE.

IMPERFECT, of onvolmaakt verleden tijd.

Onzi'' gclijkvloeiende verba hebben t«'eederlei imperfect :

de een eindigt op de of te, b. v. ik hoorde, ik waakte ; de

ander eindigt op dcge, tege, b. v.

Ik, hi hoordege, waaktege
;
gi hoordeget, waakteget ; wi,

zi hoordegcn, waaktegen.

— Wat de ongelijkvloeiende verba betreft,het meerendeel

heeft 00k den imperfect in dege of tege gevoegd aan 't radi-

caal van den infinitief. Dns

;

Ik helptege, ik hielp ; ik komdege, ik k «Mm ; ik looptege,

ik liep; ik sluitege, ik sloot; ik vvaagdege, ik vroeg.

— « Wij hebben tweederlei vorni voor den verleden tijd

van doen :

a) Ik, hi dede, deed, dee; gi deedi; wi, zi deden, deen.

I/) Ik, hi deeg, dei; gi deegt, deit ; wi, zi deegen, deien, dein

(vgl. eiii). — Devvijl nu de verleden tijd van doe?i, gevoegd

bij het worteldeel van een gelijkvl. werkwoord, den verleden

tijd uitmaakt van dit werkwoord, zoo volgt daaruit dat dit

werkwoord ook tweederlei impeifect hceft, een in dede, en

een an Jer in dege (zie doegen), b. v. ik blaas-dedc (b!aas:le)

en blaas-dege; ik meendede (ineende) en meendege, enz. »

(G. Gezelle.)

— In eenige gewesten, b. v.in 't Bnigsche, gaat de iniper-

fjct ook uit op ede, als de infinitief eindigt op den oitcn,h.\.

Ik schuddede, ik belettede, ik vernioordede, ik wach-

tede, enz. En dit vindt men ook bij onze vroegere schrij-

vers, b. v. in de Kronijk van Brugge : wi/ verbfydeden ; zy

liindeden ende beyaerdedi'n: hy beetede of; hy rustede; enz.

En bij Despars : (^a/ •//' /^(V;/ verlosteden; die niet en schafte

'ii'iet lostede; enz. Tegcnwoordig laat men de e wog\allen,

en men scbrijft ik schudde, vermoordde, wachtte, riistte.

IN, ook AN, vo3gw. Indien, als, fr. si. In 't God

gelieft, fr. s'il plait a Diet:. Ik zai u komen bezoeUen, in

l God gelieft. In 't waar is, fr. s'il est vrai. Ge moet hem
kasdjden, in 't waar is dat hij zoo lets gedaan heeft. Hij zal

gram zijn, in gij dat doet. « Al storven wi daghelicx menich

duysent bitter dood om sinen wille, int mogelic waie, so en

yst noch niet tegen die minste gracie, die hi ons so snoden

wormen so dicwils doet. » (Th. van Herenlals.) « De heeren

hadden jeghens eet ghemeente ghezeydt : in vy (indien wij)

vrymde soldaten in Briigghe brynghen, vermoertons; ende

lien sarjaendt maeyhoer (sergant major) dye hadde och

jegens eet ghemeente ghezeyt : /«der (mdien der) vrymde

soldaten in Brugghe commen, du°rschyet my.
»
(G. Wsydts.)

< Ue heeren ende de sold.-iden van Ypere leyden toens den

trompylyhe (van den prins van Parma) onder de galghe

ende zy zeyden jeghens den trompylyhe : in ghy hier meet

compt ofte een-van u complycyhc, men zal hem an dese

gaelghe hanghen. » (Id.)

IN, voorz. Wij gebruiken dikwijls in, waar de Hollan-

ders aan zeggen. Zich in (aan) eene spijs ziek eten. Zich

dronken drinken in {aan) jenever. Decl hebben in (aan)

icls. Vijf frank in [aan) koperen niunt. Hij koopt zich arm
in [aan) boeken. Hij had eene groote som in (aan) bankpa-

pier. lets in (aan) slukken breken, in {aanj tianters scheu-

ren. Een appel in (aan) schijijes snijden. Een papier in [aan)

riemen knijipen.

— IN, z. Tiissclien-.

^INADEREN, m. mv. De ingewanden. Zie onder

*ase.maiji;k.

INAKKEREN, akkerde in, ingeakkerd, b. w. Inploc-

gcn. Het onkriiid inakkeren. Het mest inalclieren.

INBEET, INBETE,v. Hetzelfde als Ontbijt, bij Kil.

Inbijt, fr. dejeuner. Inbete doen (ontbijten). Kom bmnen
om inbete te doen.

INBIJT (wvl. IXBUT, zie ij), m. Begin, aanvang, fr,

commencement, de'but. Met den inbijt van 't jaar. Maandag
aanstaande is het de inbijt van de schoolvakans. Van den
inbijt tot het einde. De inbijt van eene maaltijd, van eene

redevoering, enz. Het is een goede inbijt. De inbijt was
slecht, maar later ging het beter. Die levenswijs gaat mij'nu

geheel wel,maar de inbijt heeft mij lastig gevallen. Zij waren
nog maar drie of vier in de wereld, en de een sloeg zijnen

broeder dood : dat was een schoon inbijt! fr. voila un beau
debut! Als je 't niet op en eet, 't gaat te noene (of t'avond)

uw eerste inbijt zijn. « Hij (op de prochie wederkeerende

van Parijs) keek of hij nievers geen keunissen ging tegen-

komen om zijnen inbijt in de prochie te doen en om te

hooren waar dat vader was. •> (K. Callebert.)

INBLIJVEN (wvl. INBLIVEN, inbluven, zie blij VE.v),

bleef in (zachtl. of scherpl. ee, zie duigen), heb of ben
ingebleven, o. w. In dea grond blijven, niet uitkomen,
sprek. van graan of zaad. « De christelijke opvoedinge is een
moslaardzaadje, dat zeven jaar zal inblijven, zonder uit te

komen
; ze peizen dat het dood en vergeten is ; maar 6ene

spatediepe gedolven zal 't doen uitkomen en opscliieten. »

(K. Callebert.)

INBRAAF, adj. Zeer braaf. Een inbrave mensch.

INBRESSEN, breste in, ben mgebrest, o. w. Met
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bressen, d. i. met groote parlijfen of stukken inzaklien. De
gracht is ingebrest, zal inbiessen. Hij is onder de ingebreste

aarde versmacht. De kant van dien dijk bvest in. — Zie

BRESSE.

INBUISCHEN (wvl. iNErscHEN, zie UI), buischte

in, ingebuischt, b. \v. Al buischende indrijven. Nagels in-

buischen. 1

— Door buisclien bieken, Eene deur inbuischen. Een
vat den bodem inbuischen. — Zie BUISCHEN.

IND, INT, ING, INK. De lettergreep in wordt, vol-

gens den algemeenen regel (zie I, 2°), uitgesproken met de

onvoUcomene /gelijk het fr. enne; maav waneer cr eene

tand- ofkeellelter op volgt, dan krijgt de /, in de west-

vlaamsche uitspraak, den klank van de heldere i {ii, v, zie

I, I"). Dus

;

Binden, biinden, bynden;Ding, diing, dyng ; Di'inlcen,

driinken, diynken ; Ijnde, liinde, lynde; Dvvingeland, dwiin-

geland, dwyngeland ; Lint, Hint, lynt ; Pinte, piinte, pynte;

Klinken, kliinlcen, Iclynlien; Wind, wiind, \vynd; Zinken,

ziinken, zynken ; Vrind, vriind, \Tynd, enz.

Zoodanig dat //y bindt, hi/ ',i)indt, enz. in de uitspraak

lijmen met hy verdwynt, hij verschynt, enz.

— Eene uitneming aan dezen regel is voor de vormen

iiid en int, onistaan uit eenen infinitief in -inncn. Dus
spreekt men gelijlc men schrijft : bemind, liij beminde, hij

wint, gij verzint, •welgezind, enz. als gevormd zijnde van

beminnen, winnen, enz. waarin geene d oi 1 verschijnt.

Winder van windcn, spreekt -uiiinder; maar winder, voor

winner, -winnaar, spreekt winder. — Eene audere uitne-

ming is er nog voor blinter, sint (fr. saint), vint (vent), en

weinig andere.

— Onze vorige schrijvers EJ. De Dene, P. Devynck,

B. Gheysen, enz. ouderliouden dezen regel in hunne wer-

ken, spellende b. v, vynden, ryng, blynken, wyndt, enz.

Ook passen zij hem toe op de uitgangen -ING en -LING

(jonghelijngh, vrougynghe), ofschoon de / dezer uitgangen

betergelijkt aan de /van den uitgang -LIK (inogelik, bemin-

nelik, in de schrijftaal mogelyk, beminneli/t).

— Behalve dit eerste geval dat de onvolkomene i uitge-

sproken wordt gelijk eene heldere, is er nog eene tweede,

t. w. voor een groot getal reduplicaticn :

Bimbalong, biiuibalong. — Bimbommen, biimbommen.

— Fikfakken, fiikfakken. — Fhkflooien, flikeflooien. —
Kipkap, kiipkap. — Klipklap, kliipklap. — Kwiskwas,

kwiiskwas.— Mikmak, niiikmak. — Rifjerafje, riifjerafje.

— Rimram, riiniram. — Tikketakken, tiketakken, enz. —
Hetzelfde bestaat ook in Zeeuwsch-Vlaanderen. IDe Toe-

komst, 1868, bl. 359.)

INDARSCHEN, o. w. Zie inderschen.

INDE. Hetzelfde als Ende, einde.

Profijt sonder cere werdt vcrlies int iiuie.'

(A. Biins.)

— Zie onder E.

INDER, m. Zie hinder.

INDERBANK, m. Zie hinherbamc.

INDERSCHEN en INDARSCHEN (nitspr. des-

schcn, zie RS), dorsch in, ben ingcdorschen, o. w. Inrennen,

fr. entrer an galop. De ruiters kwamen de stad ingedor-

schen. — Zie derschen.

INDI, INDIE, voegw. met de stemrust op die. Het-

zelfde als Indien, fr. si. Indi gij dat doet, is onze vriendschap

uit. Indie dat waar is. Indie dat hij duvft komen.
— Vgl. Bedie en Nadie.

INDIEN, bijw. Intusschentijd, raiddelerwijl. Terwijl

gij den brief schrijft, zal ik indien mij reisveerdig maken.
— Men zegt ook Bianendien, Bindien, Binstdien,

Binstendien.

INDOEN, deed in, ingedaan (fvl. inedaan, zie GE),

b. \v. Inlioopen, zich voorzien van, auders gezeid trekken,

fr. se fonrnir de. De winkelier doet elke maand nieuwe

waren in. De lakensnijder heeft goed ingedaan voor den

winter. Die burger doet 's jaarlijks een stuk wijn in. Als

mijn papier verbezigd is, doe ik er nieuw in.

— Zy'n gerief indoen, zoo veel koopen a!s men noodig

zal hebben, fr. s'approvisionner. Hij heeft zijn geriefinge-

daan van aardappels en van graan. Ik heb mijn gerief inge-

daan voor een geheel jaar.

INDOM, INDWAAS, adj. Zeer dom, zeer dwaas.

Een indomme vent. Eene indwaze daad.

INDREEFELEN, dreefelde in, ingedreefeld,h. w.
Frequent, van Indrijven. Eene kudde indreefelen (in den

stal drijven).

INDRILLEN, (//-//,/£• in, ingedrild,h. w. Bij hndb.,

zie INDR.lOTEN.

INDROEF («-vI. INDROUF, zie or), adj. Zeer bedroefd,

fr. trii-tnilc.

— Zeer boosaardig, fr. Iris-mc'ehant. Een indroeve jon-

gpn. — Zie DROEK.

INDROOG, adj. Zeer droog, fr. tres-sec. De oegst is

indroog. Indroog graan.

— Fig. Een indrooge mensch.

INDROOTEN, drootte in, ingedroot, b. w. Bij landb.

Most of graan op de diepte van drie vingers in de aarde ber-

gen bij middel van eene houwe of van eenen lichten ploeg ;

anders ook Indrilien. Mest wordt ingedroot met den ploeg;

tarwe wordt ingedroot met de houwe (zie afzetten');

haver wordt ingedroot met den ploeg of met de houwe.

Waneer het mest diep in den akker geborgen wordt, dan

zegt men niet Indrooten, maar Inwerken, inakkeren, indel-

ven, inspitten. Waneer het graan geborgen wordt met de

eegde, dat heet Ineegden. Waneer het graan geborgen

wordt met de spade die er de aarde over openspreidt, dan

zegt men Irizeeuwen

.

INDWAAS, ailj. ZieiXDOM.

INEENFUMMELEN, /(//«;«(•/</(• ineen, ineenge-

fummeld, b. w. laeenfrommelen, fr. boucitonner. Eene

gazette ineenfummelen.

INFINITIEF. De latijnsche wending met den infini-

tus historictis is van alledaagsch gebruik in de sprekende

taal, b. v. Hoe is die voerman verongelukt? Ah! bij dranke

zijn, en van voren op den wagen zitten, en beginnen tukke-

bollen, en de peerden aan 't loopen gaan, en hij afkadotteren

en onder de wielen v.-illen en overreen zijn. Man Gods, zei

Bogaert tegen zijnen hond, 't is goed dat-je niet en moet

biechten, en den pastor gebeten hebben !
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De druiven warcn ryp, bekoorlyk aen liet oog,

Eq voskcn sprinift:fif springen!

Maer acli! dc druifkens hingen

te hoog!

(J. P.. Decorte.)

Wees zoo beleefd van u eens om te keercn,

Dan zullen wy op uw verzoek beraon.

Heer Vos verstond dien scherts, en gaeii

!

(Id.)

-^ Met alle geweld lets doen, wordt dikwijU uitgednikt

door het herhalen van den infinitief, in dczer wijze : Het
vriest, vriezen is vriezen. De haas ontsprong den jager, en

loopen was loopen. Drinkt hij veel? Drinken is drinlcen.

— Om de kracht van eenige bijwoorden te vermeerderen,

bezigen wij dikwijis den infinitief op de volgende manier :

Het regende gedurig regenen. Hij knotert altijd knoteren.

De verdoemde Idaagt eeuwig kiagen zonder eenigen troost.

De pols slaat onophoudelijk slaan. De nachtegaal zong

zoodanig zingen dat hij doodviel. Het waaide zoo geweldig

waaien dat de boomen omvlogen. Het vriest zoo hard vrie-

zen dat het niet verdraaglijk is. lie wachtte zoo lange wachten

dat liet avond wierd. Hij stierf zoo zeere sterven dat er geen

tijd was om hem te berechten. Het donderde afgniwehjk

donderen. Het vroos onzeggehjk vriezen. Hij vloelcte ver-

schrikkelijk vlneken. « En van met dat zy de elle aen 't lyn-

watd lei, zy mat, en mat, en mat, altyd mner nieten, tot

dat.geheel hare tafel vol lag, en zy mat nog altyd voort, 't en

was geen einde aen. » (***)

— In plaats van te zegge'n ik heb gedurfd, ik heb gewild,

enz. zeggen wij ik heb diirven, ik heb 'toillcn, enz. telkens

er een infinitief op volgt, b. v. Hij is daar blijven drinken. lie

heb niet diirven spreken. Zij is gaan dansen. Hij heeft mij

daar hclpen op klinmien. Ik heb het hooren zeggen. Hebt

gij dat kiinnen aleene doen? Ik heb ze laten gaan. Hij heeft

daar Jiggen horken. Hij is dat loopen zeggen, Zij hebben

moeten betalen. Ik heb mogen meegaan. Hij heeft daar

staan droomen. Ik heb \iaXtrachten te weten. Hij heeft

peizen te trouwcn. Ik heb die pijn voelen aankomen. Ik heb

dat weieti gcbeuren. Hij heeft het mij niet leillcii zeggen. Ik

heb den gencesheer zendcn halen . Ik heb hem zien sterven.

Zij heeft daar lang geknield zitten bidden.

— De infinitief als substanticf gebniikl, wordt in de

volkstaal somwijien aangewend met het hdwoord den, gem.

na een voorzetsek Dns zegt men Bij den eerstcn opzien{e,

in den scheene, met den iiilkoinenie, (zie OPZIEN, SCHEE-

DEN, uitkomen). « Ik herncem en overleg den itihoiiden

van gelncl het sesJe scheydeling, en denke de beteekcnis

van dat woord gevonden te hebben. » (Vaelande.)

— De infinitief wordt in de sprekende taal veel gebezigd

bij den eersten persoon enkelv. van den tegenwoord. tijd,

b. V. Ik gaan [ik' go). Ik zijn {/'/• hen). Ik en kunnen dat

niet. Peis-je dat ik er mee lachen, de.-' Hij wilt dat ik hem
eenen brief schrijven.

INFRAAI, adj. Zeerbraaf en zachtmoedig. Een infraai

kiiKl. l';cn infraaie echtgenoot. Dat peerd is infraai. Zie

FRA.M.

-ING. De uitgang ing, die niet te verwarrcn is met den

uitgang ling (zie -ling), dient

1° Acliter een substanticf of adjectief gevoegd.om nanien

van appels te maken, welke namfen alien mannelijk zijn :

Geuzing,Pinting, Ponding, Rabauwting, Strieping, Wul-
ling, Grauwing, Greening, Wilding, Zoeting, Zuring.

2° Achter substantiefs gevoegd, dient ing{c om collectiefs

te maken, welke collectiefs alien vrouwelijk zijn. De ivorte-

Huge van eenen boom. — De beddinge, fr. literie. — De
huizinge, de woninge. — De kelderinge, de kelders van een

huis. — De hovinge van een kasteel. — De gerzinge, fr.

herbage. — De groenselinge, fr. les legumes. — De brand-

selinge. — De brokkelinge van brood, enz . — De peze-

linge, de pezels van lets. — De snipperinge van den

kleermaker. — De stallinge van een paleis of hofstede,

fr . les e'curies et e'tables.

En aldus honderd woorden meer die collsctieflijk ge-

bruikt worden geheel Vlaanderen dcor.

3" Achter het worteldeel van een werkwoord gevoegd,

dient ing(e

a) Om de daad van 't werkw. aan te duiden, b, v. wan-
delinge, flikkering van de sterren, enz

.

V) Om het resultaat of uitwerksel van die daad aan te

duiden, b. v. Belooning voor Loon, Winning voor Gewin,

enz.

c] Om het voorwerp aan te duiden waarop die daad valt,

b. V. .Slapinge (bed om op te slapen). Geene slaping hebben.

Eene slapinge koopen. Branding (brandhout).

d) Om het vrouwelijk onderwerp van die daad aan te

duiden, b. v. Naaiinge voor Naaister, enz. Zie -EGE.

\^<^h.PiXi ,
ging oigong in, ingegaan, b. w. Nadenken,

aandachtig overwegen. Als men het wel ing.aat, 't is beter

een deugdz.iam werkman dan een verwaande filozoof. Men
moet den grond van de zaak ingaan om iets wel tebegrijpen.

— Ook gebruikt voor Introuwen. Zie aid.

— Het deelw. ingaande, bij . den naam eener maand
gevoegd, bet. beginnende. Hij mag daar wonen tot ingaande

Mei. « Den afgaenden pachter vermach het slag-hout te

cappen tot ingaende Maerte. > (Cost. v. Aelst.) Vgl. uit-

gaande onder UITGAAN.

INGAVE, INGEVE, v. Ingeving. Eene ingeve van

den duive], fr. une suggestion dn demon. Eene goddelijke

ingave, fr. une inspiration divine. Eene ingeve van den

hemel. < Alsulcke sup'.rstitieuse ende alsulcke duyvelsche

ingeven die den mensch soecken te verleyden. » (Jac. De-

smet.) Ik kreeg daar aanstonds het gedacht van henen te

gaan, het was lijk eene ingave. Die antwoord was wel

gepast, 't was louter eene ingeve, fr. une inspiration,

INGEKEERD, partic.-adj. Die zijne gedachten afkeert

van An weroldsche zaken om op de geestelijke na te denken,

fr. r:cueilli. Ingekeerd zijn. Een ingekeerd mensch. Inge-

kecrd is tcgenovergesteld aan Uitgestort.

— Afl. Ingekeerdheid, fr. reaieillement. Met ingekeerd-

heid bidden. De ingekeerdheid is noodig om godvnichtig

te leven.

INGEL (wvl. iiNGEL), m. Engel, fr. ange. <- Die neghen

choorcn dcr inghelen. (C. Vranc.';.)

INGELKOEK, m. Kokielje, Vollaard. Zie engel-

KOEK.

INGELKOPKE(N, o. Zie engelkoi-je.

INGELMIS, v. Zie ENGELMIS.

INGENIE (uitspr. inzjenie), o., klemt. op «;t'. Genie,
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vernuft, 1. ingemum, fr. genie, talent, Een man van inge-

nie. Hij lieeft veel ingenie. Hij heeft geen ingenie geuoeg

om zoo iets uit te voeren.

INGERHAAK, m. Zie hinghaak.

INGEVE, V. Zie ingave.

INGRAM, adj. Zeer gram, fr. tres-coUrc. Een ingram

\vijf. Hij was ingram.

INHAAI, 111- Stompe liaaihoel;, fr. biais gras. Zie

HA.\IHOEK.

INHAAIEN, haaide in, heb ingchaaid, o. w. Eenen

stonipen haaihoek uitmaken. Die akker haait in aan den

westkant.

INHAAL (vl. INHAEL, zie AE), m. Inhaling. De i^ha.^l

van (ien oogst. Pleclitige inhaal van eenen prins, van eenen

pastor, enz.

INHALEN, haaide in, ingehaald, b. w. Bij landb.

Hoven, den oegst naar de scViuur voeren, fr. engranger.

Den oogst inhalen. Het ongeweerte brak los terwijl zij de

tarw'e inhaalden. Het weder is vandaag goed om in te

halen.

— Bij gondsiTiids, enz. Met den hamer inwaarts drijven

en vernauwen. AIs men den builc van eene kan ppgeliaald

heeft, dan nioet men den hals inlialen.

— Jien li/'k inhalen, gez. van de priesters die in kerkge-

waad een lijk te gemoet gaan om het dan onder gebeden en

gezangen in de Icerk te leiden. Waneer de priesters om liet

lijk gaan tot in het sterfhuis, dan zegt men het lijk nithalen.

AIs het sterfhuis verafgelegen is van de kerk, haalt men
gem. het lijk in, en niet uit.

— o. ». Een peerd haalt in, als het, in het gaan, de ach-

tervoeten tegen de voorvoeten stoot.

INHEBBEN (wvl. inein, zie ein), had in, ingehad,

b. w. In zich bevatten. « Een dochter die vier felle vyanden

(duivels) inne hadde. » (C. Vrancx.)

— Hi/ heeft van het kwaad in, hi/ heeft (van) den
duivel in, van de duivels in, hij is er van bezeten. Hij heeft

van 't kwaad in om de menschen te plagen . Men moct van

den duivel inhebben om zoo iemand te kunnen mishande-

len. <i Seppen heeft den duyvel in. » (Vaelande.)

— Hi) heeft dat in, het is in zijne natinir, in zijnen aard.

Hij heeft dat nog al in van te laehen met zijnen even-

mensch. Het verwondert mij niet dat die hond u gebeten

heeft zonder te bassen : hij heeft dat in. De laudanum heeft

dat in dat hij doet slapen.

INHOUDEN, hidd oi hild in, heb ingehonden, o. w.
Van belang zijn, bedragen, fr. etre important, etre de

conseijnenee. Wat houdt dat al in ? Al zijn gezegde houdt

niet veel in.

INKABIJSTEREN, kahi/sterde in, ben ingekabijs-

tenl, o. \v. Kabijsterende inloopen . Hij kwam ingeka-

bijsterd (in huis gcloopen). Het peerd kabijsterde den stal

in. — Zie kabijsteren.

INKALVEN, kalfde in, heb of ben ingekalfd, o. w.

Inzakken, inbressen, fr. s'ebouler. Diegracht kalft in.

— Het woord luidt inkolven in de streken waar dc a

voor / als eene klinkt. Zie L.

— Ook Tnkalveren.

INKALVERUri, kalvcrde in, heb of ben ingekalveid,

o. w. Zie 1NK.\I,VEN,

INKAVELEPT, kavelde in, ingekaveld, b. w. Bij timm.

In een stuk hout eenen kavel of keep maken om er een

ander stuk in te voegen. Kavel dien balk nog wat in, de

ribben zouden er niet inkunnen. — Zie k.\A\EL.

— o. w. met zi/n. lukalveren, fr. s'ebouler. Die gracht

kavelt in. — Misschien is inkaveleti hier eene verbasteriiiu;

van inkalveren.

INKEER, m. Draai van eene straat. Als gij daar aan

den inkeer komt, zijt gij nog eene halve uur van het dorp.

Hij woout.aan den inkeer van die straat,

INKEEREN, keerde in, heb ingekeerd, a. w. Wordt
gezeid van eene straat die links of rechts afdraait. Een kv.'art

van hier keert de straat in recht naar het dorp.

— Ook van iemand die langs zoo eene straat gaat. Ge
luoogt dezen weg eene halve uur volgen, en dan moet gij

links inkeeren. Ge zult daar een wegcltje vinden recht>.

keer aldaar in.

INKEL, adj. Hetzelfdc als Enkel, niet dubbcl, fr.

simple. « Nae zijn /«f^t'/substantie. » (C. Vrancx.)

— INKEL END EEN, bijw. Zie ENKELENDEEN.
— IN'KEL END HEEL, bijw. Zie ENKELENDHEEL.

INKELOOGE, v. Zie enicelooge.

INKELOOGRANKE, v. Zie enkeloogranke.

INKEN, m., halve klemt. op ken. Bekendmaking, ken-

nisgeving, verwittiging, fr. notification. Ik ga hierdemaal-

tijd niet nemen : ik heb reeds inken gedaan in de pastorij.

Het betaamt dat een ambtenaar, die nieuwelings in eene

plaats toekomt, inken doe (d. i. zich in persoon aanbiede)

aan de overheid van die plaats. Een nieuwbenoemde ondcr-

pastor moet inken doen bij den deken. Telkens de paclit

gaat eindigen, moet de pachter inken doen bij zijnen propric-

taris om den pacht te vernieuwen. «, Eene stalboerdery

gebruikt door de Zusters van Liefde voor dry, zes of negen

jaren, naer keure en optie van de pachters alleen, mits

behoorlyken inken dncnde zes maenden bevorens het ver-

schijnen van elk driejarig tydperk. » (***) « Den selven

Greflier zal ghehouden zijn te stellen op de rekeninghen, de

sustenuen, versoecken, ende in-kennen, die de conlradicen-

ten zuUen doen. » (VI. Setting-boec.)

— Voor inken, zegt men ook inkennen, zie INFIMTIEF.

« Xiemandt en vcrmach dat, ten waere by noode, ende dat

den noodt de Wet in-kennen ghedaen zy. » (Cost. v.Veurnc.)

« Dat zyne Majesteit aen de Heeren Staten van Holland

zoude doen inkennen geven van de klachteu die hem
waren gebeurd nopende de schandalen in de Nederlanden. v

(Verslype.)

INKENNEN, inlin. als o. nw. gebruikt, zie onder

INKEN.

INKER, ENKER, m., zonder mv. Inktom te schrij-

ven, fr. encre. Die inker wordt rost. Zwarte inker. Koode

inker, Blauwe inker. De pen in den inker doppen.

INKER, ENKER, m. Angel van eene zeisen. Even

als de lemmer van een mes eenen angel (fr. scie) heeft die in

den hecht gedreven en gevestigd wordt, zoo ook heeft hei

blad van eene zeisen eene soort van platten angel die elle-

boogde gekromd en aan 't uiteinde voorzien van een haakje

of hekel, dient oni de zeisen te vestigen aan den steel, niet

luct er ingedre\en, maav met er bezijden op aangejxist te

i
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worilcii zoodauig dat de hekel in 't hekelgat vallc, en dat

.;( heel deze vergaring te samen houde bij raiddel van eene

^loove of breeden ring dien men er bovenschuift en met

sjiie'n vastklemt.

— Vgl. an^el of 00k anker, 1. anchora. De vlaamsche

uitspraak bclet niet van 00k Hinkcr met eene k te schrijven.

\'gl. Hiikcl, fr. rh.-nl/e.

INKERBINKERNAALDE, v. Zie hinkerbixkicr-

INKLAUW (wvl. INKLOW, zie AU), m. Hetzelfde als

Enklauw, knoesel, fr. cheville.

— IXKLAUWDE, adj. Zie ENKL-\U\\'DE.

INKLEEN, adj. Zeer kleen, fr. trcs-petit. Die plant

lirengt inkleene zaadjes voort.

INKLINKEN (wvl. ixki.iinken, zie ind), klonk in,

ingcklonken, b. w. Al klinkende binnenhalen. Den oegst

inklinken (het laatste voer van den akker inmennen onder

't vroolijk geklank van bellen, van metalen vaten, enz.).

INKLOPPEN, khptf in, heb of ben ingeklopt, o. w.

Met de klokke klippen onmiddelijk voor het begin van den

goddelijken dienst. In veel kerken, eene uur voor den dienst,

hiidt de klok eene poos ; en dan als de \mr van den dienst

riakende is, klopt men in. Inkloppen voor de mis, voor de

\es|")ers. Zijn de vespers al ingeklopt? De klokluider heeft te

l.iat ingeklopt. (")p die prochie klopt het altijd tien minuten

lang in.

INKOM, m. De plaats langs waar men ergens inkonit,

fr. entree. Aan den iiikom van de dreve hielden zij stand.

De inkom van de stad is met boomen beschaduwd. « Hy
1 lewoonde aen den inkoom van het dorp een hiiisje ann van

.'n.'.iens. ('**)

INKRAVELEN, kravcUc in, heb of ben ingekra-

.'/, o. \v. Kraveletide inkniipen. Het insekt liravelde de

ten van den niimr in. Terwijl liij buiten te slapen lag, is

li' in een sprietworm de oore ingekraveld.

INKT(E, m., fr. encre.

— Het volk laat de k wcg, en zeg inte, even als het

iIml-i met
Gebenedijd — 1. bencdictits,

Latouwe — 1. laetuca,

Markt — mart,

Tenkte — tente, fr. tarmisie,

Kidkte — kulte,

Punct — punt.

— INKTESPUIGER (wvl. xntespuger), m. Sooil van

.^chelpdier wel gekend langs de zeekust, fr. sec/ie, 1 . sepia,

Blakvisch bij Ten Kate. Dit diertje kan een zwart sa j uit-

stortcn oni 't water troebel te inaken waar het zich in ver-

bergt voor zijne vijanden.

INKUNNEN, kon of kosi in, heb ingekunntn, h. en

". w. Knnnen ingaan of ingedreven worden. Als ikaan de

'rui liwani, kost ik niet in . Het schip kon de haven niet in.

INKWAKKEN, kvakte in, ben ingek-Makt, o. xv.

Inzakken, doorzinken, fr. s'affaisser. De zoldering is inge-

kwakt. Kwelmachtige grond kwakt in.

INKWELMEN, k-.velmde in, ingekiuelmd, o. w.

tii/akken, sprekendc van eenen grond die door den kwelm
aJcrgraven wordt. De boord van diengracht isingekwelmd.

<• Uclyk dc slroonienilc riviere (de Rhyu) legen die boorden

spoelt, zoude ligtelyU een deel konnen ink-ecelmen en de

passagiers versmooren. » (Verslype.)

INKWERREN, ku<erde in, ingekwerd, b. w. In-

schrokken, induwen, den mend proppen met spijs, gulzig

vreten. Die slukker kwert dat in. Kind, ge meet uw eten

niet inkwerren.

— Eng. to quarry, opwreten, verslinden.

INLEEDEN, INLEEN, leedde in,ingeleed, b. w.

Hetzelfde als het holl. Inleiden, fr. introduire.

— Zie LEEHEN.

INLEELIJK, adj. Zeer leelijk, fr. tres-laid. Eene

inlcelijke (ronie.

INLEEN, b. w. Zie Inleeden.

INLEG. o. Bij hommelboeren. Hommel van 't eerste

jaar. Inleg brengt geene vnichten voort. Schoon, fel, jeug-

dig, minderachtig inleg . Als het inleg genoeg geschoten is,

wordt het gepertst met kleene sparretjes van omtrent txvaalf

voet lang. Tusschen de reken van het inieg, plant men
vruchten, zoo als tabak, aardappels, raaploof, enz.

— Zoo heet ook Het land met inleg geplant, in legen-

overstelling met Horaraelhof, d. i. een land met hommel
van 'ttweede, derde, vierde, vijfde of zesde jaar.

INLEGBOTER, -BEUTER, -BUTTER, v.

Boter die dient om iogeleid en bewaard te worden. Gars-

boter is de beste inlegboter.

INLEGGEN, leidc in, ingeleid, b. w. Bij hommelboe-

ren. Hommel inleggen, is Hommel wortels planten of poten.

Hij gaat hommel inleggen. Waar denkt hij hommel in te

leggen ? Ingeleide hommel heet Inleg.

— Inbrengen, fr. objecter,opposer. Ikhebdaarnietstegen

in te leggen. Hij lei daartegen in dat zijne gezondheid te

krank was. — Kramers heeft Inleggen, o. w. (met liebbcn).

Tegen iemand inleggen (zich met woorden legen ieniand

verzettei'), s'opposer a qn., entrer en debat nvec qn.

— De vhiwe oi de stelnct inlegs^cn, in 't w-iler dompclen

en vastleggen om visch te vangen.

— o. w. Ingeleid worden om te bcwaren, sprek. van

eenige spijzeii. Biesteboter kan niet inleggen (omdat zij

bederft).

INLIGGEN, lag in, heb ingeUgen, o. w. In deu

grond verborgen iiggen, sprek. van zaad of graan. Het eene

zaad ligt langer in dan 't ander, eer het bovenkomt. « Zoo

gaat het ook met het zaad der ingeilolven Religie :
'1 zai

inliggen, en diepe; maar het keentje en is daarom niet

dooJ. > (K. Callebert.)

INLIMPEN, liinptcin, ingelinipt, b. w. In eene teug

binnenslaan. Eencn borrel inlimpen.

— Steelsgewijs in zijnen zak steken. Hij heeft het sink

geld ingclimpt. — Zie limpen.

' INL.OOS, bij Kil., zie ixscn.\LK.

INLUI, adj. Zeer lui, fr. tres-parcsseux. Een inluie

vverkman. Een inluie hond.

INMELKEN, molk in, ingemolken, o. w. Behendig

on bij deeltjes lets nemen of inpalmen, hetzij op eene recht-

veerdigc of onrechtveerdige wijs. Hij haalde jienningen

rond voor den armen, maar hij molk er zelve een goed deel

van in. Hij speell zonder veel beslag, maar melkt niet te

min de centen in.
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INMENNEN, :iumie in, ingeimmi, b. w. luhalen,

hoven, met peerd en wagen naar de schuur voeren, sprek.

van den oegst, fr. engranger. Deu oegst inmennen. Is uwe
larwe al iogeinend?

INMOETEN, nioest of most in, ingemoeten, b. en

o, w. Moeten ingaan of ingedreven worden. De scholieren

ziJD op vakans, niaar met October moeten zij weer in. Het
ziet ora te regenen : de oegst moet vandaag nog in . De
soldaten wilden en moesten de stad in.

INMOGEN (wvl. LNitEUGEN), mocht in, ingemogen,

b. en o. w. Mogen ingaan. Al wat bezoedeld is, mag den

hemel niet in. De kerk is gesloten : niemand mag in.

INMULKEN, nwlk in, ingemolken, b. w. Hetzelfde

als Inmelken.

INNAME, v., met den klemt. op in. Het innemen. De
inname van eene stad, fr. la prise d'lnievilie. « De innanie

van Jerusalem, het gevangenschap van Babylon, en de

terugkonist der joden naer 't vaderland. » (C. Vanhullc-

busch ) « Nabuchodonoior, na de inname dcr stad, stelde

Jeremias op vrjen voet. v (Id.)

INONTBIEDEN, ontbood in, inontboden, b. w.

Binnenroepen, uitnoodigen cm binnen te komen. Ik kwam
daar voorbij en hij ontbood niij in, fr. // me pria d'entrer

chez lui, Ik zou eerder thuis geweest hebben, had ik daar

niet inontboden geweest.

INPALMEN, palmde in, ingcpalmd, b. w. Eene
koorde of zoo iets allengs inhalen met ze gedurigbeurtelings

met de handen vast te grijpen.

— lets dievelings en bij kleene deelen tot zich nemen.

Hij heeft in drie jaar tijd eene geheele schroode van mijn

land ingepalmd en blj 't zijne gevoegd.

— Absoluut. Hi/ palmt [altyd') in, hij maakt inbreuk op

mijn gezag, op mijne rechten. Mistrouw u van hem : hij

palmt in
;
geef hem eenen vinger, hij grijpt de geheele hand.

— iNPALMlNGiE, v. De daad van in te palmeu.

— Bcilckte erfenisdiefte, fr. captation.

INPLOEVEN (wvl. IXPLOUVEN, zie ov),plo!/de in,

'noeplor/d, b. w. Hetzelfde als Inploegen, inakkeren.

INRAKELEN, rakelde in, ingerahU, b. w. [nhar-

ken, met den rakel in den grond begraven. Het geza.iide

graan inrakelen.

— Ook Inraken. — Zie RjVKElen.

INRAKEN, raaktcin, ingeraakt, b.w. Zie INRjVKELEX.

INRIJDEN (wvl. INRIEN, zie -EN), real in, ingeredcn,

b. \v. Bij landb. Met den ploeg inrooien, inakkeren. Het on-

kniiil iiirijden. Aardappels iiuijdcn (met den ploeg planteu).

INROOIEN, rooide in, ingcrooid, b. w. Bij landb.

Met den ploeg of met de egge in de aarde bergen, inploegen,

ineggen. (Jnkruid en mest inrooien (inploegen). Men plant

de ;iardappels met de spade of de houw, ofwel men rooil ze

in met den ploeg. Haver, boonen,loofzaad, enz. inrooien

(ineggen).

— Vgl. Roden, uitroden.

INRULLEN, rulde in, ingeruld, o. w. Bij bolders.

Hard bollen, zoodanig dat men eene andcrc bol, die niet ver

van de staak ligt, voortdrijft tot aan de staat . Hij heeft die

bolle ingendd. Rul deze bol in. — Zie RULLEN.

INSCHALK, adj., bij Kil. Inloos, zeer schalk, zi- i

sluw. Een inschalke deugeniet. Een inschalkkind.

INSCHERP, adj. Zeer scherp, fr. tres-aigu. De wiii.l

was inscherj). Een inscherp vlijm.

INSCHOPPEN, schopte in, ben ingeschopt, a. w.
Invluchten, ergens in loopen om te schuilen. De dief, ziende

dat hij vervolgd wierd, schopte een donkeren bosch in. De
muizen bij dat gerucht schopten elk een gat in.

INSEL, ENSEL, m. Knipwaag. Zie EINSEL.

INSLAAN, sleegen sloeg in, ben ingeslegcn, o. w.

In het lijf keeren, fr. rentrer, se re'percuter. Demazclcu zijn

ingeslegen. De rooze is ingeslegen. Pokken die inslaan zijn

doodelijk. Het zog slaat in (als het in 't bloed mengelt en

zich in 't lichaam verspreidt). Het zweet slaat in (als men
schielijk koud krijgt).

INSLECHT (wvl. iNsLtCHT, zie e), adj. Zeer slecht.

fr. tris-m'Mnais. Een inslechte vent. Diemedicijn is inslcchl

om nemen.

INSLEPEN, shepte in, ingesleept (wvl. slepte in, in-

geslipt. zie klankverk.), b. w. Zaad of graan in de a:\\':

bergen met het sleephout. De haver inslepen. Het vlas w

nauwelijks ingesleept.

INSLIBBEREN, o. w. Inglijdeu, insluipen, fr. glis-

ser dam. I lij slibberde de kamer in.

INSLINZEN, slaTts in, ingeslonsen, b. w. Binnen-
smnllen, npvreten. Eenen appel inslinzen. — Zie SLIXZEN.

INSLUIMEN(wvl. INSLU^[E^, zie \:i),sluimde in.

ben ingesluimd, o. w. Insluipen, fr. se giisser,entrer/tii -

tivement. De diefsluimde den hof in.

Dies cam hy (de akster) properlick in gheshmmt
Daer veel pacuwen sionden te gadere.

(Ed. DeDenc;

INSLUIPEREN (wvl. lNsl.t:pEREN), i/!«>fn/r ,

ben ingesliiiperd, a. w. Insluipen. Hij sluiperde het h«i> i

De rat sluiperde dat hoi in.

INSMOLSEN, smolste in, iiigesmolst, b. w. Inschv -

pen, gieriglijk inhalen gelijk een smols of smous. Hij smol-i

hoi al m dat hij maar kaii. Hij heeft het geld van die wee -en

inge>molst.

INSPANNEN, spande in, ingespanncn, b. w. Een
proces inspaunen (tegen iemand), fr. intenter un proces

. \tt gueigu'Hn). Eenen (nieuwen) dienstbode inspanne ',

prendre a son service nn noiiveau domestiquc. Eenen win-

kel inspannen, fr. ouvrir, monter tine boiitiqne. Eenen
(nieuwen) middel inspannen, fr. essayer un noinenu
moyeii. Ik weel niet meer wat inspannen ora uit die moeic-

lijkheid tegeraken.

— .^{et iemand ingcspannen zifn, meth.em moeten liaii-

delen en leven. Hij is ingespannen met een lastig wijf.

' « Omdat wy in-ghespannen waren met een wreeden nurck

glielyck den grooten vizier was. • (P. Devynck.)

INSPEERZEN ^uitspr. -spezen, zie Rs), speersde in,

ben iiigespeersd, o. w. Inspringei), haastig binnenloopeii.

De peerden kwamen langs de stadpoori ingespecisd. Zoo-

haast de deur openging speersden wij in. — Zie speerzen'.

INSPICHT, m. Sloter van een mes, enz. fr. sole,

toyerc. Een slachtmes met eenen diivken inspicht.
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INSPIT, ". r,ij landb. Hct inspit van cencn ploou i> licl

puntig vooreinile van het zoolhoofd waar de schar op zil

gelijk een schoe op eenen voet.

INSPRONG, m. Inspringende hoelc, fr. angle i\ii-

• I •ml. I'ei". hal\c deze straat van de stad is er een insprong

links, tn iiaar in dien insprong staat er eeiie linde voor het

Iniis. Die inuur is nict recht : het zijn al uit-en insprongen.

INST£L, m. Het op prijs stellen van een voorwe.rp in

eene voorafgaande verkooping, fr. panme'e, palme'e, mise a

prix. Morgen is het de instel, en te naaste week de delini-

tieve toeslag.

INSTELDAG, m. Dag op welken de instel plaats

heeft.

' INSTELLEN, stelde in, ingesteld, b. \v. In eene ver-

kooping een voorwerp op prijs stellen, de eerste zijn om een

bod te doen, fr. tncttre a prix. Dit huis is ingesteld op

twee duizeud frank, fr. cette maison est pmtinee a deux

inille francs. Er zijn penningen te winnen met de koop-

waren in te stellen.

INSTELLIG, adj . lemaitd instellig hoiuien, op zijne

vraag niet rechtnit zegge'i ja of neen, maar verscheidene

dagen of eenigen tijd wachtcn van definitieflijk te antwoor-

den..Zeg hem maar dat hij die gevraagde gunst zal hebben

;

gij hebt hem lang genoeg instellig gehouden

.

INSTELPENNING, m., gemeenl. mv. -penningen.

' I eld dat men tot belooning ontvangt omdat men in eene

\crkooping een voorwerp op prijs stelt, fr. benefice de pau-

nie'e, prime de mise a prix, Te naaste week begint de ver-

kooping ; er zijn instelpenningen te winnen, fr. gains d'en-

chcres.

— Men zegt ook Winpenningen.

INSTROELEN, stroelde in, heb of ben ingestrodJ,
'1. w. Stroelende invloeien. Het water stroelde de duwieren

in. — Zie STROELEN.

INSTURBANTIE, v. Zie sTRABAiNTiE.

INTARDT, m. Zie intert.

INTE, m., zie inkte.

— v., zie ENTE.

INTERD, ni. Zie intert.

INTERDEN, lord en tard in, ingetorden, o. w. In-

trcden. <. W'anneer sy den wegh waren inghctorden. >

(I.. Vossius.)

— Met een tred indrukken. Een molhoop intcrden. Den
hicl van den schoe interden.

— Men zegt ook en meest Interten.

— Zie TERDEK.

INTEREST, INTREST (klemtoon op in), m.
Schade, verlies, fr. degdt,pcrtc, oud fr. interet, Het onge-

weerte heeft veel interest op den akker gedaan. Grooten

iutrest veroorzaken of lijdcn. Hier een intrest, en daar een

intrest, maakt op 'teinde de borze plat. Goede waren wel

betalen is geen interest. Interest hebben aan iets, in iets, op

iets. Slecht weder in den oegst is een groote intrest voor den

boer. De rupsen doen veel interest aan de fruitboomen

.

God sal dan op u verhalen zijn scade ende interrest, van

al de duechden die ghi belet suit hebben. > (Th. Van
Herentals.) « Ten zeer grooten intrestc ende zw.aren ver-

driele van alle de inghesetenen van den lande. » (N. Des-

pars.) « Siet mi wal grooten sthaede, inferecst ende vcrlics

dat die Geusen onser stadt aenghedaen hebben. »(Z. v. Male.)

« Op pej'ne van nullileyt, schaeden enJe interesten. »

(VI. Scttiiig-boiic
.

)

INTERESTELIJK, INTRESTELIJK, adj.

Schadelijk, verlies veroorzakend. Het is ilciorgaans inlcres-

Iclijk voor den koophandclaar van te mooten zijne waren

vcrkoopen uit nood . Een winter zonder vorst is intereste-

lijk voor den landbouw, onidat het ongrui al te menig-

vuldig wordt.

INTERT, INTERD, m., zonder mv. Intrede, de daad

van in teterten. Bij den intert van den geneesheer in de

kamer, viel de zieke in onniacht. « tDoopsel als tbeghinsel

ende eerste intert des Kerstendonis ende Salicheyts.

(Til. van Herentals.)

— Interd doen in een sterfhuis, bet. in d; Cost. v.

Vlaanderen, Zijn aandeel komen eischen in eene nalaten-

schap, zich als erfgenaam vrijwillig aanbieden om nevens de

andere erfgenamen de goederen en ook de lasten van een

sterfhuis te deelen, fr. accepter une succession. « Ten waere

dat de zelve voor-kynderen met de zelve afghedeelde er\-e

wilden blijven vuyten sterf-huiise, oft, als sy daer in qua-

men ende intardt deden, dat de kynderen vande andere

successieve bedden dat allegader renuncierden. > (Cost. v.

Veurne.) « Indien t' leen-hoyr met d'ander aeldinghen blijft

ende intardt doet ten sterfhuuse, maer indien het met

d'ander hoyrs niet en comt in deele.... (Id.)

INTERTEN, tort in, ben ingetorten, o. w. Intreden.

De kamer interten, fr. entrer dans la c/iambre.

— b. w. Intrappen. De aarde rond eenen boom interten

(vasttreden). Eene slang den kop interten, fr. e'craser dii

pied. Den hiel van eenen schoe interten, fr. e'cnler.

INTREST, m. Zie interest.

INTRESTELIJK, adj. Zie INTERESTELIJK.

INTRIMPEN, trimpie in, ben ingetrimpt, o. w. Met

stille slapkcns insluipen . — Zie trimpen.

INTROKKEN, trak in, ingetrokken, b. w. Hetzelfde

als Intrekken in de Wdb. — Zie trokken.

INTROUWEN (wvl. tntro\\'EN, zie au), /ro»ra'<fe

in, ben in^etromed, o. w. Waneer nieuwgehuwden in

't ouderlijk huis van den bruidegom of van de braid gaan

wonen, zegt men dat zij introii'ven. De bruid trouwt in bij

de ouders van den bruidegom. De bruidegom trouwt in bij

de ouders van de bruid. Hij is daar ingetrouwd. Zij trouwt

daar in. Die intiouwen zijn gemeenlijk meester ia het huis,

zoodanig dat de ouders voorta.in enkelijk medewonen.

— Voor introiiwen zegt men ook ingaan.

INTWEEFELEN, t-d'cefelde in, ingetweefeld, b. w.

Door list en vlcierij iemand ergens binnenlokken . Zij twcc-

felden hem in. — Zie tweefelen .

INVAL, m. "Wordt gezeid niet aleen voor Een invallend

gedacht, maar ook voor de Instinctieve genegenheid of sym-

pathie die men voor iemand of voor iets somwijlen gew.a.ar

wordt. Eenen inval krijgen of hebben voor iemand. Zoo-

haast ik hem zag, gevoelde ik eenen inval voor hem. Ik heb

eenen inval voor dat huis : ik zou 't willen koopen. De eene

hebben licver zoo een klced, de andere een ander : 't is con

inval.

INVALLEN, -eiel in, hen ingnn/len, i>. w. Al \ i
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hetzelfde als Bevallen, greiea. Het is al zoo 't hem invalt

(volgeos dat hij op dien oogenblik gezind is, volgens dat hij

'taaniieemt). Die voorstel viel heraniet welin.

INVETTEN, vette in, ingcvet, b. w. letsdoen door-

treUUen met vet of smeer. Eenen ijzeren pot invetten (zie

heelkn). Een verzworen lid invetten.

INVLIEGEN, vloog in, ben ingfvlogcn, o. w. In de

armen vliegcn, om den hals vliegen. Zij vloog haren broeder

in. De stervcnde zei aan die haar omringden ; ik verlang om
te sterven en God in te vliegen.

INVOLGEN, b. \v. Toegeven, jegens iemand mee-

gaande zijn. .Men mag de kinderen niet involgen (hnnne

grillen voldoen). Ge volgt hem al veel te veel in.

INVRAGEN, vrofg en vrieg in, ingevraagd, b. w.

Inroepen naar liet leger, fr. appeler sous les drapemix. De

lotelingen zijn ingevraagd voor den eersten Mei. Al die in

veilof waren, wierden spoedig ingevraagd. In dien tijd van

oorlog, vroeg men al de mannen in van 20 tot 40 jaar.

— Uit het leven roepen naar deeeuwigheid. Hij wordt

ingevraagd (hij kan niet meer genezen). Ingevraagd zijn

(gestorven zijn) . Als men daar omhoog iemand invraagt, er

kan geen weerstand baten.

INWEIEN, weide in, ben ingi-weid, o. v. Wordt

gezeid van eenen natten zijpelenden grond die nederzakt en

wegvloeit in eenen gracht of leegte. Deze kant van den .akker

weit in, zal inweien. — Zie weien.

INWEL, bijw. Zeer ivel, fr. tris-bicn. Dat is inwel

gesprolven, verricht, enz.

INWIJS (wvl. iNWiis, zie Ij), adj. Zeer wijs, fr. tri-s-

sage; tres-instndt . Een inwijze geneesheer.

INWIT, adj. Zeer wit, Ir. trrs-Uanc. Inwit papier.

Inwit lijnwaad.

INWONEN, o. \v. Hetzelfde als Medewonen ; zie aid.

INWREED, adj. Zeer wreed, fr. trcs-critel. Een

inwreede dwingeland. Een inwreede moord.

INZEEUWEN, zeeuwde in, ingezeeiiwd, b. w. Bij

landb. Al zeenwende in de aarde bergen. Het gezaaide

graan inzeeuwen. — Zie ZEEUWEN.

IN2ERP, adj. Zeer zerp, fr. tres-aigrc. Eene inzerpe

peer. Inzerpe azijn.

IN2ET, ni. Een woord bij de drukkers gebrnikt voor

't h.fonlagf. Dit blad heeft te veel inzet, de letters zitten

er haast door. Die doodkaart heeft weinig inzet . De inzet

maakt den moet.

INZETTEN, zette in, ingezet, b. w. Een ontwrichl of

gebroken been weder in zijne plaats brengen. Een been,

eenen arm inzetten, fr. remettrc unejambe, 7tn bras. Die

arm is niet wel ingezet geweest.

.
— Bij goudsmids. Groeven en kuilen slaau van buiten

naar binnen, in goud of zilver. Vgl. Uitzetten.

— o. w. met hibben. Bij landb. De eerste vore maken in

't land dat men beploegen wilt, beginnen akkeren, fr. cn-

rayer. Morgen zetten wij in, om de zaaite te beginnen.

INZEVIJLEN, o. w. Zie einzevijlen .

INZITTEN, -at in, heb oiben ingezeten, o. w. In den

arbeid zitten, gelegen zijn, sprek. van kraamvrouwen die

nog hunnen kerkgaug niet gedaan hebben. Zijne vrouw zit

in. De reden waarom zij naar stad niet gekomen is, was

dat zij ingezeten heeft. Eene moeder bezoeken die inzit.

— Het eng. lying-in bet. Kraambed.

INZUUR (wvl. rxzEUR, zie u), adj. Zeer zunr. Inzuur

bier.

INZWELGEN, zwalgen zwolg in, heb ingezwolgen,

o. w. Ingezwolgen worden, fr. s'avaler. Pillen zwelgen

gemakkelijker in, als zij met appelmoes omwonden zijn.

— De Vlamingen gebruiken veel bed. ww. in zoo eene

onzijdige beteekenis, b. v.

Delven, fr. se becher. Die harde grond delft moeielijk.

Zulk land delft gemakkelijk en zeere.

Derschen, gedorschen -warden. De tarwe moet droog zijn'

om wel te derschen.

Drinken, fr. se boire. Bruin bier driiikt zoo veel niet

meer als Uitzet.

Drukken, fr. s'imprimer. Die letters dnikken schoon,

dndiken dicht. De gazette drukt ten elf ure.

Kuischen, fr. se nettoyer. Die wijnflasschen zullen beter

kuischen met loodzaadjes. Koperen knopen kuischen

schoone met tripoh.

Leeren, fr. s'apprendre. Die verzen leeren moeielijk van

buiten. De eene taal leert gemakkelijker dan de andere.

Lezen, fr. se lire. Eene lezende mis. Die gazette leest

overal.

Luiden, fr. se sonner. De groote kick luidt met drie

mannen, maar de andere luidt met 6enen.

Noemen, fr. s'appeler. Hoe noemt dat jongentje? De
meimaand noemt 00k Mariamaand.

Naaien, fr. se cotidre. Die twiju naaitgemakkelijk, Naait

eene stof zoo sterk met de machien als met de hand ?

Overtrekken, fr. se couvrir de nuages. De lucht over-

trekt, het zal regeaen.

Ontnaaien, fr. se de'coudre. Datkleed begint te ontnaaien.

Pellen, fr. se peler, Gekookteaardappelen pellen gemak-

kelijk.

Sluiten, fr. sefermer. Waneer sluiten de stadspoorten

's avonds?

Spinnen, fr. se filer. Zulk vlas spint gemakkelijk.

Spreken, fr. se parler. De sprekende taal en de schrij-

vende taal. Die taal spreekt hard en moeielijk.

Trekken, s^eirokken worden, sprek. van koopwaren. Dit

artikel trekt niet meer.

Verkoopen, fr, se ven,lre. Die ware verkoopt niet meer.

Eertijds verkochten zulke boeken voor eenen niet, en nu

verkoopen zij alle prijzen uit.

Wasschen, tr. se laver. Dat lijnwaad vvascht uit der mat-

wit. Zulke vlekken wasschen nooit uit.

Weven, fr. se tisser. Waar weven die stoffen ?

Zingen, fr. se chanter. Eene zingende mis, fr. line mesie

chantee. Dat vooizeken zingt gemakkelijk.

— De Bo schreef er, op zijn Idioticon, nog de volgen-

de bij
;

Bakken — Braden — Koken — Maaien — Onthouden

— Openen— ScheUen — Scherven— Schrepen — Verge-

ten — \laden — Wringen — Zaaien — Zwingelen (b. v.

dat vlasch en zwiugelt maar moeilijk).

IP, voorz. in Belg-Vl. gebezigd voor Op. In Fr.-Vl.

zegt men Up. De vogel zat ip den boom. Ip eenen berg :'

klimmcn. Ipeen peerd zitten. i

I



ISC 409 ITT

— In etui ip (ippentip)^ zie OP EN OP.

IPPEN(E, o. Zuadluiis van 't vlas, fr. Iftf <1c tin. Zie

lllin'EN(E eu KNIPPEN.

IPPERBRAAM, v. Zie hippebraam.

IPPEREN, zie opperen.

— Bij lie visschers van Blankenberge, zie afkorten.

ISCHBEEN, o. Bij peerdemeesters, enz. Eig. het-

y^elfde als hel fr. ischion, dat been van het beklien waarin

liet gewrichtshoofd van het dijbeen draait. Doch in

't gebniik zooveel als het Bekken zelve, fr. bassiri. « Hel

been Isschyon ofte Ys-been, dat is een groot nues ront

been, met twee eynden boven pladt, ghelijck twee plaeten,

die bynaer teghen malkanderen komen, ende zijn van

achter op het derde Wervel-been van de beenderen opghe-

leydt, ghelijck eenen smidt het een yser op het ander leght

heedt zijnde, ende soo aen een ghesmeedt oft gheweU wort.

ende alsoo dacr acn ghebondon met stercke ligamentea ende
tendonen van senuachtighe substantie, soo dat ghelijck men
siet, datter dc gheheele niacht van het peerdl moet op-hoii-

den, daer sijn van ter sijden twee ghelijcke pannen, op elcke

sijde een, waer dat het bovenste gro.jt been in-draeyt, ende
met de senuen ende banden daer in seer vast ghebonden
is. > (Jac. de Smet.) « Si bernent met ysere ende beschou-

wcnt tote r,tfc-«. » (Jehan Yperman.)

ISPEL, ISPER, m., klemt. op is. Wilde abeH, taai

van hoiit, waar men menbels van maakt.

ISRAELIET, m. Eene plant die in de wetenschap

hedysarum coronarium heet, fi. sainfoin d'Espagne. Er
staan Israelieten in dien hof.

ITALIAANDER, m. Soort van populier, popultu

fastii^iata^ U. peitplier pyramidal.^ penplier d^Jtalie.

ITTEL, m. Zie hittel, netel.
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J . Over twintig jaar nog waren er scholen waar men

aan deze letter den name gaf van ize, d. i. i-zje, omdat zij nu

eens voor eene i oiy en dan eens voor eene zje geldt ; name-

liik 1° mja,jagen, jong, enz. klinkt zij gelijk de i of y, doch

met den volgenden klinker verbonden tot eenen tweeklank

;

ook schreefmen oulings ia, iagen, ieugd, enz.; 2° va /alou-

sk jcnever, enz. klinkt zij gelijk de fr. y'in jour^aig'la

tretw ; waarom zij sorawijlen ook door^ vervangen wordt;

b. v. genever, gelei, (fr. gder).

Gevoegd aehter </, i of t, vormt de / drie bezondere

articulatien, t. w.

1° dj, klinkende lijk fr. di in dicMe. Zie djakke, djole,

enz.; 2° sj, klinkende lijk fr. ch in chant. Zie sj.vxter,

SJOT"WEN, enz.; 3° tj, klinkende lijk fr. tch in tchique. Zie

TJAFFELEN, TJAXKEN, enz.

JA. Antwoordende op eene vTaag, hangen de Vlamingen

altijd aehter ja of luen een voomaamwoord met onderdruk-

Icing van het werkwoord dat uit de vraag aan te vullen is,

b. v. Hebtgij dat gedaan?Ja ik o/"neen ik. Gaan wij mor-

gen vertrekken ? Ja wij of neen wij. Is dat alzoor Ja 't of

neen 't. — En deze voornaaniAvoorden versmilten in de

spreektaal aan/a en neen, zoodat

ja ik — jaaik, jaak, jake.

a hij — jaai, jaan, jane (zie EN.)

a wij — jauw, jame.

a zij — jaas, ja z'.

a het — jaat.

neen ik — neenk, neenke, neink.

neen gij — neeng, neeg, nieg.

neen hij — neeni, uien.

neen wij — neew, neeme, niew.

neen zij — neens, neins.

neen het — neent, neint.

— Bi/ja en by neen lets zweren ofhouden staan, d. i. bij

hoog en bij leeg. (Vgl. Matt. v. : tionjniare omnino, neque

per et£hnn... neqtie per terram... sit aittem sermo vester

est, est; Don, non.)

Peyst \Touwen herte en es vry geen steen,

By ia en bv neen.

fA. Biins.)

—JAAG, z. Jaag-.

JAAG,
waar ?

r Ja gij. Zie JA. Heb gij dat gezeid? Jaag, niet

JAAGBALGEN, /aa^Jff/fii', lieb gejaagbalgd, o. w.

Sterk en spoecUg ademen dat er de lanken van op- en neer-

gaan, ix.panteJer. De hond jaagbalgt van 't loopen.

— Fig. « Het stoompeerd stond dan al zuchten en al

jaagbalgen, in de statie tot Parijs. > (K. Callebert.)

— Wordt ook boertig van menschen gezeid. Blazen en

jaagbalgen. Hij kan geene halve uur verre gaan, of hij blaast

en jaagbalgt.

JAAG-JAAG (vl. J.VEG-JAEG, zie AE_), m. Heeft den

zin van hanst u, spoed 11, in de volgende en dergelijke uit-

drukkingen : Het is daar altijd jaag-jaag voor de wcrklieden

(d. i. men stuwt ze gedurig op, men laat ze geenen stond

rusten). Onderdien gedurigen jaag-jaag werkt men zich af.

JAAGNET, V. en o. Soort van pulsnet. De jaagnet ge-

lijkt aan eene hefnet vvier achterkant tusschen deboogpertsen

ook met netwerk afgezet is, om de visschen te beletten over

het net henen te schieten.

. JAAI, voor Ja hij. Zie ja. Heeft hij daar geweest.^ Jaai,

zeker.

JAAK, JAAIK, in een s)'lbe, voor Ja ik (zie J.\). Wilt

gij dat dnen r Jaaik, zeer geem. « Ende zeght valsschelick

iaeick. .-, (C. van Dordrecht.)

JAAN, voor Ja hij. Zie JA.

JAAN, m. en o., mv. jaans en janen. Zoo heet het

spoor dat eene wiedster aehter zich laat met over eene akker-

vrucht te kruipen om het onkruid uit te trekken; andcr=

ook Sletse genaamd. In eenen vlaschaard, die versch l'

wied is, kan men de janen teUen, omdat dejonge plant] -

gebogen liggen overal waar de wiedsters gekropen hebben.

— Zoo heet ook, bij maaiers en pikkers, elke richting liie

zij volgen, elke gang dien zij maken, elke streep gars it

koom die zij neerhakken ; b. v. drie maaiers of pikkers

moeten eenen meersch afmaaien of een koornveld afpikl;en :

de eerste begint aan den linker kant eene schroode af :

scheren, en als hij eenige stappen ver is, begint de t\ve<

eene andere schroode nevens de eerste, en als hij ook eeni^

schreden ver is, begint de derde insgelijks, en zoo vervorde-

ren zij de een aehter den anderen elk met zijne schroode tot

dat zij san 't einde van den meersch of van den akker

komen; dan hernemen zij deze werking zoo dikwijls en zoo

lang tot dat geheel de meersch of het veld afgeschoren is.

Nu ietler van die schrooden heet een jaan. Hij had zijnen
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ji.in reeds affjemaaid eer ik met den mijnen ten halve was.

1 1 Me veel jaans liebt gij vandaag afgepikt op dien akker?

Xa de niaaltijd trolcken zij weder naar den akker, en elk

liernani den jaan dien hij voor de niaaltijd verlaten had.

— Ook Geaan in twee sylben (g-e uitgespr. lijk in ^c-

iiiaakt.) Het luikerwaalsch g-in beteekent : ". jigne fonnce

par les sarcleuses, terrain que cetle ligne embrasse. Dans

ccTtaines provinces le i^nii est un sillon, un espace de terrain

(|ue cliacun suit, pour compter les baliveaux dans le bois. >

iDictionn. de la langue Wallonne, par Grandgagnage,

bl. 254-25-,.)

JAAR, o., ykVN.}aarke)n,jaartJe. In het jaarspel. Een

steentjc ofstukje hout dat men legt iii het putje of in de

niuts van dezen die, met den bal werpende, niemaiid ge-

troflen heeft, of van dezen die van den bal is getroffen ge-

weest. Ik heb nog maar een jaarken, en hij heeft er al drie.

— Dd jarcii of de jaarkens yerdragen, anders gez.

di'kkers ctcn, A. i. met het aanzicht gekeerd aan eenen niuur

slaan, opdat elke speelmaat, van zekeren afstand, zoo dik-

wijls naar hem werpe met den bal, als hij jaarkens heeft.

\'gl. DEKKER.
— Bekende jaren, meerderjarigheid, fr. majon'te.«'E,en

l;indt tot sijne bekende jaereti noch met ghecommen oft

L;hesteU sijnde.
»
(Cost. v. Veurne, xiu, 6.)

—JAAR, z.Achtcr-, Appel-, Bakkers-, Honimel-, Hooi-,

Molle-, Nieuwjaarzotje, Peer-, Ronze-, Snceuw-, Sidckel-

jaren, Te jaren, Tooveressejaren, Vlas(ch-.

JAARAVOND, m. Nieawavond, fr. la vcillcdu jour

dc ran.

JAARGEBED, o. Zoo hcet eene Naanilijst van ovei-

ledenen, die men elken zondag onder de Hoograis, na het

Evangelie, van den predikstoel afleest, beginnende met deze

woorden : Men beveelt in uive gebeden de zielen van N.,

N., N., N., en eindigende met den psalm de profundi's.

Eenen overledenen in 't jaargebed slellen (er zijnen naam in

vlirijven). Men betaalt gemeenlijk zeven stuivers of eenen

Irank 's jaars voor iederen overledenen die in 't jaargebed

staat. Het is reeds acht jaar dat zijn vader in 't jaargebed

staat. <! 'k Hoorde mynheer den pastor laest zeggen, als ik

het iacrgebed ging betalen van myn zuster. » (C. Duvillers.)

JAARGEBEDEN of JAARGEBEEN, o. w. enkel

L^ehcziyd ill den infinitief. voor kniaiid in het jaargebed

stellen (zie ja.vrgebed). Men za! hem ook haast jaarge-

hccn (hij zal niet lang meer leven). Hoe gaat het met vaderr

Och ! vader kwellebelt, en ik vrees dat wij hem gaan jaarge-

becn (dat hij welhaast gaat sterven).

— JAARGETIJ, z. Koekoeks-, Koekoets-.

JAARKOOP, m. Een verdrag bij 't welk men zich ver-

bindt van, een jaar lang, aan iemand zekere producten, eet-

of handelwarcn, enz. te leveren aan een vastgestelden prijs.

Die speldewerkster heeft met de kantvrouw eenen jaarkoop

(al de kanten die zij maakt binst het jaar, zijn voor die

NTOUW, en voor niemand el). Mijn jaarkoop is teiiden (ten

einde), zei de velleplotter, nu mag ik met mijne huiden

gaan waar ik wil. Eenen jaarkoop maken met eenen boer

wegens botcr en eiers (d. i. dat de boer ons gedurende een

jaar de boter en eiers, die men noodig heeft, zal leveren).

JAARLING, o. Wordt gezeid van een rnnd, van oon

schaap, v.in eenen visch, enz. die nog maar een jaar ond is,

liie nog geen twee jaar oud is, fr. antanois.

—JAARSCH, /.. Cher-.

—JAARSCHOTE. -JAARSCHEUTE, z. Drie-,

Vicr-, en/.

JAARSPEL, o. Een kinderspel, aiders nok Bal in den

hoed genaaiiul. Zie JAREN.

JAAS, voorja zij. Zie J.v. Is zijne zuster doodPJaas.

Hebbcn de dieven ook dat juweel mede? Jaas.

JACHT, m., Hetzelfde als Jak, kort vrouwenkleed bc-

dekkende het hovenlijf tot aan de heupen. Een jacht in

gestriept katoen. De mouwcn van eenen jacht. De jacht is

van onder afgezet met eene schroode in plooien.

JACHT, m., mwjachten. Zenuwaanval, fr. attaque de

nerfs. Jachten hebben.

JACHT, o. Blaker, metalen klip die men voor het vimr

hangt om het aan te jagen , fi . chasse-feu. Het jacht aanhan-

gen. Het jacht afdoen.

—JACHT {sensu diverso), z. Keutel-, Moeder-, Slaap-.

JACHTIJZER (wvl. -izER, zie ij), m. Bij olieslagers.

Dik stuk ijzer , an beide kauten van den stampzak, in eenen

olieblok. Er zijn twee stampzakken in den oheblok een aan

elke zijde; bijgevolg vier jachtijzers, waarvan er twee vast

zijn aan den olieblok zelve, en twee aan de leesten.

JACHTKAFOOR, o. Zie J.vchtkonfoor.

JACHTKONFOOR, o. Een komfoor met eene ope-

ning lant;s waar de locht door de kolen vaart en den gloed

aanjaagt; hetzij dit komfoor van ijzer zij en licht te dragen,

hetzij van briken gemetseld en onbeweegbaar. In de keuken

is er somwijlen een geheel metselwerk waar vier of zcs

jachtkonfooren in zijn. Een konfoor is een metalen kom,

zonder tochtgat. In konfooren en jachtkonfooren blaken

bakkerskolen, anders niet. De jachtkonfooren zijn in geen

verband met eene schouw.

— Ooli Jaclitkafoor. Zie K.VFOOR.

JACHTVISCH, m., niv. jachtvissefien. Visch dir

anilere visschen xorvolgt. De snoek is een jachtvisch. Dc

jachtvisschen zijn in 't water 't geen de roofvogels in de

lucht zijn.

JACHTWIEL, o. Groot wiel om te gemakkelijker iets

te docn chaaien of in beweging te houden. Het jachtwiel

van eenen lijiishjiier. Op eene slijpkar is er een jachtwiel.

Het jachtwiel van een stoomtuig in eene fabrijk.

*JACKE, bij Kil., zie 1)J.\KKE.

JAGELING, m. en 0., mv. jagclingen. Kleen vischje,

van wcike soort het zij, dat de visscheis als lokaas .aan

't hongelsnoer hechten om snoeken, enz. te vangen; ook

Kraaivisch, Stekeriing genaamd. — Zie -LtNG.

JAGEN, joeg enJaagde, ge/ogen en gejaagd, b. w.. fi-.

tAoj'ic/-. Zij jocgen hem buiten. <t Eene menichte priesters

wierden uut der stadt gcjogen. » (Pauwel Heinderycx.)

— Iemand t'enden Jagen, zie EMDE, o.

- Iemand in 't garen jagen, zie GAREN.
— De solten jagen, zie pijkardou.sen.

— Pi/kezot jagen, zie PlJKEZOT.

— Doen voortstroomen. Het springsas jaagt het watci in

de zee. De brouwer jaagt het water over de brouwkuip,

met te pompen. De zoutzieder jaagt den ouden pekel uit dc

panne (zie .\FJ.'\GEN').

— o. \v. met hebben. De stove jaagt (d. i. de tochl is

hevig, dc kachel trekt goed). Dat kanon jaagt vene (d. i

.

. draagt verre, fr. porte loin). Hoc verrc jaagt dat schietge-
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weer? Een sprinusas jaagt (d. i. jaagt het water, doet het

met geweld afstroomeii).

— Gejaagd worden. De sneeuwjaagt over de velden. De
wind jaagt door de schouw. Het water jaagt uit het spring-

has. De kanonballen joegen niet verre.

— Ook gez. van 't hert dat lievig klopt, hetzij uit zieUe-

lijkheid, hetzij van aandoening. Ik weet niet waarvau niijn

lierte zoo jaagt. Zijn herte joeg van angst.

—JAGEN, z. Af-, Door-, Duivel-, Kante-, Op-, Over-,

Peuse-, Pinse-, Tjeute-, Tjeuten-, Zarre-, Zeuge-, Zotten-.

JAGER, m.

— De eeuwigejager, soort van uil die 's nachls den

jachtschreeuw laat hooren van kowi, klottt; in 't fr. movcfi-

dllt, Jiiboir coinnnm, 1. ottLS.

—JAGER, z. *Deur-, Door-, Duivel-, Kante-, Kobbe-,

Koppol-, Pense-, Pinse-.

JAJE, voor Ja gij. Zie JA. Mag ik medegaan, moedcr?

Jaje, miju kind.

JAK, m. JAKKE, \. Een kort bovenkleed voor vrouw-

lien. Zie j.\cht.

— De Hollanders zeggen Het jak, o.

JAKE, wordt in veel gewesten gezeid voor Ja ik. Hebt

gij op dicn brief reeds geantvvoord? Jake. Zie JA .

— ^'gl. Anke = als ik, Danke = dat ik, Lanke ^=

laat ik.

JAKE, ni. -.Viiiktrn- fake, zie MUTTEX.

JAKKE, V. ZiciAK, m.

JAKNIKKEN,/!-ra«f;(7, heb jagcknlkt, o. w. Altijd

Ia K^^fS-w op al de \oorstellen die er gedaan worden.

JAKNIKKER, m. leniand die, uit dwaasheid of uit

lafheid, .iltijd de voorstellen van een ander goedkeurt, zelfs

waneer zijn recht en zijne plicht het anders eischen.

't AVordt ineest gezeid van eenen volksvertegenwoordiger

of van ecnon raad, die de slaaf is van een ministerieof van

eenen lardvoogd. borgcnicester, enz,

^JAMBERLEKE, zie B.

JAME, voor Ja wij. Zie J.v. Willen wij ook eeiis gaan?

Jaiuc. nri;.r nog niet seffens.

JAMER, ni. Wordt in eenige gewesten gezeid voor

faninier . Het is jamer, fr. c'est dommage. « Een ding is

Javier. « (Vaelande, passim.) » Dat een gru ende eenj'ae/ii-

mir vas om hoeren . » (G. Weydts.)

— Kit. lamer, iamnier.

— \.^•s\%y^^ES, jamerde^ heb gejamerd, o. w. Hetzelfde

als Janiniereu.

Den sticrman staet voor niij iQ Jaemeren en schreeuwen.

(Vaelande.)

— jAitERHEll), JAMMERHEID, v. Jammer. Het ware jam-

merheid, fr*. ce scrait dommage. Het is jammerheid <laarvan

(Het is spijtig dat zoo iets mislukt is, enz.).

— JAMERLIJK, adj. Jammerlijk.

Den opgedischten sin 'aojaemerlyk verkrenken.

(Vaelande.)—JAN, z. Pover-.

JANE, voor ja hij (zie JA). Komt hij? Jane.

JANEPIEREN,yV7«c//cr(/c, heb gejanepierd, o w.

kleint. op/(;. Arglistig antwoorden of spreken zoodanig dat

iemand er den zin van kwalijk opvatte en mislaid en bedro-

gen worde, hoewel men eigentlijk geene leugen gez>.

;

hebbe. Ge moet negein niet janepieren, hoor-je; nu

n

zonder eenige dubbelzinnigheid de zuivere waarheid zeg^''

:

JANTJE, o., vklw. van Jan.

— De arme jantjes, de kluivers, de wetteboden, fr. gar-

nisaires. De arme jantjes krijgen. Met de arme jantje>

liggen. Iemand de arme jantjes zenden.

—Jantje krut^jantje rut, jantje mil, worm in appeU

of noten. Jantje krut zit in dien appe!. Het zijn slechte nott u

waar jantje nul in zit.

JAREN, jaarde, heh ge/aard, o. w. Kinderspel be-

staande in eenen bal te rollen naar eene rij van zoo veel

putjes of kuiltjes als er spelers zijn; elke speler heeft zijn

putje, en hij in wiens putje de bal rolt, moet den bal nemen

en werpen naar zijne makkers die vluchten ; treft hij eenen,

deze krijgt een jaarken (zie JAAR) ; zoo niet, de werper

kiijgt er zelveeen : en hij die vier, vijf of zesjaaikens heeft,

naar overeenkomst, moet Aejaarkens verdragen. De kin-

ders jaren geern. Zij hebben eene uur lang gejaard.

— De kinders heeten dat spel ook keerskens branden
,

zie onder keerse.

—JAREN(werkw.),z.Xieuw-,\'erhonderd-,Verzeven-.

—JARING, z. Verhonderd-.

JASSEN, Jaste, gejast, b. v. Met eenen bezem in

't water wasschen, sprek. van aardappels, wortels, rajxn.

enz. waar min of meer aarde aan Ideeft. De poester ja-i

roode beetrapen voor de koeien. Ge moet die aardappeK

jassen eer gij ze schelt.

— Afpellen, sprek. van gekookte aardappels, Haast u,

jast de aardappels, dat wij de maaltijd beginnen

.

JAUW (wvl. jow, zie .\u), voor Ja wij. Zie J-\. Gam
wij morgen naar de kermis ? j.auw, mijn vriendje. — Xi t

te verwarren met Jouw

.

JEGEN, voorz. Hetzelfde als Jegens, even als men onk

alvooren, neven, telken zegt voor alvoorens, tw~<'ni.^,

tc/kens, enz.

JEGENODE, lEGENODE, v. Een oud w. i

E.-.V. Snell.aert (op Maerlants Alexander, x, 407) n

klaart door streek, landstreek. « Het mhd. kende even-

i^egenode, dat tot het moderne hd. Gegend inkromp. 1 1-

middeleeuwsche latinisten vonden geen' term voor ode, 1u
zij vertaalden het middelnederlandsch of middelhoog-

duitsch door contra-oda, dat eveneens inkromp tot het

italiaansch en spaansch contrada, het fr. eontre'e. » — Dit

w. vindt men meermalen bij onze vorige schrijvers. e \'\ t

lynen 1. roeden lants liggende binder prochie van SiniL

Cruus noortwest vander kercke, ende west by eenjeghenote

ghenaempt te drie brauwers. . (Registrc vande landcn van

S. Cruus by Bragghe, hs. 1615.) « Bezet, versekert ende

gheypotiqueert up twaelf ghemeten een lyne vichtich roe-

den lants liggende binder heerlichede ende prochie van

Zysseele verre uoortoost vander kercke ende noordt over

denAntwerpschen heerwech, m eene jeghetioode ^enaexnpl

ter Bolle. > — (Id.) « liiii ghemeten lands ligghende in de

prochie van Sint Salvators in eene leghenoode die heet te

Noordvelde. » (Regiistere van den manscepen van den

Here ter Buerch van Brugge, jaer 1468, fol. 35.) « Tgoed te

Noordvelde metter hofstede grachten ende met ecnder dreve
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. lien goede, ligghcnde binder procliie vau Sint Salva-

' in cone ieghenooJe die men heet Xoortvelt. :> (Ibid.,

J
. „! 1 501, fol. 23 Terso). « In een icghenoote die men heel

Noorlvelt. » (Ibid., jaer 1642.) «; In een ieghenoote die men

heet Noordtveldt. » (lb., jaer 1683, fol. 59 v.") « In een

ieghenote genaempt de hernesse. » (lb., jaer 1646.)

JEIK (in eene lettergreep), wordt in een deel van

ATaandcrcn gezeid voor Ja ik- Gaat gij wandelen ? Jeik.

JEMENI, JEMINI, JEMENIS, JEMENS
MENSCHEN, Uitrocping van vrees of verwondering.

Wei j6menis! wie heefter nog zoo iets gezien!

Je'mini! sey moeder Nelle,

Dat de spooken ujt 'er helle

Hun b3'sprongen in den nood,

Ay ! wy waeren alle dood.

(Vaelande.)

— Zie DJEEMENIS.

JENEVER, JENIJVER (wvl. jeniver en jen'U-

\'ER, /ie IKIJTEN). m. De vnicht van den jeneverstniik,

aalbeze. Roode jenijvers. Zwarte jenijvers. Wilte jenijvers.

— Koornbrandewijn, fr. genievre. Een glaasje jenijver.

— JEXEVERHOUT, O. Zie RIBES.

— JENEVERHUT, JENIJVERHTT, m. Jeneverstruik. —
Zie HUT.
— JENEVERK.U,I'', o. Verval van gezondheid, slepende

ziekte, als gevolg van overdadig drinken . Hij heeft het jene-

verkalf

— JENEVERLERZE (uitsp. -lezze, -Icze, zie RS), v. Jenever-

drinker, jeneverlutte. — Zie r.ERZE.

jENEVERSTRUiK, jENij\'ERSTRriK, m. Aalbeziestniik,

fr. ^rosfiller, 1. rihes ruhnim en nigrum.

JENIJVER, JENUIVER(wvl.jES'ivER,,rENr\T=R),

m. [[(t/c-lul'- als Jfnever. Zie aid.

JERUSALEM, /.. Bloedige-straten-van-.

JESUKE'N, o. Vlilw. van den H. Na.nm Jesv.s. Zie

,'iKr.v.

JEUDIG, adj. Ketzclfde als Jeugdig. Jeudig zijn. In

den jeudigen ouderdom. Die akkervrucht staat jeudig.

— Afl. Jeudigheid.

— Doch nooit zegt men Jeud voor Jeugd

.

JEUGD, v. VIeeschnat, fr. jus if<- viaiidf. Dat vleesch

K to veel gekookt, al de jeugd is er uit. Een stuk vleesch in

/ijne jeugd gebraden. De jeugd vloeil langs het mes, zoo

malsch is die spiering.

— Vaag, vettighcid, weHgheid van mest of grond. Een

land vol jeugd. Ale verliest hare jeugd als er veel manens in

zitten.

JEUGDPOT, m. Een aarden keukenvat uaarin men

vlccsch/ap bewaarl oni spij/.en te bevoiden, en/..

JEUKEBUBBEL, JOKKEBUBBEL, i . Hon

iikende bobbel of puist op het vel.

— In 't bezondcr heet men jeukebubbels de Zeekrauwte,

li . prurigo. In September krijgen de iuwoners van Noord-

X'laanderen vele jeukebubbels over gansch het lichaam, en

ilaarmedc, zegt men, gaan zij vrij van de koortsen. Zie

/r.KKKAiwr..

JEUKSCHOEREN,yt*«fo<rA<7«/-<fc, gejeukschoenl, o.

\v. Kriuaschoeren, de schouders ophaleu en wringen, hetzij

omdat men jenUte hesll, JKt/.ij dat m;n kouJ lieeft, hetzij

dat men onverduldig is. Hot iiire kind stond aan de deur

te jeukschoeren. Hij jeukschteit \an ongeduld, van ver-

langen.

't Ghebuerd eens soo t' schemijncke^ia*) een venue maecte,

Een wijf zadtter die wt haer schoot noten craecte

Hy (scheminkeH )s.eeck, jiteckschoerde, zach cp zijn meester

[zwaer

Emmers ten eynde van zijn consten staectc,

Liep naer t' wijf metten noten.

(Ed. De Dene.)

— Ook Jukschoeren en Jookschoeren. Kil. Huck-sthou-

dcren, hjimeros contrahere.

JEUNEN, b. w. Zieji-NNEN.

JEZEKE(N, JESUKE(N, o. Vklw. van den H.

Naam Jesus.

— Een beeld van het kindeken Jesus. Een O.-L.-V.

beeld met een Jesuken op den arm. Een Jesuken met de

bollewereld in de hand. * ()m die ellendige vveese te ver-

drucken, en \it\.Jesu!un syn appelljen te nemen. » (F. Van-

den Werve.)

— Jezuke op het ezelke spelen. Een kinderspel. Een

knaap zit te peerde op den neergebogenen rug van eenen

tvveeden die vooniitstapt gesteund door eenen derden die

voorgaat.

JOCHEL (uitsp. iogchel), m., mv. jockels. Wrek,

gierig meusch die 't al uitrekent tot den laatsten duit, en zoo

spaart dat hij zichzelven te kort doet. Dat is een jochel van

eenen vent. Die jochel is benauwd van te eten.

— jocHEi.ACHTtG. adj. Die spaart en spijkert lijk een

jochel. Ik zou niet willen zoo jochelachtig'zijn.

— TOCHF.T.INXE (met den klemtoon op /'«). v. Het

\Tou'.velijk ^ an Jochel. eene gierige vrouw.

JODENZWEET, o. Spotnaam dien men geeft aan

don A'ltentt'.i!. T'^len/,^v•?et drinUon.

JOEFFROUW, JOEFVROUW(\vvl.iornROWE.
zie OU en AU), v. JufFer, juflfrouw, fr. demoiselle; dame.

JOEN, voornaamw. VoorUw, fr. voire. Zie JON.

JOKHAAK, in. Bij voermans. IJzeren haak die vast is

onder aan list greel van een pserd, en waaraan de jokketen

verbonden is. — ZiejOKKEX.

JOlAlALZEN, joHialsde, heb gejokhaUd. o. w.

Krinsschouderen, jeukschoeren.

JOKKEBAND, m. Teuvel, leisel, de koorde die twee

ploegpeerdtn (of ploegossen) bij den breideiyo*/ of samen-

bindt, zoodat, ais het handpeerd zijdelings afkeert, het ander

volgen moet.

-=- Fig. Tegen den jokkeband trekken, met tegenheid of

weerzin gehoorzamen of iets verrichten. Het minst dat hij

moet doen Irekt hij tegen d'jokkeband. (Alg. VI. Idiot.)

JOKKEBUBBEL, m. Zie jeukebubbel.

JOKKEN (uilspr. ioHvn),jokte, lieb gejokt, o. w. Het-

/eirj. J^ Ki'.Ucn. jukken. tr. de'mangt-r.

— Art. Jokle. Jokkebubbel, enz.

JOKKEN (uitspr. iokken), jokU, gejokt. b. w. Aan

malkander verbindcn, Kil. jngare. De koorde, waarmede

men twee |)eerden bij Jen breidel jokt, heet een teu-'el of

een leisel.
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— O. w. Aaii elkander verbondeii zijn met den teuvel,

sprek. van peerden die aan een wagen of ploeg gespannen

zijn. Die peerden jokken te wijd (d. i. de koorde is te lang

die ze bij den breidel aan malkaar verbindl, en daarom

gaau zij te ver vaneen)

.

— Fig. Samenspannen. Zij jokken alien te gader tegen

den notaris, omdat hij van eene andere politieke meening is.

— Het j'okl niet, gezeid van personen die, zonder haat

of vijandschap te dragen, elkander nogtans niet gcnegen zijn,

anders gezeid het trekt niet. Er is lusschen lien bekoeling

gekomen, liet jokt niet meer. Er is juist geeu veete, maai het

jokt niet.

— Bij voermans. Wordt gezeid van de peerden die den

hals stijf houden en de voorpooten schrap zetten, om, bij

niiddel van den jokhaak en de jokketen, een^n wagen to

bcletten van te snel af te rijdeu langs eene helling. Een Jong

peerd meet leeren jokken. Dat peerd jokt niet wel. Een
peerd dat wel jokt.

—JOKKEN, z. Toe-.

JOKKERINGEL (wvl. -rungel, zie ind), m. Bij

landb. IJzereu ring die vast is aan het greel en denzelfden

dienst doet als de jolihaak.

JOKKETEN, m. en v. Bij voermans. Korte keten die

met het een einde vasthgt aan het voorste uiteinde van den

langen dijsel, en met het andere einde aan den jokhaak. —
ZiejOKKEX.

JOKSTE, V. ZielUKSTE.

JOKWEG, m. Verbindingsweg tusschen groote slraten

of banen, buurtweg, fr. chemin vicinal. « Alle straten ende

jock-weghen, her-weghen, nierct ende meulen-weghen sal

men schauwen den eersten dagh van Meye. » (Cost. v. Belle.)

« Kerck-weghen, iock-we^hen, maerct-weghen ende meule-

weghen.» (Cost. v. Veurne.) « Kerck-weghen, jock--<iwghen,

meule-weghen ende marct-weghen. «• (Cost. v. Ipre.)

— Dit woord (wiens eersle ieelfok behoort bij jokken,

d. i. verbinden, zie aW.) bestaat nog als eigennaam van

eenige stralen, b. v. le Eerneghem is een oude buurtweg die

de Jokweg hcet.

JOLDER, JULDER, persooul. vooruaamw. mv.
Ulder, ulieden. Ik heb jolder verwittigd. Ik reken naar
jolders te komen om jolder te bezoeken.

JON, JOUN en JOEN. Uw, fr. votre. Jon kleed is

vuil. Dit is het mijne en dat is het jonne.

JONG, o. Meisje, dochter, fr. fille. Een boos jong. Een
deugdzaam joug. Wiens jong is dat? De vader heeft zijn

oudste jong moeten berispen. « Threseken en leert nog niaer

om zijn' eerste communie. — Is 't zoo uog een x&fjongsken ?

— Rap, mevrouwe, ge moest het eens hooren klappen . »

(C. Duvillers.)

\Jonk is snel en hupsch van leeste,

Niet min snel en gauw van geeste.

(Vaelande.)

— Voor't mannelijk, zeggen wij Jongen, fr. ^arccn.
— Het verkhv. van fimg is Jongsken, en vAn jongen,

jongeni/e. 'Nog&BsM. Lambrecht gebruikt jnngsken 00k
\oox jongentje (knaapje) : « Hij (Placidus) was'het ioncxken
t' welckc Sinte JIaurus wtet water haelde. »

— Ook wordt Jong gebruikt voor Wortelscheut, fr.

drageon.Vie lauwriers worden beter voortgeplant bij stekkcn
dau bij jongen.

JONG, z. Duivel-, Galge-, Galve-, Hangel-, Hell -.

Honde-, K00I-, Meise-, Moor-, Jloore-, Xekker-, 0^•el!-

JONGDE, JONGTE, v. ]e\igi,fr. jennesse,je!,

age. Hij heeft in zijne jongde veel gereisd. In mijne eci~i

jongde was ik altijd ziek. De jongde doet veel d\vaa.sheden

bedrijven. « In een nieuw ionghde en ieucht. »
(J. David,

s.j.)

JONGEN, jongde, heb gejongd, o. w. Wordt gezeid

van eene dondervlaag die op de kimme broeit en groeit. Zie

MOEREX.

-JONGEN, z.Uit-.

JONGEN, m., fr. garfon. Ziede Wdb.
— Ah de djtivel een jongen was, zie DUn^EL.

-JONGEN,—JONGER, z. Kloef-, Knechl-, Leer-,

Speel-.

JONGER, m. Hetzelfde als Jongen, knecht, knaap, h

.

garcon. De jongers van de straat. De schooljongers. De
jongers kregen twist in 't spel. sMaeclidekensende/'cK^e'/t.

(Th. Van Herentals.) « Ghy jonghers noch ghecleed mett> n

eersten wambaeyse. » (Ed. De Dene.) « D' arme jongli, i

liet hy studeren. ? (I. de Grieck.) « \oa\ jonghers cnJ

dochters, oock voor ghedaeghde lieden. » (L. de Huvettei

— Wordt ook, even ^^ jongens, in 't mv. gebruikt v<

kinders in 't algemeen, fr. enfants. « Nooxjonghers, ouder-.

mannen en vrauwen. » (P. Bachetius.) « Yst dal vader lil

mocder vanden iongers niet ontsien en zijn. » (Th. \:in

Herentals.) « De ionghers volghen zoo zy d'ouders hebben

zien doen. » (Ed. De Dene.) « De jonghers zyn als em
gheschaefde tafel daermen in schilderen wilt. >

(
J. David, s. j . 1

—JONGER, z. —joNGEN.

JONGHEID, V. Jongeling, jorigman, fr.y«/):t'/!o«;/v

liene struische, eene kloeke, eene gezonde jongheid. \'^

jongheden moeten soldaat worden. Men was bezig met et

'

jongheid te begraven. Kent gij die jongheid ?

— Het mv. jongheden wordt ook gezeid in 't algenin ;

van jonge lieden en jonge dochters. De jongheden van bei-

1

geslachten. Er giiigen dien dag veel jongheden naar d.

kermis.

JONGTE, V. Zie JONGDE.

JONK, o., zonder mv. Dezen naam geeft men aar eenige

zieklcn die vergezeld gaan met eenen grooten uitslag van

jniistjes op den huid. Zie geeljonk, purperjonk, kood-

JO.NK en WITJONK.
— Even als/o«^behooit bij/W<^<i?, zoo ookjonk bchomi

bij jcitken,joken. Kil. Rood-jonck, Rood-joock.

—JONK, z. Gcel-, Geelw-, Geluw-, Gilw-. Purpei-

Rood-. Wit-.

JONKER, m. Wordt gebniikt voor Jongehng in 'talg..

b.jenne liomme. Joiiker, hoe gaat het ? Jonker, ik groet u.

— Het mv.jonkertjes, soort van anjelier, dianfhiK hnr-

batns L., fr. bouquet parfait, eeillet des poetes.

—JONKER, z. Gars-, Gers-, Truis-, Truisch-.

—JONSTE, /. Weer-.

—JONSTIG, z. —JTJNSTIG.

JONZE (uitspr. ionze), v. Slordig vrouwspersoon. Eene

jonze van een viouwmensch.

JOOKSCHOEREN, o. w, Zie jeukschoeren.

I
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JOOLE, V. Zie i..Kk;.i.

JOOS, m. Zie DJoos.

JOTJE (uitspr. sj'otje), o. De wang van eenen visch, het

eetbaie deel dat aan elken kant ligt van den kop van eenen

kabeljauw, enz. De \-isch\TOu\ven snijden den kop af van

den gezouten visch, en verkoopen de jotjes aan de peniers

die ze voorlveikoopen aan de arme menschen.

— Loop om jot/es, ga van hier, verdwijn uit mijn oogen.

— Hy heeftjotjes geeten, hij suft. (Deze spreuk schijnt

ODbitaan uit de gelijkenis \a.ajol/e en zotje in de uitspraak.)

— Vgl. fr. j'mie (wang), en jotUs (boegzijden van een

schip).

JOU, voornaamw. voor U, fr. vous. Ik heb het jou

gezeid. Dat is voor jou. < Soe wUlic joii gaen leeren van den

pocken. > (Jehan Yperman.)

— Pit \v. slaat ook bij Kramers.

JOUN, voom. voorlTw, fr. voire. ZieJOX.

JOUW (wvl. low), interj. van bhjdschap en triomf,

meest gebruikt bij de holders. Jouw ! wij zijn jouw. Ik ben

jouw. Tracht jouw te bollen. Ik bolde jouw (ik was nader

de stiiak dan mijn tegenstrever). Jouw liggen (naast de staak

liggen).

— Interj. van spot en schimp, meest gebruikt bij de

kinders die elkander uitsHjpen ; de eene zeggen ei jouw!
en de andere antwoordeiiyi?«K'yb;(K».'

— Kil.Jouw, io ! interjectiojubilantis et irrzdentis.

— Xiet te verwarren metjauw =ja wij. Ziej.A.u\v.

—JOUW, z. BoUe-.

JU. Zie JUL

JUBE. Dit beteekent eig. gebied, zijnde de iniperatief

van het \. jiiberv, gebieden. Het wordt gebruikt in deze en

. dei^ehjke wendingen

:

— Tegen iemand^ aan iemandjube zeggen, voor iemand

onderdoen, hem ak meester herkennen. Ik moet aan hem
jube zeggen in het schoon schrijven, in het zeere loopen, in

't latijn spreken, enz.

— Iemand te Jube brengen, hem dwingen tot onder-

danigheid. Ik zal dien wederspannigen knaap wel te jube

brengen. De koning bracht welhaast de oproerige stad te

jube.

— Tejube komen, zich komen o.iderwerpen, zich over-

geven. • Hy moeste tzjTider eeuwigher scande enJe clee-

nicheit te jube commen, oft hem lief of leet was. >

(X. Despars.) « In der raaniere dat zy binnen acht daghen

daer naer van zeKs teryV/fe ende ter ghenade quamen. » (Id.)

— Het volk spreekt dit woord djiebe uit, en gebruikt

meest het deminutief djiebeke. Aan iemand moeten djiebeke

zeggen.

JUBELARIS, m. Iemand die de vijf.^n-twintigste

veijaring viert van zijn huwelijk, zijn arabtsbediening, enz.

JUBELVIEREN,,/K*<-/t7^/-(fe, lieb gejnbehierd, o.

w. Vreugd bedrijven op een jubelfeest.

Siet hier den vogel Stnijs

Die door de smeden deser stadt

Gejont is en verciert,

Ter '.eren van dien weerden schat (H. Bleed)

DaerBru^he OTajiibel-viert.

(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)

JUDASBORZE (\\t1. -BrRZE, -beurze, uitspraak

-busze, -beiize, zie Rs), v. Eene hofbloem die in de Woor-
denb. pantoffeltje heet, in de wetenschap calceolaria L.

(van calceohis, pantoffeltje). De bladeren van deze plant zijn

in alles gelijk aan de bladeren van salie.

JUDASPENNINGEN. m. mv. Eene hofbloem,

lunaria biennis Mcench., fr. bulbonac, satine'e, medttilU de

Judas.

JUDASSPOCHEL, m. Soort van allerkleenste mos
dat men op steenen en pannen vindt liggen in vlekken die

er als gespouwen op zijn.

JUFFER. Zie iefer.

JUI (ml. re). Roepwoord dat men gebruikt om een

peenl te doen voortgaan, fr. hue!
— Om een peerd te doen achtetuitgaan, zegt men Huize,

Uize, en elders ook Duize.

— Om fen peerd te doen lechts afkeeren, zegt men Juit

(iuut), elders Juitho (iuutho), en ook Juitsom (iuutsom>, bij

ICiamers Hot, fr. huhau, hurhattt.

— Om een peerd te doen links afkeeren, zegt men Djo,

en elders Gene, Gere, en ook Geerom, bij Kramers Haar,

fr, dia.

JUIT, een roepwoord. Zieonderjm.

JUITEGOUWEN (wvl. v:TE.Q,o\\~e.y.),juitegouwde,

heb gejuitegouii'd, o. w. Jute-gow-gow-gow roepen om de

koeien naar den stal te doen komen. Juitegouwt een beetje,

ze zullen wel komen.

JUITEKOKER (wvl. uttekoker), m., metdenklem-
opjui. Hetzelfde of Rennekoker, rijdekoker, fr. escarpolette.

— Ookjuilekokoker.

JUITEKOKEREN (wvl. iutekokzren), juiteko-

kerdc, heb gcjuitekokerd, o. w. Schongelen, rennen, fr. se

balancer sur I'escarpolette. Zij hebben gejuitekokerd.

Kinders juitekokeren geem.
— Ook Juitekokokeren.

JUITEKOKO (wvl.roxEKOKo), m., met den klemt.

op de eerste en laatste sylbe. Schommel, schongel, andeis

ook Renne, fr. escarpolette.

JUITEKOKOKER, m. Zie jotekoker.

JUITEKOKOKEREN, o. w. Zie juitekokerex.

JUITEKOUW (wvl. lUTEKOw). Hetzelfde alsyu/, om
een peerd te doen voortgaan. Die een kind verlustigt met het

op zijne knie'n te wippen, zingt somwijlen :

Jutekowe! peerdje!

Xaar Rijsel om een steertje

!

Wilt het peerdje zeerder loopen

'k Zal 't een maatje haver koopen

!

Jute-jifte-jute-kow

!

— Vgl. TCIKHO.

JUITHO, ofJUITHOUW (wvl. itiTHo). Roep-

woord om een peerd naar de rechte zijde te doen gaan, fr.

huhau. — Zie Jul.

JUITSOM (wvl. iuutsom). Roepwoord om een peerd

na.ir den rechtenkant tedoen afkceren, tt. huhau.— ZicJUI.

JUKKEBUBBEL, m. ZiejEUKEBUBBEL.
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JUKKEN,/«/Jfe, hebgejukt,o.w. Hetzelfde aU Jeuken,

fr. dt'manger.

— Afl. Jukte, Jukkebubbel, enz.

JUKSCHOEREN, o. w. ZiejEUKSCHOEREN.

JUKSE (uitspr. inkse), v. Pniik, haarmuts, anders 00k

Dasse, fr. perruqiie. Eene jukse maken. Kenejukse dragen.

Eene schoone jukse. Eene jukse van knilhaar. Een man
met eene jukse. Zijne jukse stond scheef.

JUKSTE, JOKSTE, v. Hetzelfde als Jukto, jokte,

jeukte, fr. dcmangeaison. Jukste en weelde kan niemand

verdragen, maar pijn en armoe kan iedereen lijden. (Volks-

spreul;.)

JULDER, voornaamw. ZiejoLDER.

JUNNEN, jnnde, gej'imd, b. w. Jonnen, gunnen. Ik

jun hem zijn geluk. Ik jun het hem. Hij junt niemanl niet.

Jun mij dc vente, de nering, den penning.

— Alen zegt 00k Ik 'word de vente gejiind^ Ik hen den

penning gejtind^ enz.

Deze wending van een ww. in den passieven vorm met

een regieni (00k gekeiid in 't grieksch en in 't latijn, b. v.

florcs INSCRIPTI .\OMlN.\ regum, Virgil.) is zeer gemeen

in de sprek. taal. Dus zegt men (zie de Toekomst, 1879,

bk 225) :

Ik wierd daar mijne long gepeld. — Ik wierd daar eenen

stoel gebracht. — Hij is de worm doorgroeid. — Hij wierd

daar zijnen koeke geboterd. — Ik ben daar eene leelijke

poetse gebakken geweest. — Die zieke is den nig doorlegen.

— Hij is de plate gepoetst. — Hij is den bijs gesteken. —
Ik ben den duivel aangedaan. — Ik wierd den weg gewezen

naar de stad door een knaapje dat 'k daar vend. — Ik ben

mijne borze gestolen. — Ik wierd daar eene logen

opgehangen. — Ik ben bleed gelaten geweest. — Ik wierd

de zaak uiteen gedaan door mijnen gebuur. — Dezen die

een been of eenen arm afgeschoten waren. — « Velen wor-

den dezen oinzendbriefgezonden buiten hunne verw achting

misschien. » (L. Vanhaecke.)

— Zich junnen (wvl. eens jnnnen, zie EEN.s), behagen

scheppen, vermaak vinden in lets te doen of ergens te zijn.

fr. se plaii-e. Ik jun mij in de studie. Hij junt zich aan dat

ambacht. Ik jun mij niet in eene \Teemde streek. Hij junt

zich in het leger niet. Hij junt zich meer te lande dan in stad.

Junt gij u reeds in uwe woning? Dat is een mensch die zicli

nieversjunt.

Het Vlaemsch, waeraen geen talen kunnen,

Heeft in myn Vlaendren de overhand :

Waer zoude ik my toch hetei jimtien

Dan in myn Vlaemsche Vaderland ?

— Men zegt 00k jeutien, zichjeunen ; even als men 00k

kenncn zegt voor kunnen, konnen.

GoAjeiint ons kalm en vreedzaem varen.

(K. de Gheldere.)

—JUNNEN, z. Over-.

—JUNNING, z. Mis-.

JUNSTE, v. Jonst, gunst. lemandjunste dragen, hem

genegen zijn, it. porter affection a gjielqu'un. » Aenghesien

dat ghy niemanden meerdere jonste en raoest draghen als u

eyghen selven. » (J. Steeghius.)

Waerachtigh goeden Godt ick ben beschaemt te \Tagen

Cat gy my sondich mensch sout uwe ionste dragen.

(A. Poirters.)

— Eenige substantiefs, zooals junste, komste, knnste,

winste, woonste, enz. zijn gevormd van 't stamdeel des

werkwoords met den uitgang ste. — Andere met den uil-

gang te, zoo als begeerte, heroerte, nioeite, waschte, zaaite.

enz. — In Fr.-Vl. gebruikt men somwijlen den uitgang ste »

waar men overal elders te bezigt, b, v.

Bakste (baste)— baktc ; Bloeiste— bloeite; Broedste —
broedsel; Brouwste — brouwte ; Bunste — bunte ; Genoeg-

ste — genoegte; Groeiste — groeite; Jukste — jukte;

Ruimste — ruimte ; Schoonste — schoonte ; Trouwste —
lui'i'eli/k.

—JUNSTIG, -JONSTIG, z. Af-, Goed-, Over-.

JUTEKO. Zie JUITEKO.



K
K. Deze niedekliaker verwisselt soms met / .•

Gork, gort, fr. gruau. — Xlelke, milt, fr. laitancc. —
Mok, mot, ft. fossette. — llonkel, mnQtel, zie aid. —
Spelke, spelte, fr. e'pemitre. — Sporke, sporte, fr. echelon

.

— V'jk, vijt, fr. panaris. — Wijke, wijte, zie aid. —
Workel, wortel, fr. carotte.

KA, V. Zie KADE.

KA-. Deze sylbe in het begin van vlaamsche woorden is

ofwel 1° een voorvoegsel, nauw verbonden met ge-. in het

mceso-gotisch ga-, in het alemanisch ke, ka\ voorvoegsel

dat wi] bewaard hebben in eenige woorden, als kabooten

(booten), kalittteren (klutteren, lutteren), kawikkelen (\vik-

kelen), enz.; ofwel 2° onistaan uit eenen lasch in den grond-

vorm van liet woord geschoven, b. v. kadijsteren (k-ad-

ijsteren = kijsteren), kawauwen (Iv-aw-aiiwen = kauwen),

kaveetc (k-av-eete = keete), enz.; zie onder FL.\D.4iaiEN en

vgl. BA-.

— Men vindt ka nog in eenige adverbiale reduplicalien :

heisterkapeister^ herekadere^ rolderkaboUer, wysterka-

peeh^ enz.

KAADJE. <'. vklw. van Kade; zie aid.

KAADJESPEL, o. Zie k.\desiel.

KAAF, KAVE, v. Schouw, schoorsleen, fr. chemine'e.

De rook trekt door de kave. Ik zag van ver de kaven rooken.

Onder de kave zitten (in den hoek van den heerd). De
bliksem viel in de kave. De kave van een stoomtuig. Zoo
zwart als de kave. « T-y zouden uwe gerookte hespen uyt de

kax'e wel langen. » (C. Duvillers.)

— Hi) heeft nog niet anders gezien dan eene Have roo-

ken, liij heelt nergens kennis van.

— .Ifet liter te sfaan en niet te verkoopen, Ons kavet/e

niet kan rooken, die wilt geld winnen, mag niet ledig zijn.

— Er gaat daar niet anders uit als de rook uit de kave.

Wordt gezeid van een huis waar men uit der mate gieiig is.

— K.\.\F.VCHTERG.\LE, v. Zie KA,-iFN.\CHTERGALE.

— KA.VFBALK. m. Balk waar de kaafraantel op rust.

Caven, stant-vlieten, samaisen, kaef-balcken, not-stceuen,

strijck-houten endebalcken. »(Cost. v. Audenaerde.)

— KAAFBANK, m. Boordel of plank vooraan het mantel-

hout van eene kaaf, waarop gemeeLlijk teljooren en ander

kateil ten toon staan. Anders ook Kaafberd, Kaafboord en

\'atebank geheeten, fr. rehord d'une eheminee.

— KAAFBERD, O. Zie KAAFBANK.
— KAAFBITTER, m. Roet uit de schouw, fr. suie.

— Men zegt ook enkel Bitter, en van daar het fr. bistre

(rnetzwart).

— K.VAFB0ORD, O., K.\AFBOORDEr., m. Zie K.\AFBANK.

— K.\.\FriZER, o. Schoorsteenplaat, een dik ijzeren blad

dat tegen den veurster staat in den heerd, fr. plaque de che-

mine'e. Te lande neemt men het kaafijzer uit, en, na het

gereinigd te hebben, legt men het plat op den heerd, cm er

paluUen op te bakken.

— KAAFKLLEED, o. Eene gepijpte of geplooide schroode

lijnwaad of dergelijke stofTe, geperkt of gebloerad, hangende

onder aan den k.iafbank om het mantelhout te dekken;

anders ook Omloop en Vrieze genaamd. bij Kramers Val,

fr. tour de chemine'e. Het kaafkleed afdoen en wasschen. Het
kaafkleed hangen. De vliegen zitten op de kaafkleeden.

— K.\.\FMAXTEL, m. Schoorsteenmantel, het gemetselde

deel van eene schouw beneden de zoldering, rustende op
het mantelhout en ook op de standtlijken als er zijn, fr.

manteau de eheminee.

— ka.\fn.\chtegajVL, kaafachterg.'VLE, m. Een
vogel anders ook Nachtegaal-bliksteert geheeten.

— kaafnoot, k.\afnote, k.\afneute, v. Elk van de

stiikken hout die, horizontaal aan beide kanten van den

schoorsteen, boven in de standflijke gemetseld, en met het

vooreinde aan het mantelhout vastgetimmerd zijn ; ook
Neutelhout genaamd. Eenen nagel in de kaafnote slaan om
er lets aan te hangen. — Zie NOOT.
— KA.\rVAGER, m. Schouwvager, fr. ramoneiir.

KAAI(E, V. Stechel, kleene muur van omtrent twee

voet hoog en een voet en half dik, langs een water ora te

beletten dat er kinderen invallen of wagens inrijden, fir.

rebord d'un quai, d'un pont. Eene kaaie metsen langs de

,
reie. Op de kaaie zitten. De jongens vinden lust in het

kruipen en loopen op de kaaien. Hij sprong over de
kaaie in 't water, i Binnen welcker middelen tijt te Brugghe
snachts bij messchive diversehe persoonen waer hier waer
daer, in die Reye versmoorden, zo dat mer, ter cause van

dien, van dier tijt voort allinc.x zo nieer cayen ende yseren

baylgien an maecte. •> (N . Despars.)

— Bij zoutzieders. De muur rond de vieringe waarop de

panne vastgemetseld is. De kaaie van de zoudziederie is

omtrent twee voet hoog en bijkan een voet dik.

— De kaaien van eeuen keldertrap zijn de schutniuurtjes

die men somtijds ziet aan beide kanten van den ingang van
eenen kelder.

KAAI(E, v. In het hinkspel, zie K.\DE.

— kaaibed(de, o. Zie kadebedde.
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—KAAIE. /. Haaie-, Los-, Rape-.

—KAAIEN, z. Koppe-.

KAAIKE(N, o. Mislukte zaak, slechte uiUal. Het is

een kaaiken. Ik vrees dat het zal een kaaikeo zijn. — Vgl.

Bekaaid.

KAAIKE(N SPEL, o. ZieKADESPEL.

KAAIRECHT, o. Kaaigeld, belasting of tol op het

lossen en stapelen van scheepsgoederen langs de kaai van

eenen kom of van eene reie, fr. quaiage.

KAAISJOUWEN. kam'sjouwde, heb gekaaisjouwd,

o. w. Zie K.xsjorw'EN.

KAAISPEL, o. Zie kadespel.

KAAIWAAIEN, kaaiwaaidc. Izeb gekaaiwamd, o. w.

Luieren, ledig staanofgaan, slenderen, lanterfanten. Die

werkman verdient zijne daghuur niet ; den he'ft van den dag

staat hij te kaaiwaaien . Hij is naar de stad gaan kaaiwaaien

(gaan wandelen zondcr bepaald doelwit). Ik ga eenen keer

gaan kaaiwaaien (in het veld rondwandelen gelijk een lan-

terfantl. In de straten kaaiwaaien, (t. flaner.

KAAIWACHTER, m. Werkman die langs de kaai

ledig staat en wacht tot dat er een schip toekomt dat moet

gelost of geladen worden. Men vindt veel kaaiwachters te

Brugge.

KAAK, KAKE, v. Schalier van eenen steeger, van eene

peerderolle, euz. Zie SCH.VLIER.

Kake door bet, ook tavel door bek of Itcnel door den

bek, wordt gebruikt in de volgende zegswijzen :

— Kake door bek zagen. Bij timm. Eenen boom in

planken zagen, zonder hem eerst te beslaan of te beschalen.

Zaagt dien boom kake door bek. — Zie hersex.

— Kake door bek werken of metsen. Bij metsers. Over-

hands,eene streksche en eene potietsche laag briken niet-

selen.
,

— Kake door bek nemen, effen op neroen, zonder uit te

kiezen. WUt gij van mijne appels koopen, ge moet ze nemen

kavel door den bek. Een pond geemaats koopen en ze

nemen kavel door den bek.

— Kake door bek Happen, onbezounen sprcken, alles

zeggen wat in den ziu komt zonder eenige bescheidenheid

of beraad. Hij klapt kake door bek (hij praat door linnen en

woUen been, bij Kramers)

.

— Te Brugge heeft kaak ook nog den zin van fr. cocht,

d. i. kerfstok (waarop de bakkers, enz. vroeger door

kertjes rekening hielden van hun verleend krediet). Brood

halen op de kake (op den kerf, te borg, fr. a credit). Het

is op de kake (op den plak). Hij heeft de kake in dien

winkel. Hij staat daar met eene kake (met eene schuld).

—KAAK, —KAKE, z. Roelte-, Rol-, Rolle-, R00-.

— Vgl. -K,\KI.N"G.

KAAKAARD, m. Wordt gezeid van iemand die, in

eene openbare verkooping, de eerste zijude om te hoogen

of te bieden, niet aigehoogd wordt, zoodanig dat hij van den

eersten slag koopman is. Hij was kaakaard. Hij stond ver-

wonderd van kaakaard te zijn.

KAAKBERD, -BARD, o., mv. -berdels, -bardels,

-beriels. Kant- of zijdeplank aau eene karooie of bak- of

kruiwagen. De kakeberdels uitnemen

.

KAAKHARNAS (wvl . ook k.\kh.\rx.\s, zie kl^nk-
^ERK.), o. Het kaakbeen, het kiunebakken, fr. mdchohv.
Zijn kaakharnas doet zeer. Het kaakhamas uit de note
geeuwen (zich overgeeuwen, zoodanig geeuwen dat het
kaakbet n er van ontwricht worde). « Zoo wierdt wt de sladt

zijn onAerste caiernds af gheschoten met die tanden. .(C.
. Vrancx.)

Dat tcaeckharnasch es gheel huter zwe ontschutst

(Ed. De Dene.)

Den breijdel en den loom die moeten hun bevrijen

En 't kaeck-arnas besnijen.

Q. de Harduyn vert, in cha>no etfreno maxillas eorum
constringe.)

— Het sti/fkaak/iarnas, eene sterke optrekking van de
spieren der kaakbeenen die blijven stijf staan, fr. sarrete,

trisrnu-S.

— Kil. Kaeck-hamasch, maxilla.

KAAKSMEET (wvl. ook kaksmete, zie kl.\nk-

VERK. , v. Kaakslpg, slag op de wang, fr. soiifflet. Eene
kaaksmete krijgen. Kaaksmeten geven. «-Die kerckscheyn-

ders gheven hem menighen kaeci-smete. > (P. Canisius.)

« Hy omtfink eene caecsmete uyten hemele daer hy plat

j
neder ter eerden viel. » (X. Despars.) <• Vande kaecksmeet

ende sendinghe tot Caj'phas. » (F. de Smidt.) « Een' kaeck-

smeet krijght men daer noch by. » (B. van Haeften.) « Als

my een andeie gheven wilde een caeisntcte, ick mach
belelten met mynen zweerde. » (I. de Damhoudere.)

KAAKSTAAL, m. Eene kruisbloemde plant, sinapis

an-erisis L., anders ook kaken, kakezaad, bruis, enz.

geheeten

.

KAAKTAND (wvl. ook k.\ktand, zie klanka'.), m.

Baktand, kies, maaltand, fr. vidcheliere.

— lematiit eenen kaaktand lossen, veel doen betalen

(naar 't voorbeeld van kwakzalvers die tanden trekken). Die

advokaat zal ii eenen kaaktand lossen. Men heeft hem daar

eenen kaaktand gelost

!

KAAKWOMPEL, KAKEWOMPEL, m. Eene

handbreede strook tijn lijnwaad die de waugen bedekt van

de nonnen in Sint Jans hospitaal te Brugge.— Zie woirPEL.

KAALAARD, m. Die kaai is van hoofde, fr. un

(Jiomme) chauvc.

— Fig. Die weinig ofgeen geld bezit; die weinig of geen

verstand heeft.

— Van Kaalaards bende zt/'n, arm zijn.

't Was een volk van kaelaerds bende

Ingesetene en bekende,

Bacchus-vrienden, slempers rot,

Minnaers van den lekke-pot,

Uytgeschudde winkeliers,

Pcnne-lekkers, bankroutiers.

(Vaelande. \

— Vgl. Doolaards bende.

KAAMPST, m. Zie KEMP.

KAAMPSTZAAD, o. Zie kempz.\.U).

KAAN, KANE, v. Hetzelfde als Kaam, wit schim-

melbrokje dat op het bier drijft, fr. fleiir. Er komen kanen

op het bier als de ton bijkans afgetapt is.
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~-^ In 't Zuiden van Frankrijk zegt men channe en dian

voor de kanen die op den wijn komen.

— Vklw. kaantje wordt veel gebniikt voor Brijzel, luttel,

beetje, weinigsken. Een kaantje zoiit. Een kaantje geld. Hij

is geen kaantje beter dan zijn lirocdcr. lie had er geen

kaantje plezier in.

— Profijtje, kleene winst, hazaard . Een kaantje hcbbcn

aan lets.

KAAN, KANE, v. De kaan van eenen ploeg is een

])lat onigeplooid ijzer dat, als eene Uap, gescUoven wordt op

het vooreinde van den ploegbalU en er aan gevestigd wordt

bij middel van eene ijzeren spil of kaaubout. Aan de kane

hangt een ijzeren ring, die men dc Ooge noemt, en aan

die ooge een ijzeren haak, Zoolhaak geheeten, die in de

voleie grijpt waar de peerden aan gespanncn zijn . De kane

is gemeenelijk vier vingers breed en een voet lang, met

verscheidene gaten doorboord. — De kane wordt elders ook

Beugel genaamd.

— Vgl. Kennewc.

KAAN, KANE, v. Oorveeg, fr. ioiifflet, mornifli:

Eene kane geven, krijgen.

— Harde slag dien men geeft met de hand tegen eenen

hal dien men weerkaatst, of met eene bol tegen eene audere

bul die men wegschiet, of met eenen stok tegen den pinker

dien men opslaat, enz.

KAAN, KANE, v. Licht en dunne wandelstok, fr.

cannc, hadim-. Eene rieten kane. Met de kane in de hand,

lemand (eenen slag) \an de kane geven.

KAANBOUT,tKANEBOUT, m, Bij landb. Ijzeren

spil die de kaan aan den ploegbalk vestigt : ook Beugelbont

genaamd.

KAANKOEKfE, m. Zie krakei,.

KAANRAPER, KANERAPER, m. Een woorddat

in 't j-pel van i-'utje-bak dengeneu aanduidt die de marbels

opraapt welke, in het schokken, uit dt-n put wegspaarzen.

KAAP, V. Zie kape.

*KAAR, o. Wordt in Limbnrg en Braband gebruikt

voor Biekorf, zegt het Alg. I'l. Idiot., en zoo vindt men
het somwijien bij H. Herp, eenen Brabander van de vijf-

tiende eeuw, die zegt b. v. « Alsoe als een bie wt vlieghel

om te vergaderen dat honich uten bloemen ende te brengen

in dal kaar. » — In \ laanderen is dit woord niet gekend.

KAART, o., vklw. kaartje (wvl. kartje, zie KLANK-

\ i:rk.). Kwart, fr. quart. Een Uartje frank (25 centimeu).

Die stad is drie kaart van hier. Eene el en een kaart. Een

kaartje bier (fr. nn quart de tonncau).

— £c>t kaartje bet. in eenige streken Derlig stuivers, of

1 •
J
frank (il. i. waarschijnlijk '/^ van eene kroon, oude

nniiit).

—KAART(E, z. Dood-, Pei-, Tel-.

—KAARTEN. /. .Mi>-.

KAARTSCHOOL, KWAARTSCHOLE, v. tie-

woonlijke verzameling van personen om met de kaart te

spelen. De priester predikte tegen de kaartscholen omdat er

daar te veel misbruiken aan waren. — Vgl. Barbicrschool.

—KAAS, z. IJs-, Marolle-. Wuhe-.

KAASBLOEM (wvl. io\ASBi-OMiiiE), v. Eene water-

plant met groote bladeren (waarop men voortijds wel boter

en kaas leide voor de frischheid), nympliea alba L., en ook

dc nymphen hitca L.

KAASBOL(LE, v. Ciroote houten bol die aan eenen

hollandschen kaas gelijkt, en in het spel eene rechte richting

volgt, in tegenoverstelling met de kmllebol. Er zijn twee

soorten van kaasboilen : 1° groote kogelromle (fr. sphere)

om in de pasbaan te spelen ; en 2" platte ronde die met eene

baat gedraaid zijn en gebruikt worden in de gcmeene bol-

etragen.

KAASGRAS (wvl. -gar.s, -gers), o. Eene grassoort die

veel in magcre bosschen groeit, en wier Stengels tot pijp-

stiers gebruikt worden, nrundo sylvatiea'Si<A\x:\A., agrostis

arundinaeea L.

KAASJESBLAREN, o. mv. Eei e plant andeis ook

K.aasji'skruid en I'a]ipel genaamd, fr. fromageon, 1. malva

rotundlfolia. — Das genaamd om de kaasvormige gedaante

\aii hare zaadhuisjes.

KAASJESKRUID, o. Zie KAASjF.sBr„\REN.

KAASKLOK(KE, v. Glazen stolp die over kaas staat

op tafel.

KAASMAREI, m. Zie K.\SMAREI.

KAASMAROL, m. Zie m.\rolleka.\s.

KAASMOOR, m., vklw. kaasmoorke{n. Moor of ko-

peren kctcl met hcngsel en tuit, en eenen wijden ronden

bulk op wijze van eenen hollandschen kaas. Een groote,

een kleene kaasmoor. Thee schenken uit eenen kaasmoor.

Den kaasmoor meedragen naar den akker om er uit te drin-

ken als men dorst heeft.

KAASPOKE, V. Vierde maag bij de lielkerende dieren,

fr. eaillettc. — Zie PEXSE.

— Het tweede deel van dit woord, poke, staat bij Kil. in

den zin van Maag, 1. ingluvies, fr. poche. — Vgl. Luize-

polce (luiszakl.

KAATSBAL. m. Zie KAAisEiior,.

KAATSE, KATSE, KETSE, v. Een slag bez. met

de hand. Hij gaf den bal eene geweldige kaatse, dat hij

over de huizen vloog. lemand eene kaatse (kaakslag) geven.

Eene kaatse krijgen. Hij gaf den kolfbal eene kaatse (eenen

kolfslag) dat hij in stukken sprong.

— De bal of het blokje hout, enz. dat men met eene kolf

voottslaat, anders ook Hellekappelle en Zeuge geheeten.

~ Kaatsbal, fr. cteuf; pelote.

— De katsen leggen, de plaatsen teekenen waar de bal

zijnen loop staakt, fr. niarqtier les ekasses(nu/eu depaume).

KAATSEBOL, KAATSBAL, KATSBAL, m. Bal

om te kaatsen. Harde kaatsbol. ZaclUe kaatsbol. Den kaatse-

bal doen bolsen. « Haghelsteenen al zo gioot als hennen

e\'eren ofle raitieholten. » (N. Despars.)

KABAANHEER, m. Zie kavaanheer.

KABAAS, m. en o., mv. kabazen. Hetzelfdeals Kabas,

atnikoil, fr. eahas. Zij legde de citroenen in haren kabaas.

Met het kabaas aan den arm. « Van de blaercn vlechten sy

kabaesen. » (P. Devynck.)

Zy komen met een vol kabois

Van wafels en koekjens

Gewoiiden in doekjens.

(Volkslied, xvu eeuw.)
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Den hond tc vloyene, fcabaes te draeghene,

Eq de lever le slickene zonder zout.

(Ed. De Dene.)

Een kahhaes van seven pond
Van de schoonste Sm\Tna-\TgeD.

Men ze.et 00k Karbaas.

(Vaelande.)

KABAATJE, o., klemt. op boat. Eigennaam le Kort-
'j'^ gcgeven aan elken kaafvager (fr. ramoneitr). Onze
kaven nmeten gevaagd woiden, ga en zcg dat kabaatje

komc. Zoo zwart als kabaatje. Ik zag kabaatje voorbij

giiau.

— Ook gebniikt in den zin van Bijtebauw, om kinde-

ren tc vcischrikkeu. Kind, koni in hnis, kabaatje zou u
pakkeu.

KABANE, v., zonder niv. Gczoden zoclcmelk met
suiUer en kaneel ; anders ook Antentrul geheeten. Kabane
maken. K.ibane drinken.

KABANE, V. Zie kavani; en io\ben.ne.

KABASSEN, kabaste, gekabast,h. w. met den Idem-

toon op bas. Dooden, kaduiner, fr. ttier. Eene hen of
kieken kabassen, een keiin kabassen voor de maaltijd.

KABAZEN, kcbaasife, ^ekaboasif, b. \v. Behendig in

"t kab: a^ -i i,c:i, hcimelijk wegnemen, stelen, U.cscaprrofer,

»7t7(/(/ ,k;i i.iitv. Kil. Kabassen, stirripert:

Die Imerlicr tresoriers maecken van die gheerne cabasen,

Zyn zy niel zot?

(Ed. De Dene.)

— ". w. met hebben. Arm aan arm gaau, sc donticr Ic

bras. Zij s;ingcn al kabazeiide. Geliefden die kabazenile

waadclen

.

— < A cabas, bras dessus bra,s dessous. Probablement de
tibas' : pa.sser le bras sous ceiui d'uue aatrc personne

. imme sous une anse de panier. » (Diclionn. de la languc

\\^aIIonnc, par Grandgagnage, bl. 5)— Men z.-'gt ook Karbazen.

KABBERDOES, ni. Zie kapperuoes.

KABEDDE, o. Zie k.vdehedde.

KABEELEN,v(-oA«/rf6- (wvl. ook kabccidege, zie l.M-

PERFECT), heb gckabeeld, o. w. met den klemtoon op
de scherpl. <v. Helzelfde als Kabillen.

KABEEUWEN, i.. w. Zie K..UJILLEN

.

KABELJAUWOOGDE, adj. Die oogen heeftgelijk

een kabeljauw, groote oogeu die iiitpuilen tot reis en reis

liet vooihoofd, fr. y/«« dcs yciix demonic. Eene kabel-

jauwoogde vrouw. Kabeljauwofigde zijn.

KABENNE, KABANE v. Groote of klcene benne,
koif, mando, fr. banric, bc?i>ic. Owla kabanen zijn gevaarlijU

voor de wecgluizen. Eene kabenne vol kricken. Se naaister

legde lia.rcn twijn, scliaar en naaldekokcr in eene kabenne.

KABEULEN, o, w. Zie krabeui.en.

—KABEULEN, z. Af-.

KABIJSTEREN, kabijstcrde, heb olben gckabi/shrd,

o. w. Sue] voorispocdea, loopen. Ik kabijsterde naar huis.

tie moest hem zien kabijsteren. — Men zcgt ook Kavijste-

reu, en Schavijstereu (s-kavijsleren).

KAB

— KABIJSTEREN, .:. Af-, Binnen-, In-, Weg-.

KABILLEN, tabr/Jc, /icb o-ekabi/d, o. v,-. Snaieien en

rellen, lever, houden en gedniisch maken, van personen die

dooreen klappen en malkaar overschreeuwen.

— Krakeelen, kijven en twisten, fr. se giierellcr, batail-

ler. Man en vrouw kabillen daar weerora. Zij liggen aan

't kabillen

.

— Men zegt ook Kabeelen, Vgl. 1. cavillari, sp. cavilar.

— Kortr. hs. heeft Kabeeiiwen : c Toens \viermer ginster

scabauneleck a la bonde te cabecinvene en foutumaceren. »

KABOESER, m., met de scliuifelende 5. Wordt gezeid

van eene peer, appel, pompoen, enz. die zeer groot is in

zijne soort. Is dat een kaboeser ! Een kaboeser van eenea

appel. Kind, ik ga u eeue pere geven gelijk eenen kaboeser.

— Vgl. Moevliond, Pagadet, Bonke, enz.

—KABOLDER, z. Rolde-.

KABOOTEN, kabootte, gekaboot, b. w. doch meest

o. u. Booten, met hcrhaalde slagen slaan. lets kabooten

(slap en gedAvee maken met gedurig te slaan
J. Op iemand,

op lets kabo.ten. Kaboot er maar op. Hij wierp hem ten

gronde en kabootte er op met alle geweld. — Zie booten.

KABOOTEREN, kabooterde, gekabootcrd, b. w.

doch moest o. v.-. met hebben. Lambooien, met herhaalde

slagen slaan. De derschers kabooteren de graanschooven

met den vlegel. Vlas kabooteren met eene plara,akke. Op
iemand kabooteren. Op eenen stijlboorigen ezel kabooteren

om hem voort te krijgen.

— KABOOTERLNG, V. Pak slagen, fr. claquadi: Eene
kabooteringe geven, krijgen.

KABOTS, bijvv., met den klemtoon op bots. Ploflings.

Hij liep kabots met zijn hoofd tegen den muur.
— Te Brugge spreekt men taboiiks uit even als bojitsen

(voor botscn), enz

.

KABOTSE, v., vkhv. kabotscke(i> . Zie levBirsE.

KABOUT, en ook KLABOUT, m., klemt. op bout. .

Houten scliotel. Nap bij Kr., fr. sc'bile. Xeusdoeken was-

sthen in eenen kabout. Een kabout vol aardappels. Dc
kabouten zijn geen tobben. Een kabout met slabbering

voor den hond. Kokende water gieten in eenen kabout.

Een mellischotel is een l>about. Een groote,. een kleene

kabout. — In sonimige plaatsen zegt men Houten kabout,

ofschoon al de kabouten van hout zijn.

— levtands haar snyden met een houten kabout, bet

necrhangend haar rondom af bloktoppen zoodanig .als of

men, onder 't snijden, den rand volgde van een houten

schotellje dat men omgekeerd houdt op het hoofd.

— Vgl. Kawette. Kil. Botte, butte, Joli'um, area, cupa.

KABUISCHE (wvl. kabusche, zie ui), v. Sluitkuole,

fr. choH cabiis. Eene groote, eene kleene kabuische. Een

schamel met kobtiisclien beplanf.

KABUTSE, KABOTSE, v., klemt. op but. Eig.

hetzelfde als Kapuits, K3(r)poet.s, da; Kramers vertaalt

door bonnetfourrepour I'hiver, tapabor, capuce.

— In 't alg. Eene muts, pet, klak, fr. casquette, bonnet

phrygien, calotte greegue.

— Kruinmutsje, kleen plat kapje van leder of laken

zonder klip ofrand, en doorgaans enkel den schedel bedek-

kende, fr. calotte.
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o Krinklende winUlende watcrding,

Met 't zwarte kabotseken aen.

(G. Gez.)

— Ill Brab., Antw. en dc Kempen bet. ^o/j, v een

kleiu hoofddelisel zonder of met boorden dat aleen 't boven-

sle deel van den schedel bedekt, in 't fr. solide; 00k ecne

ronde mansmuts, fr. bonnet ffnx. To huis of in de Icerk

draagt hij altoos eene pots. Mennck-en, neem u\v potslccn

af. (Alg. VI. Idiot.) — Zie KA-.

-KABUTSE, z. Spoel-.

KACHAAIEN, kachaante, hcb gckachaaiJ, o. w.
Orbcsclioft lachcn, schaterlachen

,
gi negabben, galferen,

1. raihinnari. — In de eene stroke is de Idemtoon op kack,

in de andere op aai.

— KACUAAIER, m. Galferaar.

KACHEL, 0. Zie k.\chtel.

KACHELEN, o. w. Lullepotten ; zie kochelen.

KACHSEL, o. Zie k.\chtei,.

KACHSELEN, kadiseU,; heb gekachscld, o. w. Zie

KACHTEI.r.N.

KACHSELGAT, o. Zie kachtei,g.\t.

KACHTEL, KACHSEL, KASSEL, o. Jong veii-

len, fr. ponluJion, jciiiie pouliiin. Een schoon kachtel.

Kachsels opkweeken. « Weeden, verpacht voor vette-

weeden en moghen niet ghebroken sijn, noch ghemaeyt,

noch beleyt met peerden ofte cachtelcn. » (Cost. Berghen
S. AYinocx.

— Tuinman heeft daarvoor Kachel dat wij ook gebniiken.

—KACHTEL, z. Hengste-, Hingste-, Merrie-.

KACHTELBED(DE, o. Dc lijfmoeder eener 111 rrie,

fr. 'nalriif d'utu- jument.

KACHTELEN, kachtdd,; gckachtHd, o. w. Eon
kachtel werpeii, fr. pottUncr, metirc bas itn poulain, line

poiiliche.

— Fig. Uitschieten, uitvallen, sprekende van eenen
opper of sclielf of van eene lading waar een deel van los-

gaat en uitvalt.

— Ook Ivachselen en Kasselen.

-KACHTELEN, z. Mis-, Uit-.

KACHTELGAT, KACHSELGAT, o. Het acliter-

>t; of di;- kroppier van een kachtel.

— Wordt gezeid van eene koe of kalf met eenen grooten

ronden aars gelijk de kroppier eens kachtels. Die koe heeft

een kachtelgat. Die koe, dat kalf is een kachtelgat.

KACHTELMERRIE, v. Merrie die drachtig is, die

bckachteki is, U.jiiment pleiite.

— \'gl. Ki.lfkoe ea Lammerbeite.

KACKERT. bij Kil., zie iovkkernesx.

KACK-IN-NEST, bij Kil., zie iCMCKEftNE.ST.

KADANSE, v., klemt. op dan, Dansktoeg, herbergje

«aar "s /.oiulags gedaiist wordt, fr. guinguettc. — Dit

woord hoort men reel te Brugge.

KADE, KA, KAAI'E, v., vcrklcenw. kaadje en kmu'-

if[n. Plat stukje hout of steen dat men in het hinkspel met
den voet voortschopt ; anders oo.c lIinkebom(me, Kallecn
Tjinke genaamd, h.pa/et dc nicrelle.

— Kaadje schoppen, kaaike schoppen, kalle schoppcn,

hinkelen, h.Joner a la merelle.

— De Ka of Kade is ook nog De bolle of een ander

voorwerp dat men vooruit werpt om tot een doel te dienen

waar men naar bolt, fr. cochonnet. De Ka bollen langs eene

straat.

— Vgl. Ketse.

KADEBED(DE, KA-BED(DE, KAAIBEDlDE,
o. Hinkhaan, hinkperk, fr. nicrelle.

-KADEISTER, z. Hrisler-.

KADESPEL, KASPEL, KAAISPEL, KAAD-
JESPEL, KAAIKElNjSPEL, o. Hinkspel, jeu de
cloche-pied, merelle.

—KADETTE, z. Rette-.

KADIEZEN, b. w. Zie IwVDijZEN.

KADIJSTEREN, kadi/sterde, gekadysterd, b. w.
Kijsteren, wegjagen. De jongen kadijsterde de hoenders

nit de akkerv-rucht.

— 0. ^\'egloopen. Hij kwam uit de school gekadijsterd.

— Zie onder klad,\kke\, en vgl. Keisteren.

—KADIJSTEREN, z. Af-, Buiten-, Voort-, AVcg-.

KADIJZEN («vl. kaijizen), kadi/sde,gckadifsd, b. w.

Vermilen, verwisselen, fr. troijuer. Een oud meubel kadij-

zen voor een nieiiw. Zij hebb.>n hunne peerden gekadijsd

(kop over kop gekavellot).

— Veroorbooren, dcor gebniik of mittiging verteren,

opeten, opmaken (met eene zaak voor onderwerp). Men
ziet die hiannen maar, als er lets te kadijzen is (als er iets

ten beste gegeven wordt), anders komen zij niet. Het zal

algauw gekadijsd zijn (opgemaakt zijn, sprekende b. v. van

jongens die lekkernijen of drinkgeld gekregen hebben). Hij

kwam te laat voor de maaltijd, en vond niets meer te kadij-

zen. Is er hier niets meer te kadijzen
"-

— Bij iemand iets verrichten dat eenige winste bijbrengt.

Werklieden uit het Zuiden gaan jaarlijks naar het Xoorden
om er den ocgst te pikken : en als er niets meer te kadijzen

is, keeren zij weder naar huis. Er valt hier niets te kadijzen

voor u : trek maar weg. De vannemaker, die zijne ronde

doet van den eenen landbouwer naar den anderen om de

beschadigde vannen te herstellen, vindt hier en daar nog al

iets te kadijzen.

— Woorden wisselen, tegenstribbelen, afkeiu-ende aan-

merkingen maken op httgeen er gedaan of gezeid wordt.

Gij hebt hier niets te kadijzen (niets te zeggenj. Ge meet
daar niet veel Icadijzen, of ik sla u in den grond.

— Ook Kadiezen, Kandijzen, Kandiezen.

KADIK, m., klemt. op ka. Zoo noemt het volk wat in

de apotheek Radix angelica hect. Eenen stuiver kadik

halen bij den apotheker. Eene geneverflesch met k.adik

pinten (zie pinten).

KADODDEREN, o. en b. w. Hetzelfde als Kadottc-

rcii. — Zie ook lie <vw/. aid.

KADOTTELEN. kad,>ttelJe,gekadotteld, b. en o. w.

Zie KAiiiu rEREN.

HADOTTER, m. Katijvig meusch, fr. homine chetif.

Een oude kadotter van eenen vent (wiens lichaam, of

't ware, lutterspeekte is), fr. vieillard chetif. — Vgl. Kadul-

letje.
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—KADOTTER, z. Pies-.

KADOTTEREN, kadotterde, lieh gekadotterd, o. w.

Sterk daveren, dotteren, klotereade schudden of wikkelen.

De wagen kadottert op den steenweg. Die venster kadottert

in de sponning, als het waait. Het liuis kadotterde van den

donderslag. Hij stond tekadotleren van de koude.

b. -w. Een kindje kadottcrcn, pikepokken, op eenen

stoel zittende weg en weder wiegen.

— Bekukkelen, teedertjes bezorgen, koesterea, troetelen,

fr. dorloter. Een kind kadolteren. Eenen zieke kadotleren.

Het is geen keure dat die oude man lange leeft, hij wordt

genoeg gekadotterd van zijne kinders.

— Afrossen, aftanselen, eenen pak slagen geven. Men

heeft hem daar gekadotterd soboor.

— Men zegt ook Kadottelen, Kadutteren, Kaduttelen.

— Zie k:.\-.

—KADOTTEREN, z. Af-, Voort-.

KADOTTERING, KADUTTERING, v.Dedaad

van Kadotteien. lemand eene kadottering geven (afrossen).

—KADRAAIEN, z. V..rmale-.

—KADUDDEREN, z. Af-.

KADUFFELACHTIG, adj. Katijvig, ijsterachtig,

die nocdig heeft van zich warm te dufTelen. Hij is zoo

kaduffelachtig.

KADUIK, KADUIKIG, KADUIKELIJK (wvl.

KADUUK, KADCKIG, zie uij, adj. Zwak van ziekte of van

ouderdom, fr. cadiic, 1. cadticus. Hij is zoo kaduik. Kadui-

kig wordea. Dat kind is maar kaduikelijk. Een kaduikelijk

man.
— Afl. Kaduikigheid.

KADUIN, KADUN, o., klemt. op de tweede greep.

Een vemepen leelijk mensch, fr. homme rabougri. Een

kleenkaduin. Een aarJig kaduin. Een oud kaduin. Een

leelijk kaduin.

Een gebrekkelijk of vcrsleten mensch, anders gezeid

een knkalaam, fr. machine dctraqiicc. Een kaduin van een

ventje. Een kaduin van een \TOuwtje. Dat arm kaduin

heeft weinig genot in 'I leven. Een ellendig kaduin.

Een wakker kind, anders gezeid een Spook. Een rap

kaduin, een snel kaduin van een kind. Dat kaduin geeft

mij veel last en moeite. o Gij kaduin (zegt men aan een

kind bij wijze van dreigement).

KADUINEN (wvl. k.\dunen), kadiimde. gekaduitid,

b. w. Van 't leven berooven, doodduwen, doodstampen,

doodwringen, doodslaan. Eenen bond kaduinen. Een keun

kaduinen (rekken). Eene hen kaduinen. Die beenhouwer

heeft dit jaar veel zwijns gekaduind. lemand kaduinen

(doodslaan of ten minste eene wreede rossing geven). Die

barbaar heeft zijnen vijand onvoorziens overvallen en geka-

duind. Die moordenaar heeft geheel het huisgezin geka-

duind op eene onbermhertige wijs, maar hij zal op zijne

beurt gekaduind worden op het schavot. Ik ga u kaduinen

(zegt men dreigenderwijs aan een kind dat men van lets

afschrikken wilt).

— "U'ordt ook van dingen gezeid. Een gebraden kieken

kaduinen (opweten). Eene flessche wijn kaduinen (ledigen,

anders gezeid Eene flessche dooddoen). Eenen boek

kaduinen (aan stukken scheuren). Dit woelig knaapje

kaduint al wat in zijn handen komt. Ik ga dien appel

kaduinen (aan stukken slaan, onder den voet pletteren,

opsnijden om te eten, enz.).

— Men zegt ook Koduinen en Kokeduinen.

KADU IT, o. Zie CONDUIT.

KADUL, m., vklw. kadulletje, kadidleke{n. ZoeLaardig

en bevallig kind, dat veel of dat geern gekaduld wordt. Een

lief kadulletje. Een vet kadulletje. Een kadul van een jongen.

Z)"n wy nu al byeen

Al kaduUetjes, al kaduUetjes,

Zyn wy nu al byeen

Al kaduUetjes ondereen

.

(Relrein van spelende kinders.)

— Vgl. eng. doll, pop, fr. poupi'e.

KADUL, m. en KADULLE, v. Gestampte aardap-

pels geraeenlijk met zutkel gestoofd, anders ook Eerdpeer-

frut, Stampstoof, Klak genaamd. Goede kadul. Kadul

maken. Een pateel kadulle. Kadulle eten. Die kadul is goed.

Kadul verschijnt ook op de tafel van rijke lieden, maar dan

zijn de gekookte aardappels veel fijner gemorzeld en door-

gesteken, en, met eene botersaus overgoten,in den oven

bruingebaklcen. Kadul met gebraad vleesch. — Men

gebruikt ook het mv. kadullen. Een pateel kadullen. Kadul-

len eten.

— Even als koek, taart, enz. wordt kadtil bij 't gerin-

volk somwijlen gezeid voor Drek, 1. slercus.

— Het vldw. kadulletje, een fakel, eene vodde, een laii

om heete potten van het vuur af te nemen ; ook Pietje-kadul.

—KADUL, z. Pier-, Pielje-.

KADULLEN, iadiilde{yiv\. ook kaduldege,zK \M-

Y^WE.CT), gekaduld(M. ikaduU, zie GE), b. w. Troetelen,

bekukkelen, U. poupeliner, choyer. Zij isgeem gekaduld.

— Plagen, tergen uit dertelheid.

— Sullen, bedotten, voor den gekhouden, fr. mystijier,

dupci-, gausser.

— Misschien is dit woord ontstaan uit kullen (k-ad-ullen,

zie FL.\D.\KKEX). Vgl. eng. to cully.

Bij 't gering volk huort men dit woord ook, <!

zelden, in den onz. zin van Drijten, zijn gevoegdoen.

KADULLIG, adj. SuUig, inschikkelijk, toegev. :

meegaande, gedwee, zacht en verlraagzaam, fr. io«.'

accommodant,facile, doux. Een kadullig mensch. Kadullig

zijn. Men kan somwijlen al te kadullig zijn. H ij is zoo kadul-

lig. hij doet al wat ik zeg. ^ Hij gaf ze slinks en rechls elk

wat van de zwepe, zoo dat ze alUgte altemale fraai en kadul-

lig waxen. »(R. d. H.)
— K.VDULUGHEID, V. De hoedanigheid van kadullig te

zijn.

KADUN, o. Zie K.\DUIM.

KADUTTELEN, kaduttelde, gekadutteld,\>. en o. w.

Zie leMK'lTEKEX.

KADUTTELTJE, o. Katijvig schepseltje. Een oud

kadutteltjc, ix. petit -ewillard ehetif, petite 'eieilU cfu'tive.

Een kieen kadutteltje van een kind (dat krank en mager is).

Kwarrel, kleene verrompelde appel of peer.

— Zie K.\.DOTTER

.

KADUTTEREN, kadutterde, gekadutterd, b. en o.

W. Zie K.\DOTTEBaN".
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—KADUTTEREN, z. Af-.

KADUTTERING, v. Zie kadottering.

•KAERLE, bij Kil., zieKEERLE.

KAF, o. Zie de WUb. — Koit alshaf, zie KORT.

—KAF, z. liippcii-, Kif-, Knippen-, Oppei-, Reeuw-,

Schois-, Schurs-, W'il-, WoUe-, AVulle-.

KAFFI, KAFFIE, m. Kunij, fr. cafi. KalTi malen.

KaHi maken. Van den beslen kaffi. — Zie IE.

— KAFFIEBALE, V. Feeslje waarop eene mocder, na

liarcn kerkgang met kaflie of chocolade hare viiendinnen

ontliaalt die bij haar te paanderinge geweest hebben. Eene

kartiebale gevcn. Naar eene katliebale nooden, gaan. Daar

was kaffiebale. In de kaffiebale zijn.— Kramers heeft Baal,

o. dansgezelschap, fr. bal.

— KAFFlEBOON(E)KRUro, o. Eene hofplant die in 't fr.

lupin reticule heet. Men zegt 00k Kaffieboonen.

— KAFFIEGROND, m. Koifijdik, fr. marc de cafe. Geefdien

katliegrond aan die arme vrouw : zij zal er slooi van maken.

— KAFFIEGRUIS, o. Koffijdik, fr. marc de cafe.

— KAKFIEKOI'SE, V. Zie KAFFIELUTTE.

— KAFFIEKKAAM, o. Een schenkblad met schalen en

kopjes en melkkan en suikerpot, om kaffie te drinken. Een

porseleinen kafliekraam, eei kaffiekraam koopen.

— ICAFFIELERZE (uitspr. -lezze, -leze, zie RS^ v. Katii-

lutte, die geern kaffi drinkt. — Zie LERZE.

— KAFFIELUTTE, K.\FFlEKOUS{E, V. Smaadnaam dien

men geeft aan eene vrouw die geerne kaffie drinkt.

— KAFFIEMAL, KAFFIEMOL, o. Koperen of blikken ring

waar de kaffizak aan genaaid is en die boven op de kaffilcan

rust; anders oolc Mijter geheeten.

— KAFFIEMEULEN, ICAFFIEMOLEX, m. en V. Eene hand-

molen waarin men kaffiboonen maalt.

— Liefde geli/'k in eene kaffimolen, ongestadige liefde die

gedurig vervalt van den eenen persoon op den anderen,

gelijk de kaffimolen de eene boone achter de andere maalt.

— KAFFFEMOL, V. Zie KAFFIEMAL.

— KAFFIEMOLEN, m. en v. Zie K.\FFIEMErLEN.

— KAFFIEMOOR, m. Koffijketel, ook Sclunker, Sdien-

ker geheeten, fr. bouilloirc.

KAFFOOR, 0. Zie k^vfoor.

KAFKOEN, 0. Kave, schouw, fr. clicmimr.

Pestig ! 't sal' er vet uyt sien,

Sey de knecht; by honderd spooken!

Man, gy loopt uyt uwen schat :

Hoe sal 't kafkoen hier gaen rooken

!

(Vaclande.).

— Dit woord, Hat Kil. kent, wordt in Fr.-Vl. gebruikt.

KAFMEULEN, m. en v. Eene schuur- en zolder-

molen waarmede men het kaf uit het graan waait.

KAFOOR, o., klemt. op foor. Schouw, Kave, fr.

cheminee. De rook trekt op door het kafoor. — Dit hoort

men meest iu Fransch-Vlaanderen.

— Kil. heeft Kaffoor in den zin van Komfoor, fr. re-

cliaiid, en dit hoort men nog te Bnigge . « Beset met ette-

lycke kaffoiren met vier, daer sy wieroock in worpeu . »

(Surius.)

— De vorm kafoor is beter dan komfoor, aangezicn

't woord gemaakt is van fr. chaitffoir.

-KAFOOR, —KOMFOOR, —KONFOOR, zie

Recht-, Rek-.

KAFOORBITTER, m. Kaafbitter, roct uit de

schouw, roestegalc, fr. sitie de chetninee.

KAFOORVAGER, m. Schouwveger, fr. ramoncur.

Zwart gelijk een kafoorvager,

KAFWULF, m. Spotnaam dien men gecft aan eenen

mweu vent met verbursteld haar en ongesnuisterde kleede-

ren. — Vgl. Mesueer.

KAGUILE (wvl. K.VGULE, zie ui), v. Slecht peerd,

knol, tuike, fr. haridelle. — Meest gebruikt aan en binnen

de oostvl. grenzen.

*KAISSCHEN, WEGKAISSCHEN. Dit woord,

dat in 't .7/4'". /7. Idiot, verklaavd wordt door Jl'egjagen,

is waarschijnlijk niet- anders dan eene oostvlaamsche uit-

spraak van ons kitischen, wcgkuischcn. Zij kuischten hem
buiteu. Kuischt hem w-eg. — Zie L"l.

KAJOUWEN (kaiouwen), kajoinvde, lieb gekajonwd,

o. w. Zie icvsjouwEN.

KAJUIT (wvl. k.\jute), v. Slecht vcrsleten peerd,

knol, fr. haridelle, De kajuite van eene mosselkar. Eene

cllendige kajuite van een peerd.

KAK, m. kak hebben, zie onder SMOOR.

—KAK, z. Foei-, Fooi-, V00-, Vooi-.

KAKE, v., meest mv. kaken. Een kniid anders ook

Kaakstaal, sinapis ar-Mnsis L.

— Alio se/isu zie K.\AK en de comp. aid.

KAKEBREED. Gehoord in kakebreed lachcn, fr. rire

aux eclats. « Wij gaen die menschen dwingen, of wij gaen

ze doen lachen kakebreed op een franschbroodje met een

beetje kaes. » (*'' *)

KAKEDEKKEN, KAKEDIKKEN, o. w. Zie KO-

kedikken.

KAKELAAR, m., vklw. kakelaarkefn. Een vogeltgg,

ook Zwartkopken geheeten, I. sylvia atricapilla, fr. fail'

vette a tete noire,

— Roeper, fr. laryn.x. Hij heeft er zijnen kakelare gela-

ten (hij heeft cr zijne kraag gelaten, het leven verloren).

Menig soldaat heeft in den slag zijnen kalcelaar gelaten.

KAKELEN, o. w. Zie de Wdb. — Van hennen

sprekende, Kakelen verschilt van Karicn en lOokken. Zie

KAKlitN.

KAKEWOMPEL, m. Zie kaakwompel,

KAKEZAAD, o. Zie ka,vkst.^.

KAKHIEL, m. Hard gezwel op dc achtcrhaam van

ceu peerd, fr. capelet,

— Het wordt ook gezeid van eene koe wier achterpooten

te zcer gebogen zijn zoo dat de achterhamea verre uitsteken.

Eene koe met kakhielen.

— K.-UCHIELDE, adj. Die kakhielen heeft. Eene kakhielde

koe. — Zie -de.

-KAKING, z. R00-.

KAKKE(R)NEST, m. De laatste uitgekipte vogel van

een brocd, fr. clocii, ciilot.

— Het laatstgcboren kind van een huis.
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— Kil. Kack-in-Tiest, en Kackert.

— Meu zegt 00k Kukslcen en Kukkeriiest.

— Zie Taalk. Bijdragen, II, 42.

KAKOEK (wvl. KA-KOUKE), V. Hetielfde als Kaan-

koeky kanenbrood, fr. gdtcait de cfctons.

— Vgl. Gastok voor Gaanstok, Stagekl voor Staaugeld,

enz.

—KAKOKEN, z. Rijdc-.

—KAKS, z. Aks-, Aksme-, As-.

KAKSTOEL, m. Kinderzetellje met een tafeltje dat

tot skiitsel dienl, en een schettewerk dat het kindje belet

van er uit le ziuken.

— lemand in den kakstoel zetlcn, hem bekukkelen en

toefdoen om des te gemakkelijker iets tebekomen en zijne

gunst te winnen. TelKens hij komt, geeft hij de kinderen

elk een vijffrankstuk ; 00k weten wij hem in den kaljstoel

te zetten.

— Kakstoeltjc-wagenare. Wordt te Brugge gebezigd in

de spreuk Kakstoelije-wagenare dragcn, waneer twee

kinderen, elkander eene hand vastgrijpende, daarop een

derde kind dragen dat zij met de andere hand aan de armen

vasthouden. Zij dregcn hem kakstoeltje-wagenare. Elders

zegt meu /.etelkcn dragcn.

--KAL, z. Watje-.

KALABERING(E, v. collectief, klemtoon op la.

Oude kalutten. vcrsleiene meubels, stidbul, brol. Hetgeen

hij iu zijn huis heeft is al maar wat kalaberinge. Er was veel

kalaberinge in die venduwe. AVat doet-je met al die kala-

beiiuge? — Zie -ing.

— Niet kalabcering, zoo D' De Jager zegt, Schijubare

Frequent. 48.

KALAMANDE, v. Kalamink. « Daer gingen 00k

mecst al de boeimnen het katoen koopen, en i.tlialamande,

cu de wollen stuflen. * (C Duvillers.)

— K.\LAMANDEN (wvl. Ook KAI,.\MANTI, zie -EN}, adj.

Van kalamande of kalamink, fr. de calmande. « Koopt gy
II eerst een' nieuwe kazak, en ik zal my dan eenen kala-

mandcn rok zien te bezorgen. » (C. Duvillers.)

KALANDEREN, kalanderdc, gckalanderd, b. w.

Het graan zuiveren van de kalanders of koornwormen, fr.

charetifons, 1. curadiones. De tarwe kalanderen. — Zie

onder CITKeiENEN.

KALDJOUWEN, kaldjouwde, hcb gekaldjouwd,

o. w., klemt. op djou. Zie kasjouwen.

KALE, V. Kaalheid, misslag, dwaasheid die men begaat

bij gebrek van verstand, van aandacht, van beleefdheid,

enz. Eene kale doen, fr. faire nne ccole. Hij heett daar

weerom eene kale uilgesteken.

KALEI, KALEIE, v., klemt. op lei. Eig. hetzellde

als Klei, klijtaardc, fr. glaise ; doch in 't gebruik Pleister-

kleie, bestaande hetzij uit vet leem, met of zonder h:iar ver-

mengd, fr. bauge, bray, corroi, om b. v. lattewerk te be-

plakken ; hetzij uit kalk en smeeasch, fr. crepi, gdchis, om
b. V. de uraren van eenenkelder of oven te beleggen; hetzij"

uit dik kalkwater of dunne moortel, fr. hadigeoii, om b. v.

eenen muur te grouden ; enz. — Men zegt ook Kaleite

(klijte).

— Afval van plak en moortel en gruis van een ouden of

omgeworpen muur of gebouw, kalkpuin, ix.pldtras. Men

voert de kaleie op den akker om tot mest te dienen. Hij

vond een muntstuk in de kaleie.

— Kwast of breuze waarmede men de kaleie aan de

muren strijkt, waarmede men kaleit. Eene kaleie met eenen

langen steel.

KALEIBREUZE, v. Kwast om te kaleien.

KALEIEN, kaleidc (wvl. ook kaleidege, zie IMPER-

FECT), gckateid (fvl. C-kaleid, zie GE), b. w. Met kaleie

bepleisteren, bestrijken, of grondverwen, Eenen oven

kaleien. Eenen kelder kaleien opdat er geen water in

dringe. De muren van een gebouw kaleien en daarna

witten. Men kaleit eenen muur om hem te bewaren en te

versterken ; en men wit hem voor de schoonte en 't sieraad.

— All. Kaleiiug, Kaleisel, enz.

KALEISKL, o. Hetgeen dieut om te kaleien, pleister-

klei, kalkwater, enz., fi. cre'pi, badigeon, enz.

— Ook het resultaat van de kaleiing. Eenen muur witten

op het kaleisel. Het kaleisel valt af.

KALEITE, v., zonder mv. Soort van klijtaarde, enz.

waarmede men eenig latverk bepleistert of metselwerk

bestrijkt. Zie icalei.

-- mv. kaleiten. Eene ribbe, een rondeel, een slok of

ander stuk hout dat op den giond ligt om daarop iets te

stellen of voort te roUen. Eene eiken kaleite. Eene lange,

korte, dikke kaleite. De melkkuip in den boercnkelder staat

op twee kaleiten om het verrotten van de onderkim te belet-

ten. Eene houtmijt op kaleiten zetten. De kaleiten lagen

verrot onder den strooschelf Een aiduinstuk op kaleiten

voortroUen. Eenen balk op kaleiten voortslepen. — Vgl.

Kaleute.

— Ougeval, teleurstelling, onverwachte schade of verlies.

Ik me;ude daar veel geld te winnen, maar 't is eene kaleite,

Eene kaleite aan iets liebben (in zijne verwachting bedrogen

zijn, een verlies doen), fr. trouver ehape-chiite,

KALEITEN, kaUitlc, gckaleit, b. w. Met kaleite of

kaleie bepleisteren. Eenen latteweeg kaleiten (beklijlen).

Eenen steenen dam kaleiten (er dik kalkwater of dunne

mooitel op gieten, telkens men eenige lagen gemetseld

heelt). Eenen muur kaleiten, it.crepir o{ badigeorjner un

— All. Kaleiting.

KALEM, m., klemt. op lem. Pijpjc drop met anijs

gekruid, fr. billette anise. Die kalem is van den besten.

Voor tien fentiemen kalem koopen. — Vgl. \. calamus, fr.

caltitne,

— Zie axijsstok. '

KALENGIEREN, kalengierde, gekalengierd, b. w.

lietzeltde als Kalangiereu, fr. calanger, iu de boete tloen,

aan de boete leggen. Het wordt meest gezcid van dezen die

geboet worden omdat zij 's avonds in de herbeig vertoeven

ua 't uur van poiicie. De comiuissaris heelt er gisteren

avoud eenigen gekalengierd.

— \i<ig wordt uUgcsp. als dj, kahndjieren, mei Aea

klemtoon op ie.

KALEUTE, v. Bij mulders. Een trapwijs uitgekorven

blok uout of wigge, twee voet lang, dienstig om onder den

looper of bovensten molensteen gesehovcn le worden, wan-

eer men hem oplicht, fr. cremaillere. — \'gl. kaleite.

KALF, o. Bij tiram. enz. Hei, heiblok, fr. moiiton, hie.

— Zie onder koe.
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^KALF, z. Bajn-, Jenever-, Koetjekalvertje, Kweek-,
Prijs-, Veerze-.

—KALFD, z. Over-.

KALFPIJN («•%!. -PINE, zie ij), v. Pijn die eene be-

kalfde koe somwijlen gevoelt ais zij Diet ver meer is van Iiet

vcrnieuwen. De koe heeft kalfpijn.

KALFSSEPIEREN, v. mv. Soesels, fr. ris dc vcau.

KALFVEERS, KALFVEERZE fuitspr. -vizi; zie

R>), V. Eenc veers die bekalfd is, die drachtig is, fr. s^cnissc

pltifte.

KALIEKSTEEN, o. Zie kalijkstf.cn-

KALIJKSTEEN, KALIEKSTEEN, m. Xaam
dien men te Oostende geeft aan de Porseleinschelp, fr.

forcelaine. Er zijn witte en grauwe kalijksteenen. Van
groote kalijksteenen maakt men snuifdoozen.

KALIJNACHTIG, adj. Triintachtig, goedaardig maa»-

kleen van verstand. Zij is zoo kalijnachtig. Ge meugt zoo
kalijnachtig niet zijn.

KALIJNE, V. Mouwvager, fiefmer. Eene kalijne van

een jongen, van een meisje. Die kalijne gaat alles overdra-

gen wat zijne raedeleerlingen doen.

— Goedaardige vrouw met weinig verstand, onnoozel

vrouwmensch. Is dal eene kalijne.' Zij is gelijk eene Brug-
sche kalijne.

— Kalijne, Kalijntje, is 00k een eigennaam voor Kate-

lijne, 1. Catharina. Zijne \touw lieet Kalijntje.

— Vgl. (r. cdlin, cdline.

KALIJNEKLAP, m. Oanoozele praat. Hij ging een

geheehn hoop kalijneklap uit.

KALIJNEN (wvl. KALIXEX, zie IJ), kali/nde, lieh ge-

kaiynd, h. en o. \v., met de stemrust op li/. Fleemen, flik-

flooien, de mouwe vagen, raeest. gez. van vertroetelde

kinderen, fr. cdliner, cajoler. Een scholier die zijnen meester
kalijnt om in zijne gunst te staan. Het kalijnen is halelijk of

verdrietig.

KALISSEBROOD, KALISSIEBROOD.o.Pijpje
drop, tr. bdtoii dejus de rc'glisse, bilUtle.

KALISSEDRUP, KALISSIEDRUP, in. Drop,
zoethoutsap, fr. jiu de re'glisse.

KALISSEHOUT, KALISSIEHOUT, o. Zoet-

hout, fr. rtglisse. « Poeyer van Cali^sie-hout gemaelen oft

gestooten. » (Jac. Desmet.)

— P. De\-)nck schrijft Calijs-hout. « Lavender, kappers
ende calys-hout. • — Kii. Kalissen-hout

.

KALISSEPOEDER, KALISSIEPOEIER,
-POER, o. Poeder van kalissehout. «Men ni.-ii^li in alle

dr.inckca calisik-poeyer doen. » (Jac. Desmet.)

KALISSESTOK, KALISSIESTOK, m. Hetzelfde

als Kalissebroxl.

KALJEROOZE, v. Roozepecr, soort %an peer die een
weinig steenachtig is, fr. cailht-rosat.

KALK, o. (bij Kramers m.), fr. chaux. Het kalk

bliisschen.

— Mager kalk, fr. chaux hydraiilique,

— Het kalk van de oogen, het krcoutjc, het hoornvlics,

fir. blanc de I'ceil, cornee. Eene kwetsuur in "t kalk van de
ooge. Bloed in 't kalk van de oogen. lemand in 't kalk van

zijne oogen bezien (hem strak in de oogen bekijken, hetzij

uit nieuwsgierigheid, hetzij om hem te bcrispen of te be-

scliamen).

—KALK, z.Bleekers-, Ruis-.

KALKOEN, KALLEKOEN, m., klemt. op koen.

De hoef van een peerd ; bij Kil. cornu pedis equini.

— Omgebogen uiteinde dat den vorm heeft van eenen
teerling of zoo iels. De kalkoenen van een hoelijzer, fr.

eponges d'lin fer a chceal. De kalkoen van een snarijzer.

De smids gebruiken onder anderc eeae tang wier een been
eindigt op eenen kalkoen.

— .\&. Gekalkoend.

KALKSTEEN, m. Zie be.nthemstee.v.

KALLE, v. Een vogel auders 00k Kauwe en Kerk-
kraai geheeten, fr. choiceas, cauvette. De kallen wonen geem
in torens.

— Eene akster, fr. pie, en ook Eene kraai, fr. corneille,

bezonderlijk als zij tern of gekortvlerkt zijn. Hoeveel hebt
gij die kallegekocht? Eene kalle in huis hebben. De hond
beet de kalJe dood.

— Bij gaaischieters. leder van de twee houten vogels die

onmiddelijk onder de zijdegaaien staan. Zie G.v.mpertse.
Hij heeft eene kalle, de twee kallen geschoten.

— Het gr. xoXoioi bet. Een gaai, eene akster en eene
kraai.

— Eene speelpop, fr. poupe'e. Eene kalle kleeden. Met
eene kalle spelen.

— De pinker waarmede men anderwat speelt, fir. bele,

bdtdnnet.

— De ka of het stukje hout of steen dat men voortschopt

in de hinkbaan, fr. palet de me'relle, zie K-\DE.

— Kolfbal, bal dien men in het kolfspel voortslaat, fr.

cochonnet,

—De bijs of het kork waarop men centen legt, en dat men
tracht om te schieten in het nietterspel. Kalle schieten, fr.

jouer ail boiichoii. De kaile zetten. De kalle orawerpen. Het
is al aan kalle, zegt men eig. als, de kalle omgeworpen
zijnde, al de penningen nader bij de kalle liggen dan bij de
schietschijven ; t n fig. als eene erfenis, enz. geheel en gansch
overgaat aan eenen persoon aleen.

— Blinde kalle, zie BLEXDEK.-VLLE.

— Manten en Kalle, en Manten Ugen KalU slaan, zie

M.VNTEN.

— Kalle met den einsel, een spook of ingebeekle \touw
die de bijgelooWgheid in verscheidene waterputten doet ver-

keeren. Vgl. >lv.ue.

^— Een dwaas ^Touwmensch die zich gemakkelijk bedrie

gin iaat.

Pier, waerom syn 't altoos nelen,

Flauwe geesten. vrauwelien,

Die of spook of geesten siea ?

Oin die reden is 't bcsluyt

Ons aen niemand te vertoonen

Als aen kallen, slechte proonen
j

En van die syn wy gevreest.

(Vaelande.)

—KALLE, z. Blende-, Blinde-, Hinkel-, Kiene-, Kijle-,

Kijne-, Toover-.

KALLEBIJTER, m. Hetzelfde als Schalbijter, fr,

carabe dore, enz. — Zie sch.\leboote.
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KALLEGAAIEN, kallegaaide, heb gchallt-gaaid, o.

w., klemt. op kal. Siiappeu, babbelen, rellen, fr. caqiietcr,

cailleter, braiUer. Hoort gij ze daar kallegaaien ? Ze staan

daar te kallegaaien.

— Zottebollen, kortswijlen, dertelen, fr. badiner (en

paroles oil en gestesj. Er wordt veel gekallegaaid onder de

jongheden en geliefden op de kermisdagen.

— De Oost-Vlamingen zeggen Kallewaulen dat juist

hetzelfde woord is als Kallegaaien; ^vant Weit, Wuit, bij

Kil. Hannenwuyt, bij ons 00k Weiten, en Gaai zijn al

benamingen van ecnen en denzelfden vogel, in het fr. geai,

bij SleeclvX en A'ande Velde vertaald door Woiiter, Wauter.

KALLEKOEN, m. Zie k.\lkoen.

KALLEMAHIJ, KALLEMAHIE (klemt. op hiij.

AVordt gehoord in de spreuk Kallemahi/' slaan, voor

Knoezelvoeten. Zijne loioesels bloeden van kallemahij te

slaan.

KALLEMERRIE, -MERIE, v., klemt. op ,ne,

zware e. Hetzelfde als IJsbijze, 00k IJsmenie. Aan eeje

staak in 't ijs geplant is eene lange perts die, gelijk een arm,

eene groote ronde kan schrijven op het ijs; aan die pertse is

cone koorde met een ijspeerd aan, zoodat dit ijspeerd twee

drie honderd voet wegs moet doen telkens deze, die de perts

beweegt, rond de staak gaat. Dat ijspeerd schijvert som-

wijlen zoo zeere rond dat het de oogen schaai'sch volgen

kmiuen, en wee hem die er op zit indien hij er van afstuift!

KALLEMOEI, v. Naam dien de landlieden geven aan

cenen bondel stroo die op wijze van eene kap of dekmantel

boven op den top van eenen koornschclf opengespreid en

i gevestigd wordt, fr. c/u-m/'si: Er staat eene kallemoei op den

schelf. De kallemoeie afucmen. Het kapuitje van de kalle-

moeie.

— De bloem van de waterlelie, i\. flair de 7u'miphar.

ICallemoeien pluliken.

— Babbelaarster, fr. babillardc. _

— Spook, tooveres, kol, kalle met den einsel. Hier en

daar zijn er hoogten, waterputten, cnz. die Kalleinoeiens

hoogte, enz. heeten, omdat er daar eene zoogezeide kalle-

moeie verkeerde.

—KALLEN, z. Kijlc-, Kijnc-.

KALLEWAAIEN, o. w. Kallegaaien.

Ba ! den drank rees in den kop :

Jupyns herssens gingen dracyen

;

lo rocht aen 't kalUivacycn.

(Vaelande.)

KALLEWAUTEN, kalkwautte, heb gckallcwaiii, o.

w. Rellen, luid en veel klappen. Zie kallegaaien.

KALM, m. Kalraus, acorns calamus L. De kalm, ook

Kalmoes en Lischkalm geheeten, heeft gerimpelde boorden

aan zijne bladeren, en dikke lange wortelstokken die men
droogt om ze te kauwen in besmettelijke ziekten.

— Eenigen geven verkeerd den naam van kalmoes ook

aan de Waterkolf, fr. massette, 1. typha.

—KALM, z. Lisch-. Vgl. calmus.

KALMIJN, o., zonder nieerv. Bij kopergieters. Witte

vergiftige danipvlokken die uit smiltend koper opstijgen ; bij

Kil. eu AVeil. Xict geheeten, fr. calamine, tiithie,

KALMOES, m. Zie kalm, m.

KALOM(ME, V. Hetzelfde als Kolom, zuil, fr. colonne.

De Icalommen van eene kerk. « Met copere calommen. »

(N. Vanhove.)

— Rechtstaande staaf van ijzer of hoiit v66r eene venster,

(r.barreau.'De kalommen staan vast in de muren gemetseld,

en beletten dat de dieven door de vensters sluipen, tenzij de

houten kalommen afgezaagd. of de ijzeren afgewrongen

worden. Dil;ke kalommen. Eene venster voorzieu van zes

kalommen.

KALOOI, m., klemt. op looz. Kansel, bolronde pa.mder,

anders soms ICiirflQn J/ollemande genoemd.

— lemand die zich kinderaclitig gedraagt, die geen ver-

stand gebruikt volgens zijne jaren. Hij is een rechte kalooi,

fr. iin grand enfant. Een groote kalooi van een Jong (eene

dochter die niet genoeg bezadigd is voor hare jaren).

KALOTSE, v., klemt. op lot. Kaatsbal, fr. pelote. —
Zie Kt,AT.OTSE.

KALSJOUWEN, kahjoirujde, heb gckalyouwd, o.

W. Zie KASJOUWEN.

KALSIE, V. Zie k.\lsij(de.

KALSIJ(DE, KALSIE, KASSIJ, KASSIE, v.,

klemt. op sie. Steenweg, fr. cliaussc'e, pave. De kalsij van

Kortrijk naar Gent. Op de k.alsij rijden. Eene kalsij leggen,

vcrmaken, knitteii. Eene breede, eene smalle kalsij. De
sponden van de kalsij.

— Straatkei, kalsijdesteeu, fr. pave. Eene kalsij in de

hand dragen. Met eene groote kalsij vverpen. Eene kar vol

kalsijden. Een hoop van driehonderd kalsijden.

— K.\LSIJDEH.\1LER, KALSIJHAJIER, K.\SSIJH.\ltER, m.

Ijzeren hamer, kort van steel, met eene lange pen, die de

phiime lieet, en met eenen zwaien kop. De kalsijleggers

gebruiken hem om de bedding te schikken waarin zij eenen

kalsijsteen leggen, en om den geleiden sleen dan vast te

kloppen.

— KALSIJDELEGGER, K.^LStELEGGER, KASSIJLEGGER,

m. Werkman die eenen weg, enz. met straatkeien plaveit,

ix.paveiir.

— K^VLSIJDEN (wvl. K.ALSIEN, zic lEN), kalsydde, gekal-

sij'd, b. w. Met straatkeien bevloeren, met kalsijdsteenen

beleggen, fr. paver. Eenen weg kalsijden. De voorlanden

kassijden. Eeu gekalsijd plein.

— KAiSr[DESTEEN, KALSIJDSTEEN, ICALSIJSTEEN, KAL-

siESTEEN, KjVSSIJSteen, kassiesteen, m. Groote kei

waar men straten en peerdstallen mede belegt, fr. pave. Er

zijn veel kalsijdsteenen noodig om eenen steenweg te leg-

gen v.an de eene stad naar de andere. Een verrotte kalsijd-

steen heet gemeenlijk een Zavelsteen. De kalsijdsteenen

uitdoen . < Dan duncken my de kasseysteenen te zijn dia-

manten. » (A. Poirters.)

— kalsijdewtlG, icvlsiewteg, K-vssieweg, m. Steen-

weg, fr. pave de gros cailloux

.

KALUT, o., klemt. op hit. Dit woord gebruikt men

om een welkdanig voorwerp aan te duiden dat geenen

naam heeft of wiens naam men niet kent of niet herinnert,

bezonderlijk als dit voorwerp uit samenhangende deelen

bestaat; fr. 7nachine. Wat voor eenkalutis dat? Dat kalut,

welk de franschen eene ^<»/tv«;e heeten, wordt in deWoor-

, denboeken Kraagmauteltje genaamd. AVaneer een stoel,

een rebbank, een spinnewiel, ofdergelijk ander getuig meer

of miu outschacht of gebroken is, geeft men daaraan den

I
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naam van kalut. Dat oud kalut kan mij niet meer diencn.

Hij hecft nieuw gereedschap gekocht, en al de versletene

kalutten weggeworpen.

KALUTTEREN, kalutterde,1ub gekalutterd, o. w.

Hetzelfde als Lulteren, loteren, leuteren, mkkelen, loszit-

ten, fr. branler, locker, bredaler. Die speeke van dat wiel

kaluttert. De vensterraani, die niet dicht sliiit, kaluttert.

Sla er eene spie nevens, om dat kalutteren te beletten.

— Ook gebruikt voor Kliitteren, Kloteren. Zie aid.

— Afl. Kaluttering.

— KALVEN, z. In-, Mis-, Uit-.

KALVERBED(DE, v. De lijfmoeder eener koe, fr.

niatru'c J'line lathc.

KALVERHANK(E, v. Kalfeschenkel. Zie haxke.
— Ook eene soort van grooten zomerappel, rood en

bleek, peervormig gelijk de renetting.

KALVERKEETE, v. Aigezonderd kot gemeenlijk

uit steen gebouwd en dienende tot stal voor kalvers.

KALVERKNIEDE, adj. Wiens voeten uitwaarts

staan, en de knie'n binnenwaarts, gelijk de voorpooten van

een kalf, fr. cagneiux, Hij is kalverkniede. ICalverkniede

zijn is het opposiet van Beugelbeende zijn. — Zie -DE.

KALVERKNIE'N, m. mv., anders Klutseknie'n

;

zie aid.

KALVERMAAND, v. Zoo heet de maand Maarte bij

de landlicdcD die de Maartsche kalvers voor de beste

rekenen.

KALVERMUIL (wvl. -MtXE, zie Ul), v. Eene tuin-

bloem, anders Hazemuil, fr. mufle de veaii, 1. antirrhinum

rnajKS L.

KALVERRANKE, v. Zie K.\iVERH.\>ke en haxke.

KALVERSTEERT, m. De steert van een kalf.

^'u\ Ider als een iali'ersfeert,

AVaren niet een stuyver weert.

(Ghescliier.)

— Even als Koeisteert, bet. Kalversteert, ook Bieste-

melk, fr. amouille. De kalversteert is de eerste raelk van

eene vernieu^vde koe.

KALVERZIEKTE, v. Bij vaeartsen, zie kipziekte.

KALWIJNSTEEN, o., fr. pierre calaminaire.

KAM, m. Bij wevers. Een getuig van 't weefgetouw,

besLiande vooral uit twee deelen : het Riet (fr. ros), en den

Rok (fr. lame'). Deze twee deelen zijn gemeenlijk aan

elkander verbonden door den Drom ; zonder den Drom hou-

den zij aan elkander niet. De kam is breed en fijn volgens

de breedte en de fijnte van het scuk dat men weeft. Xaar

den k.-mislager gaan om eenen nieuwen kam. Eenen kam
slaan (eenen weverskam ver\'eerdigen ; den rok maken).

De keten wordt in den kam geschoren. — Zie liever ROK.
— Fig. In eenen aardigen kam geschoren zijn, in eenen

vreemden, moeielijken toestand zijn. Zi/ zyn in <op oidoor)

denzelfden kam geschoren, zij be\Tnden zich in denzelfden

toestand; of ook zij hebben hetzelfde karakter. In een

ongimstigen zin.

— Pronken li/k eene litis op eenen kam, zie Ltns.

*KAMARE, in DulU kamare, bij misverstand van 't 1.

Dulcamara; zie onder DUL.

KAMBEURS (uitspr. kambeuze, zie 10;), v. Soort van

papieren tasch hangende aan den muur en dienende om
kammen, scharen en dergelijke dingen te ontvangen.

— Fig. lemand die zijne onderste lip als een vat laat

hangen, keverbek.

KAMER, v., en in eenige streken, m., fr. chambre.

— Van kamer buiten kri/gen, ergens buiten gesloten,

niet ingelaten worden. Hij was ook te wege binnen, maar

hij kreeg van kamer buiten.

— Tan kamer buiten zy'n, zijn doelwit missen, niet

gerocht zijn waar men geem zou gerocht hebben. Die te

late korat, is van kamer buiten.

— Korte loop van een schietgeweer dien men in den

grond plant of op eenen blok hout vestigt en losbrandt.

Met kamers schieten. Op Irouwfeesten en andere \Teugde-

dagen schiet men met de kamers tot teeken van bhjdschap.

De kameis worden gemeenlijk ver\eerdigd van oude

geweerloopen die men ten halve afkort. c Het collegie der

stad Brugge consenteert het gheluyt van groote klocke...

mitsgaders drye salven met de canters derselver stede op

S.' Eloys boUewercq by de Smede poorte. » (Resolutieboek

der kerckmeesters 15 nov. 1661).

— Zie kamer-biisse bij Kil.

-KAMER, z. Bas-, Disch-, Fruit-, Hoog-, Koel-,

Prondel-, Vaute-.

KAMERMILLE, v. Een van de namen die men aan

de Hondsdille geeft, fr. camomille ptiante.

KAMERSCH, KAMERSCHE, o. Karaerdoek,

fijn linneu van Kamerijk, fr. cambre'sine.

KAMERUUR (\r\-l. kajiereure, zie u), v. Bij schoe-

makers, heeft twee beteekenissen :

— Het uitgeholde buitendeel van 't onderwerk tusschen

den achterlap en den tert; anders ook Tolsvoet en Hoi
geheeten. Smal ol breed werken in de kamerure. — Vgl.

fr. cambrure.

— Elkeen van de dunne stukjes leder die tusschen de

twee groote stukken van de zool geschoveu worden, om
aan de zool haren behoorlijken vorm te geven ; andeis ook

Ziel genaamd. Er zitten vijf kameruren in, eene lange en

Wer korte. Er zit eene kamerure te veel in. Steek er nog

twee kameruren bij.

KAMILLE, v. Bij landbouwers. Eene kruisbloemde

akkerplant die bij Kramers Oliezaad heet, fr. came'line ctil-

tivee.

— Het onkruid, dat Kramers stinkotde kamille noemt.

heeten wij KamermUle, Kantjoen, Hondsdille, enz.

KAMMEN, kamJe, gekamd, b. w. Met eeu houten

langgetaide rakel het kort stroo in den schumvloer verlrek-

ken en klutsen, om er het graan uit te schudden nadat het

gedorschcn is. -\ls eene laaj; schooven afgedorschen is, dan

neemt men die schooven op, en de afval van het stroo

wordt gekamd.
— Bij vlaschrceders. Het gezwingeld vlas, dat men in

booten maakt, met de \nngers kammen en recden; anders

gezeid Strippen. Men prangtden boot vlas, dien men kam-

men wilt, in eene koord of in eene ijzeren tang, die het

Strop heet.

— Hekelen, over den hekel halen, hard berispen,

lemand kammen. Hij heeft d.-iar schoone gekamd geweest.
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— Duchtig afrosseD, fr. e'triller.

— Afl. Kamming. Eene kamiuicg krijgen, lemand eeue
kammJDg geven.

—KAMMEN. z.Uit-.

KAMMEN- EN- BRILLEN, m. Zie kas, v.

KAMME(R)LING, ra. en o. Hetgeen men met de
hand of anderszins in eens afkarat. Meest in het mv.
gebruikt, fr. pcigjiotis. De kammerlingen van 't gezwingeld

vlas (afval dien men met de hand afkamt, als men het vlas

in booten maakt). — Zie -UXG.

— KAMP, z. Hane-.

KAMPEN, kampte, gekampt, o. w. Zie bekorten.

KAMPEREN, iamperde, lieh gekamperd. o. w.
"Woidt iu het knibbelspel bij de kinderea gebezigd in den

zin van Den kniklier of marbel schuins weg tegen den muur
of keldenaUe werpen, fr. bricolcr,joiier de brkole. Niet te

kamperen ! Hij heeft gekampcrd. Mag ik kamperen? Hadde
hij niet gekamperd, hij hadde niet gewonnen.

KAMPERNOEL, m. Zie kompernoei..

KAMP ST, ra. Zie KEMP.

KAMPSTEN, adj. Zie KEMPEN.

KAMSLAGEN, o. Het ambacht van kammen te slaan,

van weverskammen te verveerdigen. Het kamslagen ieeren.

Hij kent wel het kamslagen.

— Het wordt 00k als \vw. gebezigd. Hij heeft drie jaar

gekamslaagd. Hij kamslaagde om zijn brood te winnen.
— Zie onder boekbinden.

KAMSLAGER, m. Weverskammakcr, ieraand die

weefkammen veneerdigt, het net zoowel als den rok. Zie

KAN, V. Zie k.\>;xe.

— KAN. 7.. Bij-. Vgl. BijK.\j(S, enz.

KANDEEL, m. Een zuipen, b. v. vau wgn en veel

eiers met suiker en een weinig wittebrood, fr. broiu-t,

chandeau. Eenen kandeel maken, eten. Op den doopdag
van een kind geeft men eenen kandeel aan de menden. Ik

ga naar den kandeel. Hij komt van den kandeel. « Als sy

een ey of twee gheten hebben, oft cruytcoe.xkens oft een

candceJ. » (F. Rapaert.)

— Efffne kandeel, een zuipen zonder brood.

— Kramers heeft dit woord, maar hij noemt het

vrouwclijk.

— Het oud fr. candaith bet. Een koket uit brood, kaas,

vleeschsap, enz.

— leviand te kand^ele ^aanofvlie^enjhemiQ keere gaan,

met geweld aanranden. Hij vloog hem te kandeele. Zij gin-

gen malkaar te kandeele en vochten dat het haar stoof.

—KANDEEL, z. Bier-, Kluts-, Swol-.

KANDEELDAG, m. De dag die volgt op eene kermis,

op eenen baarloop, op eene trouwfeest., enz., waneer men
op dien dag een vreugdemaal geeft; anders ook Nakermesse
geheeten. Kandeeldag houden. Vandage de trouwfeest en

morgen kandeeldag.

— Ook de achtste dag na de prochiekermis, anders Koe-
kezondag geheeten,

KANDEELEN, iandeelde, heb gekandeeld, o. w.

Om kraken spelen, om kandeelkoeken spelen.

— Xaar de kandeelfeest gaan, kandeeldag \'ieren. Ik heb
naar de kermis niet geweest maar ik zal gaan kandeelen.

's Avonds een beetje gaan kandeelen

.

KANDEELFEEST(E, v. Het vreugdemaal dat mrr
geeft op den kandeeldag, bij Kil. repotia. In de kandeel-

ieeste tegenwoordig zijn. Naar de kandeelfeeste gaan. Eei.

kandeelfeeste geven.

— De dag van de Kandeelfeeste, kandeeldag. Morgen is 'i

de kandeelfeeste.

KANDEELKOEK (wvl. -kocke, zie ou), m. Een
koekbrood anders ook Kraak en Kransterling geheeten. Om
kandeelkoeken spelen.

KANDEELPAP, m. Kandeel, zuipen. Kandeelpap

maken. Kandeelpap eten.

KANDEELPOT, m. IJzeren kom wijd en ondiep en

van binnen verlood, dienende om kandeel te maken.

KANDELAAR, m., fr. chandelier.

— De kniin van eenen tjanter, de kop van een a%eknot-

ten haagstam. In de kandelaars van die oude tjanters hoorde

ik muizen kruipen en Icrevelen. Eene haag scheren, maar de

scheuten boven de kandelaren laten staan.

— coQectief. De kandelaar van eene haag, zijn al de kan-

delaren van de tjanters dier haag samengenomen, even als

men zegt De kruin of de kop van eene haag. < Nochtan>

struucken ende troncken van zochten houte, hooghe ihier.

voeten en daer onder, ende alle levende weiren totteu kan-

delaere, volghen den grondt » blijven aau den proprietans.

(Cost. V. Veume.)

KANDELAREN, kc.ndelaarde, gckandelaard, b. w.

Eenen boom kandelaren, de takken er van afkappen niet

tot tegen het bul, maar eenen voet of twee van daar, zoodat

die boom, met zijne afgekorte takken, eenigszins gelijkt aan

eenen armkandelaar, fr. tailler un arbre en moignons,

Eenea kriekeboom kandelaren. Een gekandelaarde oker-

nootboom.

KANDIEZEN, kandiesde, gekandksd, b. w. Zie KA-

DIJZEX.

KANDIJZEN (wvl. k.vndizen), kandi/sde,geka7tdi/sd,

b. w., klemt. op di/. Zie K.\Dr(ZEX.

KANE, V. ZiQKAjcx.

KANEBOUT, m. Zie k.\anbout.

KANEELAPPEL, m. Kaneeling.

KANEELING, m. Soort van appel, anders Pereining,

Bering en Peerappel geheeten. Een zak kaneehngen. De
kaneeling heeft een groene neuze. Kaneelingen zijn geen

Ruischaards.

KANEN, kaande, ben gekaand, o. w. Kamen, fr. se

moisir, se couvrir de fleurs. Het bier begint te kanen.

Het bitr is gekaand. Gekaand bier.

KANERAPER, m. Zie kaanraper.

RANKER, m., fr. cancer.

— BlvCicnJe kanker, de ware oprechte kanker die gedu-

rig opengaande botten voorlbrengt, fr. cancer. De bloeiende

kanker verschilt van den Bloedkanker.

— Hard£ kanker, knoestgezwel, fr. squirre.

— Kankerbloem, kollebloem, fr. coguelicot. Die vlasch-

aard staat vol kankers.

—KANKER, z. Bloed-, Water-.
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KANNE, \ . Maat van twee pinten, voor uatte waren,

fr. lot. Op de sleenen kannen» stond gen-.eenlijk hct wnotd

lot. Ecne kanne bier. Twee kannen makcn eenen stoop.

— Kantif, even als pi'nte, wordt somwijien <;ebruilct in

den zin van vijf kluiten, d. i. 25 ccntimen (de weerde van

eene kanne bier), of van twaalf cenlinien (de weerde van

een pinte bien. Dus zegt men : Bazinne, geeft mij ccnc

pinlc hammc, ecne pinte worsten (d. i. voor 12 centimcn

hamme, worsten, enz.). Eene kanne koeken (d. i. voor vijf

kluiten koeken).

— De kanne (anderen zeggen tie karre) op den zandbcrg

hcbben, eene moeilijkheid te boven zijn.

— Het is gelijk ecn hiirzel in eene kanne, zie HUR.SEi..

—KANNE, z. .\zijl-, Begijnel<annetje.

KANNEBERD, KANNEBOORD, o. Een IxK.uld

ot plani; aan den wand, waar men kannen aan hangt, of r>p

stclt.

Wy keerden om geheel het kot :

Wat hing, dat stelden wy ter aerd

;

Wat staen moest, rees haest opperwaert

;\en kanne-hoord of vate-banl\.

(Vaelande.)

KANNEBOTTEL, m., KANNEFLASCH, x.

Ecne flesch die eene kan of twee pinten inlioiull. Wijii i.f

bier in kannebottels. — Ooli Potllasch genaanid.

KANNEBUIS (wvl. -buze, zie ui), v. Buis of pijp van

gebaUlicn aarde, die gemeenlijlt aan den eenen kant nauwer

is tlan aan den anderen. Dekannebuisdie men boven opeene

kave stelt om den trek van de schouw te verdeftigen, heet in

't fr. capote, De kannebuizen die ineengeschoven in natte

Janden geleid worden om er het water van \ut te treklv,en,

worden ook Zimperbuizen ea Droogbuizjn genaamd, fr.

tuvaitx d(- drainage.

KANNEFLASCH, v. Zie kannebottel.

KANNEGELUK, o. De grond, de rest, het laatste

gl.i> \an eene bicrkan. Hij heeft het kannegekik (hij heeft

hot laatste glas dat in de drinlckan was).

— Kannvgelui is vroiiwegehik (herbergspreuk), het

laatste glas drank krijgen, dat er in de kan is, is een voor-

tecken dat men eene goede vrouw zal limven.

KANNEN, *M/, gekannen, b. w. Hetzelfde als Kimnen,
konni^n, eng. to can. Wij kannen niet. Zij kannen Engelsch

spreken. Gij kanl dat doen. Ik heb niet gekannen. — Dit

hoort men te Brugge.

KANOER, m. Zie karnoel.

KAN ON, m. Drinkglas inhoudende eene halve pint,

anders ook Djoorn en Kapper geheeten. Een kanon bier.

Twee kanons.

Want waerom doet-men dan

Veel meerder glasen halen,

Een ton', pot, nieulen, kan,

Kaunonnen^ schroeven, schalen ?

(B. van Haeftcn.)

— Dit woord hoort men meest langs de waalsche grenzen.

KANON, o. Kroois, interest van uitgelcend geld, fr.

//;/(V'(7, fiTenit annuel.

— Zi/n geld op dobbel kanon stellen, zijn geld op lijf-

rente zetten, zijn geld aan iemand geven op voorwaarde dat

hij eenen dobbelen of zcer grooten kroos kcere zoolang men
leeft en dat hij dan het kajiitaal behoude als men dood is,

fr. inettre son argent iifoitds perdits^ placer son argent en

viager.

— Bij de Latijnen was canon een jaarlijksch tribuut, en

de Fransclien zei<len canon d^une rentCy voor inte'ret d'tine

rente.

KANOOIEN, kanooide, lieb gekanooid, o. w. Genicht

en laweit maken, levcn houden, twisten en krakeelen, hard

berispen of schelden, fr. tempeter, grander, reprimander.

Er werd daar veel gekanooid in de herberg. Op iemand

kauooien. Bij het minste dat er scheef is, gaat hij aan

'I lanooien. Die moeder kanooit te veel op hare kinderen.

Altijd morren en kanooien.

— KAN00ISEL.0. De daad van kanooien. A 1 dat kanooisel

komt hier met te pas. Is dat een kanooisel. Dal kanooisel

stcck't mij tegen.

—KANS, z. Bijkanst, Bijkansten.

KANSE, V. Bij kaartspelers. Middel en waarschijnlijk-

heid \an het spel te wmnen, ingezien de bladen die men in

de hand heeft. Ik heb twee kansen (d. i. ik kan wicnen
langs twee zijden). Ik heb geene kanse in mijn hand. Het
is troef in mijn kanse (d. i. de troef, dien de deeler gemaakt
lieeft, is de beste voor mijne kaarten. Fig. Het lot slaat mij

mede, het lukt mij goed).

— De kanse verzitten, de goede gelegenheid missen met
ergens te lang te zitten. Haddet gij hier op tijd geweest, gij

haddet eenen schoonen koop gedaan ; maar 't is gelijk altijd :

gij hebt wcderom de kanse verzeten.

KANSEL, KWANSEL m. Groote of kleene paander

uit ruwe en ongepelde wisscn gevlochten, en met een hengsel

(niet met ooren) voorzien om te dragen. Er zijn twee sooiten

van hansels : de eene bohond van onder, worden ook
Kalooien en Mollemanden genaamd; de andere met eenen

Ijlatten bodem, worden ook Beelaars geheeten. De kansels

dienen om eerdappels, rapan, enz. te dragen. « Hij vlocht

strooien bansten en maakle paanders, en kansels en korv'en,

en groote manden, van den wijdaiiw dien hij 't enden 't hof

in een verloren slriepe langs den wal gezet hadde. >

(K. Callebert.)

— In del; kansel zitten, in nood zijn, in het naiiw zitten,

fr. etf e an berniqnet.

—KANSEL, z. Boon-.

KANSELMANDE, N. Hetzelfde als Kansel, paander.

KANSTELING. KANSTERLING, m. Soort van

Baarkoek. Zie kuansteling. « Dat ghceu backers noch

nyemandt heel en zotide mueghen backen eeneghe canste-

lynglun noth gheen coukcn, ende dat een hyghelyck zouden

mueghen backen ende dat broet vercoepen onder de Alle,

onder de galderye, alle broet, zonder canstelynch ende

coucUen. » |G. Weydts.)— Kil. Kansterlinck.

KANT, m., vklw. kantje. Bij schrijnwerkers. li;en sma'le

plattc zoom m of aan eenig lijstwerk, fr. filet. Het kintje

van eenen ;istragaal. Eene bies met twee kantjes, fr. une
baguette, ove of tore entre deux filets.

— Gerskant rond eenen akker, fr. champeciere, De koeien

langs de kanten wachten (zie io\nten). Het gers van de

kanten afniaaien.

— Kanlbed van eenen akker.

— Met iemand eecn kanten kitnncn akkercn, met hem
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niet overeeukomen, Ik kan met zulke menschen geen kanten

akkeren.

— De kaut van eene vrouwennnits is de geplooide of

gepijpte strook die het gela^t omsluit, 00k Schroo, fr.

visagierc. Den kant pijpen. Een breede, een smalle kart.

De kant was van katoen gelijk geheel de muts. De kailt is

aan de passe genaaid.

— In den zin van 't fr. dentelle, is kant vr. in Holland,

en m. in Vlaanderen. — Zie marktkantje.
— Er is gcen rechtefr kant aan^ zegt men i" van

iemand die alti;d averechtsch op is, die naar geene reden

luisteit; en 2" van iets dat in de war is, dat mocielijk valt

om behandcld of bewerkt te wotden. Er is geen rechter

kant aan hem. Ik zie geenen rechten kant aan die zaak.

— Zijnen kant keeren, zijue steke staan, zijn deel doen.

't En is geen gevaar, hij zal wel zijnen kant keeren. Als

iedereen zijnen kant keert, zoo moeten wij winnen.

— Van kante zetten of doen, aan een' kant zetten, wcj.'-

zetten, fr. incttre decote. Zet al de meubels wat van kante,

wij gaan schommelen. Doe al die boeken van kante.

— Het zal 00k wel al uio kantje waaien, uwe benrt zal

00k wel komen van iets te moeten lijden

.

— Tc kante van, naar den kant van, fr. dii cote de. Te

kante van Brugge. Dat is gebeurd te kante van Frankrijk.

— Aan den kant van, omtrent, omstreeks, bijna. Hij is

aan den kant van vijftig jaar oud. « Die welcke daer nu an

de cant van IX duyzent vrome strydbare mannen sterck

waren. » (N. Despars.)

— Met kanten en aboiiten, met al de oinstandigheden.

Zie ABOUT.
— Van .den kant af (wvl. of) in, inwaarts voort, tc

beginnen aan den eenen of den andercn kant, b. v. Boer,

waar moeten wij dien meersch beginnen afinaaien ? Van den

kant af in (d. i. 't is gelijk waar). Eenen vlaschaard wieden,

een koornveld pikken van den kant of iu

.

— Van hocke te kante, zie HOEK,

— Over kant, zie OVER.
— Jlei mes aan den kant hebbcn, zie Mies, 2".

—KANT (scnsu diverse), z. Achter-, Fluwijue-, Gars-,

Gers-, Markt-, Over-, Spaar-, Staat-, Stoot-, Uit-, Val-.

KANTBED(DE, o. Bij landb. Zoombed van eenen

akkci in zijne luuLile. De kantbeddeu en de veureinden.

KANTBEERTEL, KANTBERTEL.m.Bij timm.

Kautbeitel, plalle beitel waaniiedc men iels afscliroodt.

KANTEBEET, v. KANTEBETEL, m. Groote

beet in eenen .ippel, enz. Jir ziju twee kautebeten in dieu

appel. Mocder, hij heelt eene geheele kantebete in mijnen

appcl gedaan

.

— Ook het afgcknauwde klokhuis van appels ofpercn;

00k Kattebeet genaamd. Er \v-as niets over dan wat kante-

betels.

KANTEBIER, o. Rcsten en klikken van bier in

tonnen, kanncu en glazen, welke resten de herbergiers

samengieteu in eene ton, en aldiis laten liggen om ze dan

later af te tappen lijk ander bier, of wel terugzenden naar

den brouwer. Vgl. Kante wi/nh\] Weil, op iCfVNT.

KANTEERNE, KANTERNE,KANTEREN,v.
Groote verkuudheiil, fr. gros rhume, catarrhe. Eene kan-

teerne hebbcu, '(rijgen. Mijnc kanlerne hecft lang geduurd :

nu is zij gedaan.

— Koude kanteern, wit gezwel, gewrichtsgezwel, fr.

tumeur blanche.

— Kanteerne ziet mij geerne, zegt men waneer men

eene vailing heeft die langdurig is.

— Kanteerne is gevormd van katccrn met de ingescho-

ven n (vgl. randljze = radijs, bouke = bok, lijnk= lijk,

enz.) t Eene groote catkerne, » (N. Vanhove.) « Den bal-

sem verdiyft de caterne en vogtigheyd des hoofd. » (G. Si-

mons.)

KANTEERNKRUID, o. Eene plant in de weten-

schap Ivsimaihia nn inmiliaria L. geheeten.

KANTEJAGEN, kantefaagde, heb gekantejaagd,

o. w. Wordt gezeid van deugnieten die met velen te sameu

van hofstede tot hofstede gaan, en met stoute en dreigeude

woorden brood of geld vragen. (Kant, broodkant, is Een

dik stuk brood).

— lO^NTEjAGER, m. Stoute schooler, doch bez. Nacht-

roover, iemand die 's nachts gewapend uitgaatbezonderiijk

naar de kleene hofsteden om geld, brood, boter, of anderc

levensiniddelen at te eischen, met bedreiging van geweld-

tladig te nemen 't geen men niet gewillig geeft, fr. marau-

diiir de nuit. De kantejagers gaan meest in kleene bendeii,

en zij zwarten hun aanzicht om niet verkend te wordeu. Te

midden den nacht wierd het huisgezin in zijnen slaap ge-

stoord en verschrikt door eene bende kantejagers die aan de

dcur klopten. De patrouille heeft de kantejagers doen

vluchten

.

KANTEN, kantte, gckani, b. w. Bij landb. De koeien

kanten. De koeien met eenen band leiden en wachten langs

de gerskaiiten en de zipten van de akkers, om daar te gia-

zen. De knaap kantte de koe, ging de koe kanten. Hij was

bezig met drie koeien te kanten.

— Bij deringgravers. Den dering kanten, de deringstuU-

ken nevens en tegen malkauder op kant zetten in eene elieiic

plaats, fr. canter. Het zijn vrouwlieden die den dering

kanten. Den gekanten dering uitroeden en verdeelen.

—KANTEN, z. M-, Op-.

KANTER, m. Bij deringgravers. Dcze die den dcriiiij

kant. Do kanters zijn gemeenlijk vrouwlieden. De karreb.ii-

voert lien dering op eene vlakke plaats, en daar zetten Jc

kanters die deringstukken al tegen een op kant, om zc te

doen droogen.

— r)ok Voorzanger. Zie kantor.

—KANTER, z. Bosch-, Busch-.

KANTEREN, v. Zie kanteerne.

KANTERIJ, V. Zie iovntorij.

KANTERN E, v. Zie icvnteerne.

KANTERVLIEG(E, v. Spaansche vlieg, fr. cantlia-

rnle, 1. Ivlta vesicatoria.

Laet mul van kanter-vlieg in suereii deessem steken,

Of hael een plaesster van de selve vheg gemaekt.

(Vaelande.)

De spaensche kanter-vlieg die, onder ander goed,

De rottekoors afleyd, desyd-wee scheurt...

(Id.)

KANTIG, adj. Hetzelfde als /{(?«(', datin deWoordenb.

verklaard wordt door Net van kanten en hocken, fraai,

schoon, cflen, in orde, in regel. Een kantige tafel. Kantige

stcenen. Die planken zijn kantig geschaafd. Dat meubel is

kantig gewrocht. De deur is kantig. Zie wankantte.
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—KANTIG, z. Per-, Val-. Vgl. — iovn'tte.

—KANTIGHEID, /. Twee-, Val-.

KANTJEBOORD, o., klemt. op hoard. Het uitersle

kantje of boordeken. Op het kantjeboord zitten (op het

uiterste boordeken zitten en gedurig dreigen van af te vallen.

Fig. (^p het punt zijn van te springen, van in armoede te

vcrvallen). Die teljoor staat op het kantjeboord van de

tafel.

KANTJOEN, o., klemt. op tjoen. Stinkende onkniid,

.nnders Hondsdille genaamd, fr. quenncfon. « Het quoiion

kruvd geze\d wilde camomille. • (G. Simons.)

KANTLAAG, KANTLAGE, v. Bij raetsers. Eene

rij brijken die men over kant nietselt, dat is, met den breed-

sten kant van den steen overeind, fr. assise en he'risson. De
bovtnlaag van eenen hofniuur is gemeenlijk eene kantlage.

KANTOR, KANTER, in. Voorzanger in eenekerk.

De kantors van den koor.

— KAXTERIGGE, v. Zangster. « Maria is meestersse en

Catiterigghe in den choor der Macchden. » (C. Vrancx.)

— K-VNTORIJ, KjOiTERlj, V. Het ambt, de weerdigheid

van kantor in eene domkerk, fr. chanterie, chantrerie. De
kantorij van het kapittel.

— De plaats in den choor waar de kantors zitten. De
lessenaar en de zetels van de kantorij. Wie is er aan de

kantorij {wie zingt er voor) ?

— Kil. in App. Canterije, exarchaUts chori sacri.

KANTREEZE, v. Zie reeze.

KAN(T)SELEN, kan(t)selde, gekan( tjseld, b. en

. w. Door railing verwisselen, fr. troqtier. Peerden kanse-.

11. Willen wij kanselen? Hij kanselt in de koeien (d. i.

iider eigentlijk koopmati in koeien te zijn, koopten ver-

Koopl hij nu en dan koeien volgens dat de gelegenheid

7ich aanbiedt}.

— Afl. Kanlselaar, Kantseling.

— Vgl. fr. ihanger. Kramers k-jiantselen.

—KANTTE, z. Acht-, Drie-, Elf-, Negen-, Tien-,

Twanlf-, Twee-, Val-, Vier-, Vijf-, Wan-, Zes-, Zeven-.

KANZANT, adj. Een woord dat men in vroegere

-> liriflen vindt met den zin van Glariachtig, fir. chatoyant.

/ie (llARIACHTIG.

KAP, KAPPE, v. De kappe van eenen mantel, fr.

capuihon d'ltn manteau, d'un mantelet.

— Koorkap, fr. cliape. De priester had eene kostelijke

kappe aan. « Twee costelicke kelcken, dr)-e cappen, drje

casuylen ende rocken. » (C. Vrancx.)

— Op temands kappe ri/den, van iemand kwaad spre-

kcn, fr. medirc de qiielqn'un.OoV op iemands kappe bezig

Jin.

— Iemand wat op zi/nc kappe geven, hem duchtig afros-

seii ; hem hevig hekelen en berispen . Hij heeft daar op

/ijne kappe (op zijn dak) gekregen. Ik ga 't hem op zijne

l;Mppe geven.

— Op iemands kappe etcn en drinken of andcre onkosten

docn, fr. manger et boire aii.x depens de quelqu'nn.

— Kap en keiivel of kapje en keuveltje vertercn, opetcn,

vtrdrinken, verspelen, verliezen, enz. d. i. alles wat men
bczit.

— De kappe van eengreel, dasscvel boven de kniine.

— Dc kapfie des hemels, het heraelgcwclf. Er bestaat zoo

maar kkn onder de kappe des hemels, fr. on ne trouverait

pas son pareil sous la calotte des cieux.

De blauwc kappe van den fiemel,

Hy z.ig ze door het grocn gewemel

Van 't boomloof daer een lied in hong,

Een lied dat hem in slape zong.

(K. deGheldere.)

— Wordt gezeid van alles wat op wijs van een vel of

korst boven 't water ofander vocht komt of ligt. Dat water

is niet goed, want er komt eene kappe op als men 't kookt.

Eene kappe van schuim en vniligheid op het water van

eenen gracht.

De kappe van de melk is de room, de zaan die er

boven op komt. Er komt eene kappe op de melk. Giet de

kappe niet af.

— Bij brouwers. Het schuim dat de drift en de gisting

van verschgetond bier uitwerpt door het opene bomgat, en

dat opgevangen wordt in het gistvat, fr. leviire, rocher. De

eerste kappe heet de brandkappe; de tweede kappe, als zij

gezeten is, wordt de gist dien de bakkers gebruiken. —
Rappe stckcn. Schuim opwerpen door het bomgat, fr. ro-

cher. Het bier steekt kappe, ft. la bierre roche. Men moet

de tonne laten kappe steken eer men ze bomt.

Vgl. 't fr. cappe de cidre (kaamkorst die zich vormt

op den cider of appeldrank in eene ton); en chapeau de

vendangc (heffe of gist boven den wijn in de gistkuip).

KAP. m. Den kap in de krage geven, zie kr.\ag.

—KAP, z. Kip-, Voor-. Vgl. -KAPPE.

KAPBERD, o. Hakbord, houten blad waarin men de

groenten kerft of het vleesch hakt, fr. hackoir.

KAPE, m. Bij metsers. De eerste schuinsche steenenlaag

onderaan een gewelf of vaute. De kape rust op den muiu-,

en het gewelf rust op de kape. De kape is de voet van eene

vaute. Somwijlen is de kape een schuinsliggende stuk hout,

b. V. waneer men eenen heerd metselt in eene zoldering.

KAPEEL, m., vklw. kapeeltje, klemt. op peel, scherpl.

ee. Tros bloemen, bloemtuil, ruiker, fr. gnirlande, bouquet.

Eenen kapeel maken van verscheidene bloemen. Iemand

eenen kapeel vereeren op zijn naamfeest. Vele bloemen

groeien in kapeelen.

— In 't Poperingsche zegt men Apeel. Kil. heeft Hoe-

peelken, appelken, appeelken. « Ick hebbe my, uyt al 't

lyden Christi, als een hoppeelken en bussel van mj-rrhe ghe-

maeckt. »
(J. David, s. j.) « De tacken van den palmboom

zijn op het opperste vanhetbulvergaedertghelijck/M/f^A-n.*

(P. Devynck.)— Zie apeel.

— Vgl. fr. chapeau, oul. chapel en capel. Un chapeau de

Heiirs, bloemkrans. Men zegt 00k Een roozenhoed voor

raozcuirans. — Zie Kil. sch.vppel.

—KAPEEL, z. Bloem-, Scheur-.

KAPEELBLOEM (wvl. -blomme, zie oe), v. Eene

holbkiLin anders ook Truisjonker gehf.'Clen, fr. bouquet

par/ait, atllet des portes. — Men zegt ook Apcelblccm,

bij Kil. Hoepeelbloeme, armeria, carvophiUus minor.

—KAPEELE /.. Wijster-.

—KAPEISTER, z. Heister-.
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KAPELETTE, v. ICliergezwellen om den hals of

onderden kin, ix.pleiadeganglionnaire, chapeletscrofulaire.

Van de kapelette gepakt zijn (de kappelette hebben).

KAPELLE (hieren daar KOPELLE, kapalle, kopalle),

v., fr. chapelle.

— Kristelijke leering, ondemraging en onderrichling

wegens den catechismus, fr. catechisme. Elken zondag is

het kapelle voor de kinderen. De heer pastor heeft de

kapelle gedaan. Men houdt kapelle in kerben en schclen.

Xaar de kapt Ue gaan. Van de kapelle komen. Kapelle voor

de eerste komraunikanten. Het heeft drij dagen naeen

kapelle geweest voor de vormelingen. — Dit hoort men

dagelijks te Brugge.

— Bij landb. Eene groote handvol vlas, haver, of derge-

lijke stengelvruchten, die in de weide of op het veld recht-

gestc4d wordt met de toppen te samen orahoog, en de

wortels uitwaarts in eene ronde. De kapeUen zijn holde van

binnen, en droogen aldus vetl spoediger. Het geroole vkis

wordt in kapellen gezet of langs den grond opengespreid

om te droogen. Geheel de weide stond vol kapellen de eene

tegea de andere, maar een rukwind heeft ze al omgeworpen

en gescheisterd. De haver is in de kapelle geschoten (zegt

men als zij, in kapellen staande, begint te kiemen van te

lang beregend te worden). In 't luikerwaalsch is copaU

< une quantile d'avoine equivalant a une gerbe, que I'on

rassemble en relevant les batez, et que Ton place debout, le

somraet formant pointe. » (Diet, de la langiie wall., par

Grandgagnage, bl. 123.)

— Jcmand eenen slag op z-Jn kapelle ge7-e/i, hem eenen

slag in 't aangezicht geven.

— ATclw. kape7leke(n, kapc'lletje, eene nis of mazier in

den muur, een houten of metalen ofpapieren doosje, waarin

een beeldje of eene relikwie van eenen heilige vereerd wordt

De kapelletjes zijn nieest met glas gesloten. Het kind ont-

vong een kapellelje. Van weerkanten van het kiuisbeeld

hong er een kapelletje aan den wand.

—KAPELLE, z.AchterniKn-, Helle-.Xuchten-, Swol-,

Uchterd-.

KAPELLE-IEFVROUW, v. Joufvrouw belast met

de kiiideren, die in de kerk den catechismus komen leeren,

te bewaken en te ondemijzen tot dat de priester komt.

KAPELLEN, kapelde, gekapeld, b. w. Bij landb. In

kapellen zetten. Het vlas stond gekajield. De haver kapel-

len. Men kapelt eene gesletene of afgepikte \'nicbt om ze te

spoediger en te gemakkelijker te doen droogen. — Zie

kapelle.
— Dcvetisters kapellen, de twee blinden van eene venster

half toedoen. Men kapelt de vensters tegen den gloed van

de middagzon. Eene gekapelde venster laat het licht maar

half in het huis dringen.

—KAPELLEN, z. Helle-.

KAPELLEVOGEL, m. Een vogellje dat gemeenlijk

woont in wijngaarden of muurboomeij, of 00k in de houten

Onze-lieve-vrouwkapelletjes die men in de kroon van eene

linde ofvan andere boomen dikwijis hangeu ziet; en daarom

00k Lindepiepe en O.-L.-V. vogeltje geheeten, in de weten-

schap saxicola rubetra^ fr. traquet tarier.

— De Kapellevogel wordt nog bij ons Bietjesstekker,

Kobbebijter, Kobbespinder en Kobbespinne genoemd.

KAPHAMER, m. Bij koperslagers. Scherpe hamer om
koper te kappen

.

KAPHOUT, o. Slaghout, fr. hois taillis. Het kaphout

groeit op tjokken.

KAPITEL, o., met de heldere i, even .ils in artikel,

titel, enz. Hetzelfde als Kapitel in de Woordenb., fr.c/ia/>/-

tre,\. fa/>zVH/;//«.Het tweedekapittel van eenen boek. Het
kapitel van de kanunniken. Het kapitel in de kloosters is de

vergadering die de reUgieuzen houden ora zekere zaken

te beslissen ; ook de plaats van die vergadering. < Zi hilden

generael capytel. » (Kr. v. Br.) « Ryfter, dormter, omme-
ghanck, capytel. 5 (Z. v. Male.)

— In zijn kapitel st/'n, zijne misnoegdheid in slrenge

woorden uiten, met grammoedigheid berispen. De moeder
is telkens in haar kapitel tegen hare dochter als deze te late

thuis komt (lemand kapittelfn bet in de Wdb. fr. repri-

niandcr^

KAPITELSTOK, m. Houten of metilen stokje w.-.

eenige hntjes aiin vast zijn, dienende om eene plaats te tc

kenen in eenen grooten boek. De kapiCelstok van een,

misseboek, bre\ner, en7.

— Bij smids, timm., enz. Wringsel of dwarsstok in c

schroef van eene ^-ijlstaak of bankvijs, dienende om dc

schroef uit of in de moer te draaien.

— Bij landb., voermans, enz. Een houten of been^y'-

bout die de trekstrengen vasthecht aan het greel; ook Bt

.

geheeten.

— Bij kleermakers, enz. Een houten stokje met zijde

andere stoffe omwonden, om er den lets van een kleed :,

vast te leggen. De kapitelstokken aan eene priesterskap<: .

KAPMANTEL, m. M.-mtel met eene kap, fr. /nanA;

a capuchon. De trouwen dragen kapmantels, fr. manteUr .

De schildwacht had gister nacht eenen kapmantel, fr. nuin-

teau de guc'rite.

KAPOEN, m. Deugaiet, schurk,lielt leure, fr. <roj;:;' .

Hij is zoo een kapoen. Een kapoen van een jongen, \,.

een vent. Een slimme kapoen.

— KAPOEXERIJ, v. Deugnieterij, schurkerij, b.fripc:-

ncric. Hy zit ^-ul kapoenerij.

— KAPOENETREK, m. Schelmstreek, fr. tour defripoi:.

KAPOENTJE, o. Zonnekever, Onze-lieve-vrouw-

beestje. fr. coccinelle.

KAPOOT, KAPOTE. v., vklw. kapootje (wvl. kk-

p'otje, zie KL.vxia'ERK.). Groote soldatenjas, groote priester-

jas, fr. capote.

— Vrouwenjak, bovenkleedje dalende tot den gordel,

met mouw en. Eene katoenea kapote. De pirote van eene

kapote. Zij deed hare kapoot aan om op den akker te wei-

ken. Vgl. LIJF.

— Dwangjak, fr. camisole deforce.

-KAPOOT, —KAPOTE, z. Xacht-.

KAPOTIG, adj. Lief, bevallig. fr. migi:on,gentil, be.

sprek. van kinders, van kleederen, enz. Dat kind iskapoti_.

Het heeft een kapotig aanzichtje. Het knaapje zat daar z

bevallig en kapotig. Een kapotig katje, een kapotig peer

Een kapotig kleedje. Een kleed van kapotig katoen. E-

kapotig niutsje. Kapotige schoetjes.

— Gewillig, zoetaardig, gedwee. "Ware 't peerd niet ziek,

het zou zoo kapotig niet zijn.

— Ook Gepolig en Potig.
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KAPOTTEL, m.,k\cmt. op pot. Bij de zeev-issclieis

langs de kusten van Veurne. Een visch met diUUen kop, in

(le wetenschap coitus scorpio, fr. scorpion de tncr. — Zie

rOTSEKOP.

KAPPE, V. Zie K.\P.

—KAPPE, —KAP, z. Keuvel-, Lei-, Pater.-, Staf-,

Vlci-.

KAPPELEN, kappclde, gekappeld, b. \v. Doorschud-

den, dooreenmengen. De kaartcn kappelen, Ir. meter Ics

cartes.

— o. w. met zyn. De melk kappelt, fr. le lait sc caille.

De pap Itappelt. De lucht kappelt (als de wolken tegen

inalkandcr en door nialkander varen, en als verwarreld in

de lucht hangen). Het kappeleu van de lucht is dikvvijls

oen voorbode van ongeweerte.

— Fig. Hij verstond niet hoe dat iemand verscheidene

talcn kan spreken, zonder dat de woorden kappelen. « De
hope en de vreeze, de droefheid en de dJrenisse, die ook

al deureen door zijn hootd sloegen, en al te gare kappel-

dcn. :. (K. Callebert.)

—KAPPELEN, z. Dooreen-.

KAPPELING, V. Dedaad van Kappelen.

— collectief. Stremsel. Kappelinge van melk, fr. caille-

botte.

KAPPELING (van kappelen, freq. van happen, fr.

hdcher), v. collectief. Fijn gehakt vleosch, fr. hdchis. Kap-

pelinge om worsten tc maken. — Kleene afval van gekapt

hout. Drooge kappelinge om de stove (kachel) te ontsteken.

Zie KAPI'ERLINC.

KAPPEN, b. w. Zie de Wdb.
— B:ischje happen, /.. BUSCH.

— Sehaai-dje happen, zieSCHAARD.

—KAPPEN, z. Kloef-, Op-, Vodde-, Voor-, \'ervoor-.

KAPPER, ni.Bij ''eringgravers. ZiesTOELlXG.

KAPPER, m Djoorn, Kanon. Snelle, Neuker, halve

pint. Een kapper bier drinken. « Pintglazen, joorkens of

kapperkens, genever- en wynglazekens. > (C. Duvillers.)

—KAPPER, z. Dering-, Kloef-, Knibbelkoek-, Kool-,

Patei-, I'etjui-. Uit-.

KAPPERDOES, m., vkhv. kapperdoeskel^n, kapper-

doesje. Een huis waar 't gemeene volk gaat smooren en

drinken, fr. cabaret, tripot. De kapperdocs is zoo iets tus-

schen de hcrbcrg en de kroeg. — Ook Kabberdoes.

—KAPPERIJ, z. Kloef-, Kool-.

KAPPE(R)LING, m. en o. Afgekapt of afgehouwen

stukje hout of sleen. Een zak kapperlingen. De kapperlin-

gen van den houthakker. Met drooge kapperlingen de stove

doen branden. Kapperlingen, schaverlingen en zagelingen.

— Zie -I,INC.

—KAPPING. ?.. H.ane-.

KAPSPAANDER, m, Spaander die met eene hap of

liestel afgehouwen is langs de kanten v.an een bul dat

gezaagd nioet worden, of van een auder stuk hout. Eene

mijt kapspaanders. Kapspaanders en gekloven sperregaten

koopen voor brandhout. De kapsp.aanders ravelen in cenen

afgehouwen bosch.

KAPSTOK, m. Zie Rek.

KAPSTUK (wtL kap.stik), m. .Stiikje lood waar-

medc men een roer la;Klt in plaats van kogel of post, fr. lin-

got, c/uvrotine. Men maakt de kiipst\ikken van lood dat

men in kubieke stuUjes houwt. Een geweer met kapstuk-

ken laden. Een wild zwijn of reebok met kapstukken

schieten.

KAPUITJE (wvl. KAPunxjE), o. Uiterste top van

eenen gedekten schelf, van eenen spitstoeloopenden gevel,

cnz
. , namelijk als die uiterste top den vorm hceft van een

hoofdeken of van iets dat er op vloeit. — Vgl. I. caput,

hoofd.

KAPWIEL, o. Bij horlogiemakers. Het getande rad

dat onmiddelijk in verband is met de galg en den slinger,

en dient om de beweging en den gang te temperen en

altijd even gelijk te maken, fr. roue de rencontre.

KAR-, KER-, KRA-, KRE-, KRU-. Doze voorvoeg-

sels zonder kleintoon worden gem. onverschillig het een

voor 't ander gebniikt. Dus het fr. corve'e luidt in 't vl. kar-

weie, kerweie, kraweie, kreweie en kruweie. Dus nog
kardiet en krediet; harbculen, kerbeuUn en krabailen ;

enz. Vgl. Bre-. — In 't fr. vindt men dat ook, b. v. carr

neau en creneau; carsaie en cre'seau; bercelle en bnicelle;

enz.

KAR, V. Zie karre.

KARAAFSCH, adj. Zie keeraafsch.

KARBAAS, m. en o., mv. karbazen, klemt. op baas.

Hetzelfde als Kabaas, armkorf, fr. cabas. — Onze vorige

schrijvers gebruikten corbaes in den zin van 't 1. corbie,

fr. corbeille.

KARBAZEN, karbaasde, gekarbaasd, b. en o. w.

Zie K-VBAZEN.

KARBEULEN, karbeiilde, heb gekarbeuld, o. \v. Zie

KR-VBEri.EX.

KARDAS(SE, v., klemt. op das. Hetzelfde als Kartets,

kartetsch, kartas, fr. cartouc/ie, dat is, eene kardoes gevuld

met ijzeren kogel en buspoer, of ook, in plaats van eenen

ijzeren kogel, met verscheidene looden kogels, nagels,

schroot, enz. waar men een geschut mede laadt.

— Ook enkel Een groot ijzeren kogel, een ijzeren bolle-

ket. De kinders gebruiken kardassen in eenige spelen, zoo

als in het konkelspel.

— Kardas geven op, met geweld slaan. Geef er maar

kardas op. Hij gaf kardas op zijnen ezel.

KARDIJT (wvl. ICVRDIIT), o. Hetzelfde als Krediet,

fr. credit. Zie KAR-.

KARDOEN, o. Soort van artisjok die in Allemans-

gerief ook Monikskruin heet, fr. cordon, 1. cinara car-

duncttbts.

KARDUINEN, b. w. Hetzelfde als Kaduinen.

KAREL, ni., mv. karek. Bij landbouw. Kleene schelf

fr. petite meule de ble. Men zet het koom in Uarels, wanecr

het niet lang op den akker verblijven moet. Daar staan veel

karels op dien akker. Een karel is geen stuik.

KARELEN. karelde, gekareld, b. \v. In karels zetten,

fr. mettre en petites meules. Het koorn karelen. De stui-

ken konden nog drooger zijn, maar omdat het weiler

onzeker is, gaa;: ze wij lieden nog karelen.

KARELEN, karelde, /leb gekareld, o. w. Een kaart-

spel zonder troef : het aas dcet vier, de heer doet drie, de
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vrouw doet twee, de zot doet een, zoodat er in geheel de

koarte veertig tel is, dat is viermaal tien ; de kunst is van,

in het leggen eener kaart, nooit het getal tien, twintig,

(lertig of veertig te volmaken ; b. v. de eerste speler legt een

aas, dat is vier; de tweede speler legt ook een aas, dat is

reeds acht; indien de derde speler nu eene vrouw, eeren

heer of ook een aas legde, hij ware er aan ; maar legt hij

cenen zot, hij gaat vrij omdat hij het getal maar op negen

brengt; de vierde speler moet eene flijs leggen, en heeft hij

ijeene flijsen, hij is er aan, leggende b. v. eenen heer, en

brengende 't getal negen op twaalf; de vijfde speler legt

wederom een aas, dat maakt zestien; de zesde speUr legt

eenen heer, dat maakt negentien ; de volgende speler moet

nu eene flijs leggen, wilt hij het getal twintig iiiet voltreklccn

en er aan zijn ; enz. Willen wij karelen ? Zij hebben gekareld.

KARIE, m. en v., mv. kan'cn. Eene fuik, kegelvormig

getuig uit wisseu gevlochten op wijze van eene puikelnet,

cm visch te vangen, fr. nasss. De karie is minder dan de

liilte. De karie wordt gemeenlijk in 't watei gesteken langs

den zoom van groote stroc^men. Men vangt in de Leie veel

palingen met de karien . Hij heeft daar eeneu karie getroU-

ken waar veel paling in zat. — In zekere streken van

Frankrijk geeft men den naam van charritc aan eene Pui-

kelnet. Kil. heeft Karrc, nassa.

KARIEN, karUic, hcb gckariJ, o. w. Wordt gezeid

van 't bezonder geluid {htr-hir-kur-kur-kur-kur) dat eene

hen maakt als zij b. v. nest zoekt om te leggen, fr. caqiuter.

Hoor, de henne karit.

— Men zegt ook Kurren, Kurrien, Kirrien en Kerrien.

— Karien is niet te verwarren met Kakelen, fr. crctcler,

noch met Klokken, fr. glousser. De hen karit eer zij legt,

kakelt als zij geleid heeft, en klokt als zij broedt of hare

kiekens oproept.

— Vgl . Kirren, Korren, Koeren, bij Weil

.

KARIERE, v., klemt. op rit-r. Karreweg, een uitweg

tusschen de akkers, dienende enkel voor den landbouwer

om langs daar met karren en ploegen naar zijn land te

gaaji, fr. cliarrierc. Elders heet men de Kariere eenen

Landlos, omdat langs daar de vruchten van den akker

gelost en weggevoerd worden ; of ook eene Uitrede, uitree,

omdat men langs daar uit- en inrijdt. — Anders nog Kou-

tcrgat en Landslag. Zie aid.

KARIEREN, karierde, gekarieni, b. w. <)\i lets

hoogen in ccne venduwe, opbieden, fr. rncherir. Een huis

karieren, fr. enchcrh- tine maison. Dat stuk land heeft geka-

rierd geweest tot duizend frank . Hoeveel heeft het geka-

rierd geweest?

KK&.VS.'SJi,'^, karierde, gekaricrd, b. w. Kariolten,

wegjagen, wegdrijven. Eenen zet-maar-op uit het dorp

karieren.

—KARIEREN, z. (Buiten-,) Voort-, Weg-.

—KARIJ, —KARRIE, z. Potte-.

KARIOLE, v. Zie kriole.

KARIOT, o. KARIOTTE, v., klemt. op ot . Eig.

hetzelfde als 't fr. chariot, wagen. In 't gebniik, Een slecht

ongcmakkelijk voertuig. Is dat een ellcndig kariot. \\'at

voor een kariot van eenen wagen

!

— Verders wordt het ook toegepast op andere dmgen

.

Een slecht kariot van een huis. Een kariot van eene kuip
of stande.

— Slecht volk, gepeupel, gespuis.

KARIOTTEN, kaiiotte, gekariot, b. w. Hetzelfde

als Kanen, met eene kar of kruiwagen voeren, fr. char-

royer, broiietter. Eenen akker kariotten (er een deel aarde

van wegvoeren, om hem af te leegen).

— Drijven, jagen, fr. chasser. Ti] kariotteden hem uit

de stad. Al de vreemdelingen wierden uit 't land gekariot.

— Hossebossen, fr. rahoter. Gekariot worden op eenen

wagen.

— o. w. Moeilijk en laslig met kar en kruiwagen rijden.

Door eene slijkstraat kariotten. Is dat moeten kariotten om
den oegst in 't drooge te krijgen !

— In 't algemeen. Met moeite en arbeid lets verrichten.

Door den modder kariotten. Hij kariot geweklig om door

de wereld te geraken.

— Mooschen, ^vroeten, knoeiwerk verrichten.

— Ook Keriotten en Kriotten.

-KARIOTTEN, z. Buiten-, Voort-, Weg-.

KARITATE. v. Zie c.\kit.\te.

KARJOUWEN (uitspr. karioinvcii), knrjoinndc, heb

gekar/<>,iz^;/. n. w. Zie KASjou\\n.:N.

—KARKEREEREN, z. Op-.

KARKOLE, V. Soort van eetbare slek, fr. caracolle

genaamd. < Fr. escargots, I. cochlear, en bij ons in de-ge-

meenzame taal karakolUn » zegt David, Ziekte der Gel.

III. 142.

— Men zegt ook Karrekole, klemt. op ko.

—KARKOLE, z. Zee-.

KARKOLLEN,/{w?/C'o/if<', heb gekarkold, o.w., klemt.

op kol. Soort van Schreef schieten, een spel bestaande

hierin dat drie, vier of zes spelers, van op zekeren afstand,

met eene schijf werpen naar eene reef in den grond ge-

maakt : die te kort is, haalt niets; die op de reef is, wint

hetal; en, is er niemand op de reef, dan wint hij die, over

de reef is, en, zijn er verscheidene over de reef, dan klinke-

mutsen dezen onder malkaar om te weten wie er wint of

verliest. De voile winst bestaat in zooveel centeu als er

spelers zijn.

KARLEWEI, m., s]Ci\-i. karleweitjc, klemt. op ti't-/.

Kleene kruiwagen, anders Scheierwagen genoemd, waar-

mede men aardc vervoert. De kalsijleggers, de uitgravers,

enz. bezigen karleweitjes. — Meest gebruikt bij de Oost-

Vlamingen. Het Alg. VI. Idiot, heeft Kerlevij.

KARMENADE, v. Hetzelfde als Koolbra, in verschil-

lige W^db. Karmenij genaamd, van het fr. charbonne't

,

oul. earhouiY. — Wegens het verloop van b in m, zie B.

KARMES, KARMESWORTEL, m., klemt. op

kar. Hetzelfde als Kalmoes, Kalm, bl. 426.

KARMIOLE, v., klemt. op o. Bij landb. Hetzelfde in

sommii;e plaalscn als Hangelploeg. Zie aid.

KARMOESWORTEL, m. Hetzelfde als Kalmoes.

in de a])c'th.-ek ihoms ,<ilainns.

KARNAAD, KERNA, adj., met de stemrust op do

tweede greep. Hetzelfde als fr. cornard. Wordt gez. van

aamborstige peerden die blazen en snuiven bij den minstcn

arbeid. Een karnaad peerd. Dat peerd is dempig en kerna.
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— Art. Karnaadheid. fr. tortiage

,

KARNAATSCHEUTEN, v. mv. Naam van eene

tuiiiblocni die in dc wctenschap lychnis chalcedonica L.

heet, fi. troix </>• Malti\ froix deJerusalem.

KARNAKKELEN, kamakkelae, tfckarnakkeld, b.

w., klenit. op nak. Knakken, knakkelen, iets schenden en

mibvormen niet het te kiaken of te Iiakken zoo nogtans dat

het nieer of mia geheel blijft. Men karnakkelt cenen halm,

cen rijsje, enz. met ze tusschen de vingers in veel phiatseii te

kraken. De jongers karnakkelen den rand van eene tafel

met cr aan te tikkelen en te kerven. Men karnakkelt een

mes met er schaarden in te maken. Die hagelvlaag heeft de

tabakbladeren al gekamakkeld. Eene schilderij, eene tafel-

toolc, enz. zijn gekarnakkeld waneer de verw cr van afbrok-

kelt. Een gekarnakkeld aangeziclit (misvormd door de pok-

puttcn, of door naden eu likteekens). Een kleed is gekar-

nakkeld a!s het gescheurd is hoek uit hoek in. Een geschrift

is gekarnakkeld vvaneer de letters er gekraakt en gebroken

uit zien, b. v. kneukelgeschrifte. Een gekarnakkelde weg,

Ir. dxemin rahotertx (hobbehge weg gelijk men cr veel

's winters vindt als het hard gevrozen is). Van iemand die

stamelt, zegt men dat hij zijne woorden karnakkelt. Eene

gekarnakkelde rotse (die al tuiten en knorien is), tiekar-

nakkelde paternosterbeiers (die onregelmatig, doch kunstig,

geschrood en gekerteld zijn). Het brood' karnakkelen (hockte-

snoekte snijden, niet effen doorsnijden).

— Art. KarnakkeUng(e.

— Zie onder fl,\d.vkken.

KARNEN, karnde,gekarnd, b. en o. w. Hctzelfde als

Kanencn, d. i. karren (aarde vervoeren, enz.) ; zie aid.

— In de Wdb. heeft karnen de bet. van fr. barattfr ; bij

ons Kemen, Keernen.

KARNOEL, KAROEN, KANOER, m., klemt. op

de twctiio grecp. Soort van wilde zwaan, cygmis nntsiats

(R. d. H. 2 Jan. i8Si).

KARNOFFEL, KARNOFFELNAGEL, ni. Gn.f-

nagcl, kruidnagel, fr. clou de ^^irofle. , Als men ceiicn

caryoffcl-naghel in den wortel van eenigh struyckxken oft

plantsoenken in d'aerde stekt. » (J. Dand, s. j.).

KARNTE, V. Soort van hout dat in de Woordenb.

Jokbnom, hiiMcbeuk, enz. genoemd wordt, fr. charinc^

1. larpiniis hctula. Karnte wordt veel geplant om hagen

te vornien. — Men zegt ook Hernle, Herntril, Helster,

Ilcrlaar.

— KAKNTBN (wvl. ook KARNTi, zie -EN), adj. Van

karnte, fr. de charmc. Karnten hout. Eene karnlen hage.

Karnton wielnaaf.

— K.\RNTHAGE, V. Eene haag van karnte, Jr. charmille.

— K.VRNTHOLT, o. zonder mv. Karnten hout, fr. bois dc

ihainir. Karnthout is hard en vast.

KAROEN. m. Zie K.\RNOEL.

KARONJEPLEK(KE,v.Eeneloopende wonde.eene

kw ade vlek, of ander gebrek dat ons vermaant dat de dood

in onze adcren wandelt, en dat ons lichaam vroeg of laat

1 iiie karonje, eene prij ofkreng (fr. c/«z/-ojo'«c) moet wor-

lin. Icdereen heeft zijne karonjeplckke (niemand is zoo

t;aaf en gezond dat hem volstrekt niets let).

KAROOI, o., klemt. op root. Rooi, ruize, moeite,

last. Wat kariioi n.et klecne kinderen ! Veel karooi heb-

ben. De eerste jaren van hun huwelijk hadden zij veel

karooi (moeite om te leven), maar nu leven zij op hun

gemak

.

— Groot gedruisch, twist, helsch geschreeuw. In die

vcrgaring w;is er groot karooi en getier. Dat zal daar een

karooi zijn ! Niet kunnen slapen van al het karooi in de

straten.

— Het fr. charroi bet. Woelige dans van de tooveraars

op den sabbat. Ook Artillerietrein, in welken zin N. Des-

pais ook dikwijis karooi gebmikt : « XII duyzent manneu
te i)eerde ende bet dan hondert duyst te voet, zonder

tcarroy, — Ten grooten verliese van zijnen volcke ende

carroye. — Bevriende hemlicden zo wel met hare carroye

(twelcke zy al teene an tandere clisten ende vastmaecten)

dat men ze niet berijden en mochte.

»

KAROOIB, V. Handkar of Stootwagen op twee wie-

len, fr. charrette a bras. De karooie, waarmede de metseis

steen, enz, vervoeren, is zeer lang en smal, met twee

kaakberdels en twee tramen, en wordt door eenen man
voortgesteken . De karooie, waarmede de timmerlieden

planken en nreubelstnkken vervoeren, is met eene traam of

dijsel, en zonder kaakberdels : de voorwerpen worden er op

vastgehouden bij middel v.an twee rongen die op het kip

staan boven den as, en van het schamcl dat op den dijsel

weg eu weder kan schuiven.

— KJeene ezel of hellewagen om boomen of balkeu te

slepen. Met de karooie eenen boom vervoeren.

KARPEL, KERPEL, m. Een riviervisch, Ijij Wei!.

Karper genaamd, fr. car^e.

--KARPEL, z. Zee-.

KARPELTONG, v. De tong van den karpervisch.

— Eeae karpeltotigc hebben^ met eene kar^.eltonge spre-

ktii. Moeite om eenige letters, vooral / en r uit te spreken,

gebrek van uitspraak bestaaude in de letter r verdubbcld

uit de keel te doen rollen, zoodat men b. v. het woord

fransch uitspreekt alsof men frrransch schreve; anders

gezeid Naar de r sprekc i, Ir. grasscyer.

— Iemand die met eene karpeltouge spreekt, fr. gras-

seyciir

.

KARPELVEL, o. De schubbige huid van den visch

die karpel of karper heet, fr. peaii de carpe.

— KARI'ELVELDE, adj. Dat de gcdaante heeft' van een

karpelvel. De lucht is k;irpelveldc lals zij met wolkvlokjes

bedekt is, gelijk de karpel met schubben), fr. del moutonne',

pommeW.

KARRE, v., fr. char.

— Df karic op den zandberg lubbcn, zie onder k.\n"XE.

—KARRE, z. Driewiel-, Kasmarei-, Ketse-, Postkar-

reken, Slijp-, Snak-, Steek-, Tr.aam-, Wip-.

KARRE, bij Kil nassa; zie k.vrie.

KARREBAAS, m. Bij deringgravers. Werknian die

met de karre de ileringstukken, welkc uitgegraven zijn,

wegvoert van den deringpul naar de vlakte waar dc kanters

die stukkcn op zijde plaatsen.

KARREKOLE, v. Zie karkole.

KARRELAPPEN, karrelaptc, gckarretapl, b. w.

lets vermaken of herstellen dat niet wel nicer wilt <if kan

vermaakt worden, fr. rupk'cer, rapcta::ser. Een kleed,

een getuig, een huis, een dali, eenen ketcl karrelappen.
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— leninnd harrclappfji, ccnen zieke voor eeneii kortcn

lijd genezciijlicm ecnen lap zclten. De geneesheer heeft hem
nog eens gelianclapt. Kij is iraar gekarrelapt.

— Ecn gekarrelaft niinisien'e^ fr. 7/« ministere rcpldtrc.

KARREN, karch, gekard, b. \v. Op eerie kar vervoeren

tr. cliai rur. Aaifle, steenen karren.

— o. w. Aarde veivoeren. Bezig zijn met Uarren.

— Karren < 11 rotscn, met wageiis en peerden lijdcn. Al
dat karren en dat rotsen heeft de straten gekrut en ge-

schonden

.

— Ook Karrenen of Karneii.

— KARREN, z. Af-, Uit-.

KARRENEN, karrcmh; g-h.rrciui, b. en o. w. Zie

KARKr:\.

KARRETJIET, ni. Een vogel meest gekend in

Nooid-Vl., andeib ook Rictmusch geheeten, en Karkiet bij

Kramers. Zijn gezang wordt bij het volk nagebootst in tleze

woorden :

K.irre-karre-tjiet-tjiet-tjiet,

Ik weune in 't riet,

En zij vinden mij niet.

« De groote rictzanger acrocephalus turdoides, in Holland

groote Karrekiel genoemd, zingt duidelijk : Karl, Karl,

Karl, k/ik, kiik, kiik! h dat Rohr balV riip, riip, n'ipf »

(J. Winkler.)

—KARRIE, z. -K-VRIJ.

KARSE, V. Zie keks, v., en de comp. akl.

KARSJOUWEN, karsj.uiwdc, luh g,-karsjouwd,o.

w. Zie KA.sJurwF.N.

KARSOUDE, KARSOUWE (uilsiir. kassondc, kas-

unncr, zie RS), v., klemt. op soti. Zie KEKSOUDE.

KARST (uilsjir. kas/e, zie KS), v. Korst, fr. crot'ttc. De
karsten van brooil. De karst van eene wonde. De algezaagde

karst van ecncn lioom. « Gy hel)t den oven vergeten te stop-

pen, het brood >mi za! geen kastcn krygen, het zai van onder

branden, en van boven niet backen. » (F. Vanden Werve.)
— Zie KORST en de comp. aid.

— Spaansfhc karst, Zie PUINCEBROOD.

KARSTEN, karstte, gekarst, b. w. Jvorsten, lets zoo

braden dat er eene korst aan kome. Zij heeft aardappels

gekarst op do kookstove. Gekarste aardappels eten. Ge-
braad vleesch dat gekarst is.

— o. w. Eene korst krijgen. Het brood karst in den
oven. De wonde geneest, zij begint te karsten

.

—KARSTIG, —KERSTIG, z. Kort-.

—KARSTTE, z. —KORSTTE.
KARTAN, in., klemt. op tan. ZieKARTON.

KARTE, V. Groote sleepnet die door een peerd langs de

zeekust voortgotrokken wordt om geernaars te vangen, fr.

carve, ava:w. Van voren gaapt de karte wijd open bij mid-

del van den dromer, en eindigt op eenen langen steert die

de kuil heet.

— Zie KF.RTE, 2", en de comp. aid.

KARTEEL, o. Bij landb. AUergrootste vat in de ge-

daaiite \an eene ton of van cenen bak, diencnde meest om
ale of liold le voercn. Zie aalicarteel. Er zijn meerdere

en mindere Uarteelen.

— Kil. Ouarteel wijns, anderhalf ame. — Het h chartil

bet. Karrebak. — Zie KERTEEI..

— KARTEEL, z. Aal , B.aut-, Bold-, Bolt-, Bouwd-.

KARTELEN, karlddc, gekarti-ld,h. en o. w. Zie

KERTFl.KN.

KARTHAMER, ni. Zie kektha.mer.

KARTON, KARTAN, m., klemt. op ton. Peerde-

knecht, peerdeboever, hij die de werkpeerden beweugt en

bezorgt. De kavtons van eene hofstede. De karton ploegt

den akker en voert den wagen . — Het oud fr. charton bet.

Voerman.

' KARTOUSE, liij Surius, zie liERDoi,>.

KARU, KARUW, m., klemt. op ,„. /.,«, heet in

Fransch-Vlaanderen wat men elders cencn Waleploeg

nociiit. Met den karn het land bewerktn.

— V^g] . fr. charrjte.

KARWEIE, v. Zie kraweie.

KAS, m. Kassade. lemand den kas geven (hem weg-

jagen). Hij heeft den kas gehad, den kas gekregen, d. i. den

schop.

KAS, KASSE, v. lemand die het land rondloopt met

eene kasse op den nig om kleene waren teverkoopen, anders

ook Garen-en-lint, of Kammen-en-brillen geheeten, fr. petit-

mercier, cul-blanc. Zij kocht neusdoeken en kousen aan

do kasse.

— De bak van eenen wageu, fc.caisse. In dien zin is het

w. kas ook m. gebruikt. Den kas van een wagen vermaken.

—KAS, —KASSE, z. Kreute-, Makaron-, Makron-,

Pijlie-, Prochie-, Slot-, Wagen-. Zie ook Haskas.

KASDEUR, v. De denr van eene kas.

— Bij zoutzieders. De ijzeren ovendem' die men opendoet

om het Muir te stoken onder de pance.

KASIJN, o. KASIJNE, v. Zie kassijn.

KASJOUWEN, kasjoincde, heb gekasjoaifd, o. w.

Tobben, benlen, zvvoegen, werkeij en slaveu. Zich dood

kasjouwen. Veel moeten Icasjouwen om zijn brood te win-

nen. Hij werkt en kasjouwt geheele dagen om zijne kinde-

ren den kost te geven.

— Men zegt ook Kaiouwen, Kaaisjouwen, Kariouwen,

Karsjouwen, Kalsjouwen en Kaldjouwen, met den klemt.

altijd opjou.

— Zie sjouAVEN, en K.\-.

KASMAREI, ni., mv. kasmareien, met den klemt. o[>

nd. Hetzelfde als het fr. chasse-marec, ventjager, die met

spoed den verschen zeevisch naarde stad rijdt. Eer de ijzeren

wcg geleid was, zag men wekelijks in 't saizoen de kasma-

reien te Kortrijk aankomen van Blankenberghe of van

Oostende. « N'en arnascher creegh ne flaiter van on cassma-

rec. » (Kortr. hs. 1736.)

— Zie onder AKMEIE.

KASMAREIEN, kasmareide, hebgekasmareid,o. w .

Het bedrijf van kasmarei uitoeienen. Hij heeft veel jaar ge-

kasmareid. Hij heeft niet veel ge!d gewonnen met te kas-

mareien. Hij kasmareit van Oostende naar Kortrijk.

— K-\SM.->iREIKAR(RE, v. Ventjagerskar, fr. voiture de

chasse-marce. De kasmareikarren, gelijk de mosselUarren,

loopeu op twee wielen, met kkn peerd.
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— KASMAUEIPEERD, o. Veiitjagcrspecril, fr. cha.\il de

chasse-mare'e

,

— Fig. Slecht peerd, knol, fr. rossc, mazettc.

KA-SPEL, o. Zie k.\despel.

KASPEREN, kasperde, gekasperd, b. w. Meest

yoliniikt in Buitenkasperen en Wegkasperen. Zie aid.

KASSAARD, m. Pannekoek van bloera, eiei-s en spel;.

— I 'it woord dat bij Kil. staat, hoort men meest in '1 Laud
van Aalst.

KASSADE, V. klenit. op sa. De daad van iemand \veg

te jafjcn. De kassade geven aan iemand (hem den schop

gtven). De kassade krijgen (den schop krijgen, fr. ctre

chasse).

— Men zegt ook Den kas geven of krijgen.

— Het fr. casser itn soldat, bet. Hem zijne wapens

afnomen en wegjagen.

KASSE, V. Zie K:VS en de comp. aid.

KASSEL, n. Zie k.\chtel.

KASSEMENT, o. Bij timmerl. Het kassement van

eeue deur zijn de twee posten of stijlen met den boven-

drempel, deurkasijne, fr. cadre de parte, chassis.

— De reezen of riggels die rechthoekig aan het kassement

verbonden zi^n en een raam of lijst uitmaken rond de deur

als zij toe is, heeten in 't £r. chatnbranle.

— Het eng. casement bet. eene venster, een vensterraam.

KASSEN, kaste, gekast, b. en o. w. Bij landb. Wordt
gczeid van eene bezondere manier van voren te delven in

den akker. Zie zeeu\\'vore.

—KASSEN, z. Verkis-.

KASSIE, KASSEI, KASSIJ, v. Zie iCiiSijoE en

de comp. d.iar nnder.

KASSIJN, KASIJN, o., KASIJNE, v., met de
schuifelende s, en nooit ka:ij>i. Een vast kloek raam waarin

iets geplaatst of gehangen wordt, fr. c/idssis.

— Het kassijn, de kasijne van eene venster, is het raam
dat in den muur vastgemetseld is en eene venster inlijsl.

« De deuren, kassyiien, rameri, welfsel ende vloer.a (.Surius.)

Hoe raoet een deur oft een kassyn

Gescheift, geboort, gestagen sijn !

(P. Croon.)

— Wordt ook gebezigd voor Venster. Eene achterkamer

met drie kasijnen. — Ook voor Rigchel van het kasijn,

vensterbank, fr. appuidc croi'sce, accoudoir, banquette. De
boeken lagen op het kasijn. Stel dat op het kasijn.

— Het kasijn, de kasijne van eene deur wordt gemeenlijk

Kassement genaamd.

— Het kasijn, de kasijne van een weefgetouw is het

raam boven de dokken, waarin de katroUen hangen en de

Itoorden om, bij niiddel van de geterlen, de ketling te doeu
gapen, fr. cassin.

— Het kasijn, de kasijne van eenen zimperput, van eenen

regenbak, enz. is een raam van steen dat den rand uitmaakt

van de opening diens zimperputs of regenbalis, en dicnt om
den dckstocn in te sluiteu die de opening dichtniaakt, fr.

chthsis de pierre.

—KASSIJN(E, z. Deur-.

KASSIJNBORSTEL, ni. Vcrwborstel dicnendc om
kasijnen, enz. te verwen.

KASSOUWE, v. Zie kioksuuwe.

KASTAANJE, v. Kast.inje, fr. chdtaigne. — Zie

-.\.\.NJE.

KASTE, V. Zie k.\rst.

KASTEEL, o. Spaansch kasteel, zie SP.V-VNscH.

—KASTEEL. z. Ratte-.

KASTEELING, m., klemtoon op tee. Soort van
grooten appel, geel van pel, met roode langachtige sproeten

bespikkeld. De kasteelingen zijn winterappels die lang
bewaren.

KASTELEIN, m. Iemand die, ten profijte van den
eig.naar, eene hofstede bedricht of eenen ossenbilk gade-
slaat. De kastelein verschilt van den pachter hierin dat hij

eene gcstelde jaarwedde heeft, en dat al het profijt van de
hofstede of van den bilk overgaat aan den eigenaar; terwijl

mtegendeel de pachter jaarlijks eene geldsom aan den
eigenaar betaalt en zelfhet protijt behoudt van debezeiling.

Hij is de kastelein van die hofstede. > Wordt verboden alle

pachters nu voortaen meer eenighe hofsteden te pachten om
castclains op te stellen.

»
(Ordonnantien vanden Lande van-

den Vrijen.) « Proprietarissen, de welcke hunne landen niet

konnende verpachten ten redelijcken prjse, hebben liever

gehadt die te doen bedrichten 't hunnen eygen profyte, 't zy

door Castcleynen, hunne Domesticquen, ofte Werck-
volck. > (V], Sctting-boec.)

— ICASTELEIN, z. BOkcn-.

. KASTELEINBOER, m. Een boer die kastelein is.

KASTELEINEN, kasteleinde, gckasteleind, b. w.

Kastelein zijn van eene hofstede of ossenbilk of herberg.

Hij heeft twintig jaar lang die hofstede gekasteleind. Hij

wint zijn brood met bilkcn te kasteleinen. Eene herberg

kasteleincn. — Ook Bekaslcleinen.

KASTIEK, KOESTIEK, o. Meubclblink, boenwas,

fr. ciicaiistique. Met kastiek de meubels wrijven en glanzen.

KASTIJDEN (wvl. K.\STIEN, zie -ie.n), kastydde,

gekasti/d, h. w. Bi} houthakkers. Waneer de afgekapte

takken van eikenhout of dergelijke, wijd opengesprieteld en

bulstcrachtig zijn, geeft de houtaltker hier en daar eenen

houw in die sprietellaldven om ze aldus half gekraakl

gemalvlvelijk te kunnen saraendrukken en in mutsaards

binden : dat heet Het hout kastijden.

KASTOTE, v., klemt. op to. Eig. hetzelfde als ciistode

(7Xc aid.), waaruit het bedorven is.

— In 't gebruik, Houten kastje waar men eene tabakpijp

in sluit en tegen 't breken bewaart; anders ook Pijpkasse

geheeten.

KASTUIFEL, m. Zie kuu'El.

KAT, KATTE, v., ft. chat.

— De katte in den kelder kweeken, iemand in eene plaats

laten waar hij veel kwaad kan doen. Eene wonde to vroeg

laten tuegaau. Eenen brand in het iichaam beletten van uit

te slaan.

— Een vogel voor de katte zy'n^ vergaan, vcrlorcn gnan.

Hij is een vogel voor de katte (hij kan niet nicer genezen;

hij kan zich uit het doodsgev.aar niet redden; hij laal zich

door zijne ccrloo^e driften overmeesteren ; hij lecft godde-

loos ; hij wilt zich niet bekeercn ; enz.).
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— De kat komt op de koorde, gaat op de ioorde danscn,

is op de koorde, het spel begint, is aan den gang. In dat huis

is de katte dikwijls op de koorde (men kijft en Icrakeelt er

dikwijls). De katte komt nog eens op de koorde (zegt de

man aan zijne vrouw die liijft).

— Op iemand zilten of slaan lijk Stoffcl op zt/nc katte,

zie CHRISTOFFEL.

— De vogfltjes die 's nuchtens vroeg sclndfeUn warden

van de katte gepakt, zie NUCHTEN.
— Katten in zakken koopen, zie ZAK

.

— Konsuis konsoois de katte legt eiers, zie KONSUIS.

—Het is nauwe jnuizen als de katvoorhaar zelve mnist,

zie MUIZEN.
— Zie eene vl. spreuke op de katte onder GOOTGAT.

— Bij d^ringgravers, is Katte de naam van eenen werk-

man. Zie STOELING.

— Merkweerdige personagie, iemand die in de maat-

schappij een Iioogen rang bezit, fr. gros bonnet, Kil. vir

pra:stans, vir insignis. Dat is eene groote katte. Hebt gij in

's Ifonings feestmaal geweest ? Neen ik, dat was maar voor

de groote Icatten . Komt er somwijlen eene groote liatte in

het dorp, het is altijd de baron die ze onti'angt.

— Ik zal er mi/ne katte van spreken, zegt men schert-

sende voor lie zal mij wel wachten van uwen voorstel le

aanveerden, er is geenszins op te denken dat ilc doen zal

wat gij mij vraagt of gebiedt.

— Hi/ zendt er zi/nc katte naar toe, hij wacht zich wel

van daar te gaan. Men heeft hem reeds verscheiden keeren

naar die vergadering uitgenoodigd; raaar hij wilt er niet •

gaan : hij zendt er zijne katte naar toe.

— Wacht u van katten die mnizen zander meewiucn,

zegt men sprekende van eenen valschaard of verrader.

— Heeft de katte haren wensch, het zal milizen regetien,

elk staat voor zijn cigen baat en voordeel, zonder de belan-

gen van anderen in te zien.

— 'k Wilde dat de katten uw aangezichte wicscken (A. i.

openkrauwden), soort ran verwensching of vloekwoord. Hij

heeft dat gedaan om mij te zeerden ; maar 'k wilde wel dat

de katten zijn aanzichte wieschen.

— Ovcrecnkomen lijk katten en honden, slecht overeen-

komen, in twist leven.

— Bij overdrijving, sprekende van lets dat al te verre

gaat, zegt men : Men zou zich aan de katte geven, fr. ily a

de qtioi se pendre. Ge zoudt u aan de katte geven als ge

zulke dingen ziet.

— Dat is geen katte am zander handschoe'n te grijpen,

zegt men van iemand dien 't gevaarlijk is aan te randen, fr.

qui s'yfrottc,s'y pique.

— Zaii men niet zeggen dat keizers kat zi/'ne nicht is, en

't en is geen vriend, zegt men van eenen trotschaard, fr. //

se croit etre de la cote de S. Lauis.

— Om de katte eenen steert te maken, voor eenen faze-

laar, om een voorwendsel te hebben van iets te doen, fr.

pour sativer les apparences, pour donner le change. Hij

kwam langs daar om de katte eenen steert te maken. Hij

zei dat om de katte eenen steert te maken, maar zijn in-

zicht was geheel anders.

— Katje mi/, katje weer, wordt gez. in eenen gunstigen

en ongunstigen zin voor De eene licfde is de andere weerd,

\. parpari refertur, eng. ka me, ka thee, oi claw me, claw

thee. Let op wat gij doet, katje mij, katje weer. Ik heb hem

eerst in den nood verlaten en hij verlaat mij un ook : 't is

katje mij, katje weer. Zie KETTEN.
— Katje-duik spelen, schuilhoekje spelen, fr. jom'r a

caefic-cache.

— Pels, fr. fourrure. In den winter dragen de vrouwen

katten rond den hals.

—KAT, —KATTE, z. Kl.iasterkatje, Klaverkatje,

Klefl'erkatje, Rommel-.

KATCIJFERnvvl. KATCiFER,zie IJ), m., klemt.opcy'.

Eene soort van muis- en ratteknip, zijnde een zware steen

of zoo ie(5 schuin rustende op een gestel van drie stokskens

die, bij middel van kepen of kerven, zoo lichtjes aaneenhou-

den, dat zij, bij de minste beweging, neervallen met den

steen mee. — Zoo genaamd van fr. quatre chiffre, omdat

de drie stokjes zoo aaneengeschikt zijn dat zij den cijfer 4
verbeelden.

KATEERNE, v.ZieKANTEERN.

KATEIE, v., klemt. op tei. Te Oostende geeft men

den naam van Kateien aan de hoofden of moeljen uit

rijswerk en steenen verveerdigd, die van afstand totafstaml

langs den zeedijk dwars door het strand zeewaart in strck-

ken, om het geweld van het wassend water te breken, fv.

hrise-lames, ipi. De kateien zijn omtrent drie meters hoo^,

zes meters breed, en lang van aan den zeedijk tot daai' waar

het ebbend water ten verste wegzinkt. De jongers klimmen

en loopen op de kateien als het water af is. Langs de kateien

spelen, wandelen. De kateien komen onder water als de

zee wast. Tnsschen de spleten van eene steenen kateie

groeien er karkolen; aan eene houten kateie groeien er

mossels.

— Vgl. 't ir./ete'e en 't holl. kadijk {petite digne d'lut

quai) dat gemeenlijk uitgesproken wordt met den klemt.

op di/k.

KATEIL, o. Hnisraad, vooral deze die tot sieraa.l

langs den wand ten toon hangt of staat, zoo als teljoorcn.

kannen, blinkende ketels, enz. Eris veel kateil in dat luu-.

School! kateil. Kostelijk kateil. Het kateil wasschen "I

schuren. In zijne dronkeuschap sloeg hij het kateil in

stuliken.

— Het kateil van eene hofstcdc is Al het gereedschap ti il

den akkerbouw, zoo als plcegen, rollen, eggeo, spaden,

karren, pijpegalen, enz.

— Het kateil van eene erve is Het geboomtc en het hunt

dat er op en rond groeit. Er is weinig of geen kateil op die

erve. Het kateil van die landen gaat veikocht worden. l-i

staat veel kateil, schoon kateil op dien grond.

— Het kateil van eenen haatn of van een plantge'd'u

zijn De takken, de bladeren of de bloemen. Die boom hull

te veel kateil (te veel takken). Het kateil verminderen v.ui

eenen fruitboom. Die eik heeft een schoon kateil. Een plan-

tenstniik met veel kateil. Die pioen heeft een groot kateil

van blommen. Een schoon kateil van bloesems.

— Het kateil van geschrccene of gedrukte letters zijn

De pennetrekken en de krullen die er aan zijn, fr. cadcau,

orncmcnts. Een dobbei letter met schoon kateil. Er is tc

veel kateil aan dat geschrift.

— Opschik, tooisel, fr. parure, atoitrs. Al dat kateil

staat haar niet. Zij kwam daar met een groot kateil van

bloemen en linten op haar hoofd.

— Eene wouw die met veel opschik geklecd i>. ijok
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spotsgewijze Een slordig gekleed vrouwspersooii. Een

leelijk kateil. Dat is een kateil!

— In de .Cost. v. Vlaanderen, waar dit woord dikwijls

voorkomt, bet. liet over 't algemeen alles wat lussclien de

erfgenaraen deelzaam was na de dood van den leenman, in

tegenoverslelling van den grond die aan den leenlieer bleef.

« AUe huysinghen, los-renteu, lijf-renlen, soo van schade

als van baete, beset ofte onbcset, boomen, haghen, verwas

van bosschen, huysraet, gout, silver, baghen, juweelen,

beesten, mculcns, besaythede in oft op hct landt staende,

iii-schuklen, uyt-schulden, ende al dat roerende is, worden

gherekent voor <-o/A<',)7. » (Cost. v. Poperinghe.) f. Waer-

onime cenc nienigte van schoone Goederen worden berooft

van hunne Editicicn, Boomen, Haeghen, groene ende

drooghe CateyUn. de welcke plagten te wesen den onder-

stant van hunne Proprietarissen, ende nu geworden zijn

hunne bederlTenisse. » (VI. Setting-boec.)

— Nt't b(ste kateil (catfliey!), anders Besle hoofd, zie

Milder HOOfD.

—KATEIL, z. Boom-, Huis-.

KATEILEN, katetlde, gekateild, b. w. Met kateil

voorzicii en ver?.ieren. Een huis kateilen.— Zie GEICVTEILD.

— o. w. Tot kateil dienen als sieraad. Deze teljooren

kateilen schoon langs den wand. Die koperen ketels en

kannen kateilen wel te midden dat gleierwerk.

— Takken krijgen, een struik maken. Die boom kateilt

schoon. Die akkerplanten staan te dicht bijeen : zij kunnen

niet kateilen.

KATEILBERD, o. Boordel langs den wand, waar

men teljooren en ander kateil op stelt tot versiering van het

huis. Ii. dc nieuwe huizen vindt men geene kateilberdels

meer.

KATEILLIJK, adj. Kateil zijnde. « Eenigh catheylick

oft hicuIiIl- goedt. » (Cost. v. Veurne.)

KATER, m. Zich schooren (wvl. eens schooren, zie

EENs)^t'/yyt een kater op eetie sarg-ie, zie schooren.

— Van roHe haters droomen, zie ROST.

KATERMALIE, KATERMALJE, v. Zie ICRE-

-MAIJK.

KATERNE, v. Zie k.vnteern.

KATHANDIG, adj., met de stemrust op hand. On-

liihrii.lii;. ^,pvek. van iemand die licht lets breekt of kwalijk

doci. K.ithandig zijn. — Vgl. Kattepoot.

KATIJF (wvl. KAillF, zie Ij), o., met de stemrust op

'/". Een Icr.mk mager wijf.

KATIJVIG (wvl. kativeg), adj. Ellendig, armzalig,

-Iriht, Ir. ikc-tif. Het wordt gezeid van menschen die veel

armoede lijden, die krank en ziekelijk zijn, of die sukkelen

v.iii oudeidom. « Een arm ende cativich leven. » (Z. v.

Male.)

— Het wordt ook gezeid van gewasscn die mager zijn

'iider groei nochjeugd. Die tarwe staat katijvig.

— IJ sterachtig, huiverig, die teer is van de kou;!e, h.fri-

.7v. Hij is zoo katijvig. Kind, ge moogt zoo niet altijd bij

t vuur zitten, ge zult katijvig worden.

— Ook van het weder, van de lucht die zuur en koud is.

Het weder is katijvig. Eene katijvige lucht.

— Slecht, boos, wulpsch, zedeloos, o.ituchtig. Een katij-

vige kerel, fr. ?<« mauvais garnement, un dcbauchc. Een

katijvig leveu

.

— Kil. Katijvigh, miser, infelix; — negtiam, reus,

mains. — Vgl. 1. cadiviis.

— jCiVTijviGHEU), v. De staat van l«atijvig te zijn. « Voor
de armen ende allendighen, die bijkans tot der uyterste

catijvighcyt ghckomen zijn. » (P. Canisius.)

KATJE-DUIK, een kinderspel. Zie BOO.N.\ARD.

KATJEKOORN, o. Zie wullekaf.

KATJEPORRE, v. Riemzweep cm te gceselcn, fr.

martinet, iltat a nenf queues. De knoet in Rusland is eene

soort van katjeporre.

—KATO, z. Pijpje-.

—KATOEN, z. Baal-, Bal-, Bol-, Bolle-, Devote-.

KATRIJNEWIEL, o. Eene velziekte die in 't fr.

lierpes circineoi tonsnrant heet, en voor de welke men de

H. Catharina gaat dienen.

KATROL (klemt. op trol. Vgl. Mierol), m. Kater, Ir.

maton, chat male.

— Katrolle knippclen. Een spel. Een kater zit in een

aarden pot met eene hulle gedekt ; hij die, van op zekeren

afstand, met een kluppel werpende, den pot breekt en den

kater verlost, wint den prijs.

— KATROLLEFEESTE, V. Het kroUen en ketsen van de

katten.

— KATROLLElliAND, V. De maand dat de katten krollen,

maart.

KATROL, o. Schijf, schijfblok, fr. poiilie. Dit woord

staat in de Wdb. als v.; bij onsis het o.

KATSBAL, m. Zie kaatsebol.

KATSE, v. ZieKA-VTSE.

KATSEMAREI, m. Zie kasmarei.

KATTE, V. Zie KAT en de comp. aid.

KATTEBEET, KATTEBETE, v. De kleene uit-

sprong van eene vinkmuit, die met ijzerdraad omvlochten

is en het chinkglas be\ at om de \-ink te laven

.

— Klokhuis van eenen appel of peer, ook Kantebeet

genaamd.
En als Jan sijn appel eet,

Pieter crijght de catte-beet.

(Lev. der Stud.)

KATTEBOLLEN, kattebolde, heb gekattebold, o. w.

Onpasselijk zijn, onwellig zijn, niet ter dege zijn, knikken,

sukkelen, fr. etre malingre. Het wordt meest gezeid van

iemand die zich ongemaldcelijk gevoelt eenige dagen voor

eene groote ziekte, of die, na de ziekte, traagzaam en moei-

lijk zic)i hcrstelt en maar half geneest. Hij heeft den typhus,

en 't verwondert mij niet, want scdcrt eenige dagen katte-

bolde hij. Sedert zijne ziekte bUjf\ hij katteboUen. Die

mensch kattebolt al geheel het jaar. — Vgl. Kathalzen

bij Kr.

KATTEFEUREL, KATTEFURREL, v. Eene

zweep van riemeu of ketentjes om de katten buitcn te jagen.

— Zie i-KURi.E. Men zegtook Katteknijzer.

KATTEFIJGE, adj. Metathesis van Katijvig, d. i.

ziekelijk. onpasselijk, ellendig. Kattetijge zijn.

KATTEJONG, o. Jong van eene kat. Spcelzick gelijk

een k.attejong.

— Hit spuwt kattijongen, cr i alien iatte/ongen, het

sneeuwt bij groote vlokken, hct regent bij geuten, het liagelt

gewcldig, cnz.
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— Een bundeltje werk of lemen {{x.petitpaquetd'ctoupc)

met klijt of leemaarde doorwrocht, waarniede men, in

plants van briken, aardweegen opmetst tusschen houten

stijlen. De kattejongen bakken en droogen hard te samen.

KATTEJONGEN, kattejongde, heb gekattejongd,h.

en o, w. HandsvoUen klei of leem krachtig werpen en slaan

op het lattewerk van eenen muur die, niet in steenen, maar

in plak verveerdigd wordt, h.foicetter. Hij was bezig met

kattejongen.

— Met kattejongen eenen muur maken. Eene scluuu'

kattejongen.

— Het wordt 00k schertsende gezeid van buiachtig weder.

Het zal g,aan kattejongen (regenen, hagelen of sneeuwen).

KATTEKNIJZER (wvl. -knizer), m. Spitstoeloopend

mandewerk dat over eene melkteil, enz. gesteld wordt om
de katten te beletten er aan te raken.

— Dit woord zegt zooveel als Katteplager ; van knyzcn,

plagen.

— Ook gebniikt voor Kattefeurel.

KATTELAUW (wvl. -low), adj. Wordt gezeid van

spijzen die niet warm genoeg zijn, die zoo lauw zijn dat ze

de katten kuunen eten. De soep is kattelauw.

KATTEMAAR, v., ineest in 't vklw. kaitemaarljes

(wvl. kattemartjes, zie KLANKVERK.). Nietige nieuwmare,

pndlc-nieuws. Kattemaartjes vertellen.

KATTEMAARTE, v., vklw. -maartje (wvl. -/nartje,

zie KLANKV.). Kleene dienstmeid die in een huis Ideenig-

heden verricht, fr. chambrdlon. Die huisvrouw lean haar

werk niet gedaan krijgen met eene meid, zij heeft er nog

een katteniaartje bijgenomen.

KATTEN, b. en o. w. ZieKETTEN.

KATTENTOUW, m. Wordt gezeid van slecht en

taai klijtland dat opklimt langs spade en ploeg. Dat land is

rechte k.attentouw.

KATTEPIER of KATTEPIEREN, m., klemt. op

•pier. Kater, fr. maton.

— Ook eene plant die in de wetenschap Valeriana offici-

nalis heet. « Valeriane heet oock Cattencniyt en Ooghe-

cniyt, om dat de catten de wortel van dit cruyt geeme

riecken en hare ooghen daarmede stercken. » (L. Fuchs.) In

dezen zin zegt men meest Kattepiertjes, en ook Stinkaard.

KATTEPIERIG.adj., klemt. op /^W-.Kwalijk gezind,

kwalijk te nioede, fr. t/t' maiivaise hiirneiir. Gij zijt wederom

kattepierig. Die kattepierig is, wordt seftens knrzel en bit-

sig. Een kattepierig mensch.

KATTEPIEZE, v., klemt. op pie, "Naam dien men

aan eene kat geeft, anders ook Poes.

— Soort van Jluskadeldniif, fr. raisin mnscat. In dezen

zin zegt men ook Kattepisse.

KATTEPISSE, v. Muskadcldruif, zie kattepieze.

KATTEPOOT, m. Kleene dief, van kinderen spre-

kende.

— Onbehendig mensch die eene zaak beduimelt of uit

de hand laat vallen. Let op, kattepoot, dat die schotel

wederom uit uw handen niet valt. Zij is zoo een kattepoot

!

KATTEPURM, m. Drek van eene kat.

KATTERIK, m. Katterug.

— KATTERIKKEN, katterikte, gekatterikt, b. w. Bij

landb. Eenen akker in kleene bermen omploegen, derwijze

dat elke berm besta uit twee ploegsneden die tegenover

elkander omgekeerd liggen. Men katterikt een land om het

te zuiveren van 't onkruid.

KATTERMALJE, v. Zie keldervijs.

KATTEROCH(E, v. Zoo heet in den Wschhandel

Eene kleene jonge roch. h. petite raie,

KATTERUGiGE, m. fr. dos de chat.

— Fig. Rug met reumadjs behebt, fr. rhumatisme dans
le dos. Eenen katterugge krijgen, liebben. (Men weet dat

de katten veel bij den heerd liggen met hunnen rug naar

het vuur.)

KATTESTEERT, m. Xaam van verschillige pl^i:

ten, zooals het schaafstroo, eqiiisetiim, fr. prele, de let- ,

polygonum pcrsicaria, de wulge, lythrum salicaria, enz

.

KATTEVELLEN, kattevelde, ben gekatteveld, 0. w.

Met schapewolkjes bedekt worden, fr. eire mottionne. De
lucht kattevelt, 't is teeken van schoon weere.

KATTEVLEESCH, o. Wit, taai, pezig ding, fr.

tissti tcndineiix, dat men in het vleesch vindt en aan de

katten geeft ; ook Schillewaard geheeten.

KAUSIJDE (fvl. KAUSIE, klemt. op sie, zie IE), v.

Kalsijde, fr. chausic'e. Op de kausie rien (op de kalsijde

rijden). « Wanneer dat ghevrosen is ende daer naer gedoyt,

dalmen op de canckie niet en menne met peerden ende

waghen. » (Cost, van Ipre.)

KAUTER, m. Zie kouter.

— KAUTEREN, z. Eijtse-.

— KAUW, —KOUW, z. Bijs , Bijze-.

KAUWE, v. Anders Kalle; zie aid.

— De kauwen zullen alti/d de kraaien ver'dnjten, zie

KK.V-\1, 3°.

KAUWEL, KOUWEL iwvl. kowel, zie Au), m.

Koole, fr. c/tou, 1. caiUis, gr. xauXoi;. Witte kauwels,

fr. choux blancs. Roode kauwels,, fr. choux rouges. Kau-

wels planten. Kauwels eteu.

— Dit woord hoort raen bezonderlijk te Brugge en in

Nooril-Vl.

-KAUWEL, - KOUWEL, z. Bloem-.

KAUWELBLAD, o. Koolblad, {x.feuille de choux.

KAUWELEN (wvl. KO\VELE^f, zie .\u), kauweldc.

gckirnzc'cld, b. en o. w. Slecht verveerdigen, knoeien.

— K.AUWELING, V. Brodwerk, knoeiwerk, verwarrclde

zaak, lets wa.ar kop noch steert aan is.

KAUWELHOF, m. Kooltuin, ix. jardina cho2ix.

KAUWELSPRUITE, v. Koolspruit, fr. tendron de

chou

.

-KAUWEN, —KOUWEN, z. Bijze-.

KAUWLIJN (wvl. KOWLliN, zie au en ^), m., klemt.

op kauu'. Soort van pniim die langachtig is en ros van

kleur.

KAVAANHEER, KABAANHEER, m. K.ilc jon-

ker, pronker die thuis gcen brood en heeft om te eten ;
ook

Kluitheei' genaamd.

I
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KAVANE, KABANE, v. Eene hut uit latlen en wis-

scn gevlochten, een annoeilig Imisje. In eene kavane wo-
nen. Eene versleten Uavane van een huis.

— Houten of stroqien wachthuizeken waar de herder den

nacht in doorbrengt bij eenen schapenbocht op den akker.

-KAVANJE, z. Ris-.

KAVE, V. Schouw. Zie KA.\F.

KAVEET(E, v., met den klemt. op de scherpl. ee.

Hetzelfde als Keet (zie onder flaDAKKEn), d. i. kleen

huisje, geringe woning, hut, fr. cabane, cahtite, htitte. Eene

oude kaveete van een huis. Eene kaveete van planken. Ik

ga naar mijne kaveete (ik ga naar huis). <'. Gy bouwt frayc

huysen voor ander, en gy en woont selver maer in een

slechte kaveet. » (F. Vanden Werve.)

KAVEL, m. Kevel, barbels, tandvleesch zonder tan-

,1. n. De oude man breekt zijn brood met de kavels. Hd.

.k.-kicfer.

— De kieuw van eenen visch, fr. branchie. Eenen visch

bij de kavels nemen. Men kent aan het kleur van de kavels

of de visch nog goed en versch is. Hd. die kiefer, angels.

kajlon.

(Succan) so thu thar erist mugi

fisk gifahan

So thiuh thu thena fan them fiuode te thi.

Antklenimi im thin kinni.

Thar maht thu undar them ki/hn niman

Guldina scattos.

(ZiJk eenen zoo gij daar eerst niochtet

visch vangen,

Zoo trek gij hem van den vloede tot u.

Ontklem hem de kinnebak,

Daar moogt gij onder de kavels nemen

Guldene schatten.) (Heliand, v. 640l-6.jo6.)

—
J. Cats zegt daar Kibbe voor :

U wangen sonder bios, u kibben sonder tanden,

U voorhooft diep geploucht

— Kcivel door den bek, kake door bek, zie KAAK.

KAVEL, m. Hetzelfde als Kabel, fr. edble. c Is 't dat de

sonden der Engelen, soo Petras melt, ghelijck kavels ghe-

wecst zijn, die hun uyt den hemel tot in 't diepste der

hellen hebben ghetrocken. » (F. de Smidt.) «. Dat zij alle die

ea-eeh ende coorden in sticx sneden. » (N. Despars.)

KAVEL, m. Keep, groef, fr. cntaille. De timmerlieden

/agen of beitelen kavels in een stuk hout om er een ander

^tuk in te voegen en te vestigen. Kavels zagen in eenen
!' ilk om er de zolderribben in te leggcn. De deringgravers

vcn den naam van Kavel aan de greppel die zij ter zijde

,111 den deringput maken om er de pomp in te leggen als

men het water uit den put ponipen wilt.

— Dat iijiiist mi/'n kavel, dat is juist watik wensch en

begeer, dat is juist mijn wikkel. Dat is in zijnen kavel, dat

is in zijnc kans, dat heeft hem wel gelukt.

KAVELEN, kavelde, gekaveld, b. w. Bij timm. Eenen
kav?l (d. i. eenen giooten kerf) of kavels zagen of kappen
of uitbeitelen in een stuk hout. Eenen balk kavelen.

— Een romeinsch cijfertal kerven in staande boomen die

verkocht moeten worden. Eenen boom kavelen. Gekavelde
bnomeu. De boomen, die men kavolt, worden eerst geblest.

Zie ni.irssF.N. Als drie boomen in fi6n lot verkocht moeten
worden, dan kavelt men den zelfden nuramcr in elk van de

drie ; maar wordt ieder boom op zich zelven aleen verkocht,

dan kavelt men in iederen boom eenen verschilligen num-
mer, om de loten te onderscheiden.

— In loten verdeelen, fr. partager en lots. Van daar de
tautol. kavelen en deelen. Zij hebben de crfenis gekaveld en

gedeeld.

— De cere kavelen, verschoonen, van vlekke vrijwaren.

fr. sanver I'honneur. lets doen of zeggen om zijnc eere te

kavelen. Gij hebt hem dezen dienst bewezen, niet uit

genegenheid, maar om uwe eere te kavelen. Hoorende dat

men hem als een lafaard aanzag, besloot hij een stoutmoedig

stuk te wagen om zijne eere te kavelen. Die redenaar heeft

veel beter gesproken dan gewoonlijk : men ziet wel dat hij

zoekt zijne eere te kavelen, Hij heeft dat gedaan ora de eere

van zijne tamilie te kavelen. Ge zult moeten zijnc eere

kavelen (hem weer in eere helpen, maken dat hij wederom
wel gezien en geacht wordt). « Sint Joseph ondertusschen,

wilt hij de eere kavelen van de maand die hem toegewijd is,

moet ons ten minste twaalfzomersche dagen geven . > (R. d.H.

)

— o. w. Kenen, bersten, fr. segerecr, se fendiller. Zijne

handen zijn gekaveld van de vorst. De lippen kavelen van

den winterwind. — Zie kaveren.

—KAVELEN, z. In-. Uit-.

RAVELING, V. De daad van te kavelen.

KAVELOOTEN, KAVELOTEN, kavelootte, ge-

kaveloot (wvl. kavelbtte, gekaveVot, zie Kr.ANK\T;RK.), b.

en o. w. Kantselen (holl. kwantselen), niilen, verwisselen,

fr. troqiter, e'changer. Peerden l;aveloten. Een peerd kave-

loten voor een ander. Eenen boek kavelooten voon eenen

inktpot. Eene gouden horlogie kavelooten voor eene zilveren.

Met iemand kavelooten. Liefhebber van kaveloten. Zij

hebben gekaveloot. Willen wij kaveloten?

— Kavelooten kop over kop (eenigen zeggen top over

top), een dier verruilen of mangelen tegen een ander dier,

effen weg zonder eenig geld er bij te geven of te ontvangen

.

Zij hebben hunne koeien gekaveloot kop over kop.

— Moet men dit w. niet schrijven met twee //, kavelloten,

aangezien men 00k ka-veleti en loten vindt, b. v. « Loten

ende ravelen om te weten wie het buys ende woonste

geheel behouden sal. > (Cost. v. Oostende. in, 2.)? Xeen;
want het woord is niet gevormd uit kavelen en lotei: (kavel-

loten), I" omdat de klemtoon, niet op het eerste deel, maar
op loten valt, 't geen eenen vreemden oorsprong aanduidt;

2° omdat ik in de beteekenis van kai'el en van loten geen

betrek zie met die van Verwisselen ;
3° omdat men in veel

gewesten kavelooten uitsprcekt met de scherplange 00. —
Vgl. sp. cambalache, d. i. « le troc et permutation qui se

fait d'une chose a une autre, comme I'on faisoit devant que
la monnoye fust en usage, eschange et hardementde bestes.

— All. Kaveloting.

KAVELOTTER, m., klemt. op lot. Ruiter, man te

peerde met eenen sluier om den gordel en een lint aan den

arm, gelijk men er dikwijls ziet te landc bij de plechtige

inhaling van eene geestelijke of wcreldlijke overheid. Dertig

kavelottei-s rede'i aan't hoofd van den stoet. «En vloeijnden

airicadeiri t' jeusschen de breckers v.on de eai'eloters. »

(Kortr. hs. 1736.)

KAVEREN, kaverde, ben ^ekaverd, o. w. Bersten,

reten of Uoven krijgen, fr. se gercer, se fendiller. Het vel
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kavert \an den vorst. De lippen kaveren van den kcuden

wind. Zijne handen zijn geUaverd.

— Oolc gezeid van de kleene reetjes met irritatie Terooi-

zaalil in het vel 1° van de neus, door het gedurig snuiten

gedurende ecne verkoudheid ; 2° van den lials, door de

wrijving van eentn ruwen liemdenband; 3" van. den aars,

door de diarrliee, Zijn hals is geliaverd. Zijne neus is rood

en gekaverd door het danig snuiten.

— Afl. Kavering.

— Men zegt ook Kavelen.

KAVERSE, v. Zie kavesse.

KAVESSE,KAVISSE,KAWESSE,KAWEISE,
v., klemt. op de Iwecdo gTeei>. Soort van bier dat niet

gekoolct is, ongekoolcte werse die als dranl; gebruilvt wordt;

in 't bez. Soort van bleek bier dat te Lier en te Boom
gebrouwen wordt. Eene pinte kavesse drinken. De kavesse

wordt niet veel geacht.

Vond sich daer met een vriend vyf sesse,

Als kenners van de goe iavesse,

Slechts oni te proeven of het vat

Op syne snede was.
(Vaelande.)

— Onze uitspraak belet niet van ook Kaverse, Kaweirse

te schrijven, Vgl, 1. cerevisia, Ir. ccrvoisc.

KAVESSEBIER, o. Zie kavesse.

KAVIE, v., mv. kavicn. Hetzelfde als Kave, schoor-

stecn, fr. clicinine'e. — Zie onder CIEZE.

KAVIETJE.o., klemt. op viet. Kroeg, slecht herbergje,

ir. gargate, bouchon . — Het Alg. VI. Idiot, heeft Kavik-

ken ea Kavitje. Vgl. K.WEETE.

KAVIJSTEREN, /ivrtyVto-*,/;*-* ol ben gekavijstcrii,

O. w. Zie KABIJSTEREN.

— In cenige streken wordt het als b. w. gebraikt voor

Kadijsteren, wegjagen. Kavijster die jongers uit den hof.

KAVISSE, V. Zie KAVESSE.

KAWAUWELEN, b. en o. w., frequent, van Ka-

wauwen.
— - KAWAUWELA.-UI, m. KAWAU'WEL.V.VRSTER, KAWAU-

WELUiGE, v. lemand die kawauwt, babbelaar, babbe-

laarslcr.

— KAWADWELING, v. De daad van te kawauwen.

— Het geen men kawauwende zegt. Ge moet al die ka-

wauwelinge niet gelooven.

— Babbelaarster. Zij is zoo eene kawauwelinge. —
Zie -ING.

KAWAUWEN, o. en b. w. met hebben. Wawelen,

tateren, babbelen, fr. bavarder, babiller. Zij is weer aan

't kawauwen. Wat kawauwt men daar zoo luide?

Gy my seker sag voor sot,

Met so v61 hier te Jiawauwen

Van 't geraes van Mans en Vrauwen.

(Vaelande.)

— Kawauwen, ontstaan uit kauwen (k-aw-auwen, zie

bij FLADAKKEN) bcteekent eigcnUijk Knabbelen, fr. md-

chonner, even als Babbelen (van Babbels of barbels, fr.

arcade alWolnire), en Wawelen (van Wawel, fr. bmichr).

— De vlaamsche uitspr. belet niet van ook Kawouwcn
met ou te schrijven, of het noodig ware.

KAWEIRSE, KAWEISE, KAWESSE, v. Zie
'

KAV]'>s. .

KAWETTE, KAWETE, v. Zie kouwette.

KAWIKKELEN, kawikkeldejieb gekawikkeld, 0. w.,

klemt. op -u'ii: Peutercn, zich bezighouden met iets dat

weinig arbeid vraagt, kleene dingen verrichten, Oude
menschen, die geenen grooten arbeid meer vermogen, ka-

wikkelen nog geem. — Zie KA-.

KAWOUWEN? , o. en b. w. Zie kawauwen.

KAZAK(KE, V. Jas, gioot overldeed voor mannen, fr.

i-'i.siii//ii\ liene zvvare winterkazakke.

— hmand op zi/ne knzakke geven, hem afrossen. Hij

heeft daar wat op zijne kazakke gekregen.

— Zijne kazakke kcereii, van partij veranderen, fr. tour-

ner casaqiw.

— De wol van een schaap, het lang haar van eenen bond,

enz. De schapen dragen eene warme kazakke. Die bond

heeft eene schoone kazakke.

— De pel van eenen gekookten aardappel, fr. robe,

Aardappels koken met de kazakke. — Ook zoo een ge-

kookte aardappel. Bij de collatie in den vasten eet men
kazakken. Hij gaat in de herbergen rond met warme

kazakken.

KAZANT (klemt. op zani). Zij staau gelijk de huizen

in Kazant (zegt men van dingen die geheeldun staan). —
Om een verhaal te betwijfeleu, zegt men omstreeks Brussel

(en ook hier) : dat is zcker gebeurd in 't land van Kazant.

(Alg. VI. Idiot.)

KAZAVIK, o., met den klemt. op vik. Soort van wijde

loshangende vrouwejali met mouwcn, en dalende tot aan

den gordel, bij de Walen cache-avec '-clieeten. Het kazavik

is eene dracht van geringe en van rjke lieden. Een kazavik

van zijde, van katoen. Het kazavik Icnoopt toe met knopen

van boven tot beneden, gelijk eene vest.

KAZE, v. Zoo heet men te Brugge de arrestzaal bij de

schadebeletters, waar men iemand voor dronkenschap, eaz.

in opsluit voor korten tijd, fr. maison de police mimicipale,

violon. lemand in de kaze steken. In de kaze zitten. —
Vgl. eak.

— Deze arrestzaal wordt overal verschillig geheeten. Te

Iper is het de Beurze, te Kortrijk het Halletje, te Gent de

Mammelokker, te Brussel de Amigo. In vele landgemeenton

heet men het de politie-zaal

.

KAZEI. KOZEI, adj. Zie korzei.

KEDUIK, .Klj. Zie kaduik.

KEE, scherpl. ce, in plaats van Keer; zie DA.

KEEL, KELE, v. De kele van eene boket of puikel

is eene soort van trechter aa: den ingang van de nette, om
de visschen, die er in kruipen, den weCrtocht te beletteu, fr.

goulct. — Er zijn ook manden met eene dergelijke keel om
musscTien te van'gen. Zie keelmande.
— De keeltjes van gezouten visch zijn de wammen of

afgesneden borstshikken van ontweiden stokvisch, enz. De
peniers verkoopen jotjes en keeltjes aan de arme lieden.

— Eene drooge keel hebben, zie DROOG.
— Eene kwadf keel, zie kwaad .

— In zijne keel krasselen, zie krasselen.

— Hersen door de kele zagen, zie hersen.
— Hij heeft eenen puit in de keel, zie PUIT

.
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— De hcrscns in dc kfk vallen, zie HERSEN

.

— KEEL, /. I.uids-, Luidster-.

KEELBAND, m. De keelband vaneene mutse, zic

i; RAMETTE.

KEELBANDMUTS, v. Viouwemutse met eene

gramette, anders ook Mokke genaamd. De slaapmuts is

eene keelbandmutse. Eene katoenen keelbandmutse.

KEELBEIER, KELEBEIER, m. Keelluiobbel,

Adanisap])cl, fr, thyroi'dc, pomnic d'Adam.

KEELGAT, o. Het keeraafschc, ol //<•/ kraafschc

':;'''/, zie KEER.^AFSCH.

KEELMANDE, v. Soort van mande, omtrent vier

detinieteis wijd en bijkans ook zoo lioog, van boven met

den rand inwaarts omgebogen gelijk het gat van eene llasch,

"in nogtans dat er te midden eene kleine opening is (zie

1. 1 el). Men steekt vogeljongen in deze mande die men dan

oj> cen boom draagt : de vrije musschen, willende die jongs-

kens azen, kruipen door de kleine opening erin, maar zij

kunnen er niet meer uit ; en dus gebeurt het dat men in

cenen dag somwijlen tien,twaalf musschen gevangen houdt.

De keelmande heet ook Slagkooie.

KEENTJE, o. Vklw. van Keen. Zie kene.

KEER, KERE, v., met zware e. Zie KEERNE.

KEER, ni. Draai, kromte, elleboog van eene straat, fr.

</-<h/irf d'liiie route. Eene herberg aan den keer van de

htriilo. De keer van eene straat is liort waneer hij meer of

min scherplioekte is.

— Wrange, radzwengel, halve cirkel van hout of metaal

cm lets te doen draaien, fr. manivelU. De keer van een

spinnewiel. De keer van een spijkerboor wordt ook Wemel-
Itout gehceten.

— De keer van eene boUe is hetzelfde als de Bate. Zie

l^VAT.

— Jcmand te keerc viiegen, te keere gaan^ zich tegen

hem verzetten, hem aanranden. Zij vlogen malkander te

keere. De hond kwara raij te keere gevlogen. « Zij 'oliegen

u te keer met uw eigen geld. » (***) <: Met poengiaerden

ghynghen eick anderen te keeren. » (Ed. De Dene.)

— By keeren, bij poozen, bij stonden. Nu is hij mildda-

dig en dan gierig : het ligt al bij keeren. Die zinnelooze is

bij keeren verstandig.

— Een verdraaide keer, een ongelukkige keer bij uitne-

miog, fr. une tnalheureiise fois. Ge meugt het niet al te

kwalijk nemen dat ik dronke thuis kom : 't is maar een

verdraaide keer.

— Keer voor keer, telkens, gedurig. Hij korat keer voor

1 te laat, fr. il vient (presque ) toujours trop tard. Hij

nit keer voor keer met klachten.

— Het is gang of keer, zie GANG.
— Toekeer, toevlucht. « Om dat hem gheen medicijus en

costen helpen, hy nam synen keer tot God. » (C. Vrancx.)

— De weg langs waar gewoonlijk de processie gaat, de

omgang dien men doet ter eere van een mysterie of van

eenen heihgen. Die keer is groot. Den keer gaan (den

omgang doen). Ik heb vandaag driemaal den grooten keer

geweest

.

—KEER, z. Elle-, Helle-, In-, i )ni-.

KEERAAFSCH, KARAAFSCH, KRAAFSCH,

en ook KRAACHSCH, adj. Avercchtsch, vcrkeerd.

Zijne kousen keeraafsch aandoen. De linkere schoe is dc

kraafsche schoe van den rechleren voct. Een woord keer-

aafsch uitspreken. De keeraafsche kant van eene stoflTe. lets

kraafsch verstaan of opvatten. lets keeraafsch doen of ver-

richten. Die mensch is altijd kraafsch, kraachsch, keeraafsch

op (hij denkt of handelt altijd anders dan anderc menschen,
altijd tegenstrijdig op). Gij houdt de bate kraachsch (zegt

men aan eenen bolder die zijne bolle verkeerd houdt).

— Het kraafsche keelgai, de adempijp, luchl|)ijp, fr.

trochee. Er schoot een brijzel brood in 't kraafsche keelgat.

— Eetie kraafsche vaiite, een gewelf dat oragekeerd in den

grond gemetseld is, met de kapen en de holte naar boven.

De grond van dien kelder is eene kraafsche vaiite, om den

kwelm te dwingen. — De kraachsche zijde, dc linker zijde,

fr. U cote'gauche. Op de kraachsche zijde slapen.

— Dit woordisveel gebruikt in elk van zijne vier vormeh.

KEERELCRUYT, bij L. Fuchs, zie mollesalade.

KEEREN, keerde,gtkeerd,h. w. Wenden.
— Zijnen kant keeren, zijne steke staan, zijn dcel doen,

niet ten achteren blijven, zoo veel doen als een ander met
wien men werkt. Hadde het peerdevolk zoo wel zijnen kant

gekeerd als het voetvolk, de slag was gewonnen. Indien de

man zoo wel zijnen kant keerde als zijne vrouw, zij zouden

geene armoede hebben. Ik zai mijnen kant keeren, keert gij

den uwen. Hij heeft zijnen kant niet gekeerd. Zie k.\nt.

— Kroois keeren, interest betalen van geleend geld. Zie

KROOIS

.

— Den schoof keeren, benaargeven. Wie gaat er den

schoof keeren bij den schelver ?

— Zy'ne kazakke keeren, zie lo\z.\KKE

.

— Zyn bladje keeren, zie onder BLAD,

— De stake keeren, van eene bol die over de staak

omkeert . Allah ! me gaan iilder stake keeren, zeggen b. v.

twee nieuwe aankomers aan twee andere die reeds bezig

zijn met te bollen, voor -wi/gaan ons getween spelcn tegen

u getween.

— o. w. met hebben. Zich omdraaien. De wagen kan niet

keeren in zoo eene enge straat.

— Hi/ zit alti/d in gaten waar niet te keeren is, Hij is

altijd verwikkeld in netelige zaken, waar hij moeielijk of

niet uit geraken kan.

— Mi/n herte keert, ik heb er eenen \valg, cenen afkeer

van. Mijn herte keert van die spijs. — Kil. Keeren, over-

gheven, vomere.

— Fig. Mijn herte keert als ik die eerloosheden zie. Zijn

herte keerde van dat te zien, te hooren. Het herte keert

ervan. Mijn hert heeft ervan gekeerd.

— A'ort keeren. Zie KORT.

— o. w. met zi/n. De nacht keert, als hij te midden is.

In 't keeren van den nacht (te middem.acht). De winter

keert als de dagen beginnen te langen . In 'l keeren van

den winter.

— Eene ziekte keert, als zij, ten hoogstc geklommen

zijnde, ten goede keert. Dc ziekte is gekeerd, het grootsle

gevaar is voorbij, fr. la crise est passe'e.

— Tot in 't keeren, zegt men a.in icmand die van ons

afscheid neemt, met het gedacht dat hij langs hier terug zal

keeren, alsofmcn zei : vaarwel, lot dat gi/ wederkeert, wi/'

••!e?~ivachten u in 't wederkceren. Hij die afscheid neemt,

gebruikt somwijlen ook deze zegswijze, maar dan bcteekent
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zij : vaarwel tot dat zk wcderkcer, ik zal u kovicn groetcn
in ^twederkecren.

— Hif is gcheelgekeenl, van gedrag veranderd, in 't goed
of in 't sleclit. Die jongen heeft lang braaf geweest ; maar
sedert eenigen tijd is hij geheel gekeerd.

— Van goed slecht worden, bederven, anders gezeid

Ontkeeren. Het vleesch is gekeerd. De melk keert als zy

zuur wordt. Die azijn is aan 't keeren. De zeep keert, als

zij slak wordt en bare vastbeid verliest. Gekeerde zeep

wordt bij de zeepzieders in den zeepketel vermengd bij de

5tool;lc, en aldus herschapen en goedgemaakt.

— KEEREN, z. Door-, In-, Om-, Over-, Weer-.

KEERING, V. Kromte, elleboog van eene straat of

waterloop,

— Tot in de keci-inge^ of Tot in het keeren^ wordt als

afscheidsgroet gezeid aan iemaud die ons verlaat om weldra

wederom te keeren, alsof men zeide : Tot dat gij wcder-

kecrt. Als il; de herberg verliet, zeide mij de baas : Tot in

de keeringe, meenende dat ik langs daar zou wederkeeren.
— Dolbel in de keering, zcs, ac/it, tien in de kecring.

lets gestolen worden dat men wederom koopen moet, is

een verlies dnbbel in de keering (is een dubbel verlies). Als
in 't senaat de eene partij vermeerdert van drie leden, dat

maakt voor de tegenpartij een verlies van zes in de keering

(onr.dat er drie van de tegenpartij te min zijn).

KEERLE of KEREL, m. Tabbaard, lang boven-

kleed, fr, robe. « Zo brochte men daer up tzelve schavot

den goudsmet, niet dan in zijn caussens met een keerle over,

zijn hemde. » (N. Despars.) <r. Zo bracht men daer noch up
tzelve schavot met schoens, caussens, wambays ende keerlc^

meester Pieter van der Eecke. » (Id.) « Dat sy haer in

konincklijck ciraet met ecnen goude lakenen keerlc tiefle-

lijck veropenbaerde. » (L. de Huvettere.) » Anhebbende
eenen witten gouden keerel lane toten voeten huut. »

(Kr. V. Brugge.)

— Kil. Kaerle, keerle, kerle, tunica longior.

— Wij gebruiken dit woord nog dagelijks, bezonderlijk

in de volgende eomp,

—KEERLE, —KEREL, z. Acht-, Nacht-, Slaap-,

Vrouwe-, Wet-.

KEERLIJK, o., met zware i: Zie keernlijk.

KEERLIJK, adj. Dat kan gekeerd worden. Dat sink

orduin is niet keerlijk van menschen.

— Dat afgekeerd. verwijderd lean worden. Dat kind is

niet keerlijk van zijne moeder (het wilt ei altijd bij zijn). •

« Hij koste zoo wel de kinders paaien, dat ze van hem niet

ktcrelijk en waren. » (K. Callebert.)

KEERMELK, v. Zie keernmei k.

KEERN(E, in eenige sireken KEER, KERE, v.,

met zware <•. Hetzelfde als het holl. Kaiu, fr. baratle.

,
— Staandc kecrn of trendelkeern, rochlstaande vasle

keerne die van onder wijder is dan van boven, en waarin

de melk bewogen en geteisterd wordt door eenen trendel

;

in tegenoversteUing van de Draaikeerne of Tonnekeerne die

men gedurig rondw-entelt, en van de Wicgkeerne die men
op een houten waggelstoel weg en weder hutselt (zie

G.\TEBERB).

— De keerne verbratiden, in 't Bonespel gezeid van

dczen, die eerder dan bone, in het kamp aankomt.

—KEERN(E, z. Dr;,ai-, Tonne-, Trendel-, Tunn.

KEERNEMELK, v. Zie keer.nmelk.

KEERNEN, keernde, gekeernd, h. en o. w. Kamen,
fr. battre dii bcurre, baratter. Melk keernen. Lang nioeten
keemen eer men boter bekomt.

— In Fr.-\1. zegt men Keren (melk keren), even als

men daar ook Reken en Teeken zegt voor Rekenen,
fr. compter, en Teekenen, fr. marquer. Oveiigens de
imperf. is daar ook lijk aiders keernde, rekendc, teeken'
en het deelw. gekeernd, gerekend, geteekend, juist abof :

\nhn\\.K{kercnen, keernen ware.

KEERNLIJK, KERNLIJK; ook KEERLIJK,
KERLIJK, o.. zware e. De boeveelheid melk die men iii

eens keemt, anders ook Keernte geheeten . Haal het keern-
lijk uit den kelder. Een groot, een kleen keernlijk. Hoeveel
melk is er noodig voor een keernlijk?

— Wegens den uitgang, vgl. Beddelijk, Begraaflijk en
Huwelijk.

KEERNMELK
, KEERNEMELK, KEER-

MELK, KEREMELK, v. Gckeernde melk, &. ,/« lait

battu. > Een Hoop kerremetck. > (Z. v. Male.)

JSrire-meki-wey ongeson,-

't Was de Nectar van de Gon.

(Vaelande.)

— KEERNMELKFLUTSE, V. Keememelkpap, fr. bouillie

au lait battu.

— KEERNiiicLKHEl, V. Wei ofhei van keernemelk, melk-
wei, fr. megitc, petil-lait.

— KEfeRNMELKRENTIER, m. Paprentier, een geringe ren-

tenier die maar inkomen genoeg heeft om konsuis met pap
en eerdappels te leven, het zij in stad of te lande. Hij gaat

zijnen winkel verlalen en keernmelkrentier worden met
eene bel aan de deur.

— KEERNltELKSTEEN, KERNEMELKSTEEN, o., zonder mw
Zooheet 't volk hetgeen men in 't fr. sulfate de zinc noemt.
De keernmelksteen wordt ook Wit kobrood geheeten. Zie

KOBROOD.

KEERNPAP, KEREPAP, m. Pap van gekeernde

melk. Kcernpap met brood in. Kccrnpap maken.

KEERNTAP, m. Dikke tap die met een doek omwon-
deu dient om het gat te stoppen in den benedenkant van

sommige trendelkeerns. Waneer de keern af is (d. i. waneer

de melk ten einde gekeernd is), trekt men den keerntap uit

om de melk uit de keern te laten. Veel trendelkeernen hcb-

ben geen keerntap, en dan moet men de melk uitscheppen

al boven

.

— Mttilen maken gclij'k een keerntap, leelijke, vieze

muilen maken, Ir. /aire de vilaines grimaces

.

KEERNTE, KEERTE, v. De hoeveelheid melk die

men in eens keerut. De keernte is aan (men is bezig met

keernen). De keernte is af (de melk is gekeernd). Daar is

melk genoeg voor twee keernten.

KEEROOGEN, keeroogde, heb gekeeroogd, o. w.,

klemt. op tctr. Den oogappel omdraaien van pijn, van

aflieer, enz. Die medicijn is bitter om nemen : ge zoudl er

van keeroogen. Hij sloeg hem dat hij keeroogde. Hij kreeg

eenen slag dat hij er van keeroogde. Hij was zoo moede van

staau dat hij keeroogde. Dat doet mij keeroogen

.

1
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KEERS, V. Zie KFKkzEeii kekrse.

KEERSE, KERSE (uitspr. khe, zie Rs), v. T.iilit-

k' ti.s, IV. chamlc//-. Zie bij KGERZE.

— De dtiivel hoiidt lie keerse, of De^dmvel hickt (licht)

,/ hecrse, de duivel bcmoeit er zich mede, de duivel ver-

Irnderc de zaak, er is duivelsclie begooclie!inge liij, fr. Ic

dinble s'en me/e. Dat zal geteuren of de diiivel hoiidt dc

keerse, fr. cela sefera., a moffi qjie le diahle ne s'en niele.

Dat zal gaan, als de duivel maar de keerse niet en lucht.

Dc duivel lioudt de keerse (zegt men als er lets misluUt of

tJge'is'aat). « Daer onse ghedeputeirde binnen ghcrakeii,

wy zullen ooe binnen gheraken, of den diivele zal de keerse

hoiiden! > (N. Despavs.)

— Hij sal de keerse tiitilazen, liij zal de boete beialen,

•". il fayera Is pots casses.

— Dat schi/t d: keerse vit, zie sch/jten.

— Kcerskens hranden, een kinderspel, anders ook Jaren

i;clieeten. AVillen wij keerskens branden? Hotveel keers-

;.;ri (o(/c7ark,-irs: zie JA .\r) hebt gij al?

-KEERSE, —KERSE, z. Dood-, IJs-, Kwistc-,

Maagde-, Made-, Mate-, Oordjekeersje, Paasch-, Pene-,

Pcnnc-, Penning-, Stal-, Vieiendeel-.

KEERSEBLOEM, v. Kaffieboonkruid.

KEERSEDOPPER, m. Koperen sclniitje om liet

kcerslicht uit tc doo\cu, domper, fr. c'teigtioir.

— Soort van vlinder die 's avonds rond het keerslirht

liengeU on er somwijlen invliegl. Vgl. lamptedopper.

KEERSEGIETER, m. Keersemaker, fr. chniideUer,

KEERSEPAN(NE, V. Steenen of metalen pan met

rrnen kokcr "i 't mid<ien waar men de lithtkeers in stelt,

'
. boiii;,on\ niariii.ct. De Hollanders heeten dat een

IhindbbkcT.

KEERSERECHT, KEERSJERECHT, adj. en

adv. Zoo recht als eene keerse, fr. droit comme iinc clmii-

de/le. Dat oud wijveken gaat nog keerserecht.

KEERSEWERK, o. Hetzelfde als Avewerk.

KEERTE, v., met zware c; zie keernte.

KEERVRECHT, m. en v. Eene vracht of last die

men nici-nconit in 't wederkeeren. Hij reed naar stad met

^laan, en bracht eene keervrecht mede van steenen. In

' weggaan droeg hij eene mande boeken, en voor keer-

vrci'ht eene mande vol appels.

KEERZE, KERZE (uitsp. kese, zie RS), v. Soort van

sid-nlruit dat dc boll, kiis, mv. kersen, schrijven, h.i;iii^i!,-

(en niel cerise dat eene kriek is'. — Keerze of Kerzc, fr.

!;iii^ne, versclrlt v;n Kfeerse, kerse, lichtkeers, fr. ehait-

J-llc, enkelijk b-eiin dat het eene woord eene ; en liet

;inder oene i laat hooren m de iiitspraak.

—KEERZE, KERZE, z. Ascboenje-, Gaskocnjo-,

Keutcl-, Monipc-, Schijt-, Vleescli-, Wijn-.

KEERZEBIER, o. Bier dat in het saizoen van de

keci/.en en de kiieken gebronwen is, anders gezeid Vcrzo-

merd bier.

KEERZEBOOM, m. Zie keer/.elaar.

KEERZELAAR, KERZELARE , KEERZE-
BOOM, m. Boom die keerzen draagc, '. guignier.

KEERZESTEEN, KERZESTEEN, m. Bok,

biccn van orne keerze, fr. tjoyaii de Sfuigne.

KEEST, m., zonder mv. De daad van tc kiemcn, fr.

germination. De aardappels zullen haast aan den keest zijn.

« Gliezaeysel dat noch syncn h'est niet en heefi ghenomen.

»

(J. de Ilarduyn.)

— Somtijds vindtmen dil woord in den zin van Keeste,

V. '. Den kast afbijtende der graenkens, op dat sy n'ct en

beginnen te schieten. » (J. David, s. j.) « 'T sy loof. 't sy

blomme, 't sy den keest. » (J. de Harduyn.)

KEEST(E, v., vklw. keestje. Kiem, fr. germe. De
keeste van een graan- of van een zaadkorrel. De keesten van

aardappels. 't Keestje van eene boon, van eene erwt. De
keesten aftrekken. < 't Diep ingedolven zaadje kreeg lucht

en 'ischooi keeste, 'tgroeide en 't bloeide. » (K, Callebert.)

— Uitspniitsel, priem^•ormig scheutje dat uit den stam

van eenige gewassen groeit, fr. potisse, rejeton, jet.

Keesten van hoppe.

— De kraaksteen van pniimen, abrikozcn, perz'ken,

enz,, fr. noyau.

En waer uyt zijn onse boomen

Eens ghesproten .'

Code al uyt een kleyne keeste.

(P. Devynck.)

— De kern of korrel van peren, appels, meloenen, drui-

ven, enz., fr, pepin.

— De pit van noten, fi. eliair d'line /ioi.\.

— De keeste van een ci, de ha'ielred, het geveugelte, fr.

germe d'l/n cciif. « Eenen duyer van een ey zonder het wit

en den keest. » (G. Simons.)

— Fig. Kiem, oorsprong, beginsel.

Wjn, ghy zyt de rechte keest

Die verfraeyt den ouden geest.

(L, Vossins.)

Een ghcest die in 't bcvajigh van wel-gheschikte ledeu,

Dc keest vcrborghen houdt van alle wonderhcden.

(A. Debuck.)

— Bij moortelgieters. Keesten zijn het gniis dat in den

bak ovcrblijft, als men er het kalkwater van afgejaagd heeft.

Keesten, die hij geval in den jjleister geraken, worden

Blusschers.

— //// irckt aan het keest/e om het wortelken mce te

krijgcn. Wordt gezeid van icmand die gedurig vraagt en

behcndis; zockt allcs te krijgcn, een geheim te kennen, enz.

1 lij trolc aan het keestje tot dat hij het wortelken had.

KEEST(E, z. Aardappel-, Ei-, I'ommel-, Mei-.

KEESTEN, kecstte, heh oiben gekeest, o. w. Kiemcn,

uitschieten, fr. germer. Het graan keest in den akker. De

aardappels keesten in i!en kelder, .als het Icnte wordt. Dc

brouwers laten het graan keesten op den moutvloer. » Het

ghecn hier keest op d'ecrdc » itnii'crsa germinantia in

terra. (J.
lie Harduyn.)

l."ig. » Den rechtveerdighen sal keesten gelyckcrwys

een lehe » Justus germinabit sicut lilium. (Id.)

— b. w. De keesten of kicnien afphikken. Men moet

souUijds de aardappels keesten die in den kelder liggcn.

KEETE, N-. lluisje, kleen gebouw van steen of hout.

Eene kccte slaan (maken). Dc brouwer sloeg eene keete in

S6
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lict veld om daar bier le verUoopeii a;ui de mcnig\'uldige

werliliedcD die daar bezig waren met ee^ien vaart te delven.

Eene Iceelc van hout langs den steenweg dieuende tot ver-

l)Iijfplaats van dezen die het b'arieregeld ontvangt. Zie Bak-

KF.ETE, UUIVEKEETE, HOMMELKEETE ; en Vgl. Zoutkeete,

IV. saline. -

— Fig. met veracliting, Gering luiis, slechtc woning; —
luiis van ontucht.

— Keete is 00k wat men anders Kitle noemt, fr. broc,

111 dat Becanus (bij Kil. op Kitte) zeer wel verklaart Pocii-

'iim majiis ex asserculis oblongis, si've Uvigotis scandulis,

:ipanim ad modjim,ferrc/s, isreis vel ligneis circulis col-

h'gatum. Zie eierkeete.

—KEETE, z. Bak-, Bier-, Duive-, Hommel-. Kalver-.

KEETENIEREN, kcetenierde, heh gekeetenierd,

o. w. Zich verlustigen in de hommelkeet met te praten, te

znttebollen, te leuteren, en dilfwijls 00k te mallen en te

sloeieu. (jisteren avond hebben zij lang gekeetenierd. Die

liommelboer verbicdt aan zijn werkvollc het keetcniereii.

— De liommelkcet bezorgen, bij dage en bij nachte zorg

(Iragen voor den hommel in de keete, opdat hij ordeutelijk

drooge. Hij brengt geheele weken over in 't keetenieren.

Wie gaat er vandage keetenieren? Ik lieb dezen nacht gekee-

tenierd .

— Afl. Keetcniering(e.

KEEUWE (wvl. keewe), v. De blo'.semknop van

ceneii fuiilboom, fr. bouton. De apjielboom begint al zijne

keeuwcn te schietcn. Er staan veel kecu^^en aan dien tak.

— Halve hriiwr , Iil.idboltc, knop wnaruit gecn blocsem,

maar liladeren siiniilen. Aan de fniitboonicn in de lente

vindt men gemeenlijlckeeuwen, halve keeuwcucn topscheu-

ten, fr. Inmbottrdes.

— Voor iiadcrcn uitleg zie De Bo's ICruidwoordenbocli

.

KEEUWisLEN (wvl. keewelen), keeinueldc, ge-

Ireiiwelil, b. en o. \v. Knabbelen, met lange tanden kaii-

wcn, traagzaam etcn. De kat keeuwelt het brood. Heeft hij

slechtc tanden, dat hij zoo keeuwelt? Hij zat daar te kceuwe-

len. Dc jongens keeuweleii gemeenlijk waneer zij uit nood

lets moeten eten dat hun tegcnsteekt. — Frequentatief van

Kauwen, Kil. Keuwen, ttiandere.

— keeiiwela.\r, m., keeuwelaarster, \-. lemand die

keeuwelt.

— KEEUWEIJNG, v.De daad van kecuwelen. — Keeuwe-

laarster. Zij is zoo eene kceuwelinge.

— collectief. Afval van gcnuttigile spijs, bleeven. Geefal

rlio kecuwclingeaan den liond.

KEGELDE, adj. Kegelvormig, fr. coniquc, Een kegcl-

ilc suikcrbrood. — Zie -DE.

KEGELEN, kcgelde, heb oi ben gekegekl, o. w. Krgil-

vorniig zijn ol worden. Die boiulcl \'las kegelt schoon. Ecu

siiikcrkrood dat kegelt. Stocldraaiur, ge nioet tlicn blij[ior

doen kcgeleii.

—KEGELSPEL, /.. Zoltebolk-.

KEGGE, V. liij laiidb. Lichte wielploeg met ccnen

licster die onigebogcii is. — Zie KOUTKR-ri.OEG.

KEI, m. Fig. Een gierig niensch. Hij is een kei. Gc moct

ilaar (van) den kei niet spelen. — Ook een koppig, eigcii-

zinnig iijensch.

— Van den kei schee'n, ziescHEEDRN.

t- Den kei kusscn, de buitenwacht krijgen, niet ontv:u;-

gen worden in een huis. Wij gingen hem bezoeken,, ma:ii

wij kusten den kei (hij was niet thiiis, wij moeslen hpncii-

gaan). — Het oud-friesch kei, kay, eng. key^ angl.-sax. ca'g< .

beteekent slcutel, zcgt Delfortrie p. 260.

—KEI, z. Kobbe-, Koppe-.

KEIEN, keide, gekeid, b. w. Met keien beleggen, h.

cailloiiter. — Eenen weg keien. Met kalsijdesteenen bestra-

ten, h. paver. Eenen weg keien, h. paver nne route.

— 0. w. Mel keien of zoo lets smijten. Naar icmaml

keien,. Van daar Afkeien, Dood keien, Voortkeien, AVeg-

keien, enz.

— Ook b. w. Wcrpen, gooien. Hij keit het een alliicr

en het ander aldaar. Hij keide zijn alaam in het water,

lemand lets naar het hoofd keien.

— Van dit krien is 't freq. keilcn (keielen) gevormd dat

liij Weil, verlilaard wordt door Werpen. De jongens keildcn

op het water. Xcmandiets naar het hoofd keilen.

—KEIEN, z.Af-, Weg-.

KEILROCHE, v. Bij zeevisschcrs. Een visch die in tie

Woordcnb. d lor/!- o^ sfekelrogheei, fr, raic rc/ice, 1. rain

nibiis. (Van Bcnedeii,^-i««. Pari. 18O5-66, docum.bl, 602.) jj

KEIRE-MELCK, zie keernmelk. 1

KEISTEREN, keisterde, gckeislerd, b. w, Wegjagen,

wegslaan. Mee-.i gebruikt in Afkcistcrcn, Buiteukcistercn,

Uitkeisteicn, \'.>orlkoisteion, Wcgkeislcrcii.

— Men zegt nok Kijsteien en Kadijstercn.

—KEISTEREN, y.. Af-, Weg-. Zie andeie onder

—KIJSrEKEX.

KEIZEL, KEZEL, 111. Een kei, fr. nn caillou.

— Kiczel, keizand, {r.gravier,eailloutis ; ook Stccngniis,

puingruis, fr. pierraille, gravois.

— Een weg met Iceizaud of stcengruis bedekt, griiitwtg.

Op den keizel gaan. Over den keizel rijden.

— KEIi',El,(L)lNG, KlEZEl.iNG, KiiZEI.IJ.'G, m. en 1). ICcil

kiezelsteen, een kei, fr, un cail/oii. Met eenen grooltn

keizeling, met een kleen keizcUing'naar iemand gooien. Dn.

akker kriolt van de keizclingeii. — Zie -ling.

— Vklw. keizelingskefn, keselingskefn. Eig. een keitje. In

't gebiuik zooveel als Kriezdtje, brijzel. Gij ziUt er gccn

keizelingske van hebben, fr. vous n'en anrez brin.

KEIZER, m.
— Keizer zijn oi blyven, kaakaard zijn in eene venduwc,

met liet laatste bod blijven, sprek. van eenen koop die ^
nadeelig is, waar men aan bedrogen is.

*

— Den keizer gezien hebben, dronken zijn.

— Hij peist datkeizers kat zijne nielif is, en 'ten is gr< >:

vricnd, zegt men van een trotsch meiisch. Zie ook KA'n r.

KEIZERINiNE, v. Soort v.in zomerpecrtje met ecu.

blijtleroode kaak, anders ook Brugselt wcisje genaamd.

KEKELEN, 1). en o. w., met zwaic e in de eersi.

gioep. Zie KEKKEl.EN,

KEKKELEN, kekkclde, gekekkeld, b. en o. w. Kake-

Icn, babliclen, relleu, kalleii, fr. caqneler, babiller. Zij

kekkelt gcdurig. Zij heeft daar eene historic gekekkeld. —

r

(_)ok K6kelen, metzware e,

— Afl. Kekkclaar, Kekkeling, Gekekkel.
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KEL, KELLE, v. Eene geul of dicpte tussclieii twee

zandpluten; bij Weil. Kil genaamd. De kelleu op het

sii.ini;c van de y.cc woiden door de geeina;nvangers ondcr-

iden in Opjicikelle, PuUekelle en Kniihelle. De ecrstc

I tweotle Icellc is af, ofis nog aan (het zeewater is cr nog

in, ol' is cv uitgcvloeid). — Vgl. hd. quelle, deen, kihie, z\v.

kcihl.

—KEL, —KELLE, z. Knii-, Opper-, Pittc-, I'ul-,

I'utlc-.

KELDE, V. Koude, killigheid. De kcl.l.- v;.n een ni.nw

huis. Vgl. Eldc = oude. — Zie KELTE.

' KELDEN, bij Kil., zie kellen.

KELDER, m. Koelte. Zie keldervvind.

KELDER, m. Bij zeevisschers. Zoo heet eene diepto

vijf kvvart benoorden Westcappel. In den Keklcr vissclien.

Er is vee! viscli in den Kelder.

— Dc katte hi (kn kelder ku'eclten, zie kai'TE.

—KELDER, z. Aal-, Drijf-.

KELDERBANK, m. Bij zeevisschers. De zeebank van

den Kelder.

KELDEREN, kelderde, gekelderd, b. w. In den kelder

doen, fr. encaver. Zie de Wdb,
— Boonen kehicren, ze in den kelder laten waken vochtig

wordeii.

-KELDEREN, z. Onder-, Uit-.

KELDERIJS, o. Bomijs, kraakijs, kuipijs.

KELDERING, v. collectief. De kelders van een

gcbouw. Een huis met groote kelderingc. — Zie -ing.

KELDERKOORTS (wvl. -kortse en -kurtse), v.

Driidiziicht, drift iiaar den drank. Hij heeft leelijk de kelder-

koorls.

KELDERVAL(LE, v. Valdeur cm den ingaug van

eeneii kelder te sluiteu.

— Valluik van eene keldervenster aan de straat, fr.

trappon. De keldervalle opensteken om den dag in den
kcldcr te krijgeu.

KELDERVIJS (wvl. -\az£), v. Dommekracht, getuig

oni zw-are lasten op te vijzelen. Het bestaat voornamentlijk

uit een ijzeren stang of steefel met kertels waarin een vcr-

v.i::gwiel grijpt dat men met eene wrange ronddraait, fr. eric ;

anders ook Kat(t)ermalje, ICremalje en Duitsche winde
geheeten.

— Vijzel, keldcrwinde, fr. verin, eric a vis tie forte

dimension,

KELDERWIND (wvl. -wund, zie ind), ra. Koelte,

frissche beweging van de lucht, zachte wind. Het is keldcr-

wind, de molens en kunnen niet draaien. — In dezcu zin

. zegt men ook Kelder en Kelte. Het is kelder vandaag.

KELE, V. Zie keel.

KELLE, V. Zie kel en de comp. aid.

KELLEN, kelde, heb gekeld, o. w. Hetzelfde als Kil-

len, fi. I'tre transi de froid. Mijne handen kellen. Mijnc
voelen hebben gekeld van de koude. Zijne armen keldon.

Het kelt in mijne tanden als ik koud bier drinke. Ik vool

mijne tanden kellen.

— Kellen verschilt van Tintelen. Tintelen is kippcren,
znci iets gevoelcn als of men met naalden prikkelde in de

toppen van de vingere ; het kellen is zoo iets dat ijskoud is

en gansch een lid doordringt. De vingers beginnen gemeen-
lijk te tintelen na dat zij gekeld hebben. Het hoofd kan
kellen van dc koude, m.aar tintelen niet.

— Kil. Kildcn, keldcn, frigere, algere.

KELLIG, adj. Killig, dat kelt of kellen doet. Mijne

-

handen zijn kellig. IJs is kellig in den mond.
— KEiLiciiEiD, v. Killigheid.

KELLING, v. Killing. Eene kelling gevoelen door

gansch het hoold.

KELTE, V. Hetzelfde .als Koelte in den zin van luchlje,

stil windje, zachte beweging in de lucht, fr. air doitx, vent

le'ger, 1. aura. Het is kelte. 's Morgens met het rijzen van

de zon, gevoelt men gem. eene kelte uit het oosten. Als het

awind is, is ei dan somwijlen nog kelte gonoeg voor de

nnilders om de molen te doen diaaien en graan te maien.

't En was geen wind, 't en was maar kelte. De luchtbal

drecf op de kelte voort. — Ook Keltewind.

— Groote koude, kilheid. « De kelte bijt in de lichaenicn,

»

(A. Debuck.) -^ Koude stijfte in het lichaam, fr. rlitima-

tisme. Eene kelte in de schouder hebben.

KELTEN, keltte, heeft gekelt, onpers. w. Wordt gezeid

van eene frissche luchtbewegiug, v.an een zacht windeken

(zie kelte). In de warme zomerdagen doet het deugd, .als

't een beetje kelt. Het is geen waaien, 't is maar kelten. Het
heeft geheel den nacht gekelt. iUs het genoeg kelt, kunnen
de graanmolens dr,aaien. Het kelt nu te weinig om de

molens te draaien.

KELTE\WIND, m. Zachte beweging van de lucht,

koelte, lucluje. Maleii met den keltewind. — Zie KELTE.

KEM, KEMME, KIMME, v. Hoiizont, gezicht-

einder. De zon daalt op de kcmnie. De huizen beletteu van

de kemme te zien.

— Op dc kemme iverken. Wordt bij de mclsers gezeid

waneer zij, in het open veld ceuen muur of een huis bou-

wende, den horlzont in 't oog houden, in plaats van het

waterpas te gebruiken, om de streksche steenlagen hare

juistheid te geven.

KEMELPIS, KEMELZEEK, v. Ammoni.ak dat in

water ontlost is, fi'. aiiimoniaqite dissoute dans I'eau, in dc

ApotheeU ammonia liijuida genaamd. Men strijkt en wrijft

met kemelzeeke een deel van 't lichaam dat stijf is. De sterke

geur van de kemelpis doet deugd aan iemand die bezwemen
is. — Men zegt ook Dulle kemelpis.

— Er is veel ammoniakzout in den drek van de kernels.

KEMHOEPEL, KIMHOEPEL, m. Hoepel of

band die o)i de kim of boord \an eene ton sluit. Aan een

wijnsluk liggen er twee kendioepels, een aan elke kemme.

KEMME, V. Zie kem.

KEMP, KIMP, KEMPST, KAMPST,m.lIcnnip,
1. cannabis, fr. chanvre. — Men zegt ook Kaampst en

Kompst. Vgl. Zemp =r Sennep bij Kil.

— KEMi'EX, KEMSTEN, K.\MPSTE.V, .adj. Vim kcmp, v,an

hcnnip. Eene kempsten koorde.

— KEMI'ZAAD, KAAMPSTZAAD, o. Hennip/.aad, ix.graine

de chanvre. Lynzaet, caempsaet, mostaertzaet, raepsaet. »

(Cueren van Rousselaerc.) c Xteu magh cempsaet onder de

haver mengeu. = (Jac. de Smet.)
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KEMPBN, o. w. In 't toppespel. Zie onder toppen.
— Aly. VI. Idiot, heeft Kampeo (zie kampdop aid.) —

Kil. Kempcn, j. kampen, dimicare.

KEMPST, m. Zie kemp.

KEN. HetzeUcle a!s 't eng. kin, bloedverwant, nabe-

staande, fr. parent, allie. Wordt gebruikt in de zegswijze

— Kin noch ken, Noch kind i:och ken (wvl. kiin noch ken,

kiind nock ken), eng. -neither kit nor kin. Hij heeft noch

kin noch ken (anders gez. Noch kind noch kraaie, Noch
vriend noch maag), eng. he has neither kit nor kin, is. il

n'a point de parents. Wat wilt die vrouw zoo werken en

.slaven ; zij heeft noch liind noch ken (zij heeft geene familie,

zij heeft enkel voor haar zelve le zorgen). Die man heeft

noch kind noch ken (geene bloedverwanten) a an wie hij

zijne rijkdommen kan overlaten. Hij is noch kin noch ken

aan mij, eng. he is neither kit nor kin to me, ft-, il ne in'est

point allie du tout. ' Hij was immers, zonder kijn oj ken,

in de vreerade parijsche wercki. » (K. Callebert.) — Zie

Taalk. Bijdr. II.

— « J. Ph. Palthenius heeft a.ingeteekend dat het Gemeen
in Pomereu zegt, Kind imd kunne initbringen ; en hij ver-

klaart in 't lat^n itnivcrsamfaniiliam secitm diicere > zegt

Huydecoper die er nog deze oude verzen bij stelt

:

Doe dede die Conine pveral gebieden

Van sienen lande alle den lieden,

Kint en kinne, man en wyf.

— Omstreeks S. Truiden en Landen zegt men noch kind

noch kiefhcbben. (Alg. VI. Idiot.)

KENBRIEFJE, o. Stembiljet met eenig bezonder

kenteelcen waaraan men weet of de kiezer vociroftegen ons

stemt, fi. billet marque. In de liiezingen woiden somwijlen

veel keubriefjes gegeven. Een lienbriefje outvangen. De
kenbriefjes zijn door de wet verboden.

KENE, KEEN, v., vldw. keentje. Kiem, keeste, fr.

i;crme. De keentjes van 't graan zijn de eerste uitspniitende

priempjes of scheutjes.

KENEN, kecnde, hcb of ben gekeend, o. w. Hetzelfde

als Kiemen, bij Weil, ooli Kijnen, fr. geriner. Het Ivoorn

begint te kenen.

KENNEFFE, v., klemt. opfc«. Kil. Kenneve, Weil.

Kennewe, hetzelfde wat men anders ook Begel noenit,

fr. tribart.

— Vgl. sansl- . ghan, aanstrengelen, aansluiten. Het

chineesch kangh (vanwaar fr . ta«^«f), halspranger bestaande

uit twee stukken hout te midden uitgehold om er den hals

van den veroordeelde in tesluiteu.

KENNEN. kende, gekend, b. w., fr. connaitrc.

— Ik ken hem noch van knie noch van ellebogc. Zie

ELLEBOOG.

,
— Uiteen kenncn, uit malkander kennen, den eenen uit

den anderen kennen, onderscheiden, fr. distinguer. Die

Iweelingen gelijken zoo wel malkaar, dat ik ze uiteen niet

kan kennen, dat ik den eenen uit den anderen niet kan

kennen. De twee kudden schapen waren te gader gemengeld

en de herders en kenden de eene uit de andere niet meer.

— lemands gezag of bevoegdheid huldigen, met hem
zijne toestemming of raad te vragen. De kinders moeten

in alles hunne ouders kennen. Hij kan niet trouwen zonder

den Paus te kennen (er is een huwelijksbeletsel waarvoor hij

dispensatie van Roomen moet vragen). Hij heeft mij in die

zaak niet gekend (niet geraadpleegd). « Sy waren soo boogh
in hun wapenen, dat sy niet en wilden den Paus in 't minste

kennen. » (B. Surius.)

— Icniand niet kennen, hem over het hoofd zien, hem
Veronachtzamen. Sedert hij rijk geworden is, kent hij vrien-

den noch magen meer. « Gy stelt het geweldig aen, gy en

wilt by-na uiemant kemien, uwc arme vrienden en bestaen

u niet meer. » (F. Vanden Wen-e.)

— o. w . Achtei-uitschuiven om zich te verwijderen van

den gloed van 't vuur dat te hevig wordt. De kachel gloeide

zoo geweldig dat ik moest termen. Het vuur aanjagen om
ieniand te doen kennen. Ik zal vuur makeu dat gij zult

moeten kennen. Ge gaat moeten iienneq. Ik deed hem
kennen. (Deze zin van kennen is ontleend aan de Vmirprocf
der middeleeuwen^ « Aldaer hy zeer gruweUck ghepynt

wiert, maer hy en wilde niet kennen », zegt N. Despars.)

KENNIS, v. Getuigen in rechten, fr. temoins. Zonder

kennisse kunt gij uw proces niet winnen. Voor den recht-

bank verschijncn met kennisse. Kennisse nemeu (getuigen

nemen, tot getuigen roepen). Verbitterd van aldus in die

herberg mishandeld te worden, nam hij seffens kennisse, en

deed een proces-verbaal maken.

— Kil. Kennisse der ghetuyghen, testimonium, testes.

Waarbij Van Hasselt noteert : « pro quo etiam simpliciter

kennisse sumebatur, uti : 'ivil een Rechter eenen Poirter

belasten ende toespreken mit kennisse.

»

— Kennis dragtn, zie drjVGEN.

KEPER, V. Het geli/kt noch keper noch hanebalke,

zieH.W'EBAI.KE.

KEPERING(E, v., cojlectief. De kepers van een dak.

De latten worden op de kepering genageld. Geheel de

keperinge lag bloot (omdat de pannen afgewaaid waren). —
Zie -ING.

KEP(PE, V. Troetelkind, lieveling. Hij is de keppe van

zijne moeder. Het jongste kind is de keppe van het huis.

Vader zeide : als gij braaf en neerstig zijl in school, dan zult

gij mijne keppe zijn.

— Mijn keppe! of enkelijk keppe! Vriendelijk woord

waarmede men een kind groet. « Gael gy naer huys, myn
kippc. En ge zyt bedankt. » (C. Duvillers.)

KEPPELING, m. en o. (zie -I.IXG). Hetzelfde als

Keppe. Hij is de keppeling van zijne moeder. Zij is het

keppehng van vader. Een schoolmeester moet geene keppe-

lingen hebben.

KEPPEN, kepte, gekept, b. w. Troetelen, bekukkelen,

fr. choyer, doi later. Ge meugt dat kind zoo niet keppen.

Een kiud, dat men veel kept, wordt verkept.

— Ook gebruikt voor Kippen. Zie aid.

KERBEULEN, kerbculde, heb gekerbeuld, o. w.,

klemt. op beul. Zie KR.VBEULEN.

KERDJAKKEN, b. w. Zie kerdjokken.

KERDJOK (ker-djok), m. Geweldige djok of schok.

Hij gaf met zijne schouder zoo eenen kerdjok tegen de dear,

dat zij invloog. Een kerdjok van de bol tegen de planken.

lemand eenen kerdjok geven dat hij in den gracht klaait.

— Ook Perdjok.
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KERDJOKKEN, kerdjokie, gekcdjokt, b. w. CTOWel-

tlij; djokkei], liani schokken, hossebossen. fr. caholer. De
wa^cri kerdjokte oris cUit wij er zcer van hacUlen. Hoe wiei-

Mrii wij gekerdjokl -n die karre.

— o. w. Hij viel van boven en kerdjokte )angs dc tcaii-

pen af. De wagen kerdjokte over den steenweg. A\'ij lici-

djokten in den wagen.

— Op cenen stoel zitten en wiegewagen zoodat hcf bciir-

I 'ings op- en neergaan van de voorstijpers en van de

" hterstijpers gedurig schokken veroorzake. Ik heb cenen

ziiinelooze gezien die gcheele dagen op een stoel zai to ker-

djokken. De moeder zat met haar kind op den sclioot en

tiaclULe hct in slape te kcH'djolckcn.

— Ook Kerdjakken, T'eidjokkon, Perdjaklccn.

KERDOES, o. KERDOESE, v. klenit. op does. Hct-

' It.lcals Katdoes, dat Kramers verklaart door Draagklamp

'"c planken, fr. gotisset. — Zie schardoes .

— Surins scbrijft Kartouse, hetgeen gelieel nabijlionit

van 't fr. cartouche, m. (ornement dc sculptin-e formant le

cadre ou plutdt le champ d'une deviscd'une inscription,d'un

bas-relief, etc.) « Boven welcke pilaren schoone lysten uyt-

steken, waerop de kartoiisfn ligghen, draghende een hooge

steene lanterne, van acht ronde vensters... Boven de

vensters ligghen albaster kartousen die een schoon gallerye

draghen . . . Dese pilaren zyn twee en twee in de ronde,

vier voeten ende eenen halven van den anderen gheschoc-

kiert, makende een ses-kantigh werck, schoon met syn

frisen ende cartotisen verciert. »

KERDUINEN, b. w. Zie icmjuinen.

KERE, v., zwaref. Keern, ir. barattc. Zie keern.

KEREL, m. Zie KEERLE en de comp. aid.

KEREMELK, v. Zie iceernmelk.

KEREN, b. w., zware e. Hetzelfdc als Kccrncn.

Zie aid.

KEREPAP. m. Zie ivEERNPAf.

KERF, m. (is v. bij Kramers), fr. inlaiUe. Eenen kerf

siiijden.

— Wordt gebruikt voor Kerfstok, fr. tuillc. Op den kerf

halen, fr. picnarc a credit. Veel op zijnen kerf hebben

(vecl te betalen hebben). Op eenen nieuwen kerf beginnen

(dc oude schulden betalen o.b wedcrom nieuwe te maken).

En soo ick 't u eens segghen derf,

Daer staet al veel op uwen kerf.

(A. Poirters.)

—KERF, z. Xoen(e-, Oene-, Reep-.

KERFBOOTHAMER, m. Een boolhamer met

K' iven, fr. inaeque. Zie BOOTH.VMER.

KERFZAAG, v. Bij tiram. Eene zaag lang en zwaar

van blait. zondcr raam, met eeue handhaaf aan ieder cinde,

\\. pasic-partoid. Het is met de kerfzage dat men het bul

van eenen boom in blokken doorzaagt. De kerfzage wordt

door twee mannen weg- en wedergetrokken.

KERIOTTEN, b. en o. w. Zie IvAriotten.

KERK(E, X-., fr. eglise.

— 7'e kerke s^aatu haren kerkgang doen, ^v . fa/re ses

rrlevaiUes.

— Naar kerke nock kluize gaan, zie KLUts.

— hi dc kerke knmen. Wordt gemeenzaam gezcid van

iemand die in een huis tredende, de deiir laat openstaan. Hij

komt wederom al in dc kerke. Komt gij in de kerke dan?

— Hoe nadgr de kerk, hoc nieerder geits, zegt men spre-

kende van iemand die, bij de kerk wonende, er weinig

naartoe gaat, of maar aankomt ais de goddelijke dienst

begonnen is. — Vgl. geus.

— Ter kerke leggen, de verkooping van eenen grond of

van een gebouw officieel doen afkondigeii op den kerksteen

(gelijk het veelal te lande gebeurt). Ik ga mijn huis ter

kerke Icggen. Die hofstede is zondag laatsl le kerke geleid

geweest om te naaste wee'c verkocht le worden. Die hof-

stede ligt le kerke. In plaats van Icr kerke leggcii, zegt

men tc Brugge in de belie hangen,

—KERK(E, z. Hoog-, Mee-, Meet-, Pardoen-.

KERKACHTIG, adj. Die veel van de kerk homlt ca

de goddelijke diensteu geern bijwoont, godsdienstig. Hij

heeft altijd nog al kerkachtig gewccst. Hij is niet al te kerk-

achtig. — Zie -.\chtig .

KERKDEUR, v. Deur van eene kerk.

-• Voor de kerkdeure sterven. Wordt eig. gezeid van

een kindje dat voor de kerkdeure sterft eer het nog gedoopt

is. Fig. Een geluk niet bekomen dat nabij was, zijne hoop

zien vergaan als zij op het punt was van verwezentlijkt le

worden. In dezen zin zegt men ook Bij de haven vergaan,

fr. faire nanfrage an port.

. KERKELIJK, adj. Die neerstig is imi de kerkelijke

diensten bij te wonen, godsdienstig, godvruclitig. Een ker-

kelijk mensch. Kerkelijk zijn. Die man was Uefdadig en

kerkelijk.

KERKELIJKHEID, v. De hoedanigheid van kerke-

lijk te zijn. Zijne kerkelijkheid sticht al deinwoners van de

prochie. De boozen verachten hem om zijne kerkelijkheid.

KERKEN, kerktc, gekerkt, h. w. Hetzelfdc als Kerk-

gangen.

KERKERECHT, o. Zie kicrkgerecht.

—KERKEREN, z. Uil-.

KERKEROOS, v. Pioen. Zie scHINKSE^fROOS.

KERKGANG, m. Het gaan naar de kerk, den eersleu

keer na eene zickte. « Jan genas, hij deed zijnen kerkgang

in de kapelle van 't hospitaal. » (K. Callebert.) « Daerom

hecft sy Jesns, als sy heuren kerckganck dede, mede ghe-

dreghcn inden tempel. » (C. Vrancx.)

— Het is gelijk op een oudewijfs kerkgang, zegt me >.

van een fcestmaal.enz.waar weinig ofgeen vreugde bedreven

wordt, waar gcen geestdrift heerscht. Wat ging het koel op

die dorpskerniis, hct w-as gelijk op een oudewijfs kerkgang.

—KERKGANG, z. Ovidewijfs-.

KERKGANGEN, kerkgangde, gekerkgangd, b. w.

Eene vrouw, die na het kindcrbed de eersle maal ter kerke

gaat, inhalen onder zekerc gebeden. De priesler heeft die

vrouw gekerkgangd. Gekerkgangd worden. Gekerkgangd

zijn. — Men zegt ook Kerken. Eene vrouw kerken, eng.

to church a -.romnn.

KERKGERECHT, o. De H. maaltijd, de H. Com-

munie ; doch vooral deze die eenen zieke toegediend wordt

als reisspijs voor de eeuwigheid, fr. le saint viatique. Zonder

zijn (laatste) kerkgerechl sterven.
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'— Dikwijls gebiuikt in 't mv. om de HH. Sacramenten

• ler stervenden aan te duiden, t. w. de H. Communie, en het

heilig Oliesel. Zijne kerkgerechten ontvaugen. lemand de

li.eilige of de laatste^ kerkgerechten toedienen. — Men zegt

• .ok, doch min wel, Kerkercchten. < Desen onglieluckighen

Prince quam te steiven sender syne kcrkc-rcchtcii. >

(P. Mallants.)

— ZieGEWiCHT.

KERKGROND, m. Zie kerklaxd.

KERKKRAAI, v. Zie Kam.e.

KERKLAND, o., KERKGROND, m. Kerkgoed,

fr. bh^ns cfmie t't^/ise. « 't Geroofde kerkJatid betaalde men
in papier. ^ (***)

KERKPLAVEI, m. Soort van grooten tegel, veel

gebiiiilct oni de kerkvloeren te leggen. Blauwe kerkplavei.

— jMen zegt 00k Kcrkplaveitegel.

KERK(E)PUT, -PIT, m. Kerkhofput, graf. Hij is

liaast in 't kcrkepitje.

KERKRECHT, i>. ZieGERECHTen kerkgerecht.

KERKSTEEN, m. Te lande op de kleene gemeenlen

is er bij den ingang der kerk of van het kerkhof een groote

steenen blok. waarop de veldwachter, de schoolmeester of

iemand anders, na het eindigen van den goddelijken dienst,

de plakaten van de notarissen en andere berichten met

Uiider stemme afleest voor het hiisterende volk : deze steen

lieet de Kerksteen of de Stechel.

KERKTEGEL, KERKTIGGEL. m. Grootste soort

van ]iiavei van gebalilien aardc. Den vlocr van cen wascliliiiis

met kcrktegels leggen.

KERKTORRE, m. Kerktoren. — Zie Torre.

KERKWEGEL, m., vklvv. -uvgclkefti, uvgeltje.

Siiialle weg, \an twee tot drie voet breed, die door de

akkers naar de kerk leidt. Ik heb hem gemoet langs den

Iccrkwegel

.

KERLE, bij Kik, zie keeri.e.

KERLIJK, o. Zie keerxltjk.

KERMIS (wvl. KERMESSE, zie e), v., fr. kermesse. Zie

de Wdb.
— Feestmaal, fr. fcstin. Het is kermis in ieder hnis

waar een kind zijne eerste communie doet. Groote kermis

lioudeo ter gelegenheid van een huwelijk, enz. Wij zijn

vandage aleen : wij gaan e Iceer kermis houden (goede cier

maken). Gij zijt hier zeer wel gekomen, maar ge meugt u
aan gcen kermis verwachten.

— Luidrnchtige blijdschap, woelig vreugdebedrijf, fr.

fete. Wat was er kermis in de school, terwiji de meester

afwezig was I Men hceft daar in de sLraat dezen naclit een

lustig kermisken gehouden

!

— Kermis spelni, zie SPELEN.

—KERMIS, z. Herb-.rg-, Na-, Paniel-, Schinkel-,

liijp-, Zwijntjes-.

KERMISGILDE, KERMESGILDE, v. Kermis-
pop, tiUematooie, dochter die iipgcsmukt naar de kermis

gaat 't Zal er nog eens giian blaaieu van al de kermisgilden.

Gekleed gelijk eene kermisgilde. — Zie gilde,

KERMISSEN (wvl. kermessen, zie e), kermhtc, heb

gekennist, o. w. De kermis vieren. Hij heeft geheel de

week gekermist. Hij is naar het naburig dorp gaan ker-

missen. Moe zijn van kermissen.

— Aan den feestdisch zitten eten en drinken, fr. banque-
ter. De rijkc vrek kermiste geheele d,agen. Geern kermissen.

KERNA, adj. Zie KARN/UVD.

KERNAKKELEN, kernakketde, gekentakkeld, b. w.
Zie k.irn'akkelen.

KERNEL, KORNEL, o., KERNELLE, KOR-
NELLE, v., met den klemtoon op nel. Kern, eng. kernel

(fr. cerncau, kern eener noot). De kernellen van appels of

peren, fr. pe'pins. De kernellen van meloenen, pompoenen,
konkommers, tr. graines. De kernellen van kraaksteenen,

fr. amandes des noyaux (de J>ecke, de prune, d'abricot).^

Het kernel van eene noot (de kern die men eet). Kernel
van graan (het voedzaam deel dat in de pelle besloten zit

:

door het malen, het kernel wordt bloem, en de pellen

worden gniis). De bakkers scheiden het meel in drie deelen :

eerst ziften zij er de bloem uil, daama het kernel (of grove

bloem), en de overschot is gruis of zemelen.

— Integendeel sprek. van boekweit, boonen, enz. heeft

Kernel of Kernel den ziu van Afval, gruis, zemeler
, pellen

en vellen die van de bloem afgescheiden zijn, en meest

gebruikt worden tot voedsel van de verkens. — Zie Weil.

JCornel.

— Het kernel van eeneu nagel, van eenen hoorn, van

eene hoef, enz. is Het gevoelige binnendeel, fr. le vif de

Vangle, de la come. .Snijd den nagel niet af lot in het kernel.

Het peerd was gekwetst tot in 't kernel van de hoef. —
Zie KORNEL.

— Vklw. kernelletje, zier, kriezeltje, weinigje. Gij zult

er geen kernelletje van krijgen, fr. votis n'cn aurez bn'n.

Daar is geen kernelletje van waar. Hij is nog geen kernel-

letje gebeteid, enz.

KERNEN, b. w. Zie keerken.

KERNEUTELING, m. en o. Kwarrel, verneuteld

gewas, vrucht of fruit dat zijn vollen wasdom en grootte

niet bekomen heeft. Die appels, die peren, die rapen zijn

maar kerneulelingen. Een kerneuteling vaji een boompje.

— Dwerg, verneuteld meusch, fr. petit hommc rabougri,
— Zie -I.l.NG.

KERNLIJK, o. Zie keernujk.

KERNUIT, KERNUT, o. Zie koknuit.

—KERNUIT, A Kleen-.

KERPEL, m. Karpel (een visch), b.carpe.

KERPENTEN, o. w. Zie krepenten.

KERRE, v. Helzelfde als Gerre, gluip. Met eene kerre

is lietzelfde als het holl. op een kier. De deurmet eene kerre

zetten. De vensterblinden met eene kerre openzetten. De
deur stond met eene kerre. De kas was met eene kerre open. .

— Zie AKERRE .

KERRIEN, kerride, heb gekcrrid, o. w. Zie K.\RIEN.

KERSiE, V. Eene plant, fi. cresson. Bij ons Karse

(uitspr. kasse, zie RS), en Kresse. Vandaar Waterkresse

.

— De Hollanders zeggen ook kers voor ons keerze, fr.

guigne, en krieke, fr. ee'rise.

—KERS(E, z. Water-; vgl. -K.vRSE, -kresse, -klesse.

KERSE, v., fr. clumdelU; zie keerse en de comp. aid.
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KERSOUDE, KARSOUDE, KERSOUWE,
KARSOUWE (uitspr. kassoude, h-ssouuv, zie Ks), v.,

vlilw. ki-rsuKdet/r, kersoirwtje, kersovxvki, Irlemt. op son.

Eenc bloem die overal in 't wilde groeit, en waar vele vavie-

tciten van in de hoven staan, madelief, bellis perennis L.,

fr. petite mnrgjieritc. De weide staat vol witte karsoiiwtjes.

Een bloemperk omzoomd met roode K-ersouwen. « Pluckt

hier een kerssouwe of Madelive, bedietsel van liet mede-

lyden. » (Surius.) « AVikle madelieven, in Vlaenderen ge-

naemt wilde kersmuwen. > (Jac. de Smet.) « Lofblocyende

roeykeu en ziiyver kersauwe. » (C. Vrancx.)

Oock de cassoude dicht gheliaerdt

En d'akoleye crom ghcblaerdt.

(CI. Dcclerck.)

— Kil. Kerssouwe.

KERSPE (uitspr. kespe, zie RS), v. Bij huidcvettcrs.

Aff^crond liouten blokje dat men met de hand gcbruikt om
lict leder te kerspen. Er zijn twee soorlen van kcrspen : de

eene, met een glad leder bekleed, dient om de vleeschzijde

van het geschaafde leder le bewerken, en wordt />/ntte

kerspe genaamd; de andere is gekerteld en dient om den

nerfkant te ajieren.

— KERSPEN, kerspte, gekerspt, b. w. Bij de huidevetters.

De getaande en geschaafde huiden met de kerspe slap en

lenig maken, het leder plooien en wenden en met de kerspe

touwen en drukken ; bij Kramers Krispelen, fr. corronipre

le cuir. Het leder kerspen. De vlceschzijde, den nerfkant

kerspen. Zoolleder wordt niet gekerspt.

KERSPE (uitspr. kespe, zie Rs), v. Soort van allerlljnsl

en kostelijk lijnwaad, fr. linott. Kerspe is fijner van draad

dan batiste, maar het is zoo dicht niet gesloten. Eene wondc

verbinden met kerspe. De kloostcrnon Iiedekt hetvoorhoofd

met eenen band van kerspe. Een communiekleed van

kerspe op de H. Tafel. Een witte neusdoek van kerspe.

« Te gane met doorluchtigen kespei: ende halsdoecken, oft

anders, daer eerbaerheyt versoect gedect tesine. » (TIi. Van
Herentals.) . Kooplieden in klcyn debit van kespen, gazen,

kanten, fr. Ics marchands en dc'tail, en linojis, gazes, dcn-

tclles. » (Wet van een recht van patente voor het vijfdc jaar

van de Fransche Republiek.)

— ICERSPEN (wvl. ook KERSPI, zie -EN), adj. Van kerspe.

Een kerspen neusdoek. « In een fyn kerspin cleekin . i>

(N. Despars.)

Een sneewit fet/^c-cleet zijn hielcn over-dcckt.

(J.
deHarduyn.)

'KERSTELIJK (uitspr. kestelik), adj. Gtniclijk,

grauistoorig, korzelig, knorrig. Die ziekelijk is, is dikwijls

ook kcrstclijk. Hij is 's nuchtends altijd kcrstelijk tot dat hij

ontuuchtcrd is. — Dit woord is waaischijnlijk gevonnd uil

Krcesch. Zie aid. — Zie ook Kreteiijk in '^.Alg. I'l. Idiut.

KERSTEN (uitspr. kesteii, zie Rsj, ailj. Kristen, fr.

Chretien.

— Kenten doen, doopen, kristen maken, fr. baptiscr.

Een kind kersten doen. Hij he eft het kindje kersteii ged.ian.

Het is gisteren kersten gedaan. « Eenen zueue die men
tSt-Donaes kersten dede. » (N. Despars.) « Doen wii'rdl

het kind ghedoopt en kersten ghedaen. > (C. Vrancx.)

— Kersten gedaan warden, gedoopt worden. Het kind

wordt mor^n kersten gedaan. Het stierf eer het kersten

gedaan wierd.

— KliRSTEN, li. w. Vlaamschc verkorting van Kerstcnen.

Zie KERSTENEN. — Dus zegt men ook Reken voor Reke-

nen, Keren voor Keernen, Teeken voor Teekencn. Holl.

Beamen voor Beamenen.
— KERSTENBRtEF, m. Doopcedel, fr. extrait boptistaire.

— KERSTENEN, kerstendc, gekerstend, b. w. Kersten

maken, doopen, fr. baptiser. Een kind kerstenen. « So waor

men een kynd kersiend, daer en zellen maer tuaelf vrouwen

mede wescn. » (Kostuimen van Utrecht.)

— KERSTING, of bcter ivERSTENiNG, V. De daad van te

kerstenen, doop, fr. bapteme. De kerstening van een kind

.

KERSTOFFEL, m. Zie christoffel.

KERSTTJOK, ni. Groote reuling of boomtjok dieji

men in den Kerslnaclit op den heerd deed branden lerwijl

men naar de naclitmis ging, om dan, weer thuis gekomen,

zich te warmen, fr. bitche de Noel, tranche, freffau.

— Nu nog, Een groote tjok of blok brandhout in 't alge-

metn.

KERTE, v. Kerf, kertel, keep, inkerving, grocf. Kertcn

snijden of kappen in eenen stok.

— De andere beteekenissen die Kil. geeft aan Kerte, zijn

bij 't volk nog gekend.

KERTE, KARTE, v. IJzeren of koperen ring of band

om de naaf van een wiel, om eene paal, om eene pomp,

enz., fr. frette. Men legt karten om eene naaf, enz. om
het openbersten le beletten. Een kloofhamer met kerten.

De kerte is geen broek (zie BROEK). De kerte is meerder

dan de minsel (zie minsel).

— Breede ijzeren ring met een kraagje of omgeslegen

boord aan beide kanten, dienende om, in eenen muur gemet-

seld, doorgang te geven aan de buis van eene stove of

kachel. De karte is zoo breed als de muur dik is.

-KERTE, z. Biiuicn-, Gene-, Speek-.

KERTEEL, KARTEEL, o. Trapje of versnijd op

den kant van eenen muur, fr. redan, redent. Een spaansche

gevel is een gevel met kerteelen, h , pignon ci redenfs.

KERTELEN, kertelde, gekerteld, b. w. Kertels of

kcrveii snijden in iets. Eenen stok keitelen. Den rand van

iets Ivertelen. Veel muntstukken zijn rondom gekerteld.

— o. w. met zijn. Kertels krijgen. Dat leder kertelt licht.

De aardappels zijn al gekerteld (zegt men als zij genoeg

geliookt zijnde, beginnen te bersten).

— Wordt gezeid van 't water dat, beginnende te bevrie-

zen, bedekt wordt met naalden en priemenijs, ix.secristal-

tiser en aiguilles. Het water begint te kertelen. Het water

lag "s morgens gekerteld.

— Vinnig zeer doen, pinscn, fr. cuirc,

— Slremmen, immen, fr. se cailler. De melk is geker-

teld.

— Ook Kartclen.

— KERTEN, /.. Lapjie-.

KERT(E)SMERT, \. Wrijveling tusschen de dijen

van pcerdin of nunschen, bij Kil. Bleckaers, blickaers,

1. inlerli >g,>. fr. eiilnfe.-i.vi.

KERTHAMER, KARTHAMER, m. Rcukhanier,

kloolhamer, zware houten hajucr met kerten of ijzeren

banden omringd, fr. maillct ccrclc defer. Hout Iclieven

met den kerthamcr. Eene wigge inslaan met deu kertbamcr.
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KERTIG, adj. Afgekorven, dat kenen of kervan hee.

f'-. coiipc. De sclioe'n zijii kert'g (als het ovc^ir in de

|iloi^icn p'"ke'-fl),

—KERTTE, z. H0I-.

—KERVEL, v.. Hondc-.

—KERVELEN, z. Uit-.

—KERVEN, z. Af-.

KERVIETER, m., k'emt. op vu: F'cenliout. De
kerviete's van een venstcrraam zijn de reilen waarin de

ruiien zitten, fr. cromllims de chassis. 'Er zijn houten

keiviciers en ijzeren.

KERVIK, o., klemt. op viA. Mismaakt en vernukkekl

nicnsch. Een keirik van een k-nd, van een nieisje, van een

vcnlje.

KERVISSE, V. Kavisse, soort van block bier.

KERVITTELEN, o. w. Zie krevittelen.

KERWAGIE, V. Krauw.njie, krauwte.

KERWEIE, v., vklw. kenvcltjc. Helzclfde als Kaiwci,

kiawcic. Zie KR \WEIE en de comp. aid.

KERWIJTELEN, o. w. Zie kkawiji elen.

KERZE, V. Kcerzc. Zie de ivmp. aid.

KERZELARE, m. Zie keek/.eiaak.

KERZELEN, kcrzeldc, heb gckerzeld, o. w. Wordt
i^e^cid ^':lll de siddering die men gevoclt bij liel zien of

hooren van iets dat wreed is. Mijn bloed, niijn liert kerzelt

er ^au.

— Kil. Gherselen, /wrrerc\ horrorem habere.

— Mccst gebn".kt bij de Oost-Vlaniingcn. BIj de Wcst-

Vianiiiigcn zegt men Krijzelen en Grijzelen.

,
— kekzeling, v. Siddeting, iJlling. Ik gevoelde cene

gchccic kcrzelinge in mijn bloed.

KERZESTEEN, m. Zie r'j:ERZESTEEN.

"KESPE, v. Vlaanibclie uitspraak van Keispe. Zie aid.

KET, m. BoUeket. Een steenen ket. Een ijzeren kct.

Jlet don kct spelen.

-KET, z. B0I-, Eollc, Bon-.

KETEL, m.. fr. chmidron, inannite.

— In 't Ipersche 00k gcbruikt voor Akcr, fr. mau Je

cuivir. Zie AKER.

— Bij deringgravers, helzelfde als Vontc. Zie VONTE.

—KETEL, z. Bier-, Hcspe-, Loog-, .Slab-, Vul-, W.ilk-.

KETELAAR, KETELEER, m.Kctelboeter, koper-

slager. — Mecst gebruikt aan en binnen de oostvl. grenzen.

— Zomcrpeer, tamelijlc lang van vorni, geel van pelle met
cene djiikerroode kaak. Dc ketelaars rijpen in oegstmaand.

KETELBUISCHEN (wvl. -bu.schen, zie ut), kctcl-

buischtc, heb geketelbuisclit, o. w. Het ambacht van ketel-

buischer uitoefenen. De eene ketelbuischt, de andere schocn-

maakt, enz. Hij heeft maar drie jaar geketelbuisclit. Het
ketellmischen leeren. — Zie oiidcr boekbinde.\.

— KETELBUiscHER, m. Ketclboeter, ketellappcr, fi.

drouincHi- ; — koperslagcr, fr. chandroniiicr.

KETELHAAK (vl. -h.\ek, zie ae), ni. Hangel, fr.

crcmaiilerc.

KETELS, KITTELS, m. mv. Fuelige zenuw .

Word I vccl gehoord in de spreuk Ketels h-.bben. Kit'eh
hrbben (gevoelig zijn aan de kittelingen), fr. etre chatojiil-

leiix. Hebt gij kitiels? Hij heeft i^etels aan de voeLZOol. Hij

hee't nerr;ens ketels.

KETEN{E, m. en v., fr. clmine. Wij gebruiken dit

woord in al de beteeken'.,sen welke de Hollanders geven

aan Kelting, dat bij ons weinig gekend i^-..

— De keten van eene djakke of ^ware zweep is het m-.

knokte deel ervan. Eene djakke bestaat uit diie dec), n :

het lanuste en het zwaarste, dat geknokt of gespochtei

heet dc Keten ; da?rna volgc een dnner en ko'-ter dal

vlochten n' gebreid is, en den naam van Tweeslag of Vu
draagt; het derde deel is een enkel snoer van vlas, dienei:

cm te klappen, en Voo'-noer of K'apkoord geheeten. Zie

KNOKKEK. \

—KETEN, z. Ecr-, Ecrde-. Jol;-, Tocht-, Tog-.

KETENEN, ketende, gekctend,h.vi . Aaneenhec'i

op wijzc van eene keten, schakelen. Het grren ketenen | :

.

strengen aaneenverb'nden gei'jkde schakelsvan eene keten).

Men kctent het gekookte garen om er de natheid n't le

\vrin!;cn. De kindercn staan in eene ronde geketend (h: id

aan hand gcsc'iakeld) om luitsekluts te spelen.

KErS, m., zonder mv. Het kelsen, de gang, het rond-

loopen om een oogwit te bereiken. Op den keis zijn (ket-

scn, op den gang zijn). Hij heeft gehcel den dag op den

kels gevveest achter de d'even, om de dieven te krijgen. Hij

was op den kets om zijne waren te verkoopen, enz.

— In zyncn kets zyn, in zijn vuu' zijn, in zijne goede

of kwade luini zijn,in driflige stemming zijn om iets te dom
eti-e en train, en monvement, en vet'ne. Als hij in zijnen ki

is, hij vcrlnstigL geheel het gezelschap. Gij zijt weer 'n uwcn
kets. De wederspannige jongen is nog eens in zijnen kets,

fr. sa qiiinte le prend. De dronkaard is wederom in zijnen

kets (aan den gang om te drinken). In zijnen kets gerckt -.

fr. entrer en veine {de gaite). W'ij krijgen hem •'nzijii'ii

kels niet.

KETS, 111. Hooiopper van eenen man hoog, bij \\

Rook genaanid, Ix.'jeillytte, buireite. Men zet het In

's avonds in ketsen, om het 's morgens wedet open ic

spreiden. Als het ziet oni te regenen, gaat men het open; e-

spreidc hooi in ketsen stellen. De schooier sliep dezcn naclu

in ecnen kets.

—KETS, z. Hooi-.

KETSE, V, Zie it,\JVTSE.

KETSEKAR, KETSKARRE, v. Kar met czcl of

peerd oni de bakten naar de molen te halen en zc dan wcder

te vocren.

KETSEN, ketste, heb geketst, o. w. Van 't eej naar

't ander gaan, rondloopeu, hier en daar loopeu . Hij heeft

geheel de week geketst oni zijne koopwaren te venten. Dcs
nachts ketsen, fr. coiin'r le gnillcdou, Hij heeft, zij hebbcn

geheel den naclit geketst. De katten zijn op 't ketsen (zegt

men, als zij 's nachts krollen en loopen). « Ketsende dra-

vende omme tvolck bedrieghen. « (Ed. De Dene.) « Koojien

en verkuopen, dagen en nachten loopen en ketsen, werken

en slaeven, potten en spaeren. » (F. Van den Werve.)

— Ketsen achter I'emand, achter lets, loopen 0111 iemand

te krijgen, om iets te bekoraen, it.faire la chasse, etre a la
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'Ursnilc. Ilij heeft vcel jaren achtcrhaar geketst oni ze te

iiucn. Achtcr een ambt ketsen, fr. s'acharncr a la poitr-

:ited'iin cniploi.

— Langs de vaart een peerd drijvcn dat een schip vnort-

trckt. Hij wint zijn brood met te ketsen.

— Met jieerd of ezel de bakten rondhalcn voor de graan-

Minlen, en ze dan weder thuis voeren, fr. chasser. Hij was
twintigjaar oud als hij begon te ketsen.

— b. w. Drijven, docn \oortgaan. lemandmoede ketsen

(hem hier en daar doen loopcn dat hij er nioede van wordt).

femand van de prochie kclseji (wegjagcn, doen vertrekkon).

— Ketten, slaan. In den notcnboom ketsen

.

— Vgl. 't fr. chasser.

— KETSEN, 7. Af-, Ron.l-, AVcg-.

KETSEPEERD, KETSPEERD, ... Peerd waar-

mede men de bakten roudhaalt.

— Ook peerd dat een schip voorttrekl.

KETSER, m. lemand die kctst.

— Xachtlooper, fr. fonrciir dc guilledoii.

— Drijver van een peerd dat een schip of Ijargie voort-

trekt langs de vaart.

— Muldersknecht die tie bakten roudhaah en thuis voert,

h". chassc-muUt.

— Dienstbode die gedurig vcrliuist, die weinig lijd bij

denzelfdcn meester vcrblijft.

—KETSER, '-. Barge-.

KETSETIJD, ni. Tijd op wclken er veel geketst

wordt. De maand Maarte is de ketsetijd van de krezige

katten.

KETSPEERD, o. Zie kf.tsei'EEkd.

KETTE, \. Oroote slag. Eene kette geven. Eene ketle

krijgen van een jieerd dat acnteniit slaat.

KETTEN, kette, heb geket, o. w. Bolleketten, met del.

kct spelen.

— b. w. .Skian, eenen slag geven, ketsen. lemand ketten

(lioni kaaksmeten geven, fr. bit donncr des gifles). Ket-je

mij, ket-je weer (ik ket u weere).

KETTEN, /.. Bolle-.

KETTEREN, kctterde, /icb geketteni. o. w. Weer-

galmc-n. een scherp geluid, eenen harden weerklank geven :

luntlercn een geschatermaken als van veel weergekaatste en

dooreenslaande galmen ; eng. to chatter. Het kettert hier (er

is hier een echo). Roepen dat het kettert. Een schot van

't grof geschut kettert. Het zwaar geluid van de groote klok

kettcrde tegen het kasteel. De zweepslag kettert door de

bosschen. De donder geeft ketterende en rollende slageii.

De vogels zingen in de boschagie dat het kettert. Die knal

kettert in mijne ooren.

— Schitteren, sterk slraleii. De zonne kettert op liet

duinzand. Die glans kettert in mijne oogen. — Zie slhei-

TEREN.

— KETTEREN, z. Door-.

KETTERING, v. Het ketteren.

KETTERSLAG, m. Een slag die kettert. b. v. ccn

harde dni!dtr>lag, een lunderende zweepslag, enz. In dat

ongewicrlr w .is het dc eone ketterslag (donderslag) na de

andere.

KEUCKELEN. bij Kil, zie bekukkelen.

g h i

Een bord of plank waaro]) cenc

KEUKELEN, kenkc/dc, lieh gckenkeld, o. w. Op het

keukclberd spelen. Dit spel speelt met twee persoonen die

elk- <lrie Icgpcnningcn hebberi waarvan zij beurtelings eenen

neerleggen op den eenen of anderen hoek van eene ruit. Die
ccrst zijne drie penningcn in eene

rechte rij krijgt, b. v. van n naar c

of naar g, of van b naar /i, enz., is

winnaar. Eene schuinsche rij. b. v.

van a door c naar /, hcct eene Scha-

pcrsrekc, en hccft geen andcr nut

tenzij van den tcgens])elcr voor als-

nu te beietten Rechte reke te

maken. De kinders keukelen geern.

— KEUKEt.BERD, o.

kcukelrooi geteekend is.

— KEUKELROOME, V. Zoo heet dd riguur die men op het

keukelberd schrijft in vier parken of ruiten, op de wijs hier-

boven.

KEUKEN, m. en v., vklw. keutentjc {fvl. teiiksh(i:,

ii'tks/e, zie KIEKEN en klankverkort.).

keuke(.n)moi., m. Wordt schertsende gezeid van

lemand die gedurig in de keuken zit, die liefhebber is van

den hoek van den heerd. — Kil. Koken-mol, scrfiis coqui-

narnis (keukenjongen, koksknccht fr. marmitoii). Zie

ASSCHEVIJSTER.

— KEUKE(N)Mor.LEN, kciikenmold^, heb gekeukenmold,

o. \v. Keukenmol zijn, gedurig in de keuken verblijveu, veel

bij het vuur zitten. & Van zoohaast als er ievers bij de boeren

een klecntje ker^ten gedaan is, dat wijveken iserlijk gezet,

om daar te zitten asschevijsten en keukenmoUcn. » (D. C. in

R. d. H.)

— KEUKEN.M.\.\RT (Wvl. KEUKEMA^VRTE; zie X), V. Keu-
kenmeid, fr. cuisiniere. » Coninghinne met haer staet-doch-

ters, camerieren en keitkemaerten. » (C. Vranc.x.)

— keuke(n)peek, v. Stoofpeer, peer die best gestoofd

ofgebraden wordt.

KEULIE, V. Hetzelfde als Keule, boonekruid, fr. sar-

riettc. — Zie onder CIEZE.

KEUN, o. Konijn, fr. lapin. Een keun vladcn. Keuns,

of keunen kweeken.

— In 't bez. Een wild konijn. Er zijn veel keuus in dc

zeeduinen. Het keun woont in pijpen die 't graaft onder het

z.and.

— Ecu keun lekken, zie rekken.
— BUnde keuns, aardappels gestoofd met .ijuin en

vleeschsa]). Blindc keuns cten.

— keu.naas (vl. -aes, zie ae), o. Eene wilde plant,

anders ook Plate geheeten, fr. salsifis des pres, 1. tragopo-

gon pratcnsis. Arme lieden gaan te lande deze plant steken

tot voedsel voor hunne keunen of konijnen.

— keunebocht, m. Een afgeluind park met gras be-

gioeid, waar men konijnen in houdt.

— KEr.NEKUTS, KEUNEKIJT.SEK, K0NIJXEKUTS(EK, 111.

Koopman in konijnen — Zie KUTS.

— keu.ne.\i.\.\nd, v. Dc maand van Ma;ule. — In dc

keiitumaand gcboien zi/'n, een laai leveu hebben. Die

mensch is in de kcunemaand geboren : wilt gij hem dood

hebben, gc zult hem moeten rekken.

— KEUNEMELKER, ni. Konijncnhoudcr, iemand die zijn

werk maakt van konijnen le kweeken. — Vgl. Bicmelker,

Duivemelker, Hanemelker.
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— KEUNEKEBBE, V. Eeiie plant die bij Umn. potentilia

argentea heet. — Dc potentilla anscrina heet bij ons

Schaaptenkte, en de potentilla toimentilla Nestler (tor-

mentilla erecta L.) heet Bloedwortel.

— KEUNERENNE, KONIJNERENNE, V. Een schettebak of

groote Ivooi van planken en riggels, waarin men keunen

kweekt. De keunerenne moet kloek getiiiimerd ea goed

gesloten worden, anders breken de Icon ijnen er uit. — Zie

RENNE.

— KEUNESTEERT, m. Memorielijk een keunesteert (korte,

slechte meinorie, kleen van ontlioud).

— KEUNOOR, KONIJNOORE, V. Naam dicn men in eenigc

plaatsen geeft aan eene plant die gemeenlijk hondnibbc

heet, plnntagfi laticeoldta L.

KEUNEN, (//•, hi/ kan, gij keunt, 'ivi/, zij keuncn),

kost, gekiiincn, b. w. Hetzelfde als Kunnen, konuen. —
Vgl. Jeunen =^ junnen.

KEUNTJE, o. Verkorte vorm van Keiiiiingje, konings-

kcn, een vogeltje dat in 't fr. roitclct heel.

— Ook vlclw. van Keun.

KEURE, V. Kens, kiezing.

— De keure hebben of krijgcn van lets, de gelegenheid

hebben of krijgen vaniets te kiezen en te genieten. Hij heeft

de keure van cenen boek nit mijne bibHotheek. Hij had

zoo sehoone keure (zulk eene schoone licurc) van te lecrcn,

en hij heeft het niet gedaan. «, Of ick oolc /lad dc keur alsoo

te moghen baeden. » (Hard.) Hij heeft de keure gehad en

zal ze nooit meer krijgen.

— lemand de keure geven of laten van lets, hem de

gelegenheid en de vrijheid geven of latcn van lets te zeggen

of te doen, van lets te nemen of tekoopen. Ikzou geant-

woord hebben, maar hij gaf mij er de keure niet van. Ik

zou dat gekocht hebben, had hij mij de keure gelatcn. Ik

geef ri de keure van te doen wat ik u gebicd of van aan-

stonds te vertrekken. Als ik mijne peerden verkoop, zal ik

u de eerste keure laten.

— Keure -wcten in lets, lets verkiezen, iets liever hebben.

Die twee peerden zijn al ver even schoon, maar ilc zou wc-l

50 frank keure weten in het een bij 't ander (ik zou, in geval

van koopen, 50 fr. meer geven voor 't een dan voor 'tanden.

Geef mij een van uwe boeken, 't is gelijlc welk, ik weet er

geen keure in.

— I/et is geen keure, het kan niet anders zijn, 't is niet

te verwonderen. Het is geen keure van rijk te zijn, als 't

men geboren wordt. Het is geen keure dat hij ziek is na

zoo veel overdaad. Hij is beslolen geweest, maar 't en is

ook geen keure, hij neemt nergcns acht op.

— 'k En wilvan de trappen nitt vallen voor de keure,

zegt men om te bedieden dat men . iets zeker is, nogtans
zoodanig niet dat men het zou durven zweren. Zijt-je daar
zeker van? Antw. 'k En wil van de trappen niet vallen voor
de keure.

— Zijne kcuren toogen, sprekende van icmand die uit

verwaandheid of eigenzinnigheid iets verricht dat gevaarlijk

of ongemeen is. Hij heeft daar zijne keuren getuogd. Hij
wilt altijd zijne keuren toogen. De koordedanser toont zijne

keuren op de touw. Ge moet daar eens uwe keuren toogen
(ge moet daar eens toonen wat gij kuut, in eenen goedcn
zin).

— In deze twee laatste spreekwijzen moet men misscliien

kiiren schrijven (zie KUUR in de Wdb.), hoewel wij liiiren

uitsprekeii (zie v).

KEUREELEN, keureelde, heb gekeureeld, o. w.,

klemt. op ree. Twisten, krakeelen, bakkeleien, fr. se ijiuret-

Icr. Zij begosten te keureelen.

KEURELLETJE, c, Idemt. op rel. TwisI, l;rakeel,

l^akkeleitje. Een keurelletje slaan (eene partij kijven en

schelden). — Vgl. fr. querelle.

KEURIG, adj. Hetzelfde als Bekeurd, begerig iets le

weten of te zien, fr. airieux. « Wilt my doch eens seggcn

wat 't was. — Wei, als ghy dan soo keiirigh zyt, hoort

dan toe. -> (Boetius a Bolswert.) « Volck teenegaeder keu-

righ ende nieuws-ghierigh. » (P. Devynck.) « Daer men
porceleijne vent, waer van de Turcken seer keurigh zijn. -

(W.)

— Belangrijk, fr. inte'ressant, curieux. Een keurlgc

boek. « "VVij bl^ven daer drie daghen lanck om te sien

t' gheene daer keurigh was.

»

— In Braband gebruikt men ketiringhebben -voorniemex-

gicrig zi/n, zegt het Alg. VI. Idiot., er bij voegende <iat

het komt van koren, bekorcn, I. tentare. Doch vgl. !. itira,

airiosus, zonder te vergeten dat de lange u-klank bij oiis

altijd verloopt in eu als er eene r op volgt (zie u), en bijge-

volg, kwame het woord van cura, men zou moeten kurig
schrijven.

KEURIGHEID, v. Bekeurdlieid, fr. curiositc. « Wij
ghinglicn met moete onse keurigheydt soXioen. » (P. De-
vynck.) « Onse keurigheydt jaeghde ons op het opperste

van den bergh. » (Id.)

—KEURING. z. Hengste-, Stier-.

KEURZEL.KURZEL,enKURSEL(uitspr.^>««a/,
kiizzel, kiissil, zie Ks), adj. Hetzelfde .nls Korzcl, gemelijk,

lichtgestoord. Een keurzel mensch. Keurzel worden (spijtig,

misnoegd worden). Hij was een weinig keurzel. Zich keur-

zel maken (zich vergrammen). Hij miek zich kursel, als hij

dat hoorde. « Den ouderdom is gemeynelyck keursel. » (C.

Hazart.)

— KEURZEL (uitspr. keuzel), m. Gramschap. In zijnen

keurzel schieten, fr. sefdchcr.

— KEVRZELHEro, v. Korzelheid. « Den ouderdom brengt

deurgaans keurselhcyt mede. » (C. Hazart.)

— i'a!;uRZELiNG(E, V . Gramschap.

KEUSTERAAR, m. Een gekeursterde appel, een

gebradcn appel. Keusteraars eten.

KEUSTEREN, keusterde, gckeustcrd, b. en o. w.
Braden, sprekende bez. van appels en vleesch. Eenen appel

keusteren in den oven of in de gloeiende asch. Een appel

die te lang keustert droogt uit en verkoolt. Een stuk vleesch

laten keusteren in den oven.

—KEUSTEREN, z. Uit-.

KEUTE. \-., vkKv. keutje (wvl. kiitje, zie ki.jVNKV.).

Uitstekend gewrichtshoofd van de beenderen bij menschen

en dieren, doch bcz.

— Het gewrichtshoofd of de knuist van hetdijbeen, fr.

la tete, le condyle dufemur. Op de keuten zitten. De keu-

ten van eene koe.

— Het heupebeen, fr. I'os coxal. Keuten die sterk uit-

steken

.

— Koot, bikkel, fr, osselet. Met de keuten spelen. Zie

KUT.IE.
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Soo gaet Haiiske uylter sted',

Draghende sijn speelgoet mcd",

Santjens, toppen, knickers, keutcii.

En sijn vliender-water s'peuten,

Neveus sijn papieren draeck.

(I.. derStiul.)

— Ivil. Knte, knoeselbeen, tabt^.

— De liinders geliruiki^n dit woord in liet marbelsjiol oiii

een Tweetal aan te duiden . Eene Iceule marbels (Ir. di-iix

hil/fs]. Geef inij de Iceute (twee marbels).

KEUTEI, o., met den kiemtoon op tent. Vcrtroeteid

kind, aiulers ook Verkeple kmiel genaamd.

KEUTEL, m. Veikcpte keuUl, zie keutei.

—KEUTEL, z. Reemv-.

KEUTELBENDE.KEUTELJACHT, v., /.oiidtr

niv. KIcen grut, lioop woelige kinderen, fr. mcrdailh'. Doe
die iieuleljaclit zwijgen. Die Iceutelbende maakt veol ye-

dniiscli in de straat.

— Het Alg. VI. Idiot, zegt AcXjachts, mv., te Leuveii

bet. spetljo7igens : •aiSejackts zijn van de deiir niei; af te

hniiden. » Zie aki. i. v. koedeljacht.

KEUTELEN, o. w. Hetzelfde als Kachtelen in ilcn

zin van Uilvallen, sprek. van dingen die ergens uitlosgaan

en l)ij (Icelen opvolgentlijk neervallen, Er was eene sclienr

in den zalc, zoodat er het graan, de aardappels, enz. uit

Iceutelden. De pannen lagen niet vast op het dak, en bij

dien storm zijn zij afgekeuteld. — Vgl. Halb. 74; i. \'.

di-iltdjv.

— .Ug. J'/. Idiot, heeft daar kaizcleii voor, 't geen waar-

schijnlijk mis is.

—KEUTELEN, z. Uit-.

KEUTELJACHT, v. Zie iceutelbenDe.

KEUTELKEERZE (uitspr. -kizc, zie RS), v. Vogel-

kers, vracht van den ivrasus sylvestris, fr. me'risier. De
keutelkeerzen zijn zwart, en de grootte van erwten.

KEUVEL, m. Bovenldeed zoo als een boezeron (fr.

blouse), enz. Nat zijn van het kapje tot aan het kcuvellje

(gcheel nat zijn). Zie onder kap.

— Kap en keuvel, zie KAP.

— lemand die slordig geklefid is. Gekleed gaan gelijk

ij'jti keiivel. Een Iteuvel van een vrouwspersoon. Is dat een

kcnvel!

- De paut van een dak op den gevel, fr. croupe. De
l.cuvel rust op twee oorboomen die van den veurst dalen tot

Lin de dakgoten. Zie keuvelkappe.
— KEUVELENDE, keuveleinde, o. Het dakgedccUe

tusschen twee oorboomen, afhangende eiude van eene

keuvelkappe ; of ook, afdak dat zonder onderstetin afhangt

aan den gevel van een boerenhuis of schuur, en dikwijis

eenige gelijkenis heeft met eene omgekeerde monikskap.
I )nder het keuvelOnde staat men in 't droog als het regent.

Onder het keuvelende hangt men hansels waar de hennen
eiers in leggen. A] onder het keuvelende werpt men hooi

uit den dike door de venster die in den gevel is.

— KEUVELING, z. Af-.

— KEf VEi.K.AP(PE, V. Waneer de gevel van een huis niet

opgemetseld is tot aan den nokbalk, maar eindigt oji de
hoogte van de dakgote, dan voegt men aan de kap eencji

pant om die zijde te dekken;deze pant heet keuvel, fr.

c/-02//t!; en zoo een dak met een oftweekeuvels heet keu
velkappe, fr. toit a. croupe.

*KEUWE, bij Kil., zie bekouwe.

KEUWEN, bij Kil., Kauwen, waarvan frequent.

Kepuwelcn, zie aid.

KEUZEL, adj. Vlaam.sche uitspr. van Keurzel.

KEVE, V. Kevie, kooi. Kleen rond mandewerk om
levend pluimgedierte daarin te dragen naar merklen, enz.

(zie kooie). Vogels in eene keve.

— Kinderkeve, reuze, ga-raande. Een kind in eene keve.

— Zie onder cieze, en vgl. 1. cavea.

KEVERBEK, m. Vooruitstekende kin, bij Kram.
Kevelkin.

— lemand die zulk eenen kin heeft.

— KEVERHEKKEX, ke-eerbekte, heb gekevcrbekt, o. w.
Wordt gezeid van iemand wiens kinnebakken zoodanig

vooruitsteekt dat de boventanden binnen de ondertanden

vallen. Hij keverbekl. Om goed waalsch te spreken, moet
men keverbekken, zeggen de Vlamingen.
— keverbekte, KEVERBEKKIG, adj. Die eenen kever-

bek heeft. Hij is keverbekte. Een keverbekte Waal.

Dat alle kamuse ende keverbecte,

Deluwe, besproette, bootzuese, beplecte...

(Ed. De Dene.)

Losch, ki-eerbeekich, vol werten, vol sproeten.

(A. Biins.)

KEVIE, V. Zie KEVE.

KEVIELJE, KEVIELIE, v., klemt. op vicl. Bij

kuipers, enz. Houten tap, tr. cheville. Het zijn kevieljen die

het bodemstuk (fr. barre) van een wijnvat of fust in den

gergel helpen vasthouden.

— Bij de kc-eilie, bij de macht, bij menigte. Muizen I)ij

de kevielje. — Zie co.woeue.

KEWETTE, KEWETE, v., klemt. op uvt. Zie KOU-
\\ETTE

.

KEZEL, m. Zie keizel.

KEZEN, keesde, gekeesd, b. en o. w., zachtl. e, hier en

daar zware e. Oppikken, azen, met den bek voedsel op-

rapen van den grond, sprek. van pluimgedierte. De hoen-

ders kezen de graankorrels die langs den grond liggen. De
vogels kezen op den akker. Zij liebben gekeesd. De kickens

kezen in het gras. De hen schartelt met den poot in den

grond om te kezen.

— Fig. van iemand die na de maaltijd in huis komt naar

eenig voedsel. Is er niets meer te kezen? Er is hier niets

meer te kezen. Er was nog iets te kezen. — Vgl. Kadijzen.

— KEZEN, z. Op-, Uit-.

KIBBEL, m. Eochel, bull.

KIBBEL, m. Kieuw, jotje. De kibbels van gczoutcn

visch zijn de kieuwen en ander afval die arme liedcn eten

;

ook Kibbelinge gehceten (zie -ing).

KIBBELINGE, v. Zie kibbei..

KIE. \., mv. kie'n. Geldlade in den toog van eenen

winkel, baksken waar de winkelier het geld in legt dat hij

ontvangt bij het verkoopen van zijne vvaren

,

KIEKEBIE, eene soort van Bogaaidvink; zie aid.
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KIEKEMIRRIG, adj. OnpasselijU, iiiet veclit wel,

ziel;elijk, fi. qui c'prniivr dii inalaisi; soitffret:ii.\. Ik hen

vandage kieUemirrig. Hij is gediirig kiekemirrig.

— Lastig, gemelijU, teeizeeriggelijk iemand die onpasse-

lijlc is, fi'. grimaud., de main'aisc huincitr^ dIfficiU. Wat
zijn die Uinders kiekemirrig

!

— Men zegt 00k Kiekemurm en Kriekemurm. Vgl.

Kriekclnos.

KIEKEMURKE, v. Zie kiekenmeur.

KIEKEMURM, adj. Zie kiekemiruig.

KIEKEN, o., h. polite. De vorni kiii/cen, die in de

Wilh. staat, i^ tonzent niet gelcend.

— I let vklw. is kiekske(n ; zoo 00k : ICussen, fr. cousyin,

vlilw. kuskiin. Keuken, fr. cuisine, — keukske{n. Meisen,

IV. fille, — iiu'iske[n ; Teeken, fr. signe, — tceksken bij

J, David, s. j,

— Ilaaiitjcs enkickjes leerpcii, zie HA.VN.

—KIEKEN, z. Aande-.

KIEKENBORST (wvl, kiekehokst , zie N), v.

Mismaakte borst, als hct borslbeen schcrp uitsteekt. Eeno

kiekenborst liebben.

— Iemand die zulk eene i>orst lieeft. Die kiekenborst

zal niet iang lc\cn.

KIEKENHOOFD, o, i^nbczonnen niensch, dwaas

mcnscli. Het is zoo een kielicnhoofd. Dat kiolcodiool.l heeft

nergens liandeliiig van.

KIEKENKOT (wvl. kiekekot, zie N), o. Hocmier-

lu);., fi. poiihu/lcr.

— De liovenstc galerij in den sclionwbnrg, fr. pannlis.

KIEKENLEERE (wvl. kieiceleeke, zie N), v.

Kiekenlailder, staak of pertse met sporten langs waar de

hoenders opvlie^en in den pokier om daar te slapen.

— Eene ellendige steeger, een smalle en steile zoUlertrap.

De geneesheer, in het arme hnisje gelvomen, moest langs

eene kiekenleere opklimmen tot bij den zieke.

KIEKENMEUR (wvl. kikkemeur, kiekemurke),

V. Een kmid met witte bloenipjes, in de wetenschap stel-

laria media Vill. , fr. morgeline, mouron dcs oiseaitx.

KIEKEN-ZONDER-HOOFD, o. Bij Uoks. Schotel

gekapt vieescli van kickcns. kapuins, kalkoens, of dergelijk

gevo^'dte, up wijz van ecu hr.iodjc samengedrongen en

mel Initse cnvrdekt.

KIEKHOEST, KIEKHOUSTE, v. ICinkln.-st. Ir.

cogiietin ';.:

KIEKHOOFD, o. Zie kiekenhoofd.

KIENEKALLE, v., klemt. op */<. Zie kijlekai.i.e.

KIEREMACHUIT, m. Zie koktekrakel.

KIESMAKELAAR, m. Werker of aanwerver in kie-

zingcEi, li-. uiyiit eteetorat.

KIET(E, V. Kuit. Zie kiji'e.

KIEZELING, in. en o. ZieKEizEUNG.

KIFKAF, \\ss\. KHKK.M'-, zie ind), m. Zie kifk.\1'.

KIJBIG (wvl. KIBIG, zie IJ), adj. Koddig, kapotig,

bevallig, fr. iitigiion, joti, gentil. Een kijbig beestje. Een
kijbig vogelljc, hondeken, enz. Een kijbig inntsken. o Dat

is zoo kijbig

!

'KIJF-MERKT, bij Kil., zie.MARKT.

KIJKEBIJ (wvl. KiKEBi), m., klemt. op ,;/. Rijziende,

li. myope. Een kijkebij.

KIJKEN, keek (scherpl. ee, zie onder DUIGEN), heb

gi-kekeii, o. w., fr. regarder. Zwart, wreed kijkea (met drei-

gende oogen kijken, strengheid uit de oogen laten stralen).

Leelijk kijken (kwade luim of misnoegdheid in de oogen
laten blijken). Schoone kijken (tevredenheid en opgeruimd-

heid toonen in het gezicht). Aardig kijken (zijne verwon-

dering, zijne leleurstelling in de oogen laten lezen). Nauwe
kijken (nauwkeurig zijn, fr. regarder de pres).

— Kijken li/k Liefke Snot, bedrulct kijken, er neer-

slaclitig uitzien als lets tegenslaat of kwalijk nitvalt. Hij

stond te kijken lijk Liefke Snot.

— Kijken lijk een duivel die pertsen pelt, of die 7tii/wa;

ter gelekt lieeft, zie DUIVEL.

— Kijken lijk een ncgeniaeker, zie NEGENWEKER.
— In zijne hand niet kijken, zie HAND.
— In 't glas kijken, zie GLAS.

— Kjken in, op of naar, wordt gezeid van een gebonw,

enz. wiens vorenste deel gekeerd staat in de richting naar

lets, fr. donner sur. Gij weet dat mijne kamer op de straat

niet en kijkt. Die venster kijkt recht naar de kerk. De voor-

denr van 't huis kijkt vlak in 't zuiden.

— Men zegt : Ik keek de schepen varen ; Ik keek hem op

den torre klimmcn, enz. om aan te duiden dat men het

beziet.

— KIJKEN, z. Achter-.

— KIJKER, z. Uit-.

KIJLEKALLE, KIJNEKALLE (wvl. ktiekai.le,

KiN'EK.M.LE, zie IJ), v. Kinderhoofd, iemand die zich kin-

derachtig gedraagt, die niet verstandig oi ernstig genoeg

spreekt volfens zijne jaren. Het is zoo eene kijlekalle. o Gij

kijnckallc met uwen armen praat. — Ook Kijnebabbe.

KIJLEKALLEN (wvl. kileicallen), kijlekaldf, heb

gekijlekald, o. w. Als eene kijlekalle zich gedragen, kinder-

achtig handelen of spreken. — Men zegt ook Kijnekallen.

KIJN (wvl. RUN), o. Zie KEN.

KIJNEBABBE. KIJNEKALLE (wvl. kine-, zie

0), v. Zie KIJLEKAI.I.E.

KIJNEKALLEN, o. w. Zie kijlekallen.

KIJSTE, v. KIJSTERGAT, o. (wvl. kii.-;t-, zie ij).

Vertroeteld kind dat grillig ec kleinzeerig is. Zie VER-

KIJSTEN.

— Het wordt ook gezeid van meerdere personen die aan

eene kijste gelijken.

— In vecl gewesten ook Het achterste. Iemand op zijne

kijste gevcn, fr. fesscr. Op zijne kijste vallen.

KIJSTEREN (wvl. kiisteren, zie ij), b. w. Zie

KKISTEKEN.

—KIJSTEREN, z. Af-, Pla-, Voort-, Weg-. — Vgl.

-KUlSTEKEN.

KIJSTERGAT, o. Zie kijste.

KIJTE (wvl. KITE), V. Kuit van het been, fr. niotlet.

Wegens //'= ui, zie bij frijten.

— Het zaad van den moedervisch, ix.frai. Het wordt

ook gezeid van den moedervisch zelve. Die haring is eene

kijte. Zie mei.ke.

*KIJTE, bij Kil. een Uil. Zie onder boschkijte.
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—KIJTE. z. Bosch-, Busch-, Diiine-, 'Hadekite.

KIJZEMIJZEfwvl. KIZEMIZE, ^ic ij), v. Moeielijk en

kibbeli^ nieusch, die op idles wat te zeggen vindt. Eenc

kijzemijze van een ventje.

KIJZIG (wvl. KIZIG, zie IJ), adj. Uvallig, vuil, morsig,

smerig, walgelijk, fr. de'goutant, sale, Een kijzige vent.

Kijzig gekleed zijn. Zoo kijzig dat ik er niet op kijken kon.

Te kijzig om aan te rakeii. De aap is een kijzig dier. Het is

er in dat huis al om ter kijzigst. Eene kijzige wonde.
— Zedeloos, ontiichtig. Kijzige vent. Kijzige woorden.

f-
Ivijzige klap. Een kijzig boek. Kijzig spreken, schrijven.

\ — KIJZIG.\ARD, m. VuiL-iard, morsig mensch, fr. sali-

— KIJZIGHEID, V. De staat of de hoedauigheid van kijzig

t'_' zijn

.

KIK, m. KJeen keelgeluid dat in het woord zelve nage-

tst wordt. De kik van eenen puit. Hij gaf noch kilc noch
..iili nieer (hij roeide niet het rainste raeer, b. v. omdat hij

van schrik bevangen was, enz.). Ik hoorde noch kik nocii

mik (iU hoorde volstrekt niemendal). — Zie iUK.

— K.\vxs.^,kikl4!, lieb gekikt, o. w. Kik zeggcn, een zeker

keelgeluid maken dat in het woord kik n^ebootst wordt.

De puiten kikken. De lijsters kikken. Hij sloeg hem dat hij

kikte. Hij dorst er niet van kikken (geen woordje van rep-

pen). Ik verschoot dat mijn herte kikte (ik verschrikte uit

der mate, fr. feprotivai iin saisissfinent terrible).

Schoon dat gij swijght en niet en kiit,

Gy doei een uytspraeck alsge knickt.

(A. Poirters.)

— Xccit kikken noch mikken, volstrekt niets zeggen, zich

geheel stil houden. Hij durfde kikken noch mikken. « Op
welke vrage desen gast niet een woordekea heeft geant-

woord, hy en heeft hier op nietgikikt nogte gemikt, ja hy
is stom geworden. » (F. V'aaden Werie.)
— Ook b. w. Zonder dat eriemand een woord van kikte

(repte).

Al kitkjf maer een woordt, al hebdy groot gelyck,

Ghy zyt verloren man. (A. Debuck.)

"KIKSOI2E, V. Wordt in zeldzame plaatsen gebruikt

voor lets, entwat, eeu ding. Het is eene verbastering uit het

fr. qiielque chose. Wat voor eene kiksoize is dat ? Dat is

-eene aardige kiksoize.

—KIL, z. Opper-; Vgl. -kel-, -ktlle.

'KILDEN, l.ij Kil.,zieKEr.lEN-.

KILDERACHTIG, adj. Killig, kellig. Kilderachlig

weder. Deze kamer is kilderachtig . Een kilderachtige

mensch, fr. nn hommefritetix

.

KILK, m. Hetzclfde als Kelk, Ir. cnlicc. Zie E.

KIM, KIMME, v. Zie kem.

KIMHOEPEL, m. Zie kemhoei'ei..

KIMP, m. Hennip. Zie KEMP.

KIN, KINNE, m. en v., fr. menton.
— //. / koint heneen de kinne niet, het is niet gemeend,

niet rechtziiinig, hij toont het wel op zijn gelaat, maar het

daalt tot in zijn hert niet. Als hij dat hoorde, hij school in

eenen lach en riep bravo, maar het ging hem beneilen de

kinne niet (fr. ec n'elait pas sincere, ce n'etait pas de canir).

< Si comcin icr misse, si knielen, si lesen, mer ten coemt
al be,:edcn die kinne niet. » (Th. van Herentals.)

— Een kin met een zeeboontje, zie zeeboo.ntje.
— Kl,vxEPtn/E,'o. Kinkuiltjc, b./ossette du inenton.

KIND (wvl. Ktl.N-D, zie ind), o., vklw. kindjc, kindekm
(wvl. kiiiulje, kiindekcn, fvl. ktnige, zie DEMI.NUTIEF).
— Een kind in een dozeken kweeken, z. DoOS.
— Een kindj'e opdoen, zie OPDOEN.
— Eeti kindeken siiiker, kegelvomiige klorap witte

suiker, suikerbrood, h. pain de suere.

— Xoch kind noch ken, zie KEX.
— Bij landb. De aardappels, die in de a.iide of in den

kelder liggenJe eene keeste schietcn, brcngen somwijien
terzelfder tijde drie, vier of meer kleene aardappeltjes voort

die als knikkers aan het oaderdeel van de keeste hangen :

deze aardappeltjes heet men kinders, en van da.ar het \rw.

verkinderen\ zie aid.

—KIND, z. Gods-, Poender-, Zoete-. Ook *Aymons-
kinderen. Hayminskinderen, Heemskinderen.

KINDERAGIE (wvl. kiintderaaize, zie -.\gie), v.

Kinderachtigheid, woorden en manieren die nauwelijks

betamen aan een kind. Dat zijn al kinderagien. Ga van hier

met al die kinderagien

.

— Ook iemand die zich gedraagt als een kind, prulleraan.

Eene Uinderagie van eenen vent. Hij is zoo eene kinderaoie.

KINDERBED(DE,o.Kraam. In'tkinderbedkomen.

In 't kinderbedde sterven. Eene krankte behouden ten ge-

volge van een moeielijk kinderbedde.

KINDERDINGEN, o. mv. Kinderspeelgoed. fr.

j'miets d'enfants. « Sich besich hiel met spellen ende kin-

derdinghen. •. (F. de Smidt.) Een kraam met kinderdingen.

KINDERFOOI(E, v.Vriendenma.-dlijd ter gelegenheid

van een nieuwgeboren kind ; bij Kramers Kraamm.-ial ge-

heeten. Xaar de kii derfooie gaan.

KINDERKERWEIE, -KRAWEIE, v. Hetzelfde

als Kinderfonie. — Zie kr-\\\'eie.

KINDERKOOP.m. Kinderbaring. Eenen kinderkoop
doen.

KINDERKRAWEIE, v. Zie Kl.vnERKERWEIE.

KINDERMAARTE. v. Zie jlv.vrte.

KINKANKHOORN, m. Kmkhoora. fr. bnccin.

— Dit woord is gevormd met eenen lasch in den grond-
vorm (kink-ank-hoorn); zieonder fL-VD.\kkex.

KINKERBINKERNAALD, v. Wvl. n.T.am van een
insckt (akl;ein,i.-!ld, fr. demoiscl/c), volgen> AI-. W. Idiot.

— Zie HINKEKmNKEK\.V.\LU.

—KINKSKEiN, z. Panne-.

KINNE. m. en v. Zie KI.\.

KINNETJE, o. Een vat; zie beuzetj.e.

KINSOEN, o. Eene plant die anders ook Hondsdille
luxl. fr. qucrimwon.

KINTEREN, <>. w. Hetzelfde als Kcntcreii. Kantelen,
ill de Wdb.

-KINTEREN. z. Om-.

KIP, o. Bij wagcnmakers,enz. Een beschaald dwarshout
dat boven den .achterasse vastgetimmenl ligt. De grond van
den wagen rust op het kip en het dnmisclianiel. De twee
achterste rongen stian op het kip. Vgl. ko.ngebi.ok.
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— Het kip van eenen ploeg is bij Weiianil hetgeen wij

Zoolhoofd noemen, fr. cep.

KIP, o. AUes wat dient 0111 vogels en andere dieren te

vangen, zoo als eene sleenpier, eene valle, eene trape, enz.

Een kip zctten. In het kip zitten. Eene ralte in het Icip

vangen.

— Dit \\(»ord, verwant aan 't 1. caplo (vangen), is in

Holland vroiuvelijk.

— KIP, z. Ratte-, Visse-.

KIPKAP (wvl. KIIPKAP, zie ind), ra. Mengeling van

alleihandt s'.ukjrs \leescb. Misnias in 't algeiiieen. — Ook
Kifkaf.

KIPPE, V. KIPPEN, m. Mutlen, een kaif dat pr.s

geboren is, of nauwelijks eenige dagcn oud is. Eene nuch-

tere Idppe (die nog geen voedsel genomen heefl, die pas

gekipt is).

— V. Troctelkind; zie kei'PE.

KIPPELING, ni. en o. Kippen, nuchler kalf.

— Bij do liuidevetters. Huid van een nuchter kalf. Kij)-

pelingen en Zn;;ervellen.

KIPPEN, kipie, ben gekipt, o. xv. Uit de eierschaal

konien, fr. ecSoie. De kiekens zidlcn haast kipper. Zij zijn

nog niet gekipt.

Kalven, vernieuwen, fr. veler, amojiiller. De koe is

gekipt. De koe s'.aat op het kippen.

Be^innen zijn, ontslaati, worden, geschieden. De zaak

is op het kippen (op het punt van verwezentlijkt te worden).

Dat bloempjc stiat op het kippen (zal flus ontluiken). In

't kippen van <U i' dag (als de dageraad vcrschijnt). « Opstaen

met het kippen van den daghe. •- (P. Devynck.) « Wij ver-

trockcn met l.ct liippen van den daghe. » (Id.)

Men vc^ eok Keppen. In 't keppcn van den dag.

KIPPEN, ni. Zie KIPPE.

KIPPEVLEESCH , KIPPENVLEESCH , o.

\'leesch van ccn nuchter kalf, van eene kippe; anders ook

Xuchter \ kcsdi genaamd.

KIPZIEKTE, v. Kaherkoorls, kalverziekte, eene

koorts die lie koeien somtijds krijgen na 't vernieuwen, en

die dilcwijls overgaat tot eenen bloedopdraug in de hersens

en tot de popelsij ; anders ook de Moer in den kop en het

Meieuvel, .Meievel, Meieve geheeten.

KIRIOLE, V. Zie kriole.

KIRRIEN, kirride, heb gekirrid, o. w. Zie kariex.

KISTE. STEENKISTE, v. Bij muldcrs. Soort van

houten kn- rond den looper in eene gr.ianmolen, fr. coffre

a?i.\ me;i/rs. archnre. De kiste rust op het ringhout.

—KISTE, !.. Steen-.

KISTEBERD, o., mv. kisteberdels, kistebcrrels. Bij

mulders. Zoo heet eik van de twee houten deksels of halve

schelen die op de kiste liggen en den looper dekken, fr.

cojtvefseaii,

KISTELECHTE, v. Een scharnier wiens een deel

vastgenagcld ligt op het deksel eener kofter, en 'I ander deel

neervaltom aan de kofl'er zelve vastgesloten te worden.

'KlSTTS.I'i fkistte, gekist,h. en o. w. Bij timmerlieden. In

het leggen vau eene houten vloejing of zoldering, twee plan-

ken schuins tegeneen plaatsen op wijze van een dak, en ze

dan met geweld nederdrulcken, om aldus aan geheel de

zoldering slot te geven. In dezen ziu zegt men ook Kofferen.

Als de vloering geheel geleid is, dan kist men de tw.

laatste planlcen. Ge moet kisten opdat al de planken diclu

tegeneen zouden sluiten.

— Afl. Kisting.

—KISTEN, z. Verratte-.

KITSEN, kitste, gekitst, h. w. Aaiiralcen, fr. tovcher.

Wordt gehoord in eenige kinderspelen, b. v. 't katjespel,

waarin men iemand moet kunnen aanniken om te winnen.
Ik heb u gekiist : gij zijt er aan. Gij hebt mij niet gekitst. —
Vgl. Kelten en Katten.

KITTE, V. Zie keete en Ae comp. aid.

KITTELS, m., mv. ZieKETEr.s.

KIZEEM, v., klemt. op seem, zathtl. ee. Wordtgezei 1

van den loon dien men alle veertien dagen aan de wcrklic-

den geeft. Het is morgen voile kizeme. De kizeeme betalen.

Zijne kizeme ontvangen. — Dil woord schijnt eene verba--

tering van 't fr. quinzaine.

KLAAI, m. Eigennaam verkort van Xiklaai, Xiklaas,

fr. Xicola;.

— Koekeman, koekepeerd, of zoo lets anders dat men op
Sint Xiklaasdag aan de kind^ren geeft. Eenen schoonen

klaai ontvangen. Iemand eenen klkai geven. De bakker

verkoopt klaaien.

— Onnoozel dwaas mensch, fr. colas. Het v, zoo eeq

klaai. Een arme klaai. o Gij klaai van klijte

!

— Eene drinkflesch in mandewerk gevlochten,fr. boiitei.'

clissee. Een klaai vol brandewijn. Hij heefl altijd een

klaai in zijnen zak. Uit eenen klaai drinken. — In dez ::

zin dikwijls ook klaaiije, klaaike{n.

— De naam van een vogel, ook Koolen en Weitcii

genaamd, fr. geai. — Men bemerke dat Coolkerke (eene

prochie hij Bragge), oulings Nicolkerke, hetzelfde is als

Niklaaiskcrke ; en vergelijke dan Klaai met Koolen.

—KLAAI. z.Taarte-.

KLAAIEN, klanide, geklaaiti, b. w. OniUeeren, fr.

rcnverscr. Iemand in den grond klaaien . Hij heeft de aarde

van den kruiwagen in den gracht geklaaid.

— Sleest o. w. (Jmkeeren, omkeerendc neervallen, fr.

se ren-eerser. Het bootje klaaide (kapseisde), fr. la barque

rhavira. Het voer is geklaaid, de wagen is geklaaid (de

lading van di-n wagen is omgekeer.l in tien grond). Als gij

o'.er tie heule rijdt, zwicht u van in *t zwin niet te klaaien.

Van eenen trap of steeger klaaien. De schaverdijner is in

eene lomine geklaaid, en veismoord. Een koornschelf klaait

(als hij omkeert, omverrevalt). Hij slibberde en klaaide in

den grond.

Indien de wereld ommekeert

In plaatse van te dra.ajen,

Wij gaan, met 't hoofd omleeg gekecrd,

Al in de zunne klaaien. (***)

—KLAAIEN, z. Af-, Om.,Ovcr-.

KLAAR, a<lj. Louter, zuiver, plein. Dal is van klaar

goud. De tak is afgescheurd, klaar van het gewicht der i

vr\ichten. Hij is ziek, klaar van moedheid en van werken.

Er zit in dien schurk niets dan klareboosh.id. Sterven van

klaar verdriet. Het is klaar de wille Gods dat zoo lets

gebeuvd is.

KLAAR. o. Het klaar en heklcr deel van iets.

1
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— //«/ ilaar van ecu a, het wit, fr. blaiic d'ceiif.

— Hct klarc van pap, wei van pap waan-an cle melU-
'leclon gezonken zijn. Dc ziekc drinkt andcrs iiict als klare

van pap.

KLAARSEL, o. Al wat ilicnl oni lets tt; klaren;

liijzoiiderlijk visclilijm, wit van eiers, enz. waamiede men
bier en wijn klaart, andeis ook Brecdsel {jenaanid.

KLAARTE, v. Klaarheid. De klaarte van het water,

van 'lylas, er.z. De klaarte van een liclit, van de zon, van

<le stcrien. De l<kiarte van de locht. De klaarte van eeno

^teni, van eenon klank. De klaarte van de gedachtcn.

KLAARZEN (uitspr. klazeii, zio Ks), klaaisdc, gc-

klaarsil^ li. w. i'vlarcn, klaar niaKeji, Ir. (larifiet . Bier en

wijn worden gL'klaaisd met visjiilijiu en wit van eiers.

Sironp klaarzen, fr. claiicir Ic strop.

— o. w. Klaar worden. Het begint te klaarzen (de dage-

raad breekt aan).

— All. Kla^u/iny.

—KLAARZEN, /. i >p-.

KLAASTEREN, klaasterdc, heb oi ben geklansterd,

o. w. Klavercii, klefferen, klauteren, fr. grimper. Op eene

rntse klaasteren. De j<Mi<;en deed ecnc klemkoordc aan

zijnc voelen om op den boom te klaasteren. De leal was in

een oogenblik op een boom goklaa.sterd

.

Ta, ik ktaesterd^ honderdniael en nrecr

Den hoogslen boom zelfs op en neer,

Eer gy een I^er zyn kruine zoudt genaken!

(L. Xmiin.)

— KLAASTEREN, /. i ip-.

KLAASTERKATJE.KLAVERKATJE, KLEF-
FERKATJE, o. Een vogel die in de Woordenb. Buom-
kniipcrtje lieet, fr. grimpereau.

KLABASTEREN, klabasterde, geklabasterd, b. w.

Klastercii, liclclijstcren, bekladden, bemodderen, Ir. salir,

cclahuus^cr,

— Dit woord is gevonnd van klastercn met eenen lasch

in den grondvorm : zie onder klau.vkken.

KLABETTEREN, klabeth-rde, heb geklabetterd, a.

w. Klettereu, hard klcpperen. De klapmolen klabettert. De
klepperbeentjes klabelteren. De kinders klabetteren als zij

met hunne kloefen over den steenweg loopen. Hij kwam
met zijne kloefen ii de school geklabetterd. Ilet klabettert

in mijneoorcn.

— I'ig. Luid babbelen en rellen, kallegaaien.

— KJ,ABETTEKG.\T, o. Een wijveken of dochtv.r die veel

babbelt en relt.

— KL..\BlirrERiNG, V. De daad van klabetteren. De kla-

betieriug van de klapmolen. Kinder.s gij moet, zouder

klabetteringe met uwe kloefen te maken, in ile kerk gaan.

— KLABE-riF.RMErLENTjK, o. Klapmolentje.

KLABOTSE, v., kleml. oj) hot. Kniinmutsje, enz.

Zie KAlin I.SE, KAKUTSE.

KLABOTSE, v. Kaatsbal van laken, van haar, enz.

Met de klaliotse spelen. — Ook Kalotse.

KLABOTSEN, klabotste, heb geklabotst, o. w. Ivlot-

Sen, lioneii, Ir. ciapoter, choquer. De onstuime baren kla-

^otseu. Hij klabotste met zijn hoofd tcgen den luuur.

Dees winden doen myns levens .schip

Klobotsrn tcghen 's weereldts klip. '

(J. dc Hard.)

liy (w^ver) slaet geduerig slag op slag,

Dal al de glasen beven :

Ell dik en dun, en sterk en teer,

Die moetcii weynig mill oft nicer

Van dat kltibotscn lydeii.

(P. Croon.)

— Dit w. is gevormd van klolsen met eenen l.iscii iu den
grondvorm ; zie gnder ELAD.VKKEN.

KLABOUT, in. Zi,- kai:w:t.

KLABOUTERMANNETJE, <>. Kalxmtcrmannc-

kcii, in de WMI..

KLABOUW (wvl. Kr.Anow, zio au), m. Dwaze
jongen, khmten. (iij gr -olo klabonw! Het is zoo een

klabouw!

-KLABOUWEN.z. Pie-.

—KLAD, z. Aan-.

KLADATER, m , klenit. op da. Hetzelfde als Klater

(groolc inktvlok, enz.), met eenen lasch in den grondvorm

(kl-ad-ater); zie onder I'L/VDAkken.

KLADDER, m. Kladde, kladboek,looper,lr.Aro;«V/o«,

bioiiillaitl, main-coiirante. De winkelier schrijft op den

kladder alles wat uit- en ingaat. — Vgl. looper.

— Klad, klater, groote vlek van inkt, enz. Hij kan geen

zcs regels schrijven zonder eenen kladder te maken.

— kl.\di)EKEN, kla.Merde, gekladderd, b. w. Kladden,

bevlckkcn. Hij kladtlert zijn geschrift, zijn papier.

— o. w. Kladden maken, Ir. faire dcs tac/tes, des pales.

Hij schrijft geen twee reken, zonder te kladderen.

— Men zegt ook Klateren.

KLAGEN, klocg en klaagde, geklogen en geklaagd,

b. en o. w., Ir. se plaindre.

— Puttcn in de eerdc klagen, uit der mate veel klagen,

zeer bitterlijk klagen. Zij kloeg putten in de eerde over de

harde mishandelingen die zij Jijden moest. Hij klaagde

putten in de eerde omdat de tijden zoo slecht zijn.

— Klagen in het hoofd, in de voetcn, enz. zegt men

elliptisch voor klagen van dt-- pijn in 't hoofd, enz. Hij

klaagt geweldig in zijnen bulk. Hct kind kloeg in zijn hoofd,

en korlen tijd daarna was het dood. Hct is reeds lang dat

hij aan zijn herte klaagt. Hij klaagt allijd levers (d. i. van

de pijn in 't een of 'tander iidmaat).

KLAK, 111. Kleene hoeveclhcid overgcbleveneu drank,

anders Plets en Klik. Zie KUK.

KLAK, o Gestampte aardappels met zurkel; anders

ook Kadulgcnaamd.

KLAKBALGEN, klakbalgde, heb geklakbalgd, o. w.

Wordl gehdnid in lemand smijien dat hij klakbalgt (iemand

met gewcld tegun ileii grond sUian, ten gronde werpcn). Hij

snieethemdat hij klakbalgde. — Vgl. Kwakbollen.

KLAKBEEN, o. Wotdt gezeid van den achterpool

van eene koe, wanecr hij siijf is in de vittelok en maar

plooibaar wordt nadat hij geklakt (geklapt, fr. claque) hecl't.

Eene koe met een klakbeen. Koeien met klakbeeneu
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stapjicn nioeiliik voort, zoolang het been niet gelilakt heeft.

Het klakbccii is cen gebiek dat niet gedurig bijblijft, maar

nu eens venlwijnt en dan weer verschijnt. De koe heeft drie

dagen geweesl dat zij van haar klakbeen niet geweten en

heeft

.

— KLAKHKFNiJE, adj. Die een klakbeen heeft. Eene

klaklieende ki c. — Zie -DE.

KLAKBOSSE, v. Klakkebos, fr. canonnierc d'ctifant.

KLAKKAARD, m. Eene snedc brood in melk en

eiercn gcwentekl, en zoo in de pan geroost of gebraden, en

met suikcr bestrooid, fr. pain perdu. Kkakkaards bakken.

Klakkaards eten

.

— Jemand noodcn op eenen klakkaard, hem nooden

naar eene vriendelijke maaltijd, zonder beslag.

— Jfc'liom op cencn klakkaard, gemecnz.iam groet-

woord om te zeggen Ik ben verheugd u aan niijne tafel te

ontvangen.

KLAKKE, V. Klaksoor, kletsoor, djalike, zware /,wee[)

waarniede men klakt. De slag van de klakke hmdert in de

dale:. Eene klakke vlechten of nokken.

— Klakbus, klakkebos, fr. canonnierc. De kinders

spelen metde klakke. Een prop in de klakke drijven.

— Kladde, klater, vlek. Een klakke spog. Klakken

spuwen. Van daar Beklakken.

— Bij schoemakers. Een klepvormigc neuslap van leder

die den top bekleedt van eenen lakenen schoe. De Idakken

doen blinken.

— Een pet, eene mannenmuts, fr. casqiwltc, bonnet

d'lwmmc. Z^^ne klakke weren (afschiiiven, afnemen). Eene

lederen, eene lakenen, eene platte, eene hooge klakke. De
vooic van eene klakke. Eene klakke met eenen struwel.

Klakken maken. Eene klakke dragen. Hij speelt met ziju

leven lijk een zot met zijn klakke (volksspreuk). « Het
mannevollc wilt niet wyken ; nu sj-n 't hoeden als vannen;

dan pkitte lederen klakl-en. » (Vaelande.) « Men smijt zijn

klakke omliooge, en alwaar de vooie wijst als zij gevallcu is,

aldaar moet men gaan. > (R. d. H.) « Paiiwken, ziet g>'

mynheer en mevrouwe niet zitten dan? waer staet uv.-

tlakskoi, m\'n kind? » (C. Duvillers.)

— Strottcnhoofd, fr. larynx. Zijne klakke is geborsteu»

(zijnc stem is gebroken van te veel of te lang te zingen, te

prediken, oiiz.). Hij is de klakke geborsten (zie onder

JUNNEN).

KLAKKEGOED, o. Pettegoed, stofle waarvan men
klakken ni.-.ala.

KLAKKEKRAAM. o. Pettckraam, kraam waar men
kl.akkonvcii.M.pt.

KLAKKEMAKER, m. iVttemaker, h./abricaiil dc

ca.ujKriir..

KLAKKEN, klaktc, l,cb geklakt, o. w. Djakkcu, met

de zweep sk'.an dat het klakt of klapt. Die koeicr kail wel

klakken. Hij klakt dat hetlundert in de verte.

—KLAKKEN, z. Af-, Open-.

KLAKKER, ni. Katoenen vrouwnnits met grooit

afhangcnde \ 1. rkcn, anders 00k Rochmuts genaamd.

KLAKKEWINKEL, m. Pettewinkel, fr. bontiqiu de

casqucttes.

KLAKMEULENTJE, o. Klcppcreud wiudmolcutjc

dat de kinders maken

in den wind stcllen.

ge.r.eenlijk op eene hooge stakt

\\

KLAKPOTTEN, Idakpottc, q^cklakpol, b. en o. w.

Op ruwe wijze verwen, een muur in 't wit of in 't geel of in

't grauw beschilderen, kialvschilderen, klakken, fr. peindre

rt la ^rosse brosic, an gros pincean, badigeonner^ pcintnr-

lurer,

— KLAKPOTTER, m. Kladschilder.

KLAKSOORE, KLASSOOR E. v., klemt. opioo;.

Djaldie, groote zwee]) met ki«tcii sleel, in Picardie cachoire.

— Ivranieis heeft kletsoor, o., doch bij onze schrijvers

dit ook V. <- Met de kletsoor. » (F. Vanden Wer\'e.)

KLAKWILG, V. Zie KL-UCWtLGE.

KLAKWULGE, KLAKWILG, v. Soort van \viL%

ookKraakwilgegenoemd,ia/i.vy>Y/j-/&L. Deze wilg wordt

gemeeulijk afgeknot; en daarom geeft men dezen naam ook

aan alle Knotwilgen zonder onderscheid, fr. saiile tctard.
|

Als de Idakwulgen oud worden, splijt het bul open, en het

hert molmt uit.

-KLAMME, —KRAMME, z. IJijsel-.

KLAMP, m. Vierkantte rechtopgaande blok of hoop

van aarde. van mest, van steenen, enz.

— Hielstiik van eene leers, schoe of kloef, fr. talon de

botte, de Soulier, de sabot.

— Steen die uit eenen muur steekt, zoodat men zich er

aan kan vastldampen om op te klimmen.

— Klomp sneeuw die zich vastzet aan de kloefen of de

schoe'n onder 't ga,an, fr. botte.

KLAMP, adj. I letzelfde als Klam, eenigszins vochtig,

fr. moitc. Dat graan is klamp. Zijne handen zijn klamp. —
Zie KOMP.

— KL.\MPHErD, v. Klamheid, fr. moiteur,

KLAMPEREN, klamperdc, gcklamperd,o. w. Klam-

jien, aanladcn. sprek. van de sneeuw, enz. die aan de voeten

kleeft, anders ook Patijnen. De sneeuw klampert aan Idoe-

fen en schoe'n, en aan de voeten van peerden.

— Ock gez. van den persooji aan wiens voeten de sneeuw

aanlaadt, fr. sc hotter. Men kan vandage door de sneeuw

niet gaan, zonder te klamperen.

— Met nioeite gaan ten gevolge van de Idampering van

de sneeuw aan de voeten. De peerden klamperen, als de

sneeuw aan hunne voeten laadt.

— In 't alg.
,
geweld doen met de voeten om voort te

kunnen, klauwieren. Hij klampert om voort te geraken.

Hoe moest hij klamperen om op den boom te klinimcii

!

—KLANG,—KLANK, z. 3atte-, ICliuk-, Kloppertjes

klink-.

—KLANKERIJ, /. Klink-.

KLANKVERKORTING. Bemerkcnswccrdig is, in

de sprekende taal der West-Vlamingen, de regelmatige ver-

korting van eenen langen klank in de volgende gevallen :

I. Wekkwookdex.

Dc lange a, e, ee, o en 00 verkorten in «, e, (klinkende

lijk ; in //, d. i. lijk c in fr. avec, sec), en b, namelijk

1" Bij al de gelijkvloeiende verba eindigende op aden,

aken, open, aten, eden of eeden, eken, epen, eten of eeten,

odeti, oken of ookcn, open of oopen, en oten : a) in den
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3 [Ids. enkclv. en ilcn 2 peis. ran den tegenw. tijJ ; li) in

gclicel den vcrled. tijd ; c) in den 2 pers. van den in)])ciat.;

en d) in het verled, deelwoord.

z' Bij de ongelijkvloeiende verba hrekcn, eteti, latcn,

loopen, ?iicten, netneii, s/apen, sprekcn, sicken en vergctcn;

en bij de onregelmatige koopen en weten : a) in den 3 pers.

cnkclvouden den 2 pers. van den fcgenw. tijd; b) in den

tweeden pers. van den imperatief.

De vervoeging b. v. van krake/i, slcpcn en loteii, loopt

dus als volgt :

Tegenw. tijd.

ik kraak (krake), sleep (slepe), loot (lote).

f\ ,\\\ hakt

,

slept, lot.

\vi, zi kraken slepen, loten.

Verled. tijd.

W,\\\krakte, slepte, I'otte.

gi kriikfet, slfptct, Ibttet.

« i, zi krakten, slepten, Ibtten,

Imperatief.

krak{t, slep{t, lot.

Deelwoord.

gekraktj geslept, gelbt,

Ja, liet deelw. van de wei'kw. die eindigen op acleti,

gaat uit in ail, b. v.

Braden — gebrad ; Laden .— gelad ; Raden — gerad

;

Vladen — gevlad.

— En deze klankverkorting gaat over tot de afgeleide

woordcn en tot de samengeslelde, b. v.

Aflckscl <'cor afleeksel ; Besteksel — besteeksel ; Dopsel

— doopsel ; Maksel— maaksel ; Stedsel — steedsel ; Radsel

— raadsel ; Speksel— speeksel ; Verknoptheid— verknoopt-

heid ; Etplaats — eetplaats ; Kwekschole — kweekschool

;

Lopschoore — loopschoor ; Metroede — meetroede ; Pot-

stake — pootstaak; Riikberd — rookberd; Slepnet —
sleepnet ; Sprekkaraer — spreekkamer ; Stokijzer — stook-

ijzer; Verget-mij-niet — vergeet-mij-niet (bloeni); — Zw^t-

drank — zweetdrank

.

— Maar men zegt vermoffk, st«iing, looper, schr^per,

sprcker, stoker, smomk, hrt(7t, koop, loop, enz., omdat zulke

woordeii gevormd zijn van den infnitiefy waar de gemelde

klankverkorting geene plaats grijpt.

— Daar zijn eenige samengestelde substantiefs, wier

eerste dee!, een naamwoord zijnde, ook zijnen klank ver-

kort. b. v.

Biimloos voor bodemloos ; Botshaak — bootshaak ; Brak-

sulker — braakzurkel ; Dopkind — doopkind; Rapstik —
raapstuk ; Stomboot— stoomboot ; Stratvolk — slraatvolk,

II. Vkrkleinwoorden.

In substantieven dieeene langen, e, i, 0, uoleii hebben,

worden deze klanken gemeenlijk kort als men den verklce-

nendcn uitgang /<r, f/eofke[n aan 't woord voegt; b. v.

Beet — betje; Boom — bompje, bomke ; Boord (zoom)

— bordje, borretje; Deur — durtje, di'irke; Gebinir (wvl.

gcbcnr)— geburtje, geburke ; Haar— liartje ; harke ; Kolcur

— kolurlje, koKirke; Koop — kopje (in kopjes leggen);

Koorde — kordje, korretje ; Kriekelaar — kriekelartjc,

-larke ; Loop— lopje, lopke ; Maarte— martjc (dienstmeid):

Maat — matje (gezel) ; Jlviur (wvl. meur^ — miirtje, miirkc;

Xool, i:(.iu — nolje, nutje; Notelaar — iiolclarlje, nolc-

larkc; Oom, iioom — nunipjc, nomke; Oord — ordje

(geld); Plaat — plcitje ; Poort — portje; Raap — rapje,

rapkc; Reuk — riiksken; Schaap — schapje, schipke;

Schaar — scharlje, scharkc; Schuur (wvl. scheur) —
schiutje, schiirke; Smaak — smakjc, smakske; Spa —
spatje ; Slaak - stakje, slakske; Straat — stratje; Stroom
— strompjc, stromke; Teugc — tiigje, tiik-ske; Uur —
I'lrtjc, uike; Vaar — vartje, varke (vader) ; Vaard, vaart —
vartje, vardeke; Vore — vortje, vorke (fr. si'llon); Zaad —
zadje.

— Uitgenomcn die eindigen op / of « of .j : maan —
maavtje, vaan — vaantjc, zwaan — Z7vaant;e, boon —
boontjc, kroon — kroontje^ schaal — schaaltje, school —
schooltje, teel — teeltje, roos — roosje, wees — weesje, enz.

— De woorden een, been, kleen, steeii maken ientj'e,

bientje, klientje, slicntjc.

—KLAP, I.. Kalijne-, Klip-, Koiisc-, Kwene-, Kwijne-,
Trunte-.

KLAPKOORDE, v. .Sjirekende van eene djakke, zie

KETEX.

KLAPPEGE, KLAPPEIE (zie -ege), v. Babbe-
laarstcr.

KLAPPEN, klaptc, heb geklapt, o. w. Wordt overal

gebniikt voor .Sprekeu, praten, fr. parler. Leeren Idappeo.

Het kind begint al te klappen. Hij klapt wel, hij klapt

schoon
.
Met iemand klappen. Fransch Idappen. Traag of

zeere klappen. Zoetjes klappen. Waarvan klappen zij?

Vragendc lien maken klappende Idnders.

— Klappen li/k eene gcbroken spa, zie SPA,

— b. w. Zcggen, uitbrengen. Zij klapt het al wat zij vveet

en hoort.

—KLAPPEN, z. -A.an-, Af-, Eften-, Mis-.

KLAPPER, 111. Eene klep of tong (fr. soiipapc) die, in

den bodcm van den helm eens brouwketels, begint te kiep-

peren, als het bier al te hevig kookt, en aldus den brouwer
verwittigt dat hij de viering moet verminderen.

KLAPPETTE, KLAPPETE, v., klemt. op pet.

Klappige, babbelaarster, fr. jmetise, babillarde. — Zie

-ette.

KLAPSET, o., klenit. op set. Praatster, babbelaarster,

fr. babillarde, bavardc. — Zie ZET.

KLARE, m., h. gem'mrcpur. Zie oikke.

KLAREN, klaarde, heb of ben geklaard, o. w.
Klaarzen, klaar worden. Het begint tc Idaren (de dageraad

lireckt aan). Met het klaren van den dag, of ook Met den
klaren van den dag (zie IiNEINitiee), h. an point diijour.

—KLAREN, z. Af-.

KLARIGHEID, v. Iletzclfde als Klaarheid (zie ig).

Dc klarighcid van lict bronwater. De klarigheid van den
dag. De klarigheid van zijnc oogen. < Een sterre van een

onghewooncgrootteende t/ntvj^j-Ao"/^. »(E. deSmidt)'- Dat
ik dc hemelsche klarichiydt mag acnschouwen. t.

(J. Van
Heumen.)

KLARIOOGEN, klan'oogde, heb geklarioogd, o. v.:

Zk gi.akioockn.

KLAS, m. Stapel, klamp, hoop dingen die geklasl of

gerangschilit zijn dt eene op de andere, h.pilc, Een Idas
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planken. Ecu klas kareelsleeneu. Een klas boeken. De
sleenen in eenea klas, of in twee klassen stelleii. Een slag

wegnenien van eenen Idas briken.

— KLASSEN, klaste, gcklast, b. v. Regelmatig opeen

i,tapelcn, Idampen, in eenen hoop rangschikken, fr. emptier

.

Dc steenen klassen. De boeken klassen in eenen hoek cm
de bockkas eens le zuiveren. Geldaste planken. Geldaste

eieren.

KLASSOORE, v. Zie klaksoore, djakke, enz.

KLASTliREN, klasterde,geklasterd, b. w. Beldaste-

len, beklakkcn, bekladden, beldijsteren.

KLATER, m. KJadde, kladder, vlek. Een klater

(inkdvlater) op het papier.

— klater.\ar, m., kl.\terajVRStek, v. lemand die

klatert, die kladt.

— KLATEREN, klaterdc, geklaterd, b. w. Bekladden,

bevlekken. Hij klatert zijn papier. Dat geschrift is gelda-

terd. <; Soo heeft den vyandt dat pampier dicniael gheila-

tert. i
(J. Vandevelde.)— o. w. Kladden of inktvlekken niaken. Ge moogtniet

klateren. Schrijven zonJer klateren. Het papier klatert

fwaneer het den inkt zuigt en aldus vlekken niaakt).

— Ook Klatteren en KUadderen.

— klatering, ki,.\tterjng, v. De daad van Klateren,

van Idadden.

— liLATERPAPIER, KLADDERPAPIER, o. Papier dat kla-

teit of kladt als men er op schrijft, slecht papier.

KLATTE, V. Een fakje werk, eene Ideene hoeveelheid

stoppe die in de tanden van de hekel blijft klcven, als men

vlas hekelt. Eene groote, eene kleine klattc. De Idatten

aftrekken van de hekel. Vele klatten niaken eenen donlc.

De stoppe wordt in klatten afgehekeld.

— Vklw. klatje, stukje hout of steen dat men voortslaat

met kolven in het zeugejagen, ook Kalle geheeten, fr.

cochonnct.

— In de Cost. v. Belle heeft klatte gewis den zin van.fr.

houlette, eene makke. « Gheene schaepdierders uoch andere

en moghen met haerlieder clatten, handt-hapkens, ofte

andere instrnmenten smijten, steken, hauweu, pelen ofte

andersins schade doen in ander lieden boomen, noch de

strael-canten, dammen ofte sluysen in te steken. »

KLATTEREN, b. en o. w. Hetzelfde als Klateren,

kladden, kladdcren.

KLAUS >vvl. KLOWS, zie .\.u), m., mv. klauzcn.

.Stroof van een lied. Een lied van acht klauzen. Den eersten

klaus zingen. Een klauzeken van buiten leeren. Een klau-

zeken van zes verzen. « Volgt er nog lets {op die gezongen

woorden) ? ja, nog vyf Idauzekens. » (C. Duvillers.)

— Refrein, fr. refrain. « Hij sloot zijne klachte over zijn

kind met het oud elatiseken : hij heeft zulk een goed

herte! > (K. Callcbert.)

— Ook Klauzel.

KLAUW (wvl. KLOW, zie .\u), m. Fig. AI wat naar

eenen Iclauw gclijkt.

— De klauw van den loodgieter is een ijzer met twee

haken, dat gebruikt wordt om de twee stukken van den

vorm sainen te dnikken en slot te geven.

— De k/anic van eenen hanier, zie P-\NNE.

—KLAUW, z. Diiivels-, Ginnebeerldauwtjes, In-, Vier-.

—KLAUWDE, .;. En-.

KLAUWEN (iO-OWEn), klauwde, geklauwd, b. en o.

w. .Mot dc Iiand of met de heuUiouw de bovenkorst van het

lanil breken en ophalen. Ge moet het onkrnid in de voren
klauwen (uit het land uitkrabben en in de voren halen). In

de r.ipen, in de wortels klauwen.

KLAUWIER (wvl. klowier, zie au), 0. Hetzelfde

als Klavier, de toetsen van een orgel of piano, fr. clavier.

KLAUWIER(wvl. klowier), m., vklw. -fr/(7«-OTi'r&(«.

Hechtr.mlije waarmede de takkeu of Stengels van z^kere

gewassen (wijngaard, suikerboonen, enz.) aan iets anders

vastkleven en opklimraen, fr. cirre, main, vrilk, 1. clavi-

cula. De Idauwierkens van de vitsen kronkelen rond de

koornhalnien. « Met sijn lange clauwiertens en draeykens

hangt de wijngaertstock aen latten, stocken ende staken.

»

(L. Kuchs.)

KLAUWIEREN, klauwierde, ?ieb geklauwierd, o. w.

Hevig met de klauwen werken. De peerden klauwiorLri

als zij veel geweld met de pooten doen, b. v. om eem n
zwaren wagen voort te treldcen. Dc wagen stond versul !

en, hoe de peerden ook klauwierden, hij vetporde niet.

— Ook van menschen. Hij klauwierde door het slijk \

de stnuit. Hij klauwierde met handen en voeten om uit den

gracht te geraken. 1
— Grooten arbeid doen, werken en zwoegen. KJauwiercn "

om zijn brood te winnen. Hij moct veel klauwieren om dooi

de wereld te geraken. Hij Idauwiert van 's morgens l<it

's avonds. Met genoeg te Idauwieren kon hij zijne schulil /n

betalen. — Vgl. krasselen.

— I let wordt nog gezeid van zekere plantgewassen dv ,

om opwaarls te Idimmeu, overal aan vastkleven. De i

'

Idauwiert langs muren en boomen. De erwlen klauwi' 1

vast aao de rijzels. « Tuynlinck (fr. chevre/enillt) vindt n

ghemeynlick in dikke bossea daer haselaers wassen, en .1

de hagen : het clawuiiert allesijns aen, ende tclimpi

opwaerts. • (L. Fuchs.)

KLAUWIJZER, KLOUWIJZER nvvl. kd.w
izek), o. Bij mulders. Een rechtstaande ijzeren sleefel '

van boven vastzit in den schijflooper, en van onder vooi !

is van eenen klauw die, in de rijnc grijpende, den lo'j

doet draaicn.

KLAUWREEP, KLOUWREEP (wvl. klow-), m.

Bcj mulders. Eene koord die loopt in het Idauwwicl

dient om den lei-as te doen draaien, volgens dat men

leireep wil op- en afwinden.

KLAUWSTOK, m. Zie klouwstok.

KLAUWWIEL. KLOUWWIEL, o. Bij muldns.

Een wicl dat vastligt rond den lei-as binnen in den wiiul-

molen; anders ook Leiwiel genaamd. Het klauwwiel is cij)

zijncn omkring bezet met kammen C'l houten tappen, die

zoo geschrankt staan dat zij te samen eene soort van grocf

uitmakeu, waarin de klauwreep ligt.

KLAUZEL, m, Slroof van een lied; ook Kl

genaamd, fr. stance, couplet, strophe. Een Ued van

klauzels. Ik heb eenige klauzels van dat lied vergtt n.

Zing er den eersten Idauzel van. Ik weet den klauzel « I

van buiten, maar ik kan er den voois niet van zingen.

—KLAVER, z. Maagde-, Steen-, Stoppel-, Toepje-,

Zevcnjaar-.
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KLAVERAAS o. Soort van spaansche klaver, o<il;

Driorni'lcioun ^onaamd, medtcago maculata WilUi., fr.

hiuriic tacke'i'. Men kwcckt somwijlen klaveraas in de
hoven, enz. — Dus genaamd omdat de bladjes eenc vlek

hebben die doet denken aan het aas van een kaartblad.

KLAVERBALSEM, m. Eene balsemgeurige plant

i!io in Je wctenschaj mdilotus aeriilea Lamk., tiigonella

caridea Ser., fr. lotier odorant heet.

KLAVERBLADJE, o. Soort van marktkantje waarin

figuurtjes gclijk klaverbladjes gewrocht zijn. Een klaver-

bladje verkoopen' voor t^ree frank de elle.

KLAVERBOOM, m. Ken hofboom met klaverblad-

vorniige bladereu, en menigiuldige trossen gele bloemen die

nederhangen en op zekeren afstand als een gouden regen

schijnen, fr. cytise des Alpes, plitie d'or.

KLAVERBOTiTE, v. De bloem of zaadbotte van

klaver. fr. tt-te de trifle.

KLAVEREN, klaverde, heb geklaverd, o. w. Klau-

teren, klaasteren. « Eens gevallen z)-nde in die putten, en
konnen sy daer niet uyt-ilaveren. > (P. De\-)-nck.)

Het is al op de been. Dees grj"pt een kabel vast,

En klaccert als een kat tot boven op de masL

(L. Demeyer.)

In tijts hebben de fatten op den hoom gheckrvert.

(Ed. De Dene.)

KLAVEREN, z. Op-.

KLAVERGERS, -GARS (uitspr. -ges, -^as), o.

— /// / ,;; :.'/'>! i/avergers, hij heeft wat hem lust, hij is

in-tgeluk.

KLAVERIJ, KLAVERIE, v. Klaverveld, klaver-

akker. In de klaverijen wonen er leeuwerken. Die klaverij

staat vol roozewied. Eene klaverij slooTen.

KLAVERKATJE, o. Zie kl.\asterk.\tje.

KLAVERPRIEM, m. Eene woekerplant die men
dikwijls in de klaver vindt, en in 't fr. orobanclie mineure,

1. orobanc/te minor heet. De klaverprieraen doen de klaver

dood.

KLAVERRUIDE, v. Zie klw-erruie.

KLAVERRUIE, KLAVERRUWE, KLAVER-
RUIDE, V. Soort van onkruid in de klaver, fr. cuscutedu

treflc. — Zie RUIDE.

KLAVERSTRUIK {yt-i\.-strtiuk, zie m),m. Klaverij,

klaverveld, land met klaver bestaan. Een jonge klaverstruik

(die nog niet afgemaaid wierd). Een oude klaverstruik (die

reeds tweemaal afgemaaid is geweest). Laat de scliapen

niaar drijven over dien ouden klaverstniik.

KLAVERTAP, m. Klaverpriem, 1. orobanclie minor.

KLAVIE, v., mv. klavicn. StvUi hout eene el lang, en

vier duini dil;, en een voet en half breed, met twee ronde

gaten die 't den vorm gevcn van eene 8 ; anders 00k Oelberd

gcheelcn. De klavie verbimlt de twee achtcrsle uiteindeu

van den leers en den lang\vagen, die elk door een van de

twee gaten der klavie geschoven zijn. Als men den reep of

kommel over eenen wagen hooi, strood of vlas toehaalt met

den oelstok, wordt die reep gcwonden op den teers die niet

opwaarts rijzen kan omdat hij met de klavie vastligt aan

den lang^vagen.

— Fig. Bril, fr. lunettes. Temand zijne klavie van de
neuze slaan.

KLAVUTTEREN, klavutterde, heb getlavulterd,
o. w. Klutleren, ratelen, reutelen. Aan een slot klavutteren

(met een slotel of zoo lets wrikkelen aan een slot om het
open le krijgen). Het geld klavutterde in zijnen zak terwijl

hij Hep. De venstcrs klavutteren van den wind, waneer zij

wikkelen en kadotteren. De dieven klavutterJen zoodanig
aan de koffer, dat elk ontwiek.

— Afl. Klavuttering.

— Dit w. is gevormd van klntteren met eenen lasch in

den grondvonn (kl-av-utteren(. Zie fladakkex.

KLAWIESTEREN, klawiesUrde, ben oi lub gekla-

wieslerd, o. \v. Hetzelfde als Klaasteren, klaveren, klaute-

ren. De katte;i klawiesteren langs ofop de boomen. — Zie

onder fladakken.

KLAZEN. ^^aamsche uilspraak van Klaarzen. Zie

KLA.UvZEN'

.

*KLEBBER. bij Kil., zie klibbe.

KLEDDEN, m. Weerwolf, fr. loup-garou. — Meest

gebruikt in 't Land van Aalst.

—KLEED, z. Boter-, Communie-, Dein-, Dek-, Dem-,
Den-, Denne-, Dent-, Dersch-, Graan-, Hand-, Heir-,

Hoofd-, K.Taf-, Kommunie-, Neer-, Pauw-, Pelse-, Room-,
Schouw-, Tafel-, Vastenavond-, Vooie-, Zaad-, Zaai-.

KLEEDEN of KLEE'N (zie leedex), kUedde, ge-

kleed [yisX. kledde, gekled, zie KI_\NKVERKORT.), b. w,,

fr. habiller. lemand klee'n en ree'n (zie reeden).

— o. w. met hebben. AVordt gezeid van iemand wien

de kleedij wel of kwalijk staat. Diejongheid kleedt schoon

(de kleederen geven hem een schoon voorkoraen). Hij

kleedt niet schoon in 't groen. — Ook gez . van de kleedij

zelve die een schoon of leelijk voorkomen geeft aan den

pefscon. Dat katoen kleedt bevallig. Roskleurige stoffen

Ideeden zelden schoon

.

—KLEEDEN, z.Mis-.

KLEEDSEL, o. Kleed, fr. habit; doch vooral het

^Touwe-bovenkleed dat fr. robe heet. Haar kleedsel is te

lang, niaak er eenen opnaai in. Een zijden kleedsel dragen.

Zij heeft haar beste kleedsel aan. Een nieuw kleedsel koo-

pen. Zij heeft niaar twee kleedsels, een voor 's zondags, en

een voor in de weke.

KLEEFTE, KLIFTE, v. Kleefkniid, h.grateron.

KLEEN, adj. Hetzelfde als Klein in de Wdb. (zie E).

— Laag, gering, gemeen (van geboorte, stand of beroep).

Van eene kleene afkomst, of Kleen van afkomste zijn. Het

kleen volk.

— Laag, gemeen, onweerdig (sprek. van eene doenswijs).

Doe zoo niets, het is te kleen. Die jongeling maakt zich

kken met het gezelschap te zoeken van die guiten.

— Veniederd.lei, din, geenszins gemokkeld,'fr. mortitie.

Hij was er gelieel kleene van, (r. il en e'tait tres-mortifle,

rien mains queflatte. Iemand kleene maken (vernederen).

ZieKLEEXlGHElD.

—KLEEN, z. In-.

KLEE'N. b. w., zie kleeuen.

KLEENEN, kleende, gekleend, b. w. Zie kleixen

in de Wdb.
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— In kleene stukken bieken, brijzelen, kleineeren. De
turveu (aardkluiten) op den akker kleenen, fr. briser les

moltfs. Ge moet diesuiker kleenen.

KLEENGEBED, KLEENGEBEE, n. AB-boekje,

kleen boekje van 8 of 10 liladzijden, waaiin het abc staat

met den Onzen Vader en andere Ideene gebeden, fr. dbe'ce-

daire. De kinderen leerden spell- n en lezen in het kleen-

gebec. Hij heeft vier kleengebeen versleten eer hij spellen

kon.

KLEENHOUT, m. Houten kervieter, bij Kramers
Vensterroede genaamd, fr. croisillon . De kleenhouten van
eene venster verwen. De ruiten worden in de kleenhouten

met mastiek vastgezet.

— KLEENHOUTBOKSTEL, m. Zie DUI.MBORsnCL.

— KLEENHOUTTANG, V. Bij tinim. Ecnvoudig getuig

van twee lange stukken hout die, streks op den schaafbank
liggende, den riggel vastklemmen waarvan men een kleen-

liout wilt maken.

KLEENIGHEID, v. Vernedering, fr. humiliation.

Als yemant eenen anderen verwijt tzijnder cleynicheyt

eenighe weldaden die hi hem tander tijden ghedaen heeft. »

(Th. van Herentals). « Yemants secreet int openbaer

brengen om hem cleynic/ieyt ende achterdeel te doene. »

(Id.) « Weet ick yet quaets, ic salt hem verwiten ende
dragent hem toe tzijndei cleynicheyt. » (Id.) « Thaerlieder

zelfs schande ende cleenicheit. » (N. Despars.) « Dattet niet

glieoorlooft es te zweerene bij afgoden, tot cleenicheyt van-

den warachteghen God. » (C. Van Dordrecht.) « Sy heeft

hem geseyt dat hy hem selven een cleynicheyt aen dede,

om soo veel ghetiers te maecken om eenen mantel • dien

hij verloren had. (R. Versteganus.) « Aen die figueren

Christi Jesu groote cleeniclieyt doende. »
(J. Vande Velde.)

« Een jode die niet en Met veel oneere en cleynicheit ons

lieve Vrauwe aen te doene. 1 (C. Vrancx.) « Pinen, smer-

ten, slaghen, ende cleynicheden dye den heere doen aenge-

daen werden. ^> (Claes Zegers.)

KLEENKERNUIT, zie onder kortekrakel.

KLEENOOGDE, adj. Die kleene oogen lieeft.

KLEENZEER, o. Teergevoelig mensch, fr. douillet.

KLEERAGIE (wvl. kleeraaize, zie -agie), v. Klee-
ding. Een kas vol kleeragie. Er was veel kleeragie in de
venduwe. Hij nam al zijne kleeragie en trek hcnen. Dat is

warme kleeragie voor 's winters.

KLEERBURSTELARE, m. Kleerborstei, borstel

om de kleederen te schuieren. Zie burstelaar.

KLEERLUIS, m. en v. Soort van luis die op lict lijf

leeft, fr. poti de corps.

KLEERMAKEN. kleermaakte, heb gekleermaakt,
o. w. Het ambacht van kleermaker uitoefenen, kleermaker
zijn. Ten tijde dat hij kleermaakte. Hij heeft een jaar op het

kleermaken geweest. Zie onder boekbinden.

*KLEEROOGEN, o. w. Zoo staat in Alg. VI. Idiot.

een woord dat wij Kceroogen spreken en schrijven. Zie aid.

*KLEER-RENNE, bij Kil., zie reniNE.

KLEF, adj. Kleverig, plakachtig, ix.gbiant. Lafweder
maakt het vleesch seflens kief. Als het vleesch kief wordt,
begint het te bederven. Kief brood.

— Vochtig, klam, fr. moite. Kief zweet. De handen van
den zieke waren kief. Klefl'e kleederen (van 't zweet). Het

is kief in die kamer. Het nnderste stroo van den tas is ge-

heel kief.

KLEFFEN, klefte, lieh gekkft, 0. w. Kief zijn, kkve-
rig zijn. Dat brood kleft, begint te kleffen.

KLEFFEREN, klefferde, heb of ben gekleffcrd, o. w.
Klaveren, klauteren, fr. grimper. De kat kleffert op den
boom. « De voghel in de muyt kleffert en springht. » (J. De
Hard.) « Somtydts als katten kleferende tusschen de steen-

rotsen. •> (B. Surius.)

-KLEFFEREN, z. Op-.

KLEFFERKATJE, o. Zie kla.asterkatje.

KL.EI, adj. Kleiachtig, leemachtig, tetsch, ft. glaiseux,

nrgi/ciix. Dat is kleie grond. Het land wordt klei van tt»

veel bereden te worden. Kleie aardappels zijn niet goed.

Gekookte aardappels zijn klei, als zij taai en waterachtig

zijn.

— Klei is ook een substantief dat in alle Woordenb. staat.

Vgl. dra.r dat ook tevens subst. en adj. is, fr. marais; innrc-

cageux.

KLEIN, adj. Zie kleen.

KLEINEEREN, kleinecrde, gekleineerd, b. w. Kleen

stooten, lets dat grof is in kleene stukken skum of breken,

fr. broyer, briser, concasser. Eenen akker kleineeren (de

kluiten Ideen maken met de egge enz., fr. Anotter un
champ). Men kleineert het land waarin men vlas en andere

teedere vruchten wilt zaaien. Guano kleineeren (fijn stampen

om hem op het land te strooien), Peper, suiker kleineeren,

fr. concasser dit poivre, dti Sucre.

— o. w. lukrimpen, verminJeren, fr, s'e'tre'cir, dimimier

de volume. De groensels kleineeren met gekookt te worden.

Zekerc klcederstoffen kleineeren als zij door 't water getrok-

ken worden. De t.abak kleineert met te droogen.

KLEINSTER, m. Zie kleister.

KLEINSTEREN, o. w. Hetzelfde als Kleisteren,

glinsteren.

KLEINZEN, kleinsde, gekleinsd, o. w. Bij landb. De
vette kleinzen, het gespreide meststroo op het land met eene

vork optillen en opschudden. Men kleinst de vette opdat

het land overal gelijk zou geniest zijn.

— Ivleinen, kleineeren. Suiker kleinzen (de groote stuk-

ben in kleene breken). — Vandaar Verkleinzen.

KLEISTER(E, KLEINSTERlE.m. Vonk,sprank,

fr. t'tincelle. Er viel een kleister in de stoppe, en stak brand.

De kleisters vlogeu uit de leave. — Meest gebruikt in 't L.

van Aalst.

KLEISTEREN, kleisterde, heb gekleisterd, o. w.

Voiikelen, ghnstereu, fr. e'tinceler, briller. Het blankc

wapen k'.eistert in de zonne. Het vuur kleistert. — Ook
Kleinstercn.

— A(l. Kleisteringe.

KLEKER, KLIKKER, m. De daad van eens te

klekeit-'ii.

— Een slag met de slappe hand dat er de vingers van

Ivlikken, (link. lemand eenen kleker geven. Eenen kleker

krijgen op de kaak.

KLEKEREN, k/ekcrde, heb geklckerd, o. w. Kleppe-

ren, Idikkeren. De vingers Idckeren, als men kwispelt met
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lie hnml. Een klakmoleiuje Iclekert. Eone patrijS UleUeit

(met dc vlei'ken) als zij opvliegt, fr. Oourrir. De bceneii

v;m lien hert klekeren als hij loopt.

— Men zegt nog dat Een peerd klckeit als het in 't loo-

|i?n de bccncn fraai triUen doet, hoowel zonder kleppeiing.

I )ok klekert een manspersoon die knap in 't gaan de becnen

tloet trillen.

— b. w. Doen klepperen. Men klekert de hand, als men
die kortaf schudt dat er de vingers van tegen malkander

klakken. — Zie klikkkn.

— KI.F.KERING, V. Het klekeren. Ik hoorde deklckcring

van de opvlicgende patrijzen.

KLEM, m. Kramers, die dit woord vr. maakt, vcrklaart

het door Kaakkramp, bij ons Stijf kaakharnas genaaiud,

fr. trismus; doch onze veeartsen en landb. verstaan door

klcm hetgeen men in fr. indigestion chronique de I'estomac

du clieiial cX vertige abdominal\\z<ti; somwijlen ook is het

de ontsteking van 't harde hersenvlies, fr. meningite. « Den
clem is een gebreck der hersenen, die uyt koude vochtig-

heyt procedeert ; 't is een intreckinge der senuwen cnde

mnsculen, tegen hunnen wille, die sonitydts maer een deel

des lichaems, ende oock somtydts wcl het gantsche lichaem

aengrypt, ende doet trecken en spannen... Men sal mercken

dat'er {by de peerden) app.irentie van den cletn voor-handen

is als het peerd eenig eten in den mondt neemt en niet wcl

door en kan swelgen ; men Iieeft'er wel ghevonden die den

mond wyt open lieten staen ende niet en kosten toe-sluiten,

om dat de senuwen soo verslapt zijn, geen macht en heb-

ben den niondt toe te sluyten ; noch salmen mercken oft sy

niet al suyselen en gaen ofte d'een oft d'ander zyde jet styf

wort. » (Jac. Desmet.)

— Fig. en schertsende. Den klem hebben, ledig zijn, uit

hiiheid niet werken of maar half werken. Hij heeft den

klem en hij is hem nooit kwijt (hij is altijd lui en vaddig).

— Men zegt het ook in den zin van Vaak hebben, slaaplust

hcbben . Hij heeft ;len klem (hij moet gaan slapen).

KLEMMBN, klam en klom, Jicb aX ben getlomntcii,

o. w. Hetzellde .als Klimmen, fr. monler, « Hoe d'water

hoogher wies en clam. »
(J. David, s. j.) « Eer Jesus ten

hemel op clirm. » (Th. van Herentals.) « Ply Ham ten

hemel, van d.aer sal hy komen ons oordeelen al. » (B. Van-
haeften.) « Eenen ionglicn clam op eenen peyrenboom. »

(B. Ver'.leganus.) « ICen c/om up sKeysers stoel. » (Kr.

v. Br.)

In 't klemmen op de muers elck was een klaver-cal.

(L. Vossius.)

El ! wilt zoo haestig niet naer uwen hemel klemmen.

(G. De Dous.)

— Ki F.MKOORDE, KLiMKooRDE, V. Eene korte koorde
die de jongens aan beide hunue voeten vastbinden, oin te

nieer steun te hebben als zij op de boomen klaveren. Met
eene klemkoorde zal hij wel op den boom geiaken. De
klimkoorde brak en hij moest nederdalen.

— KI.E.MMER, Kl.lxr.MER, m. lemand die Idimt. « Verre
zwemmers, hooge klemnurs, stervon zelden op liun

bed. - (***)

— Soort van boomgewas. ulmus campestris, L. « Ik licb

gelesen dat leper syuen naem gekregcn heeft van de menigle

van lepen-boomen, die men in de streek, waer deze st.ad

geb.auwd is, vonil. Io.mi liel land noch wild en bosch \va-.

D.it de lepen-boomeu liier gemeen waeren verdient geeneii

tegenscg, dewyl men-se nu nog in menigte vind; 't is selfs

jaemer, dat die kweeking verliest door een vecl slechtcr

slach -C"/««w<^« geheeten. • (V.aelande.)

— Vklw. klemmerke{n. Een vogeltje anders ook Klaver-
katje genaamd, fr. grimpereaa.

— KLEM-Of, KUM-op, m., klemt. op op. Rijzondc

grond, opgang, fr. montee. De klem-op van eenen berg,

van eene straat. De w.agen kwam van den klem-op gerold.

— KLEMSPORRE, KLi.vispooR, V. Klauterijzer, stijgbeugel

met eenen scherpen prik, dien de boomsnociers aan de
voeten ^-astsnoeren om op de boomen te klinimeu, fr.

griffe.

KLENKEREN, klenkerde, tub geklenkerd, n. w.

Knallen, kletteren, lunderende klinken. Wat een klenke-

rende donderslag! De zweepslag klenkert in de dalen. —
Ook Klinkeren.

— All. Klenkering(e.

KLEP, KLEPHOUT, o. Duighout om t mnen en

kuipen te maken, fr. merrain, bnisscrie, bourdillon. Klep
van alle groolte. Er was veel klephout in de verkooping.

Klep slaan (een blok liout in stukkcn splijten waar men
duigen van maakt).

KLEPEL, m. Een klnksken Iiooren liiiden, maar nie;

'weten waar de streng of waar de khpel luingt, zie Kf.OK.

KLEPPE, V. Ratel, krekcl, reutelaar, bij' Kramer>
IClap genaamd, fr. crecelle. De vogels verjagen met de
kleppe. Ik hoorde de kleppe van den kuaap in den boom-
gaard

. In de kcrkcn op Goeden Vrijdag gebruikt men de
kleppe in plaats van de belle. — Zie Kr.ippE.

KLEPPERBEEN, o., vklw. klcpperbeentje. Klap-
perlje, klapbceiUje, klaphoutje, fr. cliqiiettc, castagnette.

— KLEPPEKBEENEN, klepperbeende, heb geklepperbeeiid,

o. w. Met klapbeentjes of Idaphoutjes klabetleren, (r.jouer
des cliquettes. Hij kan wel klepperbeenen.

KLEPPERTANDEN, kleppertandde, Iteb gekUp-
pcrtand, o. w. .Met de landen klepperen. Kleppertanden

van koude. — Met zegt ook Klippertauden eu Klibber-

tanden.

KLEPPING, m. Soort van ovaal schoongeel appeltjc,

een cUibbel dui\enei groot7 nog al vroeg rijp, en gioeiende

o|) lien boom zoo menigvuldig als krieken. Do kle|)pingen

zijn maar gemeen van smake. — Zie -ING.

-KLEREN, '.. «V-
KLESOOR, KLISOOR, o., klemt. op soar, scheriil.

00. De diktc van ccnc brike, fr. I'epaissenr (Vnne briqiie.

Het klesoor is gelijk aan de helft van de breedte, en .lan het

vierde van de lengte eener brike. — Kramers heeft Kk-
/oor, 111

.

KLESSE, v. Zie Kl.is.

KLESSE, V. Klas, stapcl van mutsaards, van steenen,

van schooven, van raaploof, enz. die met orde en regel ma-

tig op malkander geleid zijn.

—KLESSE [loco kresse, kei-se), zie-KERSE.

KLESSEN, kleste, geklest, b.w. Klissen, doen kleven.

De ielte klest have klauwkens aan boomen en mureii

.

— o. w. Kleven . De dradeu van de spinnckop klesseii

overal aan.
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KLETE, V. Zie klette.

KLETER, m. Klets, Idap, oovrage, fr. sottfflct, monu'JIc.

KLETS, in. Kletskop, kaalkop. lemand eenen slat; op

Ml lilets geven. Eene paruik veibergt zijneii klets.

KLETSEN, o. w. Op den klets, op den kerf, op de

1; halcn, fr. piLiidre a credit.

CIcfseii, kerven ende borghen

. Crijght .nl dapper sijnen raorghen,

Hebt ghy geen goet duyme-cniyt,

Voor u is liet borghen iiyt.

(L. der .Stud.)

— Ken kletsendcn klank veroorzaken, zie dc AV'db. In

; n zin vcrschilt Kletsen Inj ons van Pletscn en Fletsen;

,i fI.ET.SEN.

—KLETSEN, z.Af-.

KLETSER, ni. IJzeren rocde waarmede men de lading

van cen scliietgeweer toestoot; anders 00k Stamper en

Krassel geheeten.

— In eenigc streken langs de Schelde geeft men dczcn

; ;m aan den kerkmeester die met de schaal rondgaat om
i rollecte te doen. De kerkraad heefi nicuwe kletsers

KLETSKOP, ni. Kaalkop, fr. tetc chauvc.

KLETSOORE, bij Kil., zie dj.\kke.

KLETSTOEPE, v. Muts, enz. Zie KLABUTSE.

KLETTE. KLETE, v. Gespleten wisse dienende om
bezems te binden, om tonhoepels vast te maken, enz., fr.

prcte, cclissf. Kletten splijten, fr. Aa/i"/- (eene wisse of eene

braam in 1 ii^mcn s])litseii om er iets mede te omwindon).

—KLEU, z. \'oct-. Vgl. -KI.UI, -KXUWE.

KLEUNDOKKEN, Iihtmdoktc, heh gckleiindokt, o.

\v., kleiiu. "ji kh-itn. Slaan, slagen geveu. Op iemaud klcim-

dokkcn.

— Saniejigeslcld uit Kleunen eu Dokken. Zie FLIK-

FI.OOIKX.

KLEUNE, V. Klop, slag, fr. coiiJ>. Ee.ie groote ofkleene

kleiine geven, krijgen.

— Blauwe vlek, voortkomende van eenen Idopofslng,

blauwe vlck met eene wonde in 't :i idden, fr. mejtrtn'ssKre.

Eene klcunc van ergens Icgen te loopen.Iemand eene lileune

slaan. Van waar die kleune in u\v aanzicht?

KLEUNEN, khnndc,g,-l;liiiiid,o. w. Klqppen, slaan.

I >c smid klciinl op het ijzer. Altijd kleunen en kloppen.

—KLEUR, KOLEUR, z. Lijf-, Schcet-, Sclicte-,

Tetting-.

—KLEURDE, /. BKimv-, Bleek-, Grauw-, Groen-,

r.oovcr-, R< <h1-, Schcet-, Wit-.

KLEUT, 1.1. KLEUTE, v. Klont, klontje. Er liggen

kleuten slijli i>p zijn kleed. Kleuten vuiligheid aan den

>tecrt van ecnc koe. •— Zie KLUITE.

KLEUTERBILLEN, o. w. Zie klutterbiixe.n.

KLEUTEREN , tUuUrde, )ub gcklenh-nl, b. en o. w.
Zie KIT I 1 1 IvIlN. i l)c weirclt i.s vol tininietlioden : het

lilopt, het ktiitteit, liet timmert al dat' er is. > (F. Vandc '.

Werve.)

— b. w. lletzelfde als Klooten, kwcUen, pierlen, duivc-

len, fr. coioiiner. Hij heeft mij daar leelijk gekleuterd. Van
iemand gekleuterd zijn. (Dit woord luidt, in het spreken,

zoo onbeschoft niet als klooten.)

—KLEUTEREN, z. Af-. Op.. Vgl. -ki.utteren en

-KI.OrrEREX.

KLEUTERSPAAN, o. Zie Kr.urTERSp.t.\N.

KLIBBE, v. ITuLse, lil, fr. gelee (animale oil zvs;,'/, I.).

Klibbe van vleesch. Klibbe van krieken.

— Kil. Klebber, klibber, klubber, gummi, visciis.

KLIBBEL, m. Klippel, knibbel, knuppel, h.gouidm.
— Kleiiel van eene klok of bel. Er luidt nooit eene klok

of er is cc;. klibbel (er loopt nooit een gerucht of er is iets

waar van).

KLIBBER, KLIBBERACHTIG, adj. Vlug, veer-

dig, fr. L'stc^ agile, eng. clever. Die ouderling is nog klibber

voor zijne jaren. Een klibberachtig meisje. Klibber gaan,

klibber te been zijn. IClibber zijn in alles wat men verricht.

De klibbere vingers van den orgelist.

'KLIBBER, bij Kil., zie klibbe.

KLIBBERTANDEN, klMertamldc, hch gcklibber-

tcind. o. \v. Zie KI.El'PERtande.N'.

—KLIBS, —KLIPSCH, z. E-, Eeu-.

KLIEFHAMER, m. Dit woord kent Kramers niet die

daarvnor Kloofhamer beeft.

KLIEFHOUT, o. Kloofhout, fr. bois dc/cnte.

KLIEFMES, o. Splijtmes, kloofmes, kloek ijzeren

k-nimer met een clleboogden houten steert, dienende bij

kuipers, enz. om hout te splijten.

KLIER(E, v., fr. bubon sympathiqiie ; ganglion

engorge. Klieren krijgen.

KLIERENHOUT of.- KLIERENOUT,m.,klemt.
f>p klicr. Soort van houten postnur met twee losse armcn

die ondcr den blaas van deji wind draaien en schermen.

Eenen klierenhout stellen in den top van eenen kriekeboom

om tot vogelschuw te dienen. De jongers maken klapmolen-

tjes en klierenhouten. De klierenhout heeft dikwijls een

wanschapen hoofd en eene belachelijke kleeding. Hij zit

genieenlijk boven op eene pertse waarop hij rondschijvert.

— Hd. Klirren bet. Klabeiteren.

KLIESTER, KLIJSTER, m. Ui of wortelbol van

look, lelicn, hiacinthen, efiz., fr. bulbe, oignon. « Melk
gezoden met twee of diy klysters look. » (G. Simons.)

— leder van de spiiiitjes of bolletjcs die aan eenen bloem-

bol groeien of eenen bloembol uitmaken, fr. gousse, caieii.

< De wortel van loock is van veel cli/sters te samen gezet,

want eenen loockbol heeft somtijts tot in de dertich clij'ste-

rcn, tusschen dunne vellekens besloten. » (L. Fuchs.)

— Een bloemgewas dat uit kliesters spruit. De lelie is

een kliester. » De Irias-bloemc, onder andere clysters, en

draeght ghemeynelyck maer een bloeine.
» (Surius.)

— Een naamlooze schrijver van 't begin dezer eeuw,

spreliende van de roede van Aaron die bolten kreeg waaruit

amandelen opengingen, zegt « dat God een kliester liechtte

aen Aaron's staf »; en dat eveneens de pauzen van Roomen
« zoo veel als kliesters zyn die allyd bloeyen ».

— L. Fuchs gebraikt dit woord nog in den zin van Elke

hulzc of afdeeling eener samengestelde zaadbotte. « Als die

bloenikcns vande groote blaw mccrtsbloem {hiacvnt/itis

ceernleus major) afvallen, so wordeut drijcante bollekens,

ende in elcke clystcrc leyt eeu ront swertgi'aw' sadeken

besloten. »
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—KLIEVEN,/.. Jlaai-.

KLIFTE, V. ac Ki.iCEriE.

KLIJKEN (wvl. KUKEN, zic ij), '.-/<//,(,, itdigvklijkt.

o. w. Kniis ol munt spelen. Ik leg ceii, twee of inecr

centen in niijne hand; ccn' auder Icgt er zoovelebij; ik

hutsel zc en wcrp ze omhoog; liggen ze gevallen met twee

hoofden of twee niuntcn, 't is al aan niij ; anderszins 't is al

aaii hem . — Zic KLINKEMUTSEN en LlJKEN.

KLIJPE (wvl. KLIPE), V. Mompc brood, groote dikke

botcihani, fr. bribe, gros chanteau de pain.

. KLIJSTER (wvl. KLUSTER), m. Eene vlek van mod-

der of anderc vuiligheid. Uw kleed hangt vol klijsteis slijk.

De gcdroogde klijstersafwiijven. — N'.uidaar Beklijstcren.

— Zie KI.IE.STER.

KLIJT (wvl. kute), v. Klei, aavdc die vet en taai is,

dik en klcveiig slijk. Alio potaarde is klijte, maar alle kliile

is gecnc potaarde. Dat brood is gelijk klijte (als hct kief i>).

^ Dit woord is hier van algemeen gebruik, lioowcl Kil.

bet reeds verouderd noenide.

— KI.IJTAARDF. (wvl. KI.IITEERUE), v. Hclzclfde als

KLIJT.

— KT-IJTliAAIDE (wvl. KUITIi-, zie IJ), adj. fjchtros,

bleekros van kleur, tussclien blond en ros. Klijtbaaide haai.

Die man is niet ros, maar klijtbaaide. Hij is cen klijtbaaide.

— Eig. baaidc li/k klijtaardf. Zie baaide,

— KLIJTBOI., m. Wordt gez.-id van eenen gekookten

eerdappel die nesch en vast is g'^lijk klijte. Klijtbollcn en

waterzakken melen niet. Die eerdappels zijn niet gocd, hct

zijn al klijtbollcn

.

— KLIJTEN (wvl. kliten), klijttc, ge/;li/t, b. w. Met klijt-

aarde beslrijkcn, fr. hitcr. Eenen muurklijten. De zeepzie-

ders klijtcn de kuii.jes ecr zij er de zeep itidocii. Zie lOE-

KLIJTEN .

— KT.IJTGAT, o. Zie KLIJTMOK.

— KLIJTMOK, m. KLIJTO.Vr, O. KLIJTFLI, iii. J^cn Ivlul-

kiiil, eene vette modderige leegte in eene vuile strate, csn

slijkpiit in eene kwade straat, fr. bom bier. — Zie .\I0K.

— KLIJTI'OEL, KLIJTEI'OEL, m. Mocras van klei.

— KLijiT'UT, m. Zie klijtmok.

— klijtstraat, v. ICleiweg, straat vol tctsch en stijf

slijk. Het is lastig rijden in eene klijtstrate. De klijtstraten

wordcn ijzerhard, waneer het des zomcrs lang droogt.

KLIK, of KLAK, m. IClecne hoeveelheid vocht die

overblijft in cen glas, llesch, kom, enz. bij Kramers Kwak,
m. geheeten. Een klik bier. Een Idak wijn. Dc klikkcn

bljecngiclen. Ook Plets, zie aid.

— Klak zegt icts nicer dan Klik. Een groote klak soi'i)e.

Een klikjc bier.

KLIK(KE, KLIKSCHAAF, v. Bij tmmi. Eciic

plncgschaaf n et vast gelecd, fr. bottvci.

— Dobbelc kliklie, dobbele ploegschaaf waarvaii de eene

de Buk hect om de groef te steken, en de anderc de Moer
om de messing te steken, fr. bouvet a. raiiinrcs et « larc

giicltes, bouvet nuile etftmclle.

— Dc kop van de luchtpijp in de keel van menschen of

diercn; ook Ivlakkc, fr. larynx, bij Kramers Strottcnhoof.l

genaaiud. Jx-iu- onstekiiig van de klikke.

KUKKEN, klikte, gektikt, b. w. Bij timm. Twee
plaukcn \crgarcn met de messing van de eene tc voegen in

dc gi'oci van dc antlcre, fr. asiemhler a rainnres <i ian-

guettes, affourclicr. Daarzijn stukken die geklikt worden,

andcre getoiigd, en andere gefuljct. — Zic linchettcn in

Ciadl. 's (Hoss.

KLIKKEN, lilikte, heb geklikt, o. w. Klekeren, klcp-

pcrcn, icts minder en scheller dan klakUen. Klikken met de

hand (de hand kortaf schuddcn dat er de vingers van klcp-

pcren).

— b. w. Docn klepperen, klekcrende schudden. Dc nutic

hanjen klikkcn om ze tc droogeu (er het water van af-

schiiddcn, in plaats van ze aan eene dwaal af te vagen). Hij

klikte mij hct water in 't aangezicht (hij schndde zijne nattc

liandcn dat er hct water van in iniju aangezicht spaarsde).

KLIKKER, m. lietzelfde als ICleker.

KLIKKEREN, b. en o. w. Zie klekeren en klik-

KKN.

KLIKSCHAAF v. Zic Ki.ik(Ki:.

— KLIM, .'. <i|,-.

KLIMMEN, KLIMSPOOR, enz. Zic klemmex,

KLEMSPOMR, enz.

'KLINCKE, bij Kil., zie kli.nker.

KLINGELEN, b. en o. \v. Gedmig klinken, sprek.

van eene bcl ; doorecnklinken, sprek. van ve!e bellen. Dt

missediendcr klingclt de bcl aan den .Sanctus. De klinge-

leude belletjes van het poslpeerd

.

— -Vll. Klingeliiig(e.

KLINGEN, k/ong, geklongen, b. en 0. w. Klinken.

Zingen en kling'.n.

Dan soo sullen wy naer desen-

.Singhen, klinglieit, vrolyk vvesen.

(I. de Grieck.)

KLINGEN EN DOMMEN, mv. Een kmderspcl bij

't wclk men halve kriekstccncn in de hand sclmdt eu dan

op den grond laat vallen : de halve'krieksteencu die met de

holtc naar omhoog liggcu zijn klingen, de andere die met dc

holle naar ondccg hggen zijn dommsn.

KLINKAARD, m. en o. Soort van harde brike.

— Brabandsch kUnkaard, rood hai d kareelsteen, minder

dan onze briken, en komende van de omslreken van Ant-

werpen.

KLINKE, V. Spleet of naad van twee samengevoegdc

diiTgen, ix. Joint. De klinken tusschen de brikeu of karecl-

stcenen wordcn ook Voegen genaarad. De brikcbakkcrs

stellen nooit hunne briken klinkc op klinkc, want als de

briken klinkc op klinkc stondcn,zoude steenoven scheuien.

De klinkc tusschen twee planken of anilcrc stukken hoiit

die met het cen einde tegcn het ander gescht>ven zijn, beet

in de Wdb. ook een Stuik, m. (Van daar het ww. Bel^lin-

kcii, fr. aboutir, )oindre deiix pieees dc bois bout a bout.)

— Bilnaad, fr. peril. e'e. Do klinke schcurt somwijlcn in

't kinderbaron.

— Klinke trappelen, den voet slellen o]) de voeg v.>n dc

sainengeschoven einden van twee ])lanken die op scl)r.igcn

of bulstcrhouten los liggen. Als men klinkc trappelt, dan

wippen de planken op, en de voet schiet door de klinkc.

De metsers op lunine stelling moeten oplettcu van gccno

klinke tc trappclen. Hij trappcldc klinke, en vicl doud.
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— / <v.' steel staat klinkr, als hij op onvaste planken, en

h
j
iiilbreiding, op een oneffenen vloer staat en waggelt.

— Kliitie slaan, omslaan, klinken, fr. se rcnvcrser.

AVrnneer hij het gliesclienck van Veaegien, bestaende in

sclioone cndc Uostelyclie gelasen, door \iei klmck slaen van

een tafel quani tot schennis te brengen. » (I. de Grieck.)

Doch terwyl een iedeis onghen

Oni het glas en tafel vloghen,

Ginck den keyser met gheuoeghcn

Hem aen d' end des tafels voeghen.

Die hy stracks met al syn macht

Tot het klinck-slaen heeft ghebraght

:

Dacr ladi al 't ghetuygh verslaghen.

(Id.)

— De klinke van eene kotis is de streep of naad die langs

het been neerdaalt tot aan den knoesel, en van daar zijde-

lings voortlooptiangs den voet tot aan de topmindering,

fr. coin d'mi bus. In vele kousen begint de klinke maar aan

den knoesel, loopende dan tnsschen den wrijf en de zool.

Vooi tijds meer dan nii waren de klinken bezet met ranken

of ander sieraad in naaldewerk . Zijdet) kousen met roode

klinken. Eere klinke breien. Klinken in traliewerk. Kou-

sen zonder klinken.

— Bij slotmakers. De klinke van de slagvecr is een

stukje ijzer dat er aan vast is, en waartegen een deel van

den sleiitelbaard dringt om de slagveer op te lichten, tenvijl

het ander deel tegen het barbeel dnikt om het schof-te docn

in- of nitvaren. '

— Eene scheur in een kleed, doch bezonderlijk zull;

eene scheur die bij Weil. AVinkelhaak, en in 't fr. accroc

gcnoenid wordt. Zijn kleed haperde aan eenen nagel en kreeg

eene klinke. Eene klinke toenaaien. Er zijn twee khnken
in zijnen jas. — De Bnme (bij Weil.) gebniikt daar linke

voor : <;De kleederen daer eens eene lincke inkonit. » —
Lhiken zijn te Antwerpen, schcurkens in een stuk dock,

zegt^/cr. Vt. Idiot.

— Ook de gulp of splitte van eene broek, fr. hraycttc.

— De klinke 7>an eene bolletrans; is de holte aan elk uit-

einde van de traag, "waarin de boUen, die over de meet loo-

pcn, invaren en aangehouden worden. In de klinke boUen.

In de klinke schieten. In de klinke loopen . Uwe bolle ligt

in de klinke.

— Eene hoiiten of mefalen tong die in eenen tand grijpt

\an een wiel om dit wiel te beletten averechts te dn-iaien,

fr. cliipiet, bij Kramers een Pal, m. genaamd.

— De klinke van eenen ploeg die verriestert, is Eene

platte reil of houten arm die met het een uiteinde op eene

spil ;revcstigd is in de galg, en dient om den kouter een

weinig nitwaarts te drijven nu eens naar den rechter en dan

eens naar den linker kant, volgens dat de riester aan den

linker of den rechter kant van den ploeg gevestigd wordt.

— De klinke is ook eene ziekte die in 't fr. e'clampsie,

tctaiios hcet ; doch bez. de opisthotonos. De Idinke krijgen.

Het kind is van de klinke gestorven. Van krampen en

klinken genezer. Eenen heilige gaan dienen tegen de klinke.

KLINKEBAND, m. Klinksnoer van eene denr.

— Hi) verstant alti/'d ilinkeband voor homersteert, liij

\erstaat altijd 't een voor 't ander, hij vat het altijd avei

-

lechts op. hij is niet rap van begrijp.

KLINKEMUTSEN, kli,ike?n„tste, heb gcklinke-

tmitst, o. w. Een kindcrspel bij 't wclke men een of niecr

geldstiikken omhoog weipt, terwijl een ander raadt of ze

zuUen neeiA'allcn met de koppen naar boven of naar onder,

anders gezeid Dhoofden, Klijken, Lijken, Walen, De kop-

pen smijtcn, Kop ofmimte spelen, ix. jotter a croix oit pile.

KLINKEN, klinkte, heb geklinkt, o. w. Overslaan,

klinke slaan, {i.basctiler, trebucher,faire la bascule, sprek.

van lets dat op een steiinpunt hangt of ligt, b. v. Eene

plank die op eene rib los ligt, klinkt als men den voet stelt

op het einde. « Aan den langwagen (van een wielpeerd, fr.

ve'locipede) staat er een schoe of vange vast, die klinkt, om-
trent heur middenste, op eene pinne, die in den langwagen -

vastzit. (R. d. H. iv, bl. 356.)

—KLINKEN, z. In-, Mis-, Tange-.

KLINKEND, adj. Dat klinkt, fr. sonnant

.

— Klinkendc vriend, baatzuchtige vriend, ieniand die

vricndscha]! lietuigt omdat hij er belang in heeft.

KLINKER, m. Oorvage, niuilpeer, klap, slag, fr. coup,

soiifflet.

— Kil. Klincke, oor-klincke, alapa, colaphus.

— Vklw. klitikerke(n, klinkertje. Zie KLOPPERTJE-

KT,INKKT.ANK.

KLINKEREN, o. w. Zie klenkeren.

KLINKKLANK, m. Zoo heet men te Kortrijk Eene

begraving met eene zingende Mis. Koster, er is morgen een

klinkklank.

—KLINKKLANK, z. Kloppertje-.

KLINKKLANKERIJ, KLINKKLANKERIE,
v., znnder mv. KraTnorij van alle ijzercn en koperen huis-

raad en gereedscliap, zooals kandelaren, messen, scheerzen,

enz.; in oiid fr. clinqnaillerie, nu qtiirtcaillerie. Een winUel

van klinkklankerij.

KLINKSNOER. o. Een touwtje dat aan de deurklink

vast is, on oindigt op eenen knoop of weerling waar men
aan trekt om de klink op te heffen en de denr te openen.

— Zi/ne tong hangt aan een klinksnoer of aan lintjes,

hij is van de tongriera gesnecn, hij praat en babbelt veel en

sricl.

KLINKSPILLE, v. Stukje ijzer waar men op dnikt

met den duim. om eene deurklink op te lichten.

KLINKSTEEN, m. Een steen met eene groafwaarin

de klink van eene denr valt als zij toegaat. Een klinksteen

van orduin.

KLIPKLAP (wvl. KLiiPKLAP, zie inW, m. Dwaze

])raat, gebabbel. Het is al klipklap.

KLIPPE, V. Klep, vooie van eene klakke (pet), ook

Wa])per, fr. visiere d'nne casqnette. Een lederen klippe.

De klippe en de kobbe van eene klakke. « Ge moet telkens

u\v klakskcn afnemen ; maer ge meugt daer niet in staen te

byten, of er de klcppe van over en weer te trckken. > (C. Du-

villers.)

KLIPPEL, 111. Zie knibbel.

KLIPPELBONDEL,ni. Zie knibbelbondel.

KLIPPELEN, o. w. Zie knibbelen, 1°.

—KLIPPELEN, z. Af-.

KLIPPERTANDEN, o. w. Zie kleppertajjden.
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—KLIPSCH, z. E-, Een-. Vgl. -KLIBS.

KLIPZOUT, o. Steenzout, klompcn zout die als rotse

uit de aarde gcgraven worden, en die de zoutzieders smiltea

om het zout te maken dat in den handel is, fr. .sel geinme,

sel riipeslrc.

KLIS (wvl. KLESSE, Kr.rssE), V. Zaadbot van kliskruid

(klesseliiiiid), fr. ioitton de glotiteron, ite hardane. Klessen

werpen op iemands klee 1. De joiigers hongen den pluim-

steert van den bond vol Idessen. « Tvolck hinglie hem ane

ghelyck eene clesse. > (Anna Biins.) — Vgl. 1. glis, glitis.

— Haarvlecht, strengel, fr. tressc de chcveux enronh'e on

non. De vrouwen dragen hun haar in klessen. Eene lange

klesse die neerviel op de;i nig. Heur haav hong in twee

klessen op de scliouders af. « Sampson en heeft niet toege-

laeten, dat men een if/ssc sonde afsnyden. » (F. Vanden

Wervc.)

KLISOOR, v. ZieKLESOOR.

KLISSEN, i'/iste, gcklist, b. w. Bij stovemakers, enz.

Twee ijzcien platen aaneenvoegen met hunne omgeplooide

boorden in malkander vast te haken en toe te slaan. Eene

gekliste buis. lets klissen in plaats van saraen te nagelen.

KLODDE, v. Dot, bal van samenklevende verwarrelde

vezelen, enz. Eene klodde wcrk of sloppe. Het kind had

het gnren zoo vernesteld dat het al in eene klodde was. Op
het strand van de zee vindt men klodden van zeewiervezels,

die in 't fr. pelotes de mer heeten. Kloddekens watte in de

ooren dragen.

— Popje van eenen zijdeworm, enz., fr. cocon.

— Fig. Onklare zaak, fr. affaire einbrotiillee. Het is

eene klodde. Geheel dat proces is eene klodde. In klodden

zilten (in nesten zitten, in moeilijkheden zijn). Ik weet niet

hoe ik nit die klodden ga gerakeu. lemand uit de klodden

h-lpen.

KLODDEMAN, KLODDENIER, m. lemand die

in klodden of moeiehjkheden zit en door list en bedroger

zoekt uit le geraken. Met eenen kloddeman te doen hebbcn.

Die koo]ihandelapr is maar een kloddenier.

KLODDEN, onpeis. w. met hebbfu. Brodden, in de

war zijn. Het zal gaan klodden (daar znllen moeiclijkheden

zijn, men zal in twist geraken). Het heeft daar wederom al

goklod.

KLODDENIER, m. Zie kloddeman.

KLODDER, m., vklw. kloddcrtje. Kwabbe, lets dat

kloddert. Een klodder vet vleesch. Een klodder kalfslil.

Een klodder spog. Klodders bloed (klonters). Klodders

bloed spnwen. Zoo vet als ten klodder, als een kloddertje.

Dat kind is zoo vet als een kloddertje, is een klodder van

vette (vetheid).

KLODDEREN, kloddcrde, heb gekloddeid, o. w.

liillen ufhllon gelijk hutse, hotteren. Die koe kloddert van

velheid. De wangen van dat kind klodderen^van vetheid.

Hij is zoo vet dat hij kloddert.

KLOEF, m. en KLOEFE, v. (wvl. ki.ouf, KLOUirE,

zie or). Houten schoe, dien wij ook Patijue, en de Hollan-

ders Holblok noemen, fr. s<i''o/. Kloefen dragen. Met

kloefen gaan. Zware lompe l.i" '.n. Lichte kloefen. De

eene kloefe was geborsten. V^ . l.nip van den kloef. Kloe-

fen kappen (maken). De kloefen heeten ook IsJoeten en

Kloppcrs in 't Land van Aalst. « En doet uw kloefkens uyt

en loopt baervoets. » (C. Duvillers.)

— Dt- hulle van eenen kloef, zie hulle.

— De kloefen kolen, zie KOLEN.
— De kloefen rokelen, zie ROKELEN.
— Remschoe, sleephout, fr. sabot. De kloefen dienen om

de achtcrwiclen van den wagen te remmen.
— Lompe dwaze mensch. Een kloef van eenen vent,

't Is een rechte kloef.

— roor een hoedje klo-.fen, bcteekent voor een kleen

voordeel, voor geld of goed, in schertsende uitdnikkingen

als : Hij zou uw geheim niet uitbrcngen voor een hoedje

kloefen. Ik zou 't niet doen voor een hoedje kloefen, fr.

pour rien au mondc.

— Hij is hier aa}:gekonien met een kloef en een schoe,

zegt men van iemand die uit armoede opgerezen is tot

rijkdom, fr, on I'a vit venir avec dcs sabots.

—KLOEF, z.Sulfei-.

KLOEFBALE,KLOEFKENSBALE,v.Kroegbal,
danspartij van gemeen vollv met Icloefen aau, fr. bastringue,

— Vgl. Slufferbale.

KLOEFHEKKEN, o. Lomp mensch.

KLOEFJONGEN, m. Jongen die kloefen draagt,

arme jongen. De lieden van trefi'e willen in die plaats niet

meer vergaderen, omdat er te veel kloefjongens komen. De
straat licp vol kloefejongens.

KLOEFKAPPEN, o. Het amb.acht van kloefen te

maken, het patijnemaken. Het kloefkappen leeren. In

't kloefkappen moet hij voor niemand wijken. — Zie onder

BOEKIUNOEX.

KLOEFKAPPER, m. lemand die kloefen maakt,

bij Kiamevn Klompemakcr genaamd, fr. sabotier.

KLOEFKAPPERIJE, v. Wcrkwinkel waar men

kloefen kapt, patijnemakerij.

KLOEFKENSBALE, v. Zie KLOEtBALE.

KLOEREN, kloerde, heb gekloerd, o. w. Feest hou-

den als de oegst binnen is, met eten, drinken, spelen en

zingen. — Meest gebraikt aan en binnen de oostvl. grenzen.

KLOERIE, KOERIE, m. en v., klemt. op kloe, koe.

Mismas, mengelmoes, mengsel van natte en drooge dingen

al dooreen. Een kloerie van gestoofden overschot allerlei

vleeschsoorten, heet in 't fr. galimafrce. Eenen kloerie

maken.

— Het mv. kloericn bet. Gekookte aardappels in stukjes

gcsneden en aldus gestoofd. KloeriCn eten. De kloerien

verschillen van de stanipestovers.

KLOERIEMOERIE, KOERIEMOERIE , v.

Mismas, mengelmoes, rommelzoo, bchorri'inoirie.

KLOERIEN, kloeride, gckherid, b. w: Tot kloerie

maken, dooreenmengelen. Gekloeride ccrdappels. De hut-

sopot moet wel geklo;rid zijn.

—KLOERIEN, z. Dooreen-.

KLOESTEREN, k/oesterde,gek/oesterd, b. w. Koes-

tercn, bekukkelen, met teedeiheid bczorgen, fr. dorloter.

Eene moeder kloestert haar kind. Hij is geern geklocsterd.

Gij moet hem wel klocstercn dat hij spoedig geneze. Zich

zelven wel kloesteren. Zij weten hunnen ouden vader wel

te Idoestereu.
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— KLOESTERAAR, m. KLOESTEREGE, KLOESTERIGGE, V.

lemand die gewoonlijlc kloestert. Die hospitaalzusters zijn

zoo goede Icloesteriggen voor de zieke.

— KLOESTERIN'G, V. De daad vaa te kloesteren. Met

kloesteriuge geuoeg zal hij nog genezen

.

KLOET, ni. Een klamp of stuk hout dat mein aan eenen

slaander vastnagelt om, op wijze van een schardoes, tot

steun le dienen van eene ente of lasch. Om de stelling te

verhoogcn, moest men de staanders verlengen, en men na-

gelde er kloctcn aan cm de enten of verlcngscls steun te

geven.

— Hollilok, Ir. sabot. Zie KLOEF.

KLOFHOUT, KLOFSCHIER, enz. Westvl. voim

vau Kloofliout, Kloofschier, enz. Zie aid.

KLOK, KLOKKE, v., fr. dochc.

— Ei-n klokkc is :oo goed als een uHr-oijzer, met een

woord zegt men altemets zoo veel als met eene lange rede.

— De klokke aan een board slaan, zie BOORD.

—Mijheeft een kloksken hooren Ittidcn, manr hi/' wee

t

nict -mar de string of ivaar de klepel hangt, in Brab.

waar hi t kapellekcn staat, hij heefit lets van de zaak ge-

hoord, maar hij weeter het fijne niet van.

— Peervoimige oorhanger, fr. pendeloqne. Klokken

dragen. Goudeu klokskens. Glazen Hol-skens. De klokken

wordcn weinig meer gedregen ; 't zijn nu meest stingers.

— Naam van een bloemgewas, fr. fuchsia. De klokskens

bloeien.

— Te klokke was vroeger, even als nog eng. clock, ge-

b uikt vorr ter lire. « Zoe ten clocke ix », fr. vers neiif

Jieures. (G. Weydts.) » Vergaderen op den Burch voer de

clocke aclite. » (Id.) « Dat Christus te clocke neghene zoude

gliecruust wesen. » (C. van Dordrecht.)

— 7'e stokkc en te klokke, zie STOK.

—KLOK, —KLOKKE, z. Bede-, Bee-, Beer-, Endc-,

Endel-, *Hendelclocke, Kaas-, Pardoen-, Torre-, Werk-,

Wulve-.

KLOKGAT, o. De opening of venster langs waar de

klank der Idokkcn uitvaart; bij Kramers Bomgat en Galm-

gatgenaamd. De kloUgaten van den toren.

— Kleene opening onder in den muur, langs waar het

water uit het huis wegvloeit als men den vloer schuurt. Het

klokgat is verstopt, ge moet Iret doorsteken (het uilzuiveren

met er eenen stok door te steken). Ook Gootgat.

KLOKHUIS, o. Het klokhuis van eenen appel, fr.

trognon. Het klokhuis van eene tabakpijp uitkoteren.

— Klokhuis! Een woord dat de kinders toeroepen aan

die de balje slaat. Zie onder balie.

KLOKKE, V. Zie KLOK en de comp. aid.

KLOKKEN, o. w. Uit de flesch drinken die men aan

den nvnul .houdt. Aan de flassche klokken.

— Vgl. I.okken.

— Sprekende van hennen verschilt Klokken van KariOn.

Zie onder KARiiiN.

—KLOKKEN, z. Klok-.

KLOKKEPOT, m. IJzeren kookpot die onder wijder

is dan boven, mctphuten bodem en drie voetjes of pikkeltjes.

KLOKKETIENEMAN, m. Xachtsvake.r, h.giietde

nitit.

— Een schrikspook waarmede men de kinders bevreesd

maakt om ze naar bed te krijgen, enz.

KLOKKLOKKEN, klokklokte, heb geklokklokt, o. w.

Wordt gezeid van 't klokkend geluid dat een vocht maakt

als men \ in eene flesch giet, fr. glouglouter.

KLOKPAN{NE, v. Groote breede dekpan wier

onderste middendeel oprijst op wijze van eene paterskap of

halve klok, zoodanig dat er langs daar eene opening is

waardoor de lucht op den zolder vernieuwd wordt, zomlcr

dat het er kunne in regenen. Er was een vogel onder di-

klokpan op den zolder gekomen. Kleene klokpannen ho: 1

men Bouwetten.

— Elk van de twee holle stukken ijzer waarin de duimoii

van eene klok liggen. « Tot liet verghieten van de clock-

pannen van de groote clocken dezer kercke. » (Kerkrekening.)

KLOKSPIJS (wvl. -SPIZE, zie IJ), v. Het is gelijk klok-

spij'ze, zegt men van brood dat opgeblazen en zeer licht is.

« De zegswijze in Noord en Zuid gehoord het gaat er in ah

klokspijs, bet. het loopt er van zclfs in, hetgaat er aller-

gemakkelykst in. » (Alg. VI. Idiot.) « Die van niem;.nt

quaed en plagt te spreken, die valt nu als klok-spys tegen

een ieder uyt. « (F. Vanden Werve.) « Sy sullen tegen u

uytvallen gelyk klokspys. » (Id.) « Gy bol 't al uyt dat u te

vooren komt, hel valt u uyt als klok-spys, sonder iemant

te sparcn, sonder eens te letten wat dat gy al segt. » (Id.)

KLOKSTOEL, m. Houten gestel waar eene klok in

hangt, bij Kramers Klokkestoel genaamd, fr. beffroi. Zie

STOEL.

KLOKTORRE, m. Kloktoren. — Zie TORRE.

KLOKZOLDER, m. Zolder in den toren waar de

klokken over hangen. Hij klom tot aan den klokzoldi r.

Men heeft eer.e oude schilderie op den Ulokzolder gevonden,

KLOMPEREN, klomperde, ben geklompcrd, o. \v.

Tot klompjes verdikken, Idonteren, fr. se grumeler. Het

bloed klonipert. Geklomperd bloed.

KLOMPJE, o. Kleene blauwe brike omtrent 25 cciiii-

meters lang, 10 breed, en 5 dik. Eene schouw met klompj' s

bemetselen.

— In het huishoudelijk leven heet men klompjes klcui.'

houtblokjcs ol steenkoolbrokjes om te branden. Haal n. i-

watUlompjcs. Geenmulnoch groote stukken, maar klonii'j -.

—KLONTER, z.Meel-.

KLOOFHOUT (wvl. klofhout, zie klankvekk.),

o. Hout dat gespleten is of bestemd om gespleten te worden,

fr. boii de rcfend,

— KLOOFHOUTSCHmR (wvl. KLOFH-), o. Een afgespleten

stuk van kloofhout.

— KLOOFSCHIER (wvl. KLOFSCHIER), o. Een dik en grof

stuk hout dat met de happe afgekloven is. Kloofschieren

branden. De spil van eenen boom in vieren geslegen, zou

vier kloofschieren maken. Hij sloeg den os met een kloof-

schier op den kop.

KLOOSTERLING, m. Sappige winterappel, van

groottc en falsoen gelijk de bellefleuring, maar geelgroen

van pcUc met sireepjes en spatjes van den steert weg tot ten

halve den appel. Kloosterlingen bewaren geheel den winter

door, doch te Maartewaart beginnen zij te spotten.

KLOOSTERMOEFE, v. Soort van groote brike, van

den oudcn tijd. Zie moefe. Eene oude hofstede, met kloos-

termoefen gebouwd.

KLOOT, m. scherpl. 00. Dwaze vent.
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-^ Kloot ter iiooif, Hoot in </<« iiood, noodwecr, iemand

die iets niaar verriclil omdat er niem.nnd el is, fi . boiichc-tron.

Wij liadden eenen werkman te kort, niaar Pieter kwam
daar juist, en hij was hij kloot ter iiood. II ij wilde geen kloot

ter nood zijn. Ik vraag hem maar als kloot ter uood.

KLOOT, KLOTE, v. Bij zwingdaars. ZieKROTE.

KLOOTEN, b. w. Plagen, duivelen, fr. cownner.

— Dit w., even als zijne synoniemen Kullen en Pierlen

(van Pier = Kul), is plat en slechts gebruikt bij onheusche

lieden.

KLOOTVISCH, m. Hetzelfde als KiUkoek dat Kra-

mers verklaai t door Fopperij, fr . mystification, gausserie,

plaisanterie. Iemand klootvisch verkoopen, fr. se railler

de quelqn'nny te vtystifier, le berner,

— KLOP, z^ Gods-, Herte-.

KLOPPEN, klopte, hebgektopt, o. w. Goed uitvallen,

gelukken, gaan, fr. rihissir, alter bien. Hij werkt veel om
dat te bekomeii, niaar het klopt nict. Dat hij maar proeve,

't zal niet kloppen met hem. — In Brabant, even als bij

Weil., heet hetllolten.

— Icmandop zi/'ne duimen liloppen, zie DUIII.

— Op de /tage kloppen, zie H.\AG.

— Kloppen is ook een kaartspel bij 't welk ieder speler

drie kaarlen ontvangl ; luialt hij eenen slag op, hij trekt het

derde van den pot; haalt hij niet eenen slag op, hij moet
zooveel steken als er in den pot reeds zit. De kaarten zijn

zoo veel in gctal dat er na de deeling, nog vier overblljven

waaivan de bovcuste troef is, en de drie andere te sanien,

mieije genaamd, mogen verwisseld wordeu tcgcn deze die

iemand in de deeling gekregen heefl. Voor I;loppen in dezen

zin zegt men ook Miekuzen.

— o. w. Klippen, kleppen, fr. tinier. De brandklok

kk'pt. Kloppen voor de mis. Het lof klopt. « Daar klopt

eene berechlmge. > (K. Callebeit.) « In Brab. zegt men
Tampen. Spoed 11, de mis is al ingetampt. Langzaam
gatinde 't gctamp der beebloti over de vetden, (J. van

Beers.) . Alg. W. Idiot.

-KLOPPEN, z. In-, Op-.

KLOPPER, m. Allcs wat dicnt om tc kloppen.

— Holblok, fr. sabot. Zie KLOEf.

— Bij borstelmakers. Platte liouten hamer waarmcde zij

den steel in den borstel drijven en vastldoppen.

— Bij diiighoutsplijters. Peervormig stuk hout met eene

haudhave, dienslig om het splijtmes in het hout te drijven

dat men splijlen wilt. Als de klopper niet gedoet, dan

neemt men den kliefhamer.

— KLOPrEKTjE-KLLNKKL^^NK, o. Een woord te Brugge

gebruikt om de schurkerie aan te duiden van jongens die

's nvonds de kloppers en de belleo van de huisdeuren gaan

roeren en irekken . Kloppertje-klinklvlank spelen is onbe-

schoflheid

.

— Te Kortrijk zegt men KJinkertjc, te Iper KIinkerke(a.

KLOPSTOK, m. Bij kuipers. Houten werktuig om
den bouni van eene ton in de gergcls te drijven.

KLOSSE, V. Hetzelfde als IClos dat bij Kramers m. is.

— Maliebal, houten knorretje, ook Ketse en Zeuge ge-

naamd, dat in het klosseslaan met kolven weggeslegen

wordt. Zie klosseslaax.

— Blok hout van twee a drie voet laug, algezaagd van

het bill van eenen boom. Eenen boo.n in klossen zagen.

Uit eene klosse diiigen splijten. Uit eene klosse kloefen

maken. Eene dikke klosse. Eene lange, korte Idosse. Klos-

sen in schieren klieven tot brandhout.

— Spinnepijp met spingaren beladen, fr. fjtsee. Zie

EAnijx.

KLOSSESLAAN, .s/o<-^>!'/£>j5<?, Jieb klosse geslegcn,

o. w. Kinderspel waarbij iemand een blokje hout of zoo

iets tracht in eenen konkel te krijgen, lerwijl anderen wer-

kon om dat blokje er verre van weg te slaan met kolven

;

anders ook Zeugedrijven genaamd. — Zie onder BOEK-

BIXDEX.

KLOSSETELDER, m. Man die klossen telt welke

zijne vrouw spint, die zich met de minste zaken van het

huishouden bemoeit, zouttelder, fr. tdtc-poute. Die klosse-

telder is het verdriet van zijne vrouw. Een onverdragelijke

Idossetelder.

KLOTE, V. Zie KROTE.

KLOTEREN," tiloterdc, heb gekloterd, b. en o. w. Zie

KLUTTEREN. — Klotcreu verscbilt van Loteren, Ruischen

en Roteien ; zie rotelen.

KLOTERSPAAN, o. Zie kluttersp.v.a_v.

KLOTTERBILLEN, o. w. Zie klutterbillex.

KLOTTEREN, b. w. Zie klltteren.
—KLOTTEREN, z. Op-. Vgl. -kleutere.v en

-KLUTTEREN.

KLOTTERSPAAN, o. Zie klutterspa.\n.

KLOTTERTANDEN, o. w. Zie kluttert.^ndex.

KLOUWIERE (wvl. klouiere), v., klemtoon op
Tc/tv. Bij sniids. Stuk ijzer mel ronde of vferkantte gaten

doorboord, waariri men de hoofden van de nagels maakt,

fr. clonviere, cloucre. — Niet te verwarren met klauwier.
— KLOUWIEREN, klouwierde, geklouwierd, b. en o. w.

Bij smid«. Den kop aan eenen nagel aanslaan in eene klou-

wiere. Xagels klouwieren.

KLOUWIJZER,KLOUWREEP,enz.ZieKLAL-w.
IJZER, KL.\r\VREEP, enz.

KLOUWSTOK of KLAUWSTOK, m. Pols,

springslok, pertse gemeenlijk met ijzer beslcgen aan 't on-

dcremde en dienende om over eenen gracht te springen,

fr. brin d'estoc (van 'l.vl. springstok).

KLOVE, V. Bij deriuggi avers. Werkman die den dering-

put, waarki men graaft, geJurig zuivert van slijk en vuilig-

heid en van alles wat de werking belemmeren kan. Er zijn

gemeenlijk twee kloven in eenen deriagput. De kloven

maken eigenllijk geen deel van de Stoeling, maar als er

iemand van de Stoeluig afwezig is, een van de kloven vet-

vangt zijne plaats.

— KLOVEBAAS, m. Bij deringgravers. De meester of het

hoofd van de Idoven. Er zijn gemeenlijk maar twee kloven,

waarvan de een de klovebaas en de andere de klove-

knedit is.

— KLOVEKNECHT, m. Bij deiinggravers. De knecht of

dicnaar van den klovebaas. •

KLOVEN, itoo/de,gektoo/d(M. ekloofd, zie ge), b.w.

Bij mulders. Grof m;ilen, brcken. Moeten die boonen ge-

malen zijn ? Neen, zij moeten maar gekloofd zijn. Erwcten

kloven.
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Dat gant voort lijk booncn klovcii, dat gaat spocdig

voort. In deii tegenovergestelden zin zegt men Dat gaat

voort gelijk boonen knopeu (traag, zoo goed als niet).

— Sprekende van hout, in den zin van b.fendre, zeggen

wij Klieven of Splijten.

*KLUBBER, bij Kil., zie klibbe.

KLUCHTE, v. Eene klitchte slaait, zie slaan.

KLUFFEN, klii/ti; geklu/t, b. w. Bedriegen, bedot-

ten, fr. tromper. Hij lieeft mij daar gelvluft, maar het zal

niet meer gebeuren.

• KLUI, mv. klukn. De klideii dragcn, een spel : zie

onder Haver.

—KLUI, z. Voet-. Vgl. -KLEU, -kluwe.

KLUIEN (wvl. KLU-EN, zie ui), o. Hetzelfde als Klu-

wen, Klauwen, dat Ki'amers verlclaart door 't fr. pelote,

espece de hoitle qiie Von forme avec des brins de fil, de

laine, etc., en Ics roulant sur eiix-memes.

-»- Alet het kliiien wegloopen of voortgaan, iemand in

de rede vallen om over iets nit te weiden, iemands verhaal

onderbreken om er het een en 't ander bij te voegen dat ter

zaak niet behoort. Hij moet altijd met liet kluien wegloo-

pen. Hij kan niemand hooren vertellen zonder met liet

kluien wcg te loopen. La;it mij de zaak verhalen, en ga niet

altijd met liet kluwen voort.

— Een klm'entje labak, een boUeken van een samenge-

rold tabakblad. Een kluientje tabak in den mond hebben.

KLUIS (wvl. KLUZE, zie ui), v., fr. ermitage.

— Naar kerke noch naar klidze gaan, zich verwijderd

houden van alle godsdienstige plechtiglieden. Hij gaat naar

kerke noch kluize. c Comraende niet min in kercke noch in

chise. » (N. Despars.)

— Met schroo'n en kluize, zie SCHROO.

—KLUIT, z. Gars-, Gers-.

KLUITE (wvl. klute), v. Een dildie lap, een stuk

leder of stolTe dat men cjgcns op naait. Eene Iduite op een

versleten kleod naaien. Dat kleed is al kluiten en lappen.

De poUevij of liielklamp van eenen schoe bestaat uit eene of

meer kluiten. Eene kluite leggen op den versleten hiel van

eene leers.

— Sul, sukUclaar. Eene Icluite van een vent. Ge zijt een

kluite van e vent.

— In deze voorg. bcteekenissen, 00k Kleute.

— Koperen stuk geld van vijf centimen, fr. sou, Eene

dikke kluite (stuiver van 10 centimen). Eene blende kluite

(waar de stempel van afversleten is), Eene slechte kluite,

eene oolijke kluite (die niet meer gangbaar is). Hij betaalde

mij in kluiten en stuivers. Elk jaar slaat men nieuwe kluiten

en stuivers. « Een' halve khiyte en twee centen, » (C, Duvil-

lers.) — Zie stuiver.

— Te Brugge is de kluite een stuk van lO centimen;

eene halve kluit is 5 centimen.

KLUITEN, kluttte, gekliat, o. w. Met aardkUiiten

smijten, steenigen, kogelen, geweldig slaan, slaan om dood.

Eenen houd Iduitcn. Meest gebruikt in Doodlduiten.-

Pact hu van hier, riept, eer ick hu clute.

(Ed. De Dene.)

Eer hu van Godsweghe den helsschaert chtlcn zal.

(Id.)

Met de lenden, arm en huyd

Afgeransseld en gekluytt (Vaelande.)

— Kwellen, plagen, anders 00k Klootcn gezeid, fr.

zexer^ tonrmenter, Iemand Iduiten.

— Eenen diklcen lap of diklce lappen op ietsnaaieii, fr.

rapie'cer. Een kleed kluiten. Eene gekluite veste. Kluit dat

wat. « 'k Heb geheel den nacht gelapt en gekliiit : 'k lu'

nog een oud keurs en 'k heb der eene kulte van j;
-

maakt. » (***)

— Men zegt ook Kleuten.

KLUITHEER, m. Zie icava.\xheer.

KLUITJESPAP, m. Zie knopjepap.

KLUITSPELER, KLUITSPEELDER (wvl.

KLUUT-), m. Kluchtspeier, poetsemaker, fr. /aneiir. Ivii

kluitspeler van eenen vent. Hij is zoo een kluitspelr.

« Dwerghskens ende kliiyt-speelders die hun beste aenwen-

den om hem te vernoeghec. » (P. Devynck.J « Vele kluvt-

spcelders dewelcke loopen met saclcen vol serpenten, die sv

wonderlycke griJIen doea uyt-rechten. » (Id.)

— Het eerste deel van dit woord, dat zeer veel gehoord

wordt, is lietzelfde als Klucht, ir.farce.

Maer lacen ick hercke nicer nae sotte clnytcit.

(A. Biins.)

Draeght noch raede dese klityte.

Die gheschiedt is, soo men seydt,

In een universiteyt.

(P. Gheschier.)

Hoe iEsope, wat ghy raest

;

Salmen wesen opghevaest

Met de tonghen? Wat een kluyt!

(L. Vossius.)

— kluitspelerij, kluitspeelderij, v. Poetse, klucht,

ix.farce. Hij zit vol kluitspeelderijen. « Sy bedrijven duysent

botseu ende klititspeelderien. » (P. Devynck.)

KLUITVOET (wvl. kluut-), ra. Bij landb. Onder

aan het vooreiade van den ploegballi van eenen ploeg_ zon-

der wielen, is er een houten stijper of stcunhout dragende

op een houten roUetje, ofwel op eenen korten dwarsbl<jk

dien men den voet noenit. Is deze voet van onder plat, daii

is het een kluitvoet; maar is hij rondachtig en onili'"

^

gekruld, dan heet hij eea ploegvoet

.

— KLUITVOETPLAAT, v.IJzeren blad onder aan den kliiit-

voel, om het afslijten te beletten.

KLUNTEN, m. Lomperd, grofaard, onbelonipen van

lijf en geest, fr. rustre, lourdaiid. Een klunten van eenen

vent. Hij is maar een klunten. t Maer dien Munten uns

twee uren verdoolt gheleydt hebbende. » (P. Devynck.)

Want een klunicn uyt het riet

Dese daerheydt niet en siet.

(Gheschier.)

Kyk! wat stoot g)' my, gy klunten!

(Vaelande.)

Recht kluntcns voor den ploug, en anders niet, bequaem.

(J. Cats.)

— Soort van kegelspel, waarbij men eenen grooten recht-

staanden kegel van op eenigen afsland met eenen anderen

kegel tracht om te smijten. Klunten spelen.— Zie BRKNTES.

-KLUPPELEN, z. Af-.



KNA — 473 — KNA

KLUPPELVERS, o. Zic icNiiiiiEivEKS.

KLUTS, 111. De daad van eens te Idutsen. Gccf die

eieren nog eencn kluts of twee.

— Eene kleine hoeveelheid vaste dingen. Een kluls

steenen of zand. Plij droeg eenen kluts graan op de sclioerc.

Eenen kluts aardappels geven aan den bcdelaar. De slecn-

kolen zijn bijkaus uitverkocht : er biijven maar drie of vier

klutsen meer over. Kleeue, giootc kluts. Den Iduts opne-

men, dragen, neerleggen.

— Fig. Een last, bocl, pak, moeilijkhcid, fr. cluirgc.

lemand den kluts overlaten. Zij Hep weg en liet liaar man

met den kluts liggen. Die zich dc zaak aantiekt ligt met den

kluts. Den kluts van zi^ne geeren scliudden.

—KLUTS, z.Hutse-.

KLUTSEI.o. Zwalpei, bedorvon ei dat inwendig klotst,

als men liet schudt.

KLUTSEKNIE'N, m. mv. Knie'n die binnenwaarts

gebogen zijn, anders gezeid Kalverknie'n. Hij gaat, hij loopt

met klutseknie'n. Klutseknie'n hebben, fr. Hre cagneitx. De
klutseknie'n zijn 't opposiet van Melkkuie'n.

—KLUTSEN, z.Hutse-.

KLUTSIEUS, .adj., klemt. op ens. Ziek eu zuchtig,

fr. malin^ic'. Een klutsieuze mensch. Hij is ir.aar klutsieus.

KLUTSKANDEEL, c, vklw. kliitskandeeltje. Een

zuipen van dooreengeldotste eiers met olijfolie, suiker en

brandewijn, of zoo iets. Neera t'avond een klutskandeeltje.

Een klutskandeel maken.

KLUTTERBILLEN,HH««6//^,;«S^<?>6/i(«f/i/.V/,

o. \v. Sidderbeenen, met de beenen beven. KJutterbillen van

de koude.

— Ook Klotterbillen, Kleuterbillen.

KLUTTEREN, klutterde, hel> gekhttterd, b. w. Met

ccnigc latcliuge scliudden of hytscn. De schaal klutlcrcn ais

:i.en de collecte doet. Het afgemaaide gras wordt met eene

vork geklutterd om het te spoedigcr te doen droogen.

— Mecst o. w. Met eenige ratelinge geschud ol gehutst

worden. Het geld klutterde in zijnen zak. Het losse venster-

raam kluttert als liet waait. « Hare paternosterbeiers die Jan

hoorde klutteren. » (K. Callebert.)

— Men zegt ook Klotteren, Kloteren en Kleutercn.

— Afi. Kluttering.

—KLUTTEREN, z. Af-, ( ip-, Uii-.

KLUTTERSPAAN, KLOTTERS P AAN,
KLEUTERSPAAN, KLOTERSPAAN, o. Een

1 uttelend Uinderspeeltuig van wisscn of van mclaal, fr. Iiocket.

Kl^UTTERTANDEN ,il'tUe>t<!mide, /leh gMu/ler-

iiiKd, o. w. Klaiipertanden. Hij kluttcrtandt van de koude.

— Ook Klotlertandon.

—KLUWE, z. Voet-. Vgl. -KLEU, -kluie.

KMAN. Samengetroldcen uit kam an,kom aan,^t.vem-z.

Knian hier, fr. venez ici. Kman vooit. Kman mee. Kman
in liuis. Knian, kman, wij gaan cr naar toe.

KNAALJE, V. Zio KN.\UE.

KNAAP, KNAPE, m. Kramers verklaart dit \v. door

Jongen, fr, gaiy.on; en voegt er bij dat het oulings ook

Knecht, dienstbode, fr. valet, domesiitjue beteekeudc. Bij

dc West-Vlamingen is dc eerste beteekenis weinig of niet

gekend ; m.iar de tweede is over.il in zwang, bezonderlijk

als men sprcckt van eenen dienstbode op eene hofstcde. De
landbouwers hebben knapcn en niaarten, fr. des valets et

dcs servantes. Die knape woont daar reeds tien jaar. De
knape sliep in den peerdstal. Een knape is geen peerde-

kneclit. De knape is verhuisd. Eene'J nieuwen knape huren.

Een getrouwe, neerstige, goede, luie, siechte knape. De
eerste knape, de tweede knape. « Zoo de meester doedt, doen

m.aerten en gnnpen. » (Anna Biins.)

— De knape voor de lampte. Zie I..\mptekn.\av.

— De knape van den ploeg. Zie ploegkna.\p.

— De knapen van een molensteeger. Zie pa1"E.

—KNAAP, z. Disch-, Korte-, Lampte-, Ploef-, Ploeg-

KNAAPSPILfLE, v. Bij landb. De knaapspillen van

eenen wielploeg zijn twee ijzeren stangen die in de plocg-

zweke rechtstaan en den ploegknaap dragen.

KNAGEN, kiiaagde, hcb geknaagd, o. w. ^^'rijve^,

met te veel drukking over en nevens iets schuiven, anders

gezeid Schraven, fi.frotter. Het wiel van den wagen knaa"t,

als het tegen de kasse wrijft. Eene koorde knaagt waneer

zij in schuinsLhc richting over eene katrol schuift.

KNAGERKEiN, KNAGERTJE, o. Kort t.ab.ak-

pijpje, fr. brule-giu'2ilc.

KNALIE, KNAALJE, KNELDJE, v. Hetzelfde

als 't fr. canaille. Ivnalie van volk. Dat wijf is eene leelijke

knaalje. — Zie -.alie.

—KNAP, z. Appel-, Appeltje-.

KNAPE, m. Zie k.\A-VV en de comp. aid.

KNAPPE, V. Een werktuig om het vlasch te knappen,

rustende op stijpers, en bestaande uit twee horizontale roo-

sters van vicrkantte stukken hout : men heft het bovenste

roosterwerk op, legt het vlasch op het onderste, en laat er

dan het bovenste zoo dikwijls op neervallen, lot dat het

vlasch gedwee genoeg zij om gezwingeld of geblouwd te

worden. De knappe wordt in veel streken niet gebniikt. —
Zie BRAKEL.

KNAPPEN, knapte, heb geknapt, o. vv. Happen. Met
eeu knapgeluid bijten. In eenen appel knappen. De hond
knapt achter de vliegen, naar de vliegen.

— b. w. Met de knappe het vlas breken. Het vlas knap'

pen, bij Kil. confringcre linum. Men knapt het vlas na

dat het zijiie gaten gebooten is en eer men 't zwingelt.

KNARZEN (uitspr. knazzen, zie RS), knarsde, heb

gekndtsd, o. w. Hetzelfde als Knarsen, knersen, dat in de
Wdl). verklaard wordt door Krijzelen, kraken, fr. craqiier,

crier. Ijzeren deuren knarzen op hunne hengsels. Op de

tanden knarzen van spijt. Dc suiker knarst onder den land,

— Knorren, pernukkelen, g^melijk zijn, fr. murnnirer,

grander. Hij doet niets dan knarzen. Oude menschen

knarzen veel.

— Buitengewoon spaarzaam zijn, gierig zijn, fr. lesinei:

Drijf geenen handel met licden die knarzen. Hij knarst in

alles.

— KNARZER, m. Gemelijk mensch die knort en linotcrt

en verdrietig is.

— Baatzuchlig mensch die hardnekkig afdingt in "t kooj

pen, den hoogsteu prijs eischt in 't verkoopen, tra.ag is in

't geven, fr. le'sinair, Hij is zoo een knarzer. Ik handel niet
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geern met dien kiiarzcr. Die knarzer zou eene centiem in

twee'n bijten.

KtiARZKREH, tnarseide, heb geknarzerd^o. w. Fre-

quent, van Knaizen, Viit gierigheid in 't koopen of verkoopen

laslig zijn om eene centime meer te hebben.

— k.narzeRjV.\k, m. Gierigaard, vrek.

KNASPEN, Itnaspte, gehiaspt, b. en o. w. Hetzelfde

als Kno>pen. Zie aUl.

KNASPER, m. Zie KNOSIT.K.

Y^^K^'P'E.R'EMi, knasperde, geknasperd, b. en o. w.

ficqiK-nt. Nan Knaspen, knap])eien, knospen. — Zie knos-

I'EKEN.

— KNASPEREN, z. Op-. Vgl. -knosi'EREN.

KNAUWTABAK (wvl. knowtub.vk), m. Gesponnen

tabak bcstcmd om gcknauwd te worden, fr. tabac a rndcher.

—KNECHT, z. Glide-, Guide-, Hand-, Klovc-,

Taarwe-, Taiic-, Tarwe-, Terwe-, Trouw .

KNECHTEBROKiKE, v. Smaadnaam dien men

geeft aan cenen jongen. Eene onbeschofte knechtebrokke.

— Een meisejong dat knechtemanieren heeft. Die knech-

tebrokke s])eelt ook met de marbels.

KNECHT^EiJONGEN, m. Knechtje, knaap, fr.

garjoii. Do school voor de knechtjongens. Een hoop

knechtjongens volgden hem na. Een arm knechtjongentje.

Die knechlcjongen is boos.

— Zoon, fr. fils. Hij heeft drie knechtjongens en een

meisejong, Ir. il a troisfih et une fille.

KNECHTJES-DIJSENDAG, m. Zie.sLunKKTjES-

DAG.

KNECHTRIJP, adj. Halfrijp, koeiherdersrijp.

KNEEBOUT, m. Soortvan dikUelukke of nieuwj.iar-

wafeltje met eene laag meelsuiker van binnen. Anders ook

Splelruile genaamd.

KNEEDSEL, o. Geknced deeg, (r. pate park.

KNEEKER, m. Een vogeltje, in de wetenschap/>«;-

i^illa caiiabiita, fr. linoitc comn^niic. De kneeker is geheel

grauw, gioot omtrent lijk eene kleene musch, en wordt

somwijlen Boschkneeker gehecten, ten onderscheid van

twee audere kneekers die minder zijn, t, w. den dnineknec-

kcr of frioen, (grauwkleurig met zwarte linien ?) en den

sterreknecker of iviotvi,fringilla linan'a^ fr. sheriii.

—KNEEKER, z. Bosch-, Busch-, Dnine-, Sterre-,

Veld-.

KNEEPDICHT, o. Dus wordt \\ei piintdicht, fr.

epigraiium; gcheeten bij Vaelande, die er, onder andere,

deze twee staalljes van geeft :

Gy slaegt my alles af, heel bot,

Tot achter uwe dood; soo lange?

We), Taey-vuyst, syt gy niet heel sot,

Gy weet wat ik verlange.

VerneI's hccft ecnen neus, 'k bekenne 't sender mallen,

Maer buylen syncn neus, Vekneus heeft niet met alien.

KNEEUWELEN, b. en meest o. w. Het gedurig

kneeuwen, traagzaam het voedsel kauwen, knabbelen, knib-

belen. Eenigen zwelgen te spocdig door, anderen kneeuwe-

len te lang. Hij zat te kneeuwelen alsof hij het niet en

mocht. AVaaraan kneeuwelt de katte daar?

— Herkauwen, kwenelen, helkeren, fr. nimincr. De
koeien kneeuwelen.

— KNEEUWELAAR, m. KNEEU\VEL.\.\RSTER, KNEEUWE-
LEGE, V. lemand die kneeuwelt.

— KXEEUWELrxG. V. De daad van kneeuwelen.

— Voedsel dat gekneeuweld is.

— Eene vrouw die Icneeuwelt. — Zie -ING.

KNEEUWEN (wvl, kneewen), kneen-vde, ge-

knccmt'd, b. en o. w. Knauwen, kauwen, knabbelen.

lemand kneeuwt aan zijn eten, waneer hij traag en lange

knabbelt, hetzij omdat hij slechte tanden heeft, hetzij omdat

hij met tegenzin eet,

KNELDJE, V. Zie knai.ie.

KNEU, m. Het neusgeluid van eene koe die neunt. De
koe gafeenen knexi.

KNEUKEL, m. Ziede Wdb.
— Kinkel, domme vent, fr. loitrdaiui.

KNEUKELAAR, m. Zoo noemt men een pecrd dat

kncukclt. Zie kxeukelen.

—KNEUKELAAR, z. Motje-, Putje-.

KNEUKELEN, knenkclde, heb gekneukeld, o. w.

De l;ncukcl5 uitsteken in het schrijveu, de pen houden met

kromrae vingeren. Hij kneukelt. Ge moethem dat kneukelen

onOeeren.

— Marbelspel bij 't welk hij, die vcrliest, de geslotene

vuist neer op den grond moet houden, opdat de winnaar

met zijnen marbel een zeker getal keeren tegen de knokels

aanschiete. Zij hebben gekneukeld.

— Wordt gez. van een peerd dat recht staat op zijn koten,

fr. y»/ esi droit sur ses boulfts, zoo dat het lichtelijk neer-

valt op de knie'n. Een peerd dat kneukelt wordt een kncu-

kelaar genoemd.

KNEUKELGESCHRIFT, o. Verbrokkeld geschrift,

letters die al in hoeken en haken zijn. Kneukelgeschrift is

somtijds wel leesbaar, maar krabbelgeschrift niet.

KNEUKELPUT, ni. Een marbelspel waarbij elk

eenen marbel rolt naar eenen kuil of mok, en hij die wint,

een zeker getal marbelscholcn mag gcvcn op de kneukels

van den verliezcr.

KNEUKELZIEK, adj. Wordt gezeid van brood dat

niet genoegzaam is gekneed en doorwerkt geweest. Kneu-

kelziek brood, fr. dupain caffi. Dat broftd is kncukelziek.

KNEUNEN , kneitnde (wvl. ook kiieimdegc, zie imper-

fect), /lib gek/icti/id, 0. w. Hetzelfde als Neunen.

KNEUTE, V. Een kind dat vcel knotcrt en nooit te

vredcn is.

KNEUTEL, m. ZieKNUTTEL n roer-om.

KNEUTEN, kneutte, heb gekneiit, o. w. Kneuteren,

knotcrcn, zijne misnoegdheid knorrende uiten, gelijk eene

kneute. Meest gebruikt langs en binnen de Oostvl, grenzen.

KNEUVELEN, kneiivelde, gekneuveld, b. w, Het-

zelfde als Knev-len, sterk binden, boeien, fr. garrotter.

KNEUVELTARWE, -TERWE, v. Soort van

koorn met getakte aren, d. i. net twee of dric kleene aten

aan de groote aar, Ir. ble de miracle, blc d'abondancc. De

kneuveltarwe geeft gemeenlijk veel graan.
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KNEU2ELEN, l;nciizeUle,gekncuzfld, b. w. frctiuent.

vaa Kneuzen, fr. meiirtrir.

— Afl. Kneuzeling, v. Hij had eenige kneuzclingen aau

het hoofd.

—KNEUZELEN, z. Af-.

KNEVELBURSTEL, m. Eeu borslcltje om den

knevelbaard te sliijkcn en op te poelsen, Ir. brassed mou-

staches .

KNIBBEL, KNIPPEL, KNUPPEL, KLIB-
BEL, KLIPPEL, m. Kkippel, korte slok, fr. gonrdin.

— Elk van de twee pkute slukkcn liout waarop de

kusseas liggen van eeu gareel, fr. attcl. De klippels van een

gareek De ecnc klippcl is gebroken en n:oet veinieuwd

worden.

— Bij kantwerksters. De knippcl of klippel van den bout

is het deel waar de vitgers op loopen, in tegenovcrsteUing

van den toortel.

— Knibbelvers, khppelvers. Knippels maken. « Jan

maakte de dichtjes voor Moeders feestdag, koddige knippels

die geheel 't oudcmanhuis vergeesligden. > (K. Callebert.)

— Eene homp broods, een dikke boteihani, cen groot

stuk kruidkoek, enz. Hlj bracht niij eenen knibbel zoetekoek

mede. Is dat een knibbel, of kluppel

!

— De Idepel van eene Idok.

— Zie KNcrTEL.

KNIBBELBONDEL, KNIPPELBONDEL,
KLIPPELBONDEL, m., mv. -io«(&&. Een bondel

hout bestaande uit stoldcen en met twee wissen gebonden,

anders ook Poorter genaamd.

KNIBBELEN, knibbeld^, geknibbeld, b. en o. w.

Eenen knibbel werpen, met knibbels gooien. Hij kaibbelde

zijnen stok in dc takken. In eenen notenboom knibbelen.

Ook Knippelen, Kiippelen, enz.

KNIBBELEN, kmbbcldc, heb geknibbeld, n. w. Kin-

derspel beslaaude hieiin dat twee of drie gezellen betute-

Ungs eenen penning of ccueu marbel van eene keldervalle

laten afiollen of tegen eenen muur doen terugbotsen, tot

dat beide 1-en.iiugeQ ol marbek butlen, of op eene span

nabijkomen, in welk gev;d de eene wint en de ander verUest.

Ook Pierlen en JIurcn genaamd, eng. to nibble.

KNIBBELKOEK (wvl. knibbelkouke, zie ou), m.

Dunne platle peperlioek van geriugo soort. Op kermissen

en marktdagen kapt men knibbelkoeken.

— KNIBBEIKOEKKAPPER, m. lemand die met een bijltje

eenen knibbelkoek in een bcspioken getal liouwen tracht

door te kappen en in twee stidcken te schcklen : indien hij

dat kan, de knibbelkoek is aan hem gratis; kan hij datniet,

hij verliest den knibbelkoek en den prijs crvan meteen.

KNIBBELSPEL, o. Het spel van 't knibbelen. Zie

KMBBEIEN.

KNIBBELVERS, KLUPPgLVERS, o. Vers

zuntler kimst, gclijk oiigelecrde lietlen cr maken. Hij miek

daar al ras eenige knippeiverzen.

KNIE, m., mv. knie'n. — Xoch van knic noch van
^llcboge weten, zie Er.LEBOOO.

—KNIE, z. Kalver-, Klutse-, Kraai-, Melk-, Schijt-,

Slijm-; vgl. Kruikenie.

KNIEBANDEN, kniebandJe, heb gekniehand, b. w.

Den kop van eene koe met ccnc koorde aan haren voorpoot

verbinden. Men kniebandt de koeien die wilil en levendig

zijn. Mone gcknicbande koe kan niet loopen noch springen.

KNIEBUIKEN (wvl. -buken), knicbuikte, gekme-

buikt, o. w. Den knie buigen, knikkebeencn. Kniebuiken

onder het gewicht van eene vracht. Hij kniebuikt ervan. AI

kniebuikendc gaan.

—KNIEDE, z.,Kalver-, Melk-

KNIEDIEP (bij 't volk kniediepte, zie -DE), aiij. en

bijw. Zoo diep als de knie hoog is. Hij stond kniediep in

't slijk. Ga maar door die beek : het water is maar kniediep.

— Het cng. knee-deep, ii.enfonceJiisgu'aitx genoux.

KNIEDIK (bij 't volli kniedikte, zie onder -DE), adj. en

bijw. Zoo dik als een knie. Het is dezen nacht kniedikke

gevrozeu.

KNIEHOOG (bij 't \o\]l kniehoogde, zie -de), adj. en

bijw. Zoo hoog als de knie. De zate van den stoel is knie-

hoog. Kniehcog opspringen. « Eene stellinghe van houte,

knye ooghe, daer de heeren op ghyngen. 5 (Kronyk v.

Brugge.)

— KNIELD, Z.Door-.

KNIEPE, v. Knuppel, liompje brood, fr. chanteaii,

/noneait de pain. Keernemelkpap met roggen kniepen.

KNIEZELING, v. Hetzelfde als Krenseling, b. gre-

naille. — Zie -ING.

KNIJFTIG (wvl. KNIIFTIG), adj. Kittig, puntig, sier-

lijk aangeldecd, wel opgezet. .

KNIJSGLAS, o. Een glas drank dat men aanveerdt

om hot geweldig aandringen van iemand.

KNIJSPENSE, KNIJSPINSE, v. Wordt schcl-

denderwijs gezeid van iemand diealtijd knijst en laslig valt

om lets to bekomen, plaagsteert.

KNIJSPOT, m. Knijzer, pnitlelaar, gcmelijk mensch.

— Vklw. knijspotje, cen kopje thee of kaffie, dat men

aanveerdt op het knijzen en aandringen van een ander.Xeem

nog een knijspotje. Hij dronk nog een knijspotje. — Vgl.

Knijsglas.

— KNlj.spoT,\CHTIG, adj. Pruttelachtig, gemelijk.

KNIJZEN, knees (wvl. scherpl. ee, zie duige.n), heb

geknezen, o. w. Gemelijk zijn, gramstoorig zijn, pnjttelen,

kl.agen, fr. etre chagrin, dir/icile, plaintif. Zieke menschen

knijzen gemeenlijk. Dat knijzen steekt mij tegen. Altijd

knijzen en klagen. Dat kind loopt gedurig al knijzen : ik

geloof dat het ziek is.

— Knijzen en palHlkn, zie paluli.en.

— b. w. Drenzen, iemand lastig vallen met hem gedurig

enverdrietig lets tewagen (gelijk dikwijls de l^inderen doen).

Het kind knijst zijne moeder. Het knees ha.ir zoo lang tot

dat het bekwam hetgeen het vroeg. Het dochterken knees

zijnen brocder om te mogen medegaan. Hij wilt niet gekne-

zen zijn. Hoe meer men hem knijst, hoe min gij zult be-

komen .

(De priesters) mogen noyt, hoe seer geknesen,

Min als voor tien stuyvers (misse) lesen.

(Vaek-mde.)
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— Plagen, kwellen, fr. chagritier^ i^cxcr^ importttTier.

'K hoor, j.'y moet het jonk weer i?iysen.

(Vaelaude).

Soo gj- van staken spreckt, het spel nioet langer duren,

Al is 'et midder-nacht, en daer by nog twee uren.

Dit kniesen maekt 11 gram. Ten lesten springt gy op
En wilt soo henen gaen met eenen doDen koj).

(L. Demeyer.)

KNIJZER (wvl. KXIZEKJ ni. lemand lie knijst. Een
knijzcr ^a^ ten jo gen.

— Sooit van mnilband met uagels doorslegen wier pun-

ten uitwaaits steken. Wen doet de kalvers eencu knijzer

aan, cm ze te b;.letten de koeien in de weitle te zuigen.

Vgl. Kattelcnijzer, en zieMOXKEL.
— Knijzers van koortsen, van jicht, enz., koortsige ol

jichtigehuivering, flauwe gewaaiwording van koorts of van

jicht. Knijzers van koortsen gevoelen (maar de koortsen

niet). Hij lieeft gistercn knijzers van kozjjntjes, van tand-

jiijn geliad. Zie KNJJZING.

KNIJZIG, adj. Gemelijk, lastig, verdriclig, fr. chagrin,

difficile. Zieke mensclien zijn knijzig. Eeneknijzige vroiiw.

— KNIJZIGHEID, v. De staat of hoedanigheid van knijzig

te zijn.

KNIJZING, v. Het knijzen.

— Flauwe gewaarwording van koorts, van reumatijs,

enz. Knijzing van kozijntjes (voetjicht) hebben of gevoelen.

Zie onder itNljZER.

—KNIKKEN, z.Ja-.

—KNIKKER, z.Ja-, Lood-.

KNIKKERAARDE (wvl. -eerde), v. Bezondere

soort van potaardc, die veel harder en minder poreus is dan
de gewone potaarde. Dus genaamd onidai men daarvan

boUeketten en veel knikkers bakt. Een pot van knikkeraarde

wordt simpel weg knikkerpot genaamd.

KNIKKERPOT, m. Aarden pot gebakken uit een

bezonder klci die weinig poreus is. Men gebruilct Icnikker-

potten om boter, groensels, visch, enz. in te leggen ; want de

knildierpotten laten den pekel niet doorzijgcn. Olie in cenen

knikkeipot.

KNIP, m., zondermv. Het knippen.

— Afgesnoeide takkelingen van boonipjcs. De Icnip van

eiken plantsoeuen.

— Op den knip, op het uiterste puntje, sprek. van icts

dat staat om te vallen, om los te springen, om voort te

varen, enz. De muizeval op den knip zetten. De horlogie

.

staat op den knip van te slaan. Op den knip crgens aanko-
nien. De postwagen stond op den knip van te vertrekken.

— Zie NIP.

KNIPPEL, m. Zie kn'IDBel.

KNIPPELBONDEL, m. Zie knibbelbondel.

KNIPPELEN, knippcldc. gcknippdd, b. en o. w.
Zie KNIBKEI.EN. I".

KNIPPEN.KNUPPEN.NIPPEN, NUPPEN,
IPPEN, UPPEN, OPPEN, o. Zaadhuisvan ^tvlasch,

knot, fr. iete de tin. Een ilik knippen. De knippens bevat-

t«n het lijnzaad. Dl '.;:.ippcns afrepelen, droogen en booten.

— Vgl. Haib. 474.

— Kil. Knippe olt knippene van vlas, perica>piuin,

siJiqua lini.

— Fig. Een beetje, een kaantje, een weinigsken. Een
knippen boter.

KNIPPEN, h-.ipte, hch geknipt, o. w. Eensklaps
* afvallen, losspringen, enz. sprek. van ietsdatdaartoe dreigde

en licht stond.

— Op het knippen, hetzelfde als op den knip. Zie kkip.

KNIPPENKAF, HIPPENKAF.o. Kafvan gedor-

schen vla-^liippens.

KNIPPER, m. IManskleed dat de armen en het lijf

bedekt, met spilsafloopende slippen, fr. une queue de

morne, habit en queue dc mortie. Eenen knipper dragen.

Zijnen besten knipper aand. en. Een knipper van fijn laken.

KNIPSCHAAR, KNIPSCHARE, v. Bij goiid-

smids, enz. Soort van kiccne tang met omgebogen stangen

wierplatte en scherpe uiteinden dienen om metalen draden

in stukken te knippen.

— J:!et is knipiciiare, wordt gezeid b. v. van een week-

ofdagbladdat bijna gansch en geheel gevuld wordt met
artikels en nieuws uit andere gazetten geknipt. lU lees met
geenie die gazette, 't is knipsch-are.

K.ni'PVliiQ'E.KF.li.knipvingerde, geknipvingerd, o.

w. Knippen met de vingcrs, de vingers langs den duim doen

necrghjden in de hand zoodat er een knipgeluid uit outsta.

Hij knipvingerde van vreugdc en voldoening.

-KNOBBEL, z. 1-lereciju-.

KNOBBELDE, adj. Dat knobbeU heeft. Een knob-

belde stoli. Knobbelde rapeu.

KNOBBELGERST (uitspr. -geste, zie RS), v. Soort

van gf.rst, auders ook Panieele genaamd, diencude meest

om zwijnen te vetten, en ook om bier te brouwen.

KNOBBELRING, m. Vingerring waar een gesleenle

ingevat is, fr. bagne.

'KNOCHTEN, bij Kil., zie knokken.

KNODDIG, adj. Schoon, bevallig, aangenaam, h.joli,

gentil,vdii dmgen sprekende. Een knoddig verhaal.Die boek

is knoddig geschreven. Een Icnod^lig schilderijtje.

— Niet te verwarren met Koddig, Iduchlig, fr. coinique,

facetieux.

— Afl. Knoddigheid.

KNODSEN, knodste, geknodst, b. w. Slaan met eene

knods of met lets dat er op trekt. lemanJ knodsen (hem

knodsslagcn geven). lemand knodsen met de vuist, met
eene kolve, enz.

— Men zegt ook Den vuist 0/ de kolve knoJien iegen

icinand, op iemand; doch met dit verschil dat men in de

eerste zegswijze de aandacht roept op den lijder die geknodst

wordt, en in de tweede op den werker die knodst. Zoo zegt

men : Van wanhoop zijn hoofd tegen den muur knodsen;

en niet Van wanhoop den muur linodsen met zijn hoofd.

— o. w. Met eenjn harden bons op iets aanstooten. Hij

knodste met zijn hoofd tegen den muur. Zij sloegen raal-

liander dat liet knodste.

— KNOOSING, v. De daad van Knodsen. lemand ^>nc

knodsinge geven. Eene knodsinge krijgen.

KNOEDEL, ni. Zie knutxel.
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KNOEIEN, knocidc, geknoeid, b. w. Wc.nl! in

't Noorden van Brugge gebniikt voor Uit moedwil plagen,

smadelijk hehandelen, fr. coionner. Ge moet mij niet

knoeion. TIlj zoekt zijnen gebuur te knoeien overni v/aar

hi) kan.

KNOESEL. m. Zie KNOEZuL en de comp. akl.

KNOESELEN, knoeselde, heb geknoeseld, o. w. Il't-

zelfdc als Kiinozelen.

KNOEZEL. KNOESEL, m. Enkel, enklauw, fr.

chrvfUe dii p!,-d. Den knoezel kwetsen. De knoezcls t'ti'^n

malkandcr slaan.

—KNOEZEL, —KNOESEL, z. Binnen-, Builoii-.

KNOEZELEN, knoezelde, lieh. geknoezeld, o. \v. Do

knoezcls tcijen inallcander stooten in 't gaan, den hiel van

den eenen voet tegen den enklauw van den anderen slaan,

fr. se caliper. Hij knoezelt zoodanig dat er liet bloei! bij

vloeit. Wonden hebben van te knoezelen. Hij gaat al

knoezelen.

— Men zegl ntik Knoeselen, KnoezeNoetcn, Knuizen

:

en schertsender wijs Kallemahij slaan, Kwintcn irgen

Kwanten slaan, of Manten tegen Kalle slaan.

KNOEZELVOETEN. knoezelvoeite, heb geknofc,!-

voet. o. w. Hetzelfde nis Knoezelen.

KNOK, m. De mime plaats ofhet kleene plein waar

verscheidene groote straten te samen konien, fr. carrefour,

1. trivium, giiadrh'hnii. Er stond veel volk op den

knok. Ik heb hem gemoet op den knok. Er warcn

eertijds veel knokken waar de tooveressen, zegt men,

's nachts vergaderden. Op Sinte Pieters avond maakte

men te lande vreiigdeviiur op de knokken. Er zijn knok-

ken waar vele huizen rondstaan en een gehucht uitmaken

;

andore zijn geheel bloot en verlaten.

— Blok huizen, fr. pdtc d'habitations. Hij hoeft drie hui-

zen rekocht van dien knok.

— Bij landbouw. Een kleen verheven plein, bijkans geheel

omvingd van grachlen, en dienende om er koornschelven

op te zettcn . Bij sommigen is het ook Een kleen stul; land

liggende te midden de akkers van de welke liet langs alle

kanten afgesneden is; en zoo zegt men : Geene hofstee, of zij

heeft ievers eenen knok.

—KNOK, z. Toover-, Tooveresse-.

KNOKKEN,' knol-te, gel-nokt, b. en o. w. Zoo heet

de bijzondoie nianiervan, zonderhaakje, de keten van eene

djakU-e te viechten met vier, vijf, zes, acht, tien of meer

sehinkels.Om te knok-ken,neemt men op eenmaal drie schin-

kels die men ineen strcngelten vast toehaalt; dan neemt men

eenen vierden schinkcl en hem voegende bij de twee laatste

van de drie voorgaandc die reeds geknokt zijn, stvcngelt men

deze drie wederom ineen op dezelfde wijze; dan neemt men

den vijfden sehinke/ en hem insgelijks voegende bij de

twee laatste Tan de voorgaande, strengelt men ze alweer

op dezelfde wiis; en aldns gedurig voort rond, tot dat de

keten voltroK-ken is. Eene zweep knokken. Wei kunnen

knokken. Leeren knokken. Hoe menigviddigcr en hoe dik-

ker de schinkels zijn, waarmede men knokt, hoe dikker

en hoe zwaarder ook de zweep zal zijn, die men knokt. Zie

KETEN.

Met bet haakje breicn, fr. tricoter an crochet. Zokkcn

knokken. Eene geknokte geldbeurs.

— Men zegt ook Nokken. — Kil. Knochten, knoopcn,

nodare, nectere.

KNOL, m . Een van de namcn die het volk geeft aan de

chicoreikaffi, fr. poudre de chicor/e.

— Den knol iri/^en of den zali kri/^en, zie ZAK.

KNOLDER. KNOLLER, m. Zie kntii.ler.

KNOLLEN, (-noide, heb getnold, o. w. Hetzelfde als

Knullen, knorrcn. Hij knolt van 's morgens tot 'savonds.

Knollen en grollen. Hij knolt en grolt tegen iederecn. Zie

KNUI.I.EN

.

KNOLLER, m. Zie knuller.

KNOLLING, V. Zie knulling.

KNOOP, ni,, fr. im-nd.

— De knoop van eenen vingerring is de steen die er Inge-

zet is, fr. chaton d'Tin annean^ d*7tne bague.

— Bij landb. Kwabbelziekte. Die rapen hebben den

knoop. De knoop is in dat koolzaad. Den knoop krijgen.

De knoop komter in. Zie KW.^nBEL.

— Z^'n hemd eenen knoop geven, zie onder HEMDE.

« Wat zou ik al niet doen om myne lezers plezier te doen ?

He zou eenen grooten knoop in myn hemde legmen, ik zou

hun mvnei?almanak gratis geven, en nog wat kleeneoordjes

er by. ;,(«*)

—KNOOP, z. Lets(e-, Metsenaars-, Metsers-.

KNOOPPEEM, KNOPPEME, v. Soort van gras,

arrhcnntheniin biilbosum AVilld., fi". avoine a chapelt,

chiendent a chapelet. De knoppemeu groeien gulzig en

vermenigvnldigen spoedig in den akker, als zij niet uitge-

roeid worden

.

KNO(0]PRING, m. Vingerring met een ingekasten

steen, fr. ha^ue, ainienii a chaton. Zij droeg verscheidene

knoojiringen op haar vingers.

KNOtOiPROOZE, v. Zoo heet men twee soorten van

huidontsteking, de eene in 't fr. erytheme noiieux en de

andere e'rysipele piistuleu.x.

KNO(0)PTE, adj. Dat knopen of knodden heeft. De

halmen van 't koorn zijn knopte, fr. la iige du ble'est arti-

cnlcc. a des ncvitds.

—KNOP, z. Hommel-, Hondsknoppen

.

KNOPELING. m. Bondel uitgedorsclien .stroo.

KNOPEN, knoopte, geknoopt (wvl. knhpte en knhp-

tege. sreknhpt : zie KT.ANKVERK.), b. w., fr. noiier, enz. in

de Wilb.

— Pcta aan iemands neiize knopen., zie NEUZE.

—KNOPEN. z. Af-.

KNOPJEPAP, m. Gekookte zoete mclk met geklon-

terdo mpclliloem. Knopjepap maken, eten. Anders ook

Klnitjespap L'i^heoten.

KNOPPEME, V. Zie knooppeem.

KNOPPEN, knopte, ben geknopi, o. w. Bij honimel-

kweekers. Wordt gezeid van den hommel of hoppe als de

uitoeblocide bloenien veranderen in die botten die men

hommelknoiijien heet, fr. cAncs de houblon. tcte.'. de holt-

blon. De hommel knopt zeere. knopt niet zeere (de knop-

pen venneerderen dapper, niet dapper). De hommel knopt

wel van de jarc, er gaat veel hommel zijn. De hommel knopt

niet (blijft in de bloeie).
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KNORAANDE, v. Bij onze visschers hetzelfde als

Knorhaan, fr. i^rondin, 1. trigla gurnardtis.

— Te Bragge zegt men Knoraard, m.

KNORAARD, m. Zie knoraande.

KNOR(RE, v., vklw. knorreke{n. Knoest, harde Uiiob-

bel of uitstekend gedeelte van iets. Een boom die al knorren

is. Een hard gezwel is eeneknorre. Eeneharde knorre brood

(eene horap). Een stok met eene linorre (Icnodsestok). Een

knorrelie suiker.

— Knodsestok. Als hij 's nachts reist, is hij gewapend

met eene knorre.

— Knorredrager, roededrager. De knorre van de kerk,

fr. hedeau, porte-verge.

— Een klein verneuteld mensch. Eene knorre van een

ventje.

— Een klomp geld in papier of lijnwaad gewonden,

eene beurs met geld. Hij droeg de knorre op zijne schoere.

Men heeft hem zijne knorre gestolen. — Dikwijls knorreke

(klompje geld). Hij stak het knorreke in zijnen zak.

— Ranw van de knorre, ongekookt zoo 'I men van het

btiik snijdt. Vleesch eten rauw van de knorre. Eene raap

eten ranw van de knorre.

— Kort tabakpijpje, batske, fr. bnUe-gneitle. Met eene

knorie in den mond. Een zwartgerookt knorreke.

KNORREDRAGER, ni. Roededrager in eene kerk,

fr. bedcau, porU-verge,

— Plet bcteekent eig. Knodsdrager, b.portc-masse.

KNORREL, m. Hetzelfde als Knorre, knoest, enz.

eng. hmir, knurlc.

KNORRELEN, tnorrelde, heb geknorreld, o. \v.,

frequent, van Knorren, fr. grommeler. Hij luiorrelde van

onte\'rcdcMilicid.

KNORRESTOK, m. Knods, fr. massiie.

KNORSPEN, knorspte, geknorspt, b. en o. w. Het-

zelfile als Kiiospen; zie aid.

KNORZE (uitspr. knozze, i.k. rs), v. Knor of dikke

knobbel aan 't einde van eenen stok, knods.

— KKORZESTOK, m. Knods, stok met eene knor, fr.

massne.

KNOSPEN, knospte, ^eknospt, b. en o. w. Knappe-

ren, iets eten dat kraakt of ruischt onder den land, fr. gruger,

croquer. Een beschuitje knospen. De kinderen knospen

ruwe appels. De bond knospt aan het been. Een vogel

knospt aan een klontje suiker. Dat beschuitje knospt onder

den tand. Hij eet al knospende. Hij zat da'ar te knospen

dat het een plezier was. — Men zegt ook Knosperen, Knas-

pen, Knasperen en Krospen.

— KNOSPEN, -KNASPEN, z. Af-, Op-.

KNOSPER, KNASPER, KROSPEL, KROS
PER, 111. Kiaakbet-n, fr. coitilag,:.

KNOSPEREN, knospcrde, geknospcrd, b. en o. \y.

Het/elfde als Knospen.

—KNOSPEREN, v.. Af-.

KNO(T)TEREN, hio{t)tcrde, heb gekno<,f\terd, o. w.

i 'efzelfde als ICneuteren, mompelen, pernukkelcn, fr. mur-

tnnrcr, grommeler, ^-}^y doen als een weynich knoterende :

ick moet den nachtdoeck, seyde hy, hebben al waer hy

verrot. » (L. de Huvettere.) — Men zegt ook Knutteren.
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KNUDDEL, m. Zie kntjttel.

KNUF, m. Korte drooge hoest, bij AVeil. ICnch en

Knuch genaamd, fr. ioux seche. Hij heeft eenen knuf die

niets goeds voorspelt. Een drooge knuf.

KNUFFEL, m. Zie knuttel.

KNUFFEN, knufte, Imb gekmift, o. w. Eenen kor-

ten droogen hoest hebben, kuchen. Dat kuffen banit niij

onrust. Het is reeds twee maanden dat hij knuft.

KNUISEL (wvl. knusel, zieui), m. "Wordt in.som-

mige streken gezeid voor knoezel dat meest overal gebmikt

is. Mijne voeten doen zeer en niijne knuisels zijn gezwoUen.

KNUIST, ra. KNUISTE fwvl. knudste, zie ui), v.

ICnoest, knor, hobbel, bunt. Een knuist brood (homp).

Een knuist hamraevleesch. Die akker ligt al in knuisten en ^
knorren. De keuten zijn knuisten. Een hard gezwel is eene a
knuiste. De knuiste van een been. ^
— Troetelkind, lieveling. Hij is de knuist van zijn' vader.

Hij is er de knuist

Al waren er duist. (*'*)

—KNUIST, z. Hespe-.

KNUISTER (wvl. KNUUSTER), m. Hurde, fr. claie,

om de groote knorren of aardkluiten te kleeneu ^to brekcn)

op den akker.

KLUIVING{E, v. Afval van eene geslaclile koe, zoo-

als de kop, dc pooten, hert, longer en maag. — Meest

gebmikt aan en binnen de Oostvl. grenzen.

— Ivil. Knuvven = kluyven.

—KNUIZELEN, z. Af-.

KNUIZEN (wvl. KN0ZEN), kmiisde, heb gekniiisd,

o. w. Hetzelfde als Knoezelen.

—KNUL, z. Steen-.

KNULDER, m. Zie knuller.

KNULLE, v., altijd gebnukt in 't mv. knullen. Prul-

len, onnoozele woorden, beuzelarijen, dwaasheden, fr. niai-

seri'es, m'gnuder/es. Het zijn al knullen. Knullen vertellen.

— Kramers heeft Kmd, m., fr. niais, nigaiid.

KNULLEN, kmdde,*!ieb geknuld, b. en o. w. Bin-

nen 's monds spreken of zingen, mommelen, mompelen.

Hij Icnulde eenige onverstaanbare woorden. Dat is geen

zingen, maar knidler. Omdat hij het lied niet wfil kon,

knulde hij met de anderen mede.
— Knorren, morren, preutelen, fr. inurnitirer, grogner.

Altijd knoteren en knullen . Hij knulde omdat hij dat werk

verrichten moest. Op iemand kniUlen. Ge moet daar alsan

zoo niet knullen.

— Men zegt ook KnoUen.

-KNULLEN, z. Achtcr-.

KNULLER, KNULDER, KNOLLER, KNOL-
DER, in. Knonepol, pruttelaar, fr. grog/iard.

KNULLING, KNOLLING, v. Het knuUen. Het is

tlaar allijd kindling en geknor.

KNULTE, V. Knol, knobbel, oubbel, knoest, hobbel,

hoogte, groot of kleen. De kuulten van eenen doornstok

Dat land ligt geheel in hulten en knulten. — Vgl. hulte.

KNUPPEL, m. Zie knibbel.

KNUPPEN, o. Zaadhuis van 't vlas, fr. teU- de lin.

Zie KNIPPEN. — Vgl. Halb. 474.
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KNUTTEL, KNUDDEL. KNEUTEL, KNOE-
DEL, NOEDEL, KNIBBEL, m. Deegbal van meel

oil kroiilirii in water of mejk gekookt, fr. noiidle, nouille.

utels eteii met eene saus van boter en suiker.

— Knuttel wordt te Brugge gebruikt voor Keutel, fr.

ttin, zie KITTEL.

KNUTTEREN, knntterde, heb gekmctlerd, o. w.

ICnciiUrcn, miiin| elen. — Zie kno(t)teren.

—KNUTTEREN, z. Doorknutterd.

KNUTTIG, adj. Gemelijk, misnoegd en knorrig, fr.

de ihauvahc hitmeiir, ine'content, fdche.

—KO, z. Jute-.

KOBBE, v., rav. kobben. Kuif, vederbos op het hoofd

van eenen vogel, fr. huppe, touffe deplumes. Eene hen met

eene kobbe. De kobbe van eenen kemphaan

.

— Hoofdhaar dat dik, wollig of gekruld staat, fr. clieve-

hire. Eene schoone kobbe hebben. Zijne kobbe krult. De

kobbe schudden. De kobbe aisnijden. Eene borstelige

kobbe.

— Tros tabak aan eene gestopte pijp ; auders gezeid een

hul. Eene pijp vullen met of zonder kobbe. De rook van

de kobbe straalt in de keel . Ge moogt hier smooren maar

zonder kobbe.

— De bol van eenen hoed, of van eene klakke, fr. la

forme d'un chapeau. De vooie is versleten, maar de kobbe

is nog goed. « Moet gy geenen hoed hebben met een hooge

kobbe? — Jae seker. » (Vaelande.)

KOBBE, v., mv. kobben, vklw. kobbeke(ii. Spinnekop,

ook Koppe en Koppel geheeten, fr. araignee, eng. cob.

lirne groote, kleene, dilske kobbe. «Een kobbeken dat zat en

-P .11. , (J. B. Decoite.)

— De kobben ztillen in zifnen mond nict spinnen, zegt

men van iemand die veel praat of drinkt, fr. cet homme
n'a pas lapepie,

— Kobben, v. mv. Zoo heet bij 't volk eene hofbloem,

in de wetenschap Xigella Damascena, fr. nigelle de

Damas.

—KOBBE, I - KOPPELi, z. Olie-, Spinne-.

KOBBEBIJTERTJE (wvl. -bitertje), o. Een

' _' Itje, ofik Kajiellevogel geheeten .

KOEBEGESPIN, o., zonder mv. Spinnewebben, fr.

. i d'araignee. Het kobbegespin afvagen. Het eerste ge-

I ! i is kobbegespiu. Kobbegespin op eene wonde leggen om
I bloed te stelpen. « Wiens tonghe ghenaecte gheen

\;/iespin. * (Ed. De Dene.) «:Laetin tkcelgat groeyen

; Qncopgespyn^ d. i. eet en drinkt altijd. (Id.)

KOBBEJAGER, m. Raagbol. Met den kobbejager de

! Ueu afvagen. — Fig. Een mensch met verstieuveld liaar.

N iat een Ivobbejager!

KOBBEKEI, KOPPEKEI, m. Vuursteen, kiezel-

^iceii, fr. Kiilloii, si'lex. De koppekeien vindt men veel in

eenige zandige streken van XHaanderen. Vuur slaan uit

eenen kobbekei. Groote, kleene kobbekei. De kobbekeien

zijn veelal rond. De jongers werpen met kobbekeien. Die

akker krieU van de kobbekeien.

KOBBE-LANGPOOT, v. Zie kopfel-langpoot.

KOBBENET(TE, v. Spinneweb, fr. toile d'araignee.

Ue kobbeuetten afvagen. Dat huisje hangt vol kobbenetten.

De vlieg v^rnestelde in de kobbenette. « Waer veel vliegen

zyn, daer vindt men ook veel kobbenetten. » (C. Duviller^.)

— KOBBENETTEN, kobbenette, gekobbenet, b. w. Ragen,
van spinnewebben zuiveren. Het huis kobbenetten. Zij

moet nog kobbenetten

.

— KonBEXETTER, m. Kobbejager, raagbol.

KOBBEROOD, KOBROOD, o., zonder mv. Het-

zelfde als het fr. couperose, dat is vitriol gevormd uit de

verbinding van zwavelzuur met zink, ijzer, of koper.

— Wit kobrood, \x. couperose blanche, nu in de apotheek

iidfate de zinc genaamd.

— Groen kobrood, fr. couperose verte, nu in de apo-

theek sulfate defer geheeten.

— Blauwe kobrood, fr. conperoiise bleue, nu in de

apotheek sulfate de cuivre.

— Dit woord, even als het fr. couperose, is waarschijnlijk

gevormd van koperrood.

KOBBESPINDER, m., KOBBESPINNE, v.,

vklw. -spirdertje, -spinnetje. Jvaam dien men in eenige

streken geeft aan den KapeUevogel of Bietjesstekker, in de

wetenschap saxicola rubetra, fr. traquet tarier. — Ook
Kobbebijtertje. •

KOBROOD, o. Zie kobberood.

KOCHEL, KOGCHEL, m. Inzet, zaad, hetgeenelke

speler inlegt, fr. misc. Zijnen kochel zetten. Hij heeft nog

zijnen kochel niet gezet. Zijnen kochel hebben (zooveel

winnen als men ingezel had). Ik heb reeds mijnen kochel.

Ik heb ^'ier(centen, marbels, enz.) boven mijnen kochel (d.

i. ik win er vijf, t. w. mijnen kochel en nog vier er boven).

KOCHELAAR, m. Een fablier dat dient om te koche-

len, doch vooral eene soort van kleenen gladden kalijksteen,

fr. amulette, talisman.

— Zie ook onder kochelen 2°.

KOCHELEN, kochelde, heb gekoclield, onpers. w.

Jongen, winst bijbrengen, sprek. van den kochel of inzet in

het spel. Het zal kochelen.

— Ook persoonlijk gebezigd, sprek. van iemand die een

rechten voorpoot van eenen mol, een kalijksteentje, of een

ander fablier, fr. amulette, in de techte hand of in zijnen zak

houdt om in eene onderneming te gelukken, in het spel te

winnen, enz. Hij kochelt altijd als hij speelt. Kochel een

bcetje voor mij, dat ik winne. Gij kochelt niet wel, want gij

houdt het kalijksteentje in uwe linkere hand, in plants van

in uwe rechtere.

—KOCHELEN, —KOGCHELEN. z. Aan-.

KOCHELEN, kochelde, hch gekochehl. o. w. I.ulle-

potten, tnitselen, geen voortgang doen in "t werk. D.it is

altijd kochelen .— Ook Kachelen . \'gl. rachelen := roclielen.

— Afl. Kochelaar. Dat duurt altijd lang, hij is gelijk een

kochelaar.

*KOCKE, bij Kil., zie kokkenha.\n en kukkel-

H.\.\NTJE.

KOCKELOEREN, Mj Kil., zie kokeloeren.

KOCKERILLEN. I'ij Kil., zie kokkerullen.

KOCKILIE,KOCKILIKEN,bijKil.,zieKOiaELjE.

KOCKWTVOGHEL, bij Kil., zie kokkuit.

KODDE, v. Bij Kil. cVar^ (knods) en £«/«« (roede).



KOE — 480 — KOE

« Moort-priemen, gheslepen peeden, codden, vorcken. »

(Cost. V. Iper.)

— Van de kodde geven, met drifrig geweld iets verrich-

ten, van de neute geven, fut geven. De muzikanten gaven

van de kodde (speelden met veel kracht en ijver).

— Steert, bez. afgeknotte steert van eenen hond, 1. cauda.

Het koddeken van eenen hond, van een zwijn.

— N. Despars zegt UI, 439 : « Ten andren cant stont een

zotkin, pissende deurgaens goeden rijnschen wijn-; endeup

die derde cant was een wilderaannekin van genter taylgie,

uit wiens codde insghelijcx 00c continuelick rooden wijn

sproot, telex behouve. »

—KODDE, /.. Hage-.

KODDEVINNE, v. Spotnaam dien men geeft aan een

slecht mes.
Mes, messinne,

Puidevlader, koddem'nne,

(Kinderrijmpje.)

KODUINEN, b. w. Zie kaduinen.

KOE {niet koei), v., mv. koe'n en koeien, vklw. koetje

en knelke, fr. vache. Zie KOELKEN.

— Men scheert geene koe op een haar, men ziet zoo

nauw niet, een kleentje kan de zake niet maken, het komt

op geen beetje aan. Vgl. haar.
— Hoe dat eene koe eenen haze vangt ! zegt men schert-

sende om zijne bewondering uit te druklcen nopens eenen

lulcslag dien een dwazerik doet, enz.

Tes messelijck waer een coe vangt eenen hose.

(A. Biins.)

— Die geen koeien heeft fnoet geen gers pachten^ die

het voordeel van iets mist, heeft er ook het nadeel niet af.

— In 'tjaar hlok ah de uilen kraaien en de koeien ?net

patynen gaan, zie BLOK.

— Eene koe dri/ven, leeden, zie onder DRTTVEM.

— Eene koe op den rik houden, zie RIK

.

— Eene hongerige koe en oort niet, spreekwoord ; zie

OORTEN.
— Een koetje melken, zie HCELKEN.

— De handel van eetie koe, zie HANDEL.

— Bij timm., enz, Soort van windas dat men gebruikt

om b. v. den reep van eenen schalk .".an te halen. De lioe

bestaat uit eene stake die men schuins in den grond vestigt

:

aan die sta,ik zijn twee armen waaiin eene vertikale as

diaait die het /ta/^heet en de koorde opwindt. Men draait

het kalf bij middel van dwarsstoklcen die in zijnen kop

zitten; en de koorde die men dus opwindt wordt gemolken

(zie MELKEN).

—KOE, z.Band-, Peister-, Prijs-, Schip-, Steek-, Varrc-,

Varwe-, Veire-, Verwe-jIWacht-, Wepel-.

KOEIALB, v. Mestgier van het vee, fr. purin de

vache.

KOE(I)BEENDE, adj. Wordt gezeid van een pe^rd

of ezcl wiens achterpooten, gelijk die van eene koe, binnen-

waarts gekeerd sta.in en bijkans aan elkander rakcn. fr.

jarrete'.

— Ook'van menschen . Hij is koeibeende

.

KOEIBEESTlE, v., meest in 't mv. kocibeesten.

Hoornvee, fr. hltcs a comes, gros be'tail. Er waren vele

koeibeeste]i_ter niarkt. « In dien strooptocht dreven sy vele

peerden ende coeyheesten mede. » (Pauwel Heinderyck.)

KOE(I)BELLE (wvl. ook -balle, zie l), v. Eene bel

aan den hals hangende van eene koe, bez. als zij in de

bosschen weidt, ora ze bij 't geklink der bel gemakkelijk

op te sporen. « Eene vrauwe die drouch de tunne, ende die

tunne was beneden up de voeten behangen int ronde met
coebcllen. » (Kronyk v. Brugge.)

KOE(I)BIES,KOEBIEZE,v. KOEBIEZEM, m.
Soort van biezem, anders ook Papbies geiiaamd, /uncus
cottglojneratits L. Q'o.jittKiis effui.7is L.

KOE(I)BILK, KOEIBULK, m. Weide waai de

koeien geheele dagen op loopen en grazen. Zie bllk.

KOE(IiBOER, m. In tegenoverstelling van Peerde-

bocr, hetzclfJe als Koeihouder.

KOE{I)BULK, m. Zie KOE(i)BtLK.

KOE;IjDISTEL, m. Hoogstamraige distel, cirsium

paliistif, inaar dunnervan Stengel en smaller van blad dan

dc Peerdedistel.

KOE(I)ELDER, m. Uier van eene koe. Zie elder.

-KOEIEN, zie Overkoeid.

KOEIER, m. Koeiherder, poester, fr. vacher.

— Vgl . Schaper (schaapherder).

KOE(I HAAMDE, adj. Wordt gezeid van peerden en

ezels wier achterpooten naar binnen gekronid staan gelijk die

van eene koe, ix.jarrete.

— 't W^ordt ook gezeid van eenen mensch wieu de knie'n

binnenwaart gebogen en dus kromme beenen heelt, fr.

cagneux. — Zie HAAM.

KOEIHERDEREN, koeiherderde, gekociherderJ.

b. \v. Opbraden, lichtjes braden, sprekende van vleesch dat

men lichtjes braadt om het te langer te kunnen bewaren.

Het vleesch koeiherderen. Gekoeiherderd vleesch. — Vgl.

KOEIWACHTERZACHT en KNECHTRIJP.

KOE(I)HOUDER, m. Landbouwer die koeien heeft,

maar geen peerden.

— Niet te verwarren met Koe(i)hoeder {poester, koeier),

fr. vacher.

KOEiI)HURSEL, m. Bijspauw, Hommel in Hull.

en Brab., fr. bourdon, bombus. — Zie PAUW.

KOEiIjKUIP, V. Kleenekuip met twee ooren, waariii

men le zoppe bestelt aan de koeien die op stal zijn ; anders

ook Eemer, Handeemer, Schoudeeraer en Slabbekuip ge-

naamd

.

KOE(I)MELKER, m. Een vogel die in de woordenb.

Geitemclker heet, fr. cngoulevent, tette-chevre. Cole Snake-

vogel gcnoemd ; zie aid.

KOE(l;OOGE, V. Fig. Ronde gesp of beukel die in

grootte en vorm aan de oog van eene koe gelijkt. Over eene

halve eeuw was het een algemeen gebruik van met koei-

oogen de korte broek te sluiten bezijden de knie'n. Zijn

grootvader droeg een driebek op het hoofd, koeioogen aan

de broek, en kousen met rijke klinken.

— Eene plant, anders Schoonooge, fr. nielle des ble's.

— mv. Koe{i)oogen. Bij koks. Hetzelfde als Kalfsoogen

dat Kramers vertaalt door ceufs au niiroir.

KOElI)PAUW, m. Bijspauw; zie pauw.

KOE{IiPLEK(KE, v. Hofstedeken waar men koeien

houdt, maar geen peerden, de woning van een kordwagen-

boer.
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KOE(I)PLOTE, V. Kutser in koeien, iemand die

rondgaat om koeien te koopen die hij dan weder verkoopt,

of om koeien te koopeu voov een ander, makelaar

.

KOE(I)SLIET, n. KOE(I)SLIE, v. Zie sliet.

KOE(I)SPRIET, m. HoiUeu vork om het stroo open

te spreideii tlat dienl tot leger van de koeien op stal.

KOE(IJSTANDE, v. Hooge kuip die 't drinkeu bevat

voor liet vee op stal.

KOE(I)STEERT, m. De steert van eene koe.

— Biestemelk, fr. amouille. De koeisteert wordt van de

menschen niet gedronken.

KOE(I)STRONT, m. — Gelijk een haan op een koei-

stront^ zie HANE.

KOE(IjTEEN (wvl. koetee, rav. koetee'n), m. Ie-

mand die traag is om naar zijne geldkas of wijnkelder le

gaan, die niet geern geeft, die niet mild is, die gierig is. Hij

is zoo een koeteen.

KOE(I)WACHTER, m. Koehoeder, fr. vacker.

— Dobbele kociwachter, zegt men spottende voor Jonge-

ling, fr. j'ouvenceau. « Zy dweylde de prochie rond met

twee of dry dobbele koeywachters aen den arm. > (Duvillers.)

— Vklw. koc(i')wachterken, een vogeltje, fr. bergeron-

nette.

KOEIWACHTERSRIJP, adj. Half rijp. Dieappels,

die peren zijn noch maar koeiwachtersrijp. — Vgl. knecht-

RIJP.

KOEIWACHTERZACHT (wvl -zocht), adj.

Half zacht gekookt, fr. a moitie eiiit. De aardappels waren

nog maar koeiwachterzacht, als hij ze begon te eten.

— Men weet dat de koeiwachters dikwijls, bij hunne

kuddeu, in eenen kuil in den grond aardappels braden,

maar, zoo men gissen kan, zelden braden dat zij gaar en

genoeg zijn.

KOE(I)WAFEL, m., mv. koeiwafels. Eene wilde

plant, anders Koeimoramel, heracleum sphondyliicm L.,

fr. berce hranc-nrsme.

KOEIWORTEL, m. Hetzelfde als Peerdewortel.

Zie aid.

KOEIZOPPE, V. Bij laudb. Water met oliebrood,

rapen, boonenofdergelijkc dingen samengekookt tot voedsel

van het vee, fr. buvee. De koeizoppe koken . Eene magere

koeizoppe,

KOEFER, m . Hetzelfde als Koffer, fr. coffre.

— KOEFEKEN, b. w. Zie KOFFEREN.

KOEK (wvl. KOUKE, zie ou), m., fr. gateau.

— Iemand zijneji koeke boteren^ hem entwat op zijn

brood geven ofsmeren, hem duchtig afranselen of hard

berispen

.

— Met IS lijk een koeke in eene bakkerij, zegt men aan

eenen kooper die wilt afdingen, om te kenneu te geven dat

er niets af te dingen valt.

— Het is al koek e'en deeg, of '/ zi/n al koeken van eenen

deeg, lieden van dezelfde soort, fr. gens de mimefarine.
— Koek aan 't /lerte, eene kinderkwaal die in het fr.

earrean, atyophie me'scnte'rigue genaamd wordt {dege'ne/ es-

sence tuberculeuse des glanglions tne'sente'riques). Den
koek aan 't herte hebben..Deze ziekte vindt men maar bij

kinderen die nog geen negen jaar oud zijn

.

— Men gebruikt ook dit woord om eene hert/iektc bij

volwassen menschen aan te duiden

.

— In e^iiige sireken z;gt m^n Di koek aan 7 herte

gespannen, of ook De koek en'.t hcrtegespan.

—KOEK, z. Baar-, Boekweit-, Engel-, Heete-, Hoeste-,

Ingel-, Ka-, Kaan-, Kandeel-, Knibbel-, Krake-, Krente-,

Lekker-, Lief-, Lijf-, Loreine-, Olie-, Olijf-, Oven-, Pek-,

Reuzel-, Smeer-, Suiker-, Teidite-, Zoete-.

KOEKEBAKTE, v. KOEKE(N)BAK, m. Het

bakken van koelien. Eeni kookcbakte slaan, aan den koe-

kebak zijn (koeken bakken). Iemand nooden op eenen

koekcbak.

— Rijke liens ziekte, en arme liens koekebakte riekt men
Tan verre, bij Weiland « de krankheden van rijke, en de

pannekoeken van arme lieden ruiken ver ^ (er wordt veel

van gesprolven).

KOEKEjBROOD, o. Groot brood van meelbloem

met eiers en melk gebakken. Als het kermis is, laat men
koekebrood bakken. Koekebrood verschilt van wittebrood

(dat zonder eiers gebakken, en gemeenlijk minder is).

Drie groote koekebrooden

.

— Zyn koekebrood {ofztjn 'wittebrood) vooreten, eerst het

beste nemen, en dan het slechtste ; eerst welstellende zijn en

daarua arm worden; eerst vecl achting genieten en dan

versmaad zijn ; enz. Hij eet zijn koekebrood voor, en hij

peist het niet. Hij heefl zijn wittebrood voorgeetcn.

KOEKEDOE, v. Bij kaartspelers. Koeken acht, niiten

acht, fr. le huit de carreau. Misschien ontstaan uit Ivoek

octo (1. octo, acht). Zie koeken.

KOEKEGOBD, adj. Broodgoed, zeer goed.

/ /-. Maar hoe past doch den Hert aan dese stijl (der schoe-

[makers)
Die vluchtig loopt als een geschoten pijl ?

Antw. Heel koeke-goedt. De snelheydt is t'aenmercken

Soo van den Hert als die de schoenen wercken.

(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)

KOEKELOERELOE, ni. Zie kokeloerikoe

KOEKELOEREN, o. w. kokeloeren.

KOEKELOERENHAANTJE, o. Zie kokeloe-

rikoe.

KOEKELOERENHANEN, <>. w. Zie kokeloe-

renhanex.

KOEKELOERIKOE, m. Zie kokeloerikoe.

KOEKEMAN, m. Koek die den vorm van een man

heeft. 0]i Suit Niklaas kreeg hij eenen grooten koekeman.

KOEKEMAZARIJN, v. Zie mazarinekoek.

KOEKEN (wvl. KOUKEM, zie ou), m., mv. koeken .

In 't k.a.irtspel, hetzelfde als elders Ruiten, fr. carreau.

Eenen koeken uitspelen. Koekens zijn troef. Va heb niet

anders dan koekens in hand.

— De eind-N van dit woord valt weg, als er de bepaling

van het woord op volgt, b. v. koeke vrouw, koeke zot, koeke

negen, koeke tien, koeke tioee, koeke acht ; doch men zegt

koeken heer en koeken aas.

— De teekens van dit kaartblad zijn thans ruitvormig,

m.aar vroeger waren zij rond gelijk maantjes of koekjes.

Vgl. koeketienen.

-KOEKEN, z. .\,aiiceu-.

KOEKEPAAL, KOEKPALE, v. Plat ijzerea

schopje waarnieilc men de hallgebakken haetekoekca van
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het ijzer afschept en omkeert om den andereii kant ooU te

bakken.

KOEK(E)PAP, m. Pap van zoete melk met koek-

brood: onk Zcjetepap geheeten.

KOEKEPEERD, o. Koek die een peerd verbeeldt.

Koekcniaiis en Kucliepeerden worden aan de kinderen

gegeven up Sint Xiklaas, te Nieuwjare, enz.

KOEK{EjPOER, o. Lijnzaadmeel, oliebiood, fr.

notigat rjifarine.

KOEKETIENEN (v.-vl. kouketienen, met den

Idemt. op tiiii), kockcticiidc, ben gckoeketiend, o. w. Wordt
gezeid van een peerd, bez. van een bruin of baaide waneer,

onder hot luien, zijn nieuw haar in rondo zwartglimpende

vlelcken o])groeit die, meer of niin regelmatig vaneen

gescheidcn, doen denken aan het kaartblad koeketicn

(niiten-ticn, fr. /f di'x de carrcau). Dat peerd begin t te

koeketienen. Het koeketientjchoon. Dat peerd is gelco:ke-

tiend. Een gekoeketiend peerd geeft eenen glarienden wecr-

glans als van moore, fr. ime apparence ondee et chatoyaiite.

Het koeketienen is een teeken van gezondheid en kloekte.

Zie KOEKEN.
— Atl. Gekoeketiend.

KOEKEZONDAG, m. Soort van kaudeelfeeste die

men houdt den eerstvolgenden zondag na de kennisse; ook

N.akermesse geheeten. Het was over jaar op koekezondag,

dat zoo iets gebeurde op deze parochie. Ik ga hem 's jaarlijks

bezoekeu op Ivoekezondag. Koekezondag vieren.

KOEKIJZER, o. Veurster.

KOEKOET, KOEKUIT, KOKKUIT, m. K.ie-

koek, fr. coucoh. — Zie onder h.v.\g.

— Stoeltuit vooraan in eene cieze of reislcar, anders ook

Pape geheeten. De koekuit is een rond zitsel rustende op

eenen stijper of opgehouden door een dwarshout. Er lean

maai een persoon op den koekuit zitten. De koekuit wordt

raaar gebezigd als er te weinig plaats is in de karre. De
koetsier zat op den koekuit.

— Kinderspeeltuig uit biezeu of wissen gevlochtcu in

gedaante van een paterskapje of half kleuterspaan. De
jongens houden dit vcor den mond en roepen er in koekuit!

koekuit.' Eenen koekuit vlechten.

—£>)'oogoi uifgedeoogd Ii/keen koekoet^wid^T iw^it iXioog.

Het brood en deugt i.iet als het droog is lijk een koekoet.

— Fig. van nienschen die koel on ernstig zijn. Hij is droog

lijk een koekoet.

— KOEKOET-EEN-ZANG, KOEKOEK-EEN-Z.\NG, m., klemt.

op een. Wordt gezeid van iets dat al te eentoonig is of al te

dikwijls herhaald wordt, tr. la chanson du ricochet. Dat is

een lied van koekoek-eene-zang. Al wat hij vertelt is koe-

koek-een-zang. Het is lijk koekoek-eene-zang.

— Men zegt ook Koekoek-een-vers (bij 't volk koekoe-

teeves), en Koekoet-een-voois, altijd met den kleiut. op eeit.

— KOEKOETSBLOEME, K0EK0EK.SBL0M(ME, KOEKOEK.S-

BLOEM, v. Eene plant die in 't fr. cardamine des pres

genoemd wordt. Het zijn magere meerschen waar veel

koekoeksblomnitn groeien. « Coeckoec.xbloem wort in

Griec.K endc Latyn Hiberis, Lepidium minus, e.jde Nastur-

tium sylvcstre geheeten. Ende niach dan oock wel wilde

kersse genaemt worden. » (L. Fuchs.)

— In de Woordb. is de Koekoeksbloeni eene andere

plant dan tonzent.

— KOEKOETSIjVARGETIJ, KOEKOEKSJAARGETIJ, O. Word
gezeid van iets dat blijft haperen, dat niet ten einde geraakt,

dat geeneu voortgang maakt. Het is lijk een koekoeksjaar-
gelij (altijd even ver, het voordert niel). Als hij iets beginl
het is koekoeksjaargetij (het geraakt nooit of traagzaam

. gedaan).

— KOEKOETSPUIGE, KOEKOEKSPUIf. (wvl. -SPUGE, en

-SPU-E), v. Koekoekspeeksel, kikkerspog, fr. cracliat de

coucou, wit schuim dat men vindt op de planten, en waarin

een worm zit dien men in 't fr. larve de ccrcope heet.

— KOEKOETSULKER, KOEKOEKSSULKER, KOEKOEKS-
ZURKEL, V. Een lief plantje dat veel in den akker (?) groeit,

fr. alleluia.

KOEKPALE, V. Zie koekep.\al.

KOELKAMER, m. en v. Bij honimelreeders. De
plaats in eene hommelkeete, waar men den gedroogdcn

hommel van den ast in afsteekt om. te koclen, en dan,

gekoeld zijnde, in zakken weg te bergen.

KOELKE(N, o. Koetje, kleeue koe, veerze, 1. biicula.

Hij had maar een koelken en hij heefl het moeten ver-

koopen. De knaap wacht de koelkeiis in de weide. Melk
van de koelkens.

— Dit koelken is een deminutief van koel, dat niet

gebniikt is, maar klaarbUjkehjk aaneenhangt met koe en

kalf.

^KOELTE, z. Nuchten(d)-.

KOEMIE, v., met den klemtoon op koe en lialvcn

op mic. Zoii heet bij de kinders het middenste n o o
putje van negen op dezelfde wijs als de figuur

hiernevens in den grond gemaakt ': leder legt in '
"

de koemie eene spelde (bij meisjes) of een mar- o o o

bel (bij knechtjes), en dan met eenen niarbel rolt men beur-

telings naar de koemie; die er in rolt roept koemie-al en

draagt geheel den inhoud weg ; die in een van de vierhoek-

putjes rolt, raoet een spelde of marbel steken in de koemie

;

die in een van de overblijvende geraakt, mag integendeel

een trekken : en daarom heeten de hoekputjes stekers, en

de andere trekkers.

— Koemie rollen, hetspel spelcn, waarbij men tracht den

niarbel in de koemie te rollen. Willen wij koemie rollen r

Zie KONKEI.EN en negenmotten.

KOENE, V. Boomen, die in openbare venduwe ver-

kocht woiden, zijn geteekend met een cijfergetal dat in eene

ontschorste vlek gekorven is : deze vlek met het cijfergetal

heet eene koene. Koene twee, koene drie, koene vier, enz.

— KOENEN, koende, gekoend, b. w. Eene koene maken
aan eenen boom. Eenen boom koeuen. De boomen zijn

gekoend om verkocht te worden

.

— In deuzelfden zin zegt men ook Blekken en Bfessen.

In Holland heet het Aanbikken.

— KOENING, V. De daad van koenen.

KOEPELBOUT, m. Middenrouge. Zie aid.

KOERIE, m.en \'. Kloerie, kurremurvc, schorremorrie.

KOERIEMOERIE, v. Zie kloeriemoerie.

KOES, m. Zie KOU.s, m.

KOESTE, bijw. Koes, stil. Koeste, fr. eouclte-toi, zegt

men aan den hond. Ge moet koeste liggen.
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— Kol'sU Z'Jn, zich koestc hoiuhn, zich stil houden, 00k

*! rek. van meiischen. Als zij den meester zagen, \-ielen de

jongens al koeste. Ik hield raij koeste in den hoek, om niet

bemerkt te worden. Vroeger miek hij nog al beslag; maar
sedert dat zijne handelzaken zoo wel niet meer gelulcken, is

hij \eel koestcr geworden.

KOESTIEK, o. ZieK.\STiEK.

KOETJE-KALVETJE, bijw. Wordt gezeid van de

bijzondere inanier van een kind te dragen op de schoft ofop

den rug, zoodat zijne beenen of zijne armen op de schouders

nisten van den lirager. Hij droeg het kind koetje-kalvetje.

De held -Eneas droeg zijnen vader koetje-kalvetje nit den

brand van Troje.

— Het wordt ook gezeid van andere dingen. Men draagt

ecne bezatse koetje-kalvetje, waneer zij op de schoft ligt en

van beide schouders afhangt op de borst.

—KOETSE, z.Dood-, Heere-.

KOFFE, V. ZieKOO\T..

KOFFER, v., (bij Kramers en ook in Fr. VI. ra.). Kist,

fr. coff'rc. Eene kofFer vol kleederen. Eene groote koffer.

De lade van eene koflfer. « De ark des Vei bonds, eene koffer

nit allerknstelykst h;ul. . (C. Van Hulbbusch.)

—KOFFER, z. Geld-.

KOFFEREN, i-oferde, gekofferd, b. en o. w. Zoo

heeteu de timmerlieden in Zuid-Vl. wat die in Xoord-Vl.

kistiit noenien. Zie KISTEX.

—KOFFEREN. z. Toe-.

KOFFERSTEEN, m. Blok arduinsteen, groot en

lang-vierkantte gelijk een koffer. De zetdijk te Oostende is

met koffersteenen bekleed.

KOGCHEL. KOGCHELEN, enz. Zie kochel, enz.

—KOGEL., z. Els-, Pas-.

KOGGE, V. Soort van boot, baggerschuit, fr. ba'eau

tie drai;iieiir, ponton a creuser.

— Te Oostende zegt men kogge zj/'n en geen tel (met

den accent op geen), of enkelijk kogge zi/'n, voor niet ?nede-

reienen, fr. ne pas etre de compte. Hoe velen zijn wij om
te kaarten? Met vieren; die twee andere zijn kogge. Gij

speelt niet mede
; gij zijt gij kogge en geen tel. Dat neefken

is uit zijn 00ms testament gesloten ; 't is kogge.

KOK, m., fr. cui'sinier. — Mogerman is kok, zie

M.\GERM.\.\.

KOKEDEKKEN, o. w. Zie kokedikken.

KOKEDIKKEN, kokedikte, heb gckokedikt ; ook

Kokedekken en Kakedikken, o. w., klemt. op dik. Kake-
len, sprek. van 't geschreeuw der hen nadat zij geleid heeft,

well; geschreeuw in 't fr. cocodaste heet.

KOKEDUINEN, kokeduinde, gekokcduind, h. w. Zie

tviiriNEN.

KOKEIE, v., klemt. op kei. Kinderspel dat in de eene

sireke ook Grijzel, en in de andere Ivrikkrak geheeten

wordt. KnUeie spelen. — Zie gruizel.

"KOKELEN, bij Kil., zie bekukkelen.

KOKELETJE, o., klemt. op let. Kleen keukentje,

kleen ovenbuur, kleene plaats waar men vuur maakt en

koken kan.

KOKELIRREN, koktlirde, heb gekokelird, o. w.,

klemt. op ///•. HotzelfJe als Kokerillcn, bij metathesis van

/en r. Zio kokerullen.

KOKELOERE, v., klemt. op /^>er. Eene hofbloem,

fr. coijui'lonrde, lychnide des jardins, bij Linn, lychnis

agrostemma. Een parksken kokeloeren. Mel kokeloercn

gczoomd.

KOKELOERELOE, in. Zie kokeloerikoe.

KOKELOEREN. kokherde, heb gekokeloerd, o. w.,

klemt. op /otr. Wordt gezeid van het bezonder keelgeluid

(kokokoko) dat de haan m;ukt als hij de hermen roept, of

voor eenig gevaar verwittigt, enz.

— Ook Kraaien. Ik hoorle dezen nacht den haan koke-

loeren.

— Fig. Boerten en mallen.

— Boeren en kokeloeren. Men boerde en kokeloerde in

de kroeg tot diep in den nacht.

— Kil. Kockeloeren, coccyzare, cantare, cucurrire.

canere instar gallinacei : glocidare, glocire. En ook

Kokerollen, Kokeloeren, cochlea: vitatn agere : domi lati-

tare.

— Ook Koekeloeren (wvl. Koukeloeren, zie OU).

KOKELOERENHAANTJE r,.ZieKOKEU.ERiK..E.

KOKELOERENHANEN fKOEKELOEREN-
HANEN, kokcloerenliaande of kotkeloerenliaande , heb

gekokeloerenhaand^ o(gekoekeloerenhaand, o. vp. Kraaien

gelijk de haan. Hij kan wel koekeloerenhanen. Hoort gij

hem koekeloerenhanen ?

KOKELOERIKOE, KOEKELOERIKOE,
KOKELOERENHAANTJE. KOEKELOEREN-
HAANTJE. .. KOKELOERELOE, KOEKE-
LOERELOE, m. ICIankn.ihooiic:id woord van het

hai:egekraai, fr. coqiterico. De jongens roepen koekeloeren-

haantje, om het hanegekraai na te maken. Hoort gij het

koekeloerenhaantje ?

KOKEN, kookte, gekookt{n\\. k.!kte, gekokt,zieKL\SK-

VERK.), 1). en o. w. Zieden. Zie de Wdb.

— Koken met, te samen zieden. Pap met appds gekookt.

— Koken op, lets laten zieden bij een inmengsel opdat

het de kracht van dit inmengsel inslorpe. Kookt water op

godewaar, en drinkt daar thee van. Tisane op gerste koken.

— Koken en sntoken, zie SMOKEX

.

—KOKEN {sensu div.),x. Open-, Render-, Renne-,

Rijde-.

*KOKENMOL. bij Kil., zie keuke(x)mol.

—KOKER, /. Juite-, Potje-, Renne-, Spelle-.

—KOKEREN, z. Juite-, Renne-, Uit-.

KOKERILLEN, knkerilde, heb geiokenld, o. w. Het-

zelMoals K iklccnillen.

KOKERMUILEN, k.'k;rmiiilde, heb gekokermuiU,

o. w. Glimlachen met dc lippen een weinig vooruit te steken

op wijze van eenen koker, als ol men schuifelen zou. Het
kokermuilen is een teeken van eene inwendige rreugd en

voldoening die men eenigs/.ins zou willen verbei^en. .\ls hij

de klucht verteld had, schoten alien in eenen lach uit. en

hij kokemiuilde. Kokermuilen als men geprezen wordt.

— Weil, heeft dit woord. Wij zeggen ook Konker-
mnileo.
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*KOKEROLLEN, bij Kil.. zie koiceloeren.

KOKERTJESKRUID, o. Eene plant anders 00k

Doodkecrse en Pecrdesteert genaamd, ix.prele.

KOKETTE, v., klemt. op ket. Keukenmeid, fr. cuisi-

niere. — Zie ETTE.

KOKIELJE, V. Een koekbrood van bezoiideren vorm,

anders 00k Engelkoek geheeten. De kokielje is langwerpig,

gem. met twee kruUen aan elk uiteinde. In de bovenkorst

van de kokieljen ziju er versieringshalve, kalken schijven

gebakken die men 00k kokieljen of schildcn of patakons

noemt.

— Het fr. coquille bet. o. a. Kene broodkorst die in ver-

scheidene plaatsen opgerezen is

— Kil. Kockilie, kockiliken, panis tostus bntyro illitus

:

pants escharites.

KOKKEDRILLE, KOKKEDRULLE. v. Kro-

kodil.

Doen dander hoet oppenbarde,

Geleect eens cockendnils hoeft.

(Maerl. Alex, x, 360 )

KOKKELIRREN, n. w. Zie kokiceruli.en.

KOKKEMARE, v. Zie kokmare.

KOKKENHAAN, m.,ldemt. <^\i haan. Een woord

dat dekindersnieest gebruiken in den zin van Een (gebraad)

kieken. Wij hebbcn eenen kokkenhane geeten.

— Ook gebniikt voor Haan, fr. coij. De kokkenUaan

kraait. Een kokkcnhaan met zijne liennen.

— Kil. Kocke, hann, o-frl/us i^aUniaceiis.

KOKKENHANEVERBAND, o. Bij metsers. Zie

\t:rb.\nm.

KOKKERILLEN.o. w. Zie kokkerullex.

KOKKERULLE, v., vklw. kokkcrulleke{ii , klemt. op

ml. Hut, kleen huisje. In een kokkeruUeken wonen.

— Genieenzaani gesprek, ook Koutertje gennamd. Een
kokkeruUeije doen rond eene kaffikan.

KOKKERULLEN, kokkmiMe, heh gekokkcntU,

o. w., klemt. op ml. Ergensin het geheim met twee'nof

drie'n aan 't praten zijn, vertrouvvelijk samen spreken met

eene halfluide stem oni van de anderen niet verstaan te

worden. Laat ze maar van politieke spreken ; wij gaan ons

gevieren in den hoek daar wat kokkerull'=.n. Ik hoor ze kok-

kerullen in de kanier. Ik heb geen trouw in al dat kokke-

rullen. Zij kokkemlden lang en neerstig. Wat is er daar

wederom te kokkerullen ? Vrijers, hertevrienden, ontevre-

denen, kwaadstokers en achterklappers vindt men dikwijls

kokkerullen. Zij zaten te IvokkeruUen bij den heerd.

— Ook Kokkerillen en Kokkelirren. Kil. Kockcrillen,

kopperen, celebrare hilaria.

KOKKETRIJS (wvl. -trise, met de schuifelende s),

v., klemt. op tfi/s. Krokodil. — Kil. heeft ook dit w.

KOKKUIT, m. Een vogel anders ook Koekuit, Koe-
koet en Koekoek genaamd, bij Kil. Kockwtvoghel.

Den havick metten Cockuut. (Ed. De Dene.)

— Van daar Kokkuitsblomme, Kokkuitszang, enz., zie

KOEKOET.

— Zie ook onder duivel,

KOKMARE, KOKKEMARE, v. Xachtmerrie, fr.

catichemar (van 't oude caitqttemafe, tnoveresse). Van de

kokkemare bereden zijn. ',. Dat er veel kleene postnakels

(kinderkens) in hunnen slaap getiketakt zijn, net .als of ze

van de kokmare bereen waren. » (D. C. in R. d . H.) —
Meest gebruikt in Fransch-VI.

—KOKO, z. Juite-.

—KOKOKEN, z. Rijde-.

KOKSMUL, m. Eene verfrissthende lepelspijs in

Veuvne-.\mbacht. Men roert gestoofde zurkel in koude
zootemelk met meelbloem en eiers en water, en laat dit alles

samcnkoken. — Vgl. Musschendrnl.

KOKTE, V. Xaam dien men gemeenlijk geeft aan de
angelica sylvestris L., somwijien aan den conium macu-
latum L. (fr. grande cigtic], aan de a-thjisa cvnapitan L.

{petite-cigue), en aan den !ierachiim sphoncivlium L.

— Dit woord is eig. het 1. cictda{iR c uitgespr. gclijk lA.

i nom donn6 par les Latins a diverses Ombelliferes .a tit;'

creusee en tuyau et entrecoupee par des noeuds. »

— koetest.\..\l, m. De stam van kokte.

KOLE, v. Zie KQOL, 2°.

KOLEN, koolde, gekoold, b. w. Bestrooien metonge-

brande steenkolen of gebrandc houtkolen.

— Eenen steenoTcn kolen, Bij brikebakkers. Er de noo-

dige steenkolen in strooien om de kareelen te bakken.

— De kloefen kolen, gloeiende houtkolen in de holblok-

ken doen en ze er eenige stonden in scliudden, om de hol-

blokken te verwarmen; anders gezeid De kloefen rokelen.

De oude vrouwe koolde dikwijls hare kloefen, omdat zij

koude voeten had.

-KOLEN, r.. Over-.

KOLENAARD, m. Zie KOOL.\ARn.

KOLEUR, '1., fr. cMileur. Zijn koUiir schietcn. zie

SCHIETEN.

KOLFIfE(N, KOLVETJE, o. Knagertje, batsken,

kort tabakpijpje. fr, briile-gneitle.

KOLIERE, v., Idemt. op lie. Halsband, bez. met stekels

omzet, fr. gorgerin, collier hcrisse de pointes en fer. De
koliere van eenen hond belet dat hij van andere honden in

den hals gebeten worde.

KOLIJKEKRIEK, v. Zie onder kriek.

KOLING. N-. De daad van kolen.

— Laag steenkolen in eenen steenoven, anders ook Over-

koling genaamd, fr. charbonnee.

KOLLEKE(N, KOLLETJE, n. Kleen zwart kever-

tje dat krinkelende l".o\-cn het water zwemt, anders Konne-

V';]{\, en ook -Schoemaker, ."^t hrijverke(n en AVaterandetje

geheeten, fr. tourniqiiet.

KOLTIERE, V. Zie KOOLxrERE.

KOLVE, V. Den vuist of de kolve knodsen tegen

iemanJ, zie KNODSEN

.

— Ilet deminut. Kolvetj'e, bet. fr. bruh-gucule, zie

KOLFKEN

.

KOM, m. Hetzefde als Komme, v., een aarden, houten

of metalen vat dat genoegzaam diep is, en tot verscheidene

diensten kan gebruikt worden. Uit eenen kom eten. Zijne

handen wasschen in eenen kom. Eenen kom mellc uit-

drinken, Eenen kom kafBe, fr, unejatte de cafe.
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— Dok voor schepen, fr. bassin. Er zijn veel schepen in

lien kom.

— Te Brugge zegt men den kom, m., voor het Dok ; en

ci^ konimc, v., voor een drinkvat, enz.

—KOM, z. Melk-, Pap-, Soepe-, Spoel-.

— KOM, z. In-, Uit-, Wei-, AViUekomme.

KOM-AF (wvl. kom-of), m., klemt. op af. Besluil,

afdoening, beslissende uitslag. Een mensch waar geen

komaf van of aan is (besluiteloos meHsch). Een geding

waar geen komaf aan is (dat altijd voort blijft aanslepen,

dat niet afgewezen wordt). Dat is een oorlog waar nie-

mand komaf aan ziet (waar niemand het einde van voor-

spelt). Er komt geen koma*' van die zake (zij blijft altijd

even verwikkeld en onbeslist) . Van geenen komaf weten

,

van geenen komaf zijn (besluiteloos zijn, traag zijn om iets

te bcslissen, geen besluit kunnen nemen, in iets blijven

haperen, iets voor goed niet kunnen afdoen). Hij is van

geenen komaf. .

— De uitspraak van an (voor aan) bij 't volk, raaakt dat

de spreuk Daar is geen komaf aan eensluidende is met

Daar is geen komaf van.

KOMBUIS (wvl. KOMBUUS), o., klemt. op buis. Vier-

kantte pijp uit klompjes gemetseld tegen den grondniuur

van de schouwe ter plaatse waar gemeenlijk de heerd is,

en dienende om het uiteinde van de horizontale buis van

eene kachel te ontvangen, en aldus den rook door de kave

weg te leiden.

KOMEINE (klemtoon op 7nei), v. Eene oliezaad-

]i!ant die in 't fr. came'line cnltive'eheet, anders ook Komel-

meine en Kamille genoemd

.

— KOxrKiNEBEZEM, m. Een bezem van komeinestroo

.

— KOMEINOLIE, V. Olie van komeinezaad.

KOMELMEINE (klemt. op met), v. Een van de

nanien die men geeft aan de oliezaadplant die in 't fr. came-

line ctiitivec, 1. camelina sativa heet.

KOMELSCHEPE, v. Zie KOJtENSCH.vp.

KG MEN, kwam, gekomen(\!\\. komscen, kam, hebo{

hen gekommen of kommen), o. w. Herwaarts treden, fr.

venir

.

— Kosten, gelden, te staan komen, fr. cottier, revenir.

Hoeveel komt u dat ? Aan hoeveel komt het u ? Dat komt

mij goedkoop. Dat komt tamelijk duur. Die appels kom-

men aan vijf frank den zak. De tarwe kwam op twintig

frank de mudde. Zoo een hoed komt twaalf frank. Die

waren kommen mij bijkans mcer in, dan ik ze uitverkoop.

— Worden, bedijgen, fr. devenir, 1. fieri. Hij zal er nog

zot van komen. Hij kwam rood tot bachten zijne ooren.

De handen kommen verbot van te werken. Hij is ziek ge-

kommen van verdriet. De lucht komt helder. De lucht komt

dik (de wolken verdikken in de lucht), Het weder zal goed

kommen. De grachten kommen droog in den zomcr. Het

papier komt geel van in de lucht te zijn. Die inkt komt ros.

Het veld komt groen in de lente.

— Betamen, voegen, fr. conz'cnir, I. deccre. Een feest-

maal komt niet in 't huis van eenen stervende. Het zou niet

komen van henen te gaan zonder de ouders te verwitligen.

Verricht dat niet ; het komt niet. Denkt gij dat het ran

komen van zoo iets te doen ?

— Aan iets komen, aanraken . Die aan pek komt, w ordt

ervan bevlekt. Zoohaast hij er aan kwam, viel het in stuk-
ken. De schilder zag wel dat er iemand aan zijn tafereel

gekomen had. Kom aanden hond niet, hij zou bijten.

— Te bij komen, te na treden, iemand iets zeggen dat

hem beleedigt, dat hij niet wilt gezeid zijn. Ge meugt hem
niet te bij komen, wilt ge niet kwalijk varen. Een gulhertig

mensch, maar hij wilt niet te bij gekomen zijn. Wat aan-

gaat dat testament dat ik doen breken heb, ik wi] da,ar van
niet te bij gekomen zijn

.

— Te kort komen, zie kort.
— Te hii'iste komen, zie KWISTE, 2*.

— Te schepe komen, zie SCHEEP.
— Tot sprake komen, zie SPiL.VAK.

— Te naargange komen, zie n.\.\rgang.

— Er door komen, genezen, fr. re'chapper. Indien ik er

door kome, fr. si fen rechappe. — Er door komen lijk

Coba's veugel (schertsende gezeid voor Sterven). Hij zal er

nog wel door komen. ^n/-<'. Ja hij, lijk Coba's veugel.

— Oi'er iemand komen. Wordt gezeid van eenen genees-
heer die nu en dan eenen zieke gaat bezoeken om hem te

verplegen, fr. trailer. Weike doktor komt er over uwen
zieken vader ? Hij heefl drie maanden lang over mij geko-
men. Over wien gaat hij daar? — In dezen zin zegt men
ook Voor temand komen. Zie 0^'ER.

— Ergens in komen, bewilligen, bijstemmen. Ik stelde

hem de voorwaarden, maar hij wilde er niet in komen. Hij

wilde mij daarmee belasten, maar ik kwam er niet in. >fa

veel zeggens, is hij er in gekomen.
— Komen tegen, zich verzetten tegen, fr. s'opposer. Zijne

ouders komen er tegen dat hij trouwt. Ge meugt dat doen,
ik kom er niet tegen. « Hoe dat Jan naar stee ging gaan
werken, en hoe dat er vader tegenkivam. s. (K. Callebert.)

— Op iemand, op iets komen, bij geval ontmoeten, .aan-

trefFen, vinden, fr. remontrer, ^/"OHffj-. Als gij eens op h' i .

komt, doe hem mijne groetenissen. Hij is er op gekomen,
fr. // a rencontre'S071fait. Als ge levers op dien boek komt,
koop hem voor mij. Hij zou trouwen dat hij op iemand
kwame die hem past.

— Op schote komen, zie SCHOOT, 2".

— Hij komt van 't lof. Hi/ komt van z^'n peters, //

komt van Caneghem, hij weet van niet, hij kent nicts van

de zaak.

— In \naanderen is de o in dit werkw. altijd kort, in

alle wijzen en personen : Ik kom, gij komt, hij komt, wi/'

kommen ; dat ik komme, dat zt/' kommen, enz. Het praete-

fiet is ik kam, gi/' kaamt, )ii/' kam, -vij a{ sif kamen. « Zeg-

gende : Cotnt mijn dochter comt; waerop sy antwoorddc ;

Ziet mijn vrauwe ick comme, ick comme. (***).

Dede .alle ghediertc commen in huer aenschauwen ;

Elck dier cam. (Ed. Dedene.)

Als zy doen elck anderen noch naerder camen.

(Id.)

— Het deelw*. kommen hoort men dagelijks, b. v. Hij

is nog niet kommen. « Bi de welcke het so vcrre comen is.

(Th. van Hcrentals.) « De str.aetjongers hem sicnde lietcn

niet naer van te roejicn .-Pacp Theim is komen, Paep Theun
is komen. » (I. de Grieck.)

— Vgl. dcen. komme, ijsl. komma.

—KOMEN, z. .\an-, Af-. Benaar-, Bij-, Mis-, Naar-,

Om-, Onder-, Op-, Opeen-, Over-, Overeeu-, Tegen-, Toe-,

Uit-, Wel-.
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KOMENSCHAP iwvl. komenschepe, -scepe, zie

SCHEPE), in 'I L. van Aalst KOOMANSCHAP, v. Het-

zelfde als Koopmanschap (Kil. Ivoo-man, koopman:zie

ASSIJIILATIE), d. i. koophandel, fr. commerce; koopwaar,

fr. marchandise. Komenschap in iets drijven. « Dan vere-

nicht hi (God) ons met hem, wanneer hy ons met inwen-

digen comcnscapen, als te geven ende te eysscen, totzynre

minnen te nauwer verbint. > (H. Herp.)

In covianschep€7i geen leugenen sparen

Maer de waerheijdt helen

.

(A. Biins passim.')

— Utt IS dc homenschepc, of Kwifte is de komenscliepe.

Eene zegswijze die men gebruikt om in 't vriendelijke eenen

woordentwist af te breken, als of men zeide : «; Aangezien

wij het niet eens kunnen worden, laat ons van dezake

zwijgen, en vriend blijven lijk te voren, even als men doet

in de komenschap, toen men over den prijs eener waar niet

overeenkomt. » Hoort eens : wij gaan daar niet verder over

twisten ; ik laat u bij uw gedacht, en uit (of kwijte) is de

komenschepe.

— Gaan varen is de iomenschepe, die iets ivilt winnen

moet iets wagen; als men in zijne ondememing mislukt,

men moet het /.ich getroosten, fr. qui ne risque rien, n'a

riefi, 1. aiidaces forttina pn'at.

—Datzyn alviaar slechte komenschepen^ slechte zaken,

de mauvaises affaires.

— Men zegt somwijlen ook Komerschepe of Koomer-

schepe en Komelschepe.

—KOMER, z. Aan-.

KOMERSCHEPE, v., zie komenschap.

— KOM POOR, /. —KAFOOR.

KOMMEL, m. Reep, kabel, dikke touw die men ge-

bniikt b. v. oni zware gewichten op te hijschen, om de

lading van eenen wagen te vestigen, enz. fr. h'lire, co?n-

bleaii, Een kommel zoo dik als een arm. De kommels
braken, en het orduinstuik viel neder. — Het woord is veel

gebezigd.

—
J. Yperman gebruikt dit woord in den zin van 't geen

de Woordenboeken nu Stemspleetbanden heeten, fr. cordes

vocales, ligaments ittfe'rienrs de la glotte. i Ende dat dit

commelc beet, dat is omme dat roert bi sinen senuwen
biden welcken, als den mensche sprecket, dat ludt » (even

als eene klok luidt waneer men aan den reep of kommel
trekt).

KOMMER, m. Last, bezwaring eener erfenis. In de

Cost. V. Vlacndcren. « Daer eenighe steifhuysen door de

becommerthede worden gerenunchiert, soo wort de wet
ghehouden ande goedinghen handt te slaen by haerlieder

Greffier neffens twee schepenen die de selve goedinghen
sullen inventarieren, ende daer van sta;t maken in baten

ende commeren. » (Cost. v. Oostende, XX.)

KOMMUNIEDWALE , v., KOMMU-
NIEKLEED: o., zie communie-.

KOMP, ni. Put waarin verscheidene grachten te samen
uitkomen. "^Has rootcn in eenen komp. De komp is voor

de grachten wat de ICnok voor de wegen is.

— Dit komp is waaischijnlijk hetzelfde als Kom, water-

kom, fr. bassin. Zoo zeggen wij ook Schramp voor Schram,

fr. e'corchnrc, Klamp voor Klam, fr. moite, enz. Zie P.

—KOMPAS, z. Xoord-.

KOMPERNOEL, KAMPERNOEL, m. Kamper-

noelje, paddelirood, in oud fr. campagnoiil^ nu champi-

gnon,

KOMPST, m. Zie kemp.

KOMSTE, V. Aankomst,

— l]'at is de komste? Waarom komt gij? Welke is de

reden van uwe komste ? — Van ivaar is de komste?\&n

waar komt gij ? » AVie zyt gj'lieden, en van waer is uwe
komst ? o (E. Vanden Wen'e.) — Waneer is de komste ?

Waneer komt gij ? Waneer bezoe'it gij mij eens ?

—KOMSTE, z. Over-, Tegen-.

KOMSUIS, I'ij"-. Zie KONSUIS.

KOMTZEERE. m., met den klemt.op zeer. Een groep

bestaande uit eene zwangere moeder met een kindje op

den arm, een aan de hand, en een achter haar. Een komt-

zeere van porselein, van gebakken aarde. Er stond op de

schouw een allerbevalligste komtzeere.

KONDER CPoper. uitspr. koitnder, zie N), m., mv.

konders. Zoo heet elkeen van de stammen die eene hemte-

of doornhaag vormen anders ook Tjanter. Een oude dikke

konder. De verdroogde konders uitsmijten.

— Vgl. 1. contus, staak.

KONDUIT. Zie conduit.

KONFOOR, o. Hetzelfde als Komfoor in de AVdb
— Schouw, kave, fr. chemine'e. Zie KAFOO?.

KONIJNEKUTS, KONIJNEKUTSER, enz.,m.

Zie KEtTNEKUTS, enz.

KONING (wvl. KEUNINK, zie o), m.
— Koning der haringen. Bij zeevisschers, enz. Een visch

die zeer lekker is, fr. rouget, 1. imdhis surmuletus . (Van

Beneden, Ann. Pari. 1865-66, docum. bl. 602.)

— Ook bij de kinders een soorte van meikever. Zie meu-

LENAAR.
— Het vr. koningin luidt tonzent Keuneginne. De Keu-

neginne van*Engeland.

—KONING, z- Dertienavond-, Krappe-.

KONINGSHOOFD, o. Bij beenhouwers. Endel-

danii, fr. rectum.

KONKEL(E, KONKER(E, in. Draaikolk, wieling,

maalstroom, fr. toiirnant. In de Schelde en in de Leie zijn

er konkels, De zwemmer is versmoord in eenen konkere,

« Een scholkind ghinck biesen plucken in eenen vyi'ere,

ende te verre gaende het viel in eenen diepen konkele, ende

ghinck onder t' water. » (C. Vrancx.) « Charibdis is eenen

koTickel der zee. » (B . Surius.)

— Ook enkel Eene diepte, een diepe put in eene beek

of rivier.

— Bij deringgravers. Een halve deringput (2 '/^ roeden

lang, en eene roede breed. Een voile deringput is 4 ' /j roe-

den lang en eene roede breed). Dering uit eenen konkel

graven

.

— De midden kuil in het konkelspel. Zie konkelspel.
— Spelonkachtige plaats, verloren hoek, duister hoi,

diepte of bocht, in een gebouw, enz. In den gang van dat

huis is er een konkel (donkere hoek of kromte). Dat huis

is al konkels (de kamers, de gangen, het zijn al nauwe,

onregelmatige plaatsen). Een konkel onder den trap, waar .

men vodden en bucht in smijt. Een konkeltje van een huis.

een konkel van een huisje (Ideene arme woning, krot, hok,

fr. taudis).
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— Klit, veiwarrelde buiidel. Het garen was al in eencn

konkel gcdraaid

.

— Te Brugge geeft men den naam van konkel aan den

koitgeraal, fr. congre (een zeevisch).

KONKELEN, konkclde, heh gekonkcld, o. w. Het

konkelspel spclen . De kinders konkelen geern

.

— b. w. Aardappels konkelen, ze met de kazakke (d. i.

met de jieel), zonder water in eenen pot op het vuur zetten,

en ze nu en dan omroeren tot dal zij zocht en gaar zijn. He

hebbe van den avond gekonkelde patatten geeten.

KONKELING, KONKERING, v., collectief. Kon-
kels, hoeken en kromten in een gebouw. Die gang, dat hiiis

is eene geheele konkelinge.

— Kolken en putten in eenen stroom . Er is veel konke-

linge in dat water.

— Verwarrelde zaak, konkelarij, fr. tripotage, affaire

compliqiie'e, embroitillee. Dat proces is eene konlcelingc

waar niemaud klaar in ziet.

KONKELSPEL, o. Een kinderspel waarbij men
eenen bal rolt naar ncgen putten die in den grond gemaakt

zijn ; anders Koemie genaamd. In den middelput, die de

Iconkel heet, legt ieder zijn aandeel marbels of Iculs. Die in

den koukel rolt, wint liet al.

KONKER, m. Hetzelfde als Konkel . Zieald.

KONKERING, v. Zie konkeling.

KONKERMUILEN (wvk konkerjiulen), o. w.
Het/.elfle als Kokerrauilen.

KONNEKE(N, KONNETJE, 0., vklw. van Konne.

Een bliukend zwart diertje dat op de vlakte van 't water

vaart en krinkelt, anders ook Kolleken genaamd, 1. gyrinus

natans, fr. gyrin, toitrniqnet.

KONSOOI, KONSOOIS, bijw. Zie konsuis.

KONSUIS (wvl. KONSuus), bijw. Als of, ondervoor-

wendsel, in schijn, oft ware. De schelm kwam binnen,

konsuis om eene aalmoes te vTagen, maar inderdaad om
alles af te spiedeu. Hij heefl het konsuis gedaan om aan uwe
bevelen te gehoorzamen. « Hy hadde an een vrauwencuers

zward, ende een vrouwen keerle zward, ende hy hadde

voor hem gheschorl een wit vrauwe schort deed, ende een

linen ooftcleed up zyn ooft, ende dat honder den kin toe-

gehect, ende een zwarten schenen hoed, up zyn ooit, ende

eenen viercanten paender an zyn harem, als ijitansujis ic

gac te Thieldwaerd om buetre. ^ (Kronyk v. Brugge.)

Moeder Elisabeth stond bij Jan Onraedts ziekebedde, dat

zij consims een schaalken diinken brochte, maar inderdaad

om hem langzamerhand kenbaar te maken dat zijn zoon

wedergekeerd was. » (K. Callebert.)

— Men zegt ook koiisii/s kotisoois, en konsuis konsooi.

Ilij kwam daar konsuis konsooi gewandeld om een luchtje

te scheppen. « 't Mynder spyt qtioHtsois quantswys. »

(L. Vossius.)

— Ook op eene leutiger wijs konsuis konsooi de katte legt
j

riers. Hij kwam mij bezoeken om te zien hoe ik vaarde,

konsuis konsooi de katte legt eiers (die aangewende reden is

is mij niet meer geloofbaar als of de kat eiers lei.)

. — Maar konsuis wordt absoluut gebezigd als term van

verontschuldiging in den zin van zonder erg, fr. sans ma-

lice, sans moHvaiK intention. Ik heb dat maar konsuis

gezeid. Hij heeft dat maar konsuis gedaan, ge meugt het

niet kwalijk nemen.

— Men gebruikt dit woord konsuis ook om met zedig-

heid lets te aanveerden, in den zin van 't fr. ce n'estpas de

refus, jc le veux bien . Jan, wilt je ccue pinte bier hebben ?

— Konsuis, mijnheer! antwoordde Jan.

— Voor konsuis zegt men in eenige plaatscn koinsuis

[iomsoois], ciders kwansi/s, en elders nog kwansitis, en bij

N. Despars quamsuys (I, bl. 20J. Al dezc vormen hebben

den klemtoon op de tweede greep, en zijn eene verbastering

van het 1. quasi (quamsi), fr. comme si.

KONTE, V. Hetzelfde als Kut bij Kramers.

— Smaadwoord om een vrouwspersoon aan te duiden.

— Fopperij, prulle, knuUe. lemand konten wijs maksn

(logens ophangen). Die zaak is eene geheele konte. Konten

lijk teelen{zeer groote fopperijen of logens). Konten vertellen.

KONTEREN, konterde, gcko7iterd, b. w. Bij kaart-

spelers. De tegenjjartij spelen, verklaren dat men tegen

eenen anderen spelen wilt, fr. faire contre. Ik konter u. Ik

ga u konteren. Gij hebt geen spel om te konteren, fr. vous

n'avezpas asses beau jeu pourJaire contre.

— In 't algemeen, Tegenkanten, tcgenwerken, dwarsboo-

men, fr. contrarier. Hij kontert zijnen vijand overal waar

hij maar kan. lemand konteren in zijne ondernemingen. De
schipper werd zoo van den wind gekonterd dat hij twee

dagen later dan zijn schik in de haven kwam.

KONTERFOORD, m., Idemt. o^foord, scherpl. 00:

mv. -foords, -foorden. Bij schoemakers. Belegstuk van den

hiel, fr. contrc-fort. « Nyemant en mach oudde stoffe an

nieuwe scoen doen, often waeren conterfoorden. » (Cueren

van Rousselaere.)

KONTEVLOOIEN, kontevlooide, gekontevlooid, b. >

w. Kwelleu, plagen, den duivel aandoen, fr. vexcr, tracas-

ser, coionner,

— All. Kontevlooier, Kontevlooiing.

-KONVOOI, z. Vrecht-.

KOOF, v. Zie koove.

KOOI, V. Groot mandewerk, driekantte, vierkantte of

rond, en gemeenlijk in kamertjes of stagien verdeeld. Eene

kooi vol pluimgedierte. Hij trok naar de markt, dragende

op den rug eene kooie met verschillige dieren.

— Rond mandewerk, wijd van onder, nauw van bovon,

waar de kleene kinders in staan tot aan de oksels, om te

leeren gaan ; ook Ga-mande.

-KOOIE, z. Slag-.

KOOK, m. Het koken. Den kook doen, fr. faire la

cuisine. Wei den kook kcnnen. Den kook leeren.

— Do hoeveclheid die men in cens kookt. Een kook

aardappels. Geef dien bedelaar eenen kook aardappels.

KOOKMOOR, m. Moor om in te koken.

— Vandaar 't fr. coquemar dat Kescherelle zoo lastig

naar ciders loopt /.oeken.

-KOOKPAN, z. Af-.

KOOKSTOVE, V. Groote keukcnkachel met oven,

anders oolc maiagerc genaamd. De kookstovc heeft ver-

scheidene schijvcn (openingcn waarop men ketels en pottcn

stelt).
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KOOL, m., mv. kools, kohn. Bij de zeevisschers. Een

viscli die in ir. colinhf^Qi, 1. merlangus carhonai'ius. (Van

iiencdcn, ./;;;;. Pari. 1865-66, docum. bl. 602.) Twee
luiinen kools.

KOOL, KOLE, V. Soort van bloedzweer of pestbuil

die fr. charbon heet. De kole hebben of Icrijgen in den rug.

Van de kole sterven. « Zijn voeten wierden met colkcns, die

Caibunculi liectcn, bevanghen. :> (C. Vrancx.) « Die van dat

water droncken ende heur licbaenien daer de cole was of den

mcesten brandt mede wiesschen, wierden fraey ende ghc-

sondl. » (Id.)

—KOOL, —KOLE, /. Bakkers-, Bosch-, Hout-,

Kwiste-, Smec-.

—KOOL, -KOOLE, z.Dauw-, Pijp-.Vgl. -kauwel.

KOOLAARD, KOLENAARD, STEENKOOL-
AARD, 111. Aaid of Inskaai waai men steenkolen verkoopt.

— ZlL- AAKl).

KOOLASSCHEN, m. en v. Stof en fijne afval van

lialikciskulen, fr. poussiere de braise. De koolassclien, in

eenen vuut pot, vunst traag en langzaam, en wordt in vele

lierbergen gebruikt cm de tabakrookers hunne pijp tc

ontsteken.

KOOLBRA, V. Stuk mager rund- of verkensvleesth op

^loeiende l;olen geroosterd, ook Karmena geheeten, fr.

' harboiuu't\ Di io koolbraan.

KOOLBRANDER, m. Zwarte tor of loopkever, fr.

carabc noir.

—Ooli een Kakkerlak of Ovenbeest, fr. bliitte\pan>ieticre.

— Soort met soorte en de diiivcl /net de koolbranders,

zie DUIVEL.

KOOLEN, m. Een vogel anders ook Gaai en Weiten

genaamd, ir.geai, gr. icoXoiO(;. Vgk klaai.

— Fig. Onnoozelaar, dwaas mensch die nogtans denkt

dat Iiij verstand heeft.

KOOLHOF, o. Moestuin, ir. jardin potager.

KOOLJONG, o. Koolz;u»dplant, stekkeplant. Een bon-

del kooljongen.

KOOLKAPPER, m. Warmoesier, groenselier, moes-

kniidbouwer, fr. fardiitier^ maraicher. De koolkappcrs

woncn gemeenlijk rond de stad. De koolkapper gaat naar

de markt niet aleen met groensels die hij aan de stedelingen

verkoopt, maar ook met jonge moeskruidplanten die hij

verkoopt aan de KandHeden tot voortplantiag. De keuken-

meid koopt selderij en salade aan de koolkappers. De boerin

koopt andijvie- en koolplanten aan den koolkapper orn ze

in haren lochting te planten en te kweeken.

— KOOLKAPPERSNOEN, m. Kluchtwoord om te zeggen

Een uur na niiddag. Heden is de maaltijd op koolkappers-

nocne. Hij kent maar koolkappersnoene (hij eet nooit te

middag, maar ten een ure).

— lioOLKAPPEiuj, v. Hoveniering, groenselkweekerij,

tuin waar warmoes groeit. Eene groote koolkapperij.

— Het bedrijf van den koolkapper. De koolkapperij doen

(koolkapper zijn). Met de koolkapperij leven.

KOOLMETEN,foo/mf<'«6',/;fJf^/['oo//«<-f/,o.AV.Kool-

meter zijn, den stiel doen van steenkolen te meten. Zijnen

kost winnen met koolmeten. « Daer warender twee onthooft,

den eenen hiet Jan Stutr ende plochte te coolmeten,ende by

was gheworden een roodcaproen. » (Kronyk v. Brugge.) —
Zie onder boekbinden.

—KOOLMUSCH, z. Blauwe-.

KOOLPIEPE, V. KOOLPIEPER, m. ook KOOL-
PIJPE (wvl. -pupe, zie PIJP), v. Een vogellje, ook

Blauwekoolmusch genaamd, in de wetenschap accentor

modulariSy fr, accenteur moiiefut.

KOOLTIERE, KOLTIERE,v., klemt.op ;;<•/. Een
akker met koolzaad beplant. Er sprong een hazelapijn nit

de koolticre,

KOOLTRACHTER, m. Bij bakkers. Groote trechter

waardoor men de gloeiende kolen uit den oven in de'

smoore rakelt.

KOOLZAADBRAKE, v. Akkerland waar koolzaad •

gcstnan heeft. en gemeenlijk met raaploof bezaaid wordt,

KOOLZAADDEM, KOOLZAADDEN, KOOL-
ZAADDENT, m. Een dem of derschvloer op den blooten

akker. om het koolzaad daarop uit te derschen. — Zie DEM.

KOOLZAADPELSEN, m. mv. Zie pelse.

KOOLZAADPULMS, m. mv. De uitgedorschen

hulscls van koolzaad, h.mcnjiepaille de colza.— Zie PUI.M.

KOOLZAADVIM(ME, KOOLZAADVUM(ME,
v. Eene mijt of stapelkoolzaadbundels.met of zonder zaad.

— Zie viMirE.

KOOLZAADZETTE, v. Eene zette van tweeof meer

stijpers om koolzaad te planten, anders ook Plantspade

geheeten.

*KOO-MAN, bij Kil., zie komensch:.\p.

KOOMANSCHAP, KOOMERSCHEPE, v. Zie

KO-ME.\SCtL\P

.

KOOP, m., vklw. koopje{vis\. kopje, zie klankverk.).

Kavel, kaveling, fir. lot. Eene boomvenditie in dertig koo-

pen verdeelen. In koopjes leggen. De eerste koop zal de

mijn zijn.

— Winst die men doen kan met iets te koopen. Er is

daar geetf koop aan . Ik zie er geenen koop aan . Er was

koop aan dat huis

.

— KOOP, z. Jaai-, Lijf-, Roovers-.

KOOPBROOD.o. Brood datmen in den winkel koopt,

in tegenoverstelling met Baktebrood.

KOOPEN, kocht, gckMht, b. en o. w., fr. acheter.

— Vlai koopen op bcraad of op S. Jans beraad. Het .

gebeurt dat iemand aan eenen landbouwer een stuk land

pacht aleenlijk om het met vlas te bezaaien, op voorwaarde

nogtans dat men te sint Jansdag kiezen mag ofwel van den

pacht te betalen en hot vlas voor zich te houden, ofwel van

het vlas aan den landbouwer over te iateu in plaats van den

pacht te betalen ; dat heet Vlas koopen op beraad.

— Vlas koopen op stek-vast, aan eenen landbouwer vlas

koopen dat tc velde staat en nog verscheidcne weken of

maanden ver is van rijp te zijn. Die vlas koopt op stek-vast

heeft kans veel te winnen indien het vlas wel lukt, of van

veel te verliezen indien het mislukt.

— Ik kocht liei'er eenen puit elfgrooten en 'k liete item

spriiigcn, zie PUIT.

—KOOPEN, z. Onder-, Over-, Uit-.

—KOOPER, z. Boote-, L;dven-, Uit-.

KOOPHANDEL. Wat men hier eertijds door Koop-

handel \cibtoud, wordt uitgeleid onder gestaatheiu.
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KOOPHEMDE, o. Gemaakt hcmd dat men op dc

merktof in den winkel koopt.

KOOPKOUS, v., mv. koopkouscn, Kousen die men op

dc nierkl of in den winkel koopt.

KOOPMAN, ni. Kxikaard, fr. acquereur. Hij is koop-

man (de koop is aan hem, hij bUjft met het laatste bod),

lematid koopman laten.

KOOPMANSCHAP, v. Zie Ko^fENSCHAP.

KOOPSCHOE, m., mv. koopscltoe' ii. Schoe dien men

gemaakt koopt op tie markt ofin eenen winkel.

KOOPSCHOON, adj. Dat door zijne schoonheid aan-

lokt tot koopen. Koopschoone waren.

KOOPSLAG, m. Die koopt in eene openbare venduwe,

moel belalen i" de koopsoro, of hetgeen hij geboon heelt

voor de gekochte zaak; 2" een verhoog van vijf of tien per

honderd, en dit heel men het Gereed of de Ongelden ;
3°

gemeenlijk nog vijf, tieu of vijftien frank boven de koop-

som en het gereed, waneer de koopsomme eenigszins groot

is : en dit heet de Koopslag . De koopslag en het gereed

wcrden aanstonds na de verkooping belaald. lis heb daar

boeken gekocht waarvoor ik 115 frank betaald heb, te weten

100 fr. koopsomme, to fr. ongelden en 5 fr. koopslag.

KOOPZIENDE, adj. Een goed en schoon uitzicht

hebbende dat de koopers aanlokt en opweUt om te koopen.

Ons peerd staat nog al koopziende. Eene koopziende beest

(die ten schoonste en ten l>este staat ora verkocht te worden).

— Fig. Die jongen is koopziende (bevallig, wel aange-

kleed, enz.,.

KOOPZIENIG, adj. Zie koopziende.

KOOR, m. De koor van eene kerk is I" hetgeen men

fr. c/iaur uoeint; 2° de beuk, fr. nef. De middenkoor en de

zijdekooren. De vonte staat van achter in den Onze-Lieve-

Vrouwkoor.

— KOOR, z. Mildel-, Midden-.

KOORAAL, CHORAAL (klemt. op aal), m. Koor-

kn.iap, altaardienaar, tabot, fi. eiifmit de chwur.

KOORDE, v., fr. corde. — Het langste lioordeken

tfekken, zie ondei L.VNG.

— Eene kooide scheren, zie scheren.

—KOORDE, z. Aal-, Boter-, Eerde-, Erde-, Hangsel-

Klap-, Klem-, Khm-, Koppel-, Oel-, Ren-, Rijg-, Slinger-,

Sinet-, Spring-, Tee-, Verleg-, Wasch-, Woel-.

KOORDIENST, m. Lijkdienst waarbij de doodbaar

in den koor (IV. cha-ur) van de kerk stiat. De koordienst is

een lijkdienst van cerste of t«eede klasse.

KOORKAP(PE, v. Een groot mantelvorraig kerkge-

waad, dat fr. chape heet (en niet chasuble, zoo 't Kramers

zegt). « Den busschop hadde an een coorcappe peers flu-

weel. » (Kr. v. Br.)

KOORN, KOOREN, o., met scherpl. 00 (in HoU.

Korcn, zachtl. 0). Graan, fr. hie'.

— In eenige plaatsen wordt het enkel gezeid voor

Rogge, fr. seigle; te Poperinge is het de Tarwe. b.froment.

— Het koorn reeden, bij landb. Zie reeden.

—KOORN, z. Amel-, Baard-, Berg-, Grijm-, Grijmte-,

Katje-, Lui/.c-, Rapier-, Rui-, Ruw-, Snij-.

KOORNAARD, m. Koornakker, land dat met koom
bestaan is, fr. iin champ de bW. Zie AARD.

KOORNAARDE (wvl. koorneerde), v. Aarde die

goed is om koorn en andere vruchten te kwecken, vrucht-

bare laag aarde die den grond bedekt, anders ook Moere

genaamd, en bij Kramers Damaarde, plantaarde, teelaarde,

fr. humus, terre tvge'tale, terreau. De koorneerde afdel-

ven, ware 't land onvnichlbaar maken. Die akker heeft reel

of weiiiig koorneerde. Dat land ligt een voet dik van koorn-

eerde. In koorneerde geraktn (wordt gezeid van eenen

grond die door het mesten en het bedrichten eindelijk koorn-

eerde krijgt en vruchtbaar wordl). Die zandige grond zal

moeielijk in koorneerde geraken.

— Fig. Dun van koorneerde, weinig verdieping heb-

bende, weinig vernultig, kleen van verstand; ook weinig

bezittende, weinig hebbende. Die mensch is wel rijk, raaar

dunne van koorneerde, h. pourpeu qu'on I'approfondisse,

on rencontre le ttif. Ik wilde dat mijne schuldenaars mij

beta;ilden, want ik begin dunne van koorneerde te liggen.

Hij heeft geeue koornaarde (geen verstand.)

KOORNBIJTER, m. Zoo heet, in eenige streken, de

sprinkhaan, fr. sauterelle, criqiut.

—KOORNDIEF, z. Holipoli-, OUpoli-.

KOORNGARS, o. Zie H a/,f.g.\rs.

KOORNLAWERKE, KOORNLEEUWERKE,
V, Zie HEMF.r.AVERKE.

—KOORNMUSCH, z. Blauw-.

KOORNPIKKER, ra. Degeen die het koorn afpikt,

ix.siipeur de hie. ~ Zie PIKKEN.

KOORNTANG, KOORENTANGE, v. Veertan-

getje wiens tangen tusschen duim en vinger samengedrukt

worden om kleene stukjes vast te nemen, ir. hrucelUs.

Goudsmids en horlogiem.ikers bezigen veclde koomtang.

KOORNWERK, o. Al wat van koorn gemaakt is,

hetzij dan deeg, brood, kmim of korsten, geweekt of niet.

Men kan geen aksters met koornwerk kweeken. De zieke

is op eene betere zijde, maar hij is nog aan 't koornwerk

niet (hij eet nog geen brood). Ja, Mijnheer, 'k en deuge

niet, 't is al zes weken dat ik geene mompe koornwerk

geeten heb. Het is al drie dagen dat die arme lieden geen

koornwerk geeten hebben.

KOORPAND, m. De pand of gang rond den koor in

eene kerk, fr. amhuleitoirc du cha-ur, caro/es. De koor-

pand, in dc kathedraal van S. Salvator te Brugge, is om-

riugd van kapellen. »

KOORTABELLE, v. Hetzelfde als het latijn chori

tabella, zijnde, in de kloosters, een plankje hangende bij

den ingang van den koor, en waarop de namen staan van

dezen die, ouder het zingen van de getijdeu, de lessen moe-

ten voorlezen, enz.

— D.agwijzer dien raeu in <le kerken gebruikt voor

't lezen van de Getijden en van de H. Mis, fr. calendrier. De
koortabelle wordt goedgekeurd van den Bisschop. leder

jaar wordt eene uieuwc koortabelle gedrukl.

KOORTS, v., ix. ficvre. Zie korts en de comp aid..

— K.liiKrSENIEREX, o. w. Zie kortsenieren.

KOORTSKRUID, o. Zie kurtskruid.

KOOSTER. m., scherpl. 00. Soort van groote Ujstcr.

Zie KWELSTER.
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KOOVE, KOFFE, v. Vrouwemuts fr. coiffe. Uwe
koove staat scheef. Eene nieuwe koove doen maken.

— Muilpeer, kaakslag, eng. cuff. Eene koove krijgen

.

— KOOVEN, koofde, gekoofd, D. w. Eene koove aandoen,

fr. loiffer. Een kind kooven. Zij gaat gekoofd naar de oude

r.inde. Zij lieeft vee! werk om zich le kooven.

KOP, m. Bij mulders. De kop van den niplenas is het

vierkantte uiteinde van den as, dat buiten den molen uit-

steekt, en waar de ivieken in vasUiggen ; anders ook Hoofd

genaamd.

— De kop van eenen stoel is de bovenste schee van de

lene.

— De kop van eenen krauwel of van eene raak (liaik),

is het dwarshout waarin de tanden zitten, en de steel geves-

tigd is.

— De kop van eene tabakpijp, anders Tnris en Hiil, zic

onder hul.

— De moc'y in den kop, zie MofiR.

— Eene ratte in den kop hebben, zie RAT

.

— Eenen kop hebben (wvl. ne kop ein, zie EIN), stijf-

hoofdig zijn, koppig zijn.

— Den kop hebben, verstandig en vernuftig zijn, talent

hebben. Die werkman hceft den kop. Die schrijver heeft

den kop. Hij heeft den kop voor de studie, voor de beekl-

houwkunst.

— Kop over kop, top over kop, of top over top ruilen of

verwisselen, fr. e'chat^ger, troqiier sans soulte. Zie TOP.

— De koppen smi/ten, kop of nitinte spelen, zie KLINKE-

MUTSEN.
— Kop of letters smijten, zie LETTER, V.

— Kop over ende, zie ENDE, b.

— Den jiagel op den kop slaan, zie NAGEL.

— Bij vlaschreeders, zie singel.

—KOP, z. Bom-, Bots-, Drie-, Droog-, Engel-, Honds-

koppen, Ingel-, Klets-, Ors-, Paste-, Potse-, Puide-, Puite-,

l^osle-, Scharre-, Spelle-, Streuvel-, Vorte-, Wale-, Zwart-

k..pje.

KOPACHTIG, adj. Koppig. stijfhooldig. Hij is wat

kopachtig. « Ongherust, kop-achtigh, kryghel ende trots. »

(B. Surius.

)

— Afl. Kopachtigheid.

KOP-AAN, zie onder kop-.\f.

KOP-AF (wvl. kop-ok), m. Het onthoofden. Men sprak

daar niet minder als van kop-af. Als het niaai van geen

kop-af en is, zei de gevangene. « Ik was zoo kwaad, 'k hadde

hem den kop afgeslegen. — Ja maar, zei de ander, kop-af

is eene doodelijke wonde. » (***)

— Kop-afkop-aan, dood of leven, zegt men als men het

uiterste waagt. Geef hem die medicijn : 't is kop-af kop-aan.

KOPELLE, V. Zie kapelle.

KOPJEKRAUW. Een woord waarmede men eene

temme kanw of papegaai enz. aanspreekt, als men met den

vinger in de phiimpjes van hunnen kop wilt krauwen.

KOPLAAG, KOPLAGE, v. Bij mttsers. Eene laag

briken die potietsch gemetseld zijn. — Zie potietsch.

KOPNAGEL, m. Zie koofdnagel.

KOPPE, v. Spinnekop. Zie kobbe.

KOPPEKAAIEN, koppekaaide (wvl. ook koppekaai-

dege, zie uiperfect), gekoppekaaid, b. w. Afros.sen, afran-

selen, fr. rosser, roiier de coups. lemand koppekaaien.

KOPPEKEI, m. Zie kobbekei.

KOPPEL, m. Spinnekop, fr. araigne'e. De net van

eenen koppel. Een groote koppel. Zie kobbe.

— In Fr.-Vl. Koppel beteek.Godslastering, vloekwoord.

fr. blaspheme, juron. Groote, leelijke koppels zweren.

— KOPPEL, z. Drie-, Vier-. Zie ook -kobbe.

KOPPELBAND, m. Zie koppelkoorde.

KOPPELDAG, m. Twee heiligdagen achtereen, b. \

.

een znndag voorgegaan of gevolgd van eenen feestdag. Hi t

is tc nansie we?k Koppeldag.

KOPPELEN, koppelde, gekoppeld, b. w. Ragen, van

de koppels of kobben en hunne spinnewebben zuiveren,

Eene kerk koppelen. Ge nioet eens den zolder koppelen. —
Te Biugge gebniikt. Elders zegt men Koppen, Kobbi -

netten, b. w.

KOPPELING, V. Gewricht, fr. articulation, jointure.

De koppelinge van de hand, van den voet, van den elleboog,

van de knie. Een peerd dat vei is in de koppelingen van het

been. « Meest altijd leed hij in de koppelingen van de ledc i,

en met de jaren en verbeterde deze kwale niet. » (A. Duclo-..)

Vooren crepel, achter lam, in dc coppelynglu stj'f.

(Ed. De Dene.)

KOPPELJAGER, m. Raagbol, fr. houssoir.

KOPPELKOORDE, v., KOPPELSNOER, -,

KOPPELBAND, m. Eene koorde of snoer dat tv.

dingen aan elkander koppelt. Twee honden met ei

koppelkoorde aan den hals vastmaken. Met eenen kojii- i-

band maakt men de geerde vast aan den vleistaf, fr. escom -

geon d^ fleau. De keten van eene djakke is met eent/ii

koppelband vast aan den zweepsteel.

KOPPEL-LANGPOOT, KOBBE-LANGPOOT,
m. Spinnekop met lange jiooten ; eng. daddy longlegs.

— Fig. Mager mensch met lange beenen en armen.

KOPPELNET(TE, v. Spinneweb, fr. toiled'araignce.

KOPPELRING, m. Een ring of schakel die twee

dingen aan elkander verbindt.

KOPPELSNOER, o. Zie koppelkoorde.

KOPPELSPIN, o., zonder mv. Kobbegespin, spinne-

webben, fr. toilfs d'araignc'e.

KOPPELSPINBURSTEL, m. Raagbol, kobbe-

netter.

KOPPELVEUREN, koppelvcurdc, heb gekoppel-

vcurd (fvl. ckoppelvcurd, zie GE), o. w. Bij landb. Wordt

gezeid van eene zole of wielploeg die, ongelijlcverkoutcrciidc,

ook ongelijke veuren of ploegsneden maakt. In eenen akkci

geploegd met eene zole die koppelveurt, liggen de pl'>ei;-

sneden al twee en twee, namentlijk eene groote bij eene

kleene. Eene zole die koppelveurt is niet goed. Er zijn veel

zolen of ploegen die koppelveuren. Met eene koppelveurenile

zole kan de ploegman geen schoon werk maken. — Vgl.

Vierslagen.

KOPPEN, kopte, gekopt, b. w. Ragen, van spinne-

webben zuiveren. Het huis koppen. Het gewelf koppen.

De venstcrs koppen. — Ook Koppelen.

KOPPENUIT, m. mv. Zie kopsteen.

KOPPER, ra. Kobbejager, raagbol, fr. houssoir.
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KOPPEREN, l>ij Kil., zie kokkerullen.

KOPSCHEE, V. Schee in den kop van eenen krui-

wagen. De Icopscliee'n van eenen kmiwagen zijn de recht-

staande riggels die den rug uitmaken waar tegen dc vracht

rust die men vocrt.

KOPSTEEN, m. Bij steenbakkers. De biiken die over

kant staan boven de vijven en de hahe plakkers, zo-> dal zij

eene kopkiag uitmaken in den buitenl<ant van den steen-

oven, lieet men Kopsf^enen of Koppenuit. De kopsteen

brandt maar half door, onidat de buitenknp in den gloed

niet kan liggen.

KOPWULGfE, v. Eene afgeknottc wllg, bollaard,

tronkwulne, fr. smtle tetarj.

KORAAL, m. Zie kraal.

KORAGIE, v. Zie kragie.

KORALEN, toraalde, hcb gekoraald. o. \v. Zie

KRALEN.

KORDEBAK, m. Driewielkar.

KORDEEL, o., klemt. op dtel, sclicrpl. cr. Ilct zcel

dat aan de loenien vast is en dat men in de liand houdt cm
een peerd te beweugen, fr. rene. Het kordeel is achter de

schouders van 't peerd aan de loenien vast. De toom

bestaat uit het gebijt, de loenien en 't kordeel, fr. hi hride est

compose'e dii mors, de la tetiere et des reties. Als men aan

't kordeel smikt, het peerd draait rechts om; trekt men aan

't kordeel dan keert 't slinks om, enz.

— Eene houtmaat van drie voet en een duini.

— Bij timm., wagenmakers, enz. is kordeel \Kt koordetje

dat bij de zagers smetli/n of smetdraad heet. Men bestrijkt

het kordeel met krijtwit om linien te slaan op te bewerken

planken; de smetdraad wordt met eene vetachtige kleur-

stoffe bestreken om linien te teekenen op een te zagen bul.

—KORDEEL, z. Smijt-.

KORDEELSLOVE, v. Bij timm. Het kordeel dat op

een stokje als eene bobijn gewonden is.

KORDON, m., mv. Gordons, met de stemnist dj) dnn

(dat rijmt met ba> on, enz.). Soort van grooten aardappel die

wit en langachtig is, van gemeene qualiteit, dienstig maar

om de dieren te voeden. Men zegt dat de kordons voorl-

komeii van een aardappel gegriffeld op eene beetraap.

KORDWAGEN, m. Kordewagen, krodewagen, krui-

wagen, fr. broitelte. Den kordwagen voeren. lets vervoeren

op, of met den kordwagen. « De waegemaekers zyn meer

toegedaen aan de beesten als aen de menschen ; want als sy

karren ofta waegens maeken, die de beesten moeten voort-

trecken, daer stellen sy vier wielen aen, ofte ten miasten

twee, maer als sy kordewagens maeken, die de menschen

moeten voorts-stieren, daer en stellen sy maer een \viel aen.»

(F. Van den Werve.) — Zie kroden.

—KORDW.'iGENBOER, m. Koeiboertje dat geene peerden

heeft, en alles met den kruiwagen muet voeren. Een arme

kordwagenboer.

— In de volkstaal luidt het Kortwaagboer. Zie daar-

over N.

— KORDWAGENTR.\.\M, -TRIEME, v. Traam van eenen

kordwagen. Tien koppels kordwagentramen.

— KORDWAGENWIEL, o. Het wiel van eenen kraiwagen.

— Het volk zegt Kortwaagwiel.

KOREEL, m. Kareelsteen, fr. brique. «. Tusschen

aencn oven, ende eenen ghemeenen muer, moet distantie

ende onderscheet zijn van eenen halfven correct, om 't [icrijc-

kel van den brandt. » (Cost. v. Audenaerde, XIV, 9.)

KOREMUIZEL, m., klemt. o^ko. Doedelzak, U.cor-

"KOREYE, bij Kil., zie kraai 2", enKORlEN.

KORFDRAGER, m. Zie paanderdrager.

KORIEN lin twee lettergrepen, met den klemt. op rien\

koriete (wvl. 00k korietege, zie IMPERFECT), ^rfor/e'/, b. w.

Dc knrre of het jeweide uithalen, ontweien, een dier doo-

den en vladen of pluimen en opensnijden en zuiveren. Een

kalf, een konijn, een kieken korien. Is de haas al gekoriet ?

— Sedert dat de plaag onder de aardappels heerscht, zegt

men 00k Aardappels korien, d. i. de slechte en bedorvene

vlekken er iiitsnijden, om dan het overige, dat nog goed is,

te koken en te benuttigen.

— Kil. Koreye, exta poreorniu, ovutm et aliontvi ani-

malinm. Zie ook KURRE, en vgl. fr. cure'e.

— Wegens de spelling en de veryoeging van dit ww ,

zie onder ORIEN.

KORIJN (wvl. KORIIN), m., klemt. op rij'n. Eigen-

naam, in 't 1. Qulrinus. Sint Korijn wordt in de kerk van

Hooglede vereerd

.

— KORIJNZEERE, v. Soort van etterende huidziekte,

tegen dewelke men den H. Quirinus of Sint Korijn gaat

diencn naar Hooglede ; of Sint Corinus in de Madeleneka-

pelle te Kortrijk, in welke laatste plaats men gewoon is

twee schellen verkensvleesch mee te dragen, waarvan men

de eene in de kapelle laat ter eere van S. Corinus, en de

andere weder medeneemt naar huis.

K0RIJ2ER, o. Elk van de twee ronde stukken ijzer

die aan beide kanten van de korre, dienen om, bij middel

van den korrestok, de nette open te houden, en om, bij

middel van de korretouw, de nette langs den grond voort

te slepen.

KORK, KURK, en in eenige slveUen KROK, o. en

ook m., Ir. liege; boztclion de lie'ge. Eenen grooten kork (of

een ^root kork) op eene flesch steken.

— Kork schieteyt, korkske(n sckicten, kroksken schieien,

kork stuiken. Een spel dat men ook Metteren heet, b.jouer

ail boHchon.

KORKPEES, KORKPEZE, v. Bij visschers. Eene

koorde voorzien van stukken kork, en dienende om den

opperzoom van de seine boven 't water te houden, fr. corde

garnie dcjtottes.

KORNEL,o. KORNELLE.v. I lotzelfde als Kernel;

zie aid.

Edeler als apiiel-schellen,

Staetiger als \:xK\i-kornellcn

.

(Vaelaude.)

KORNOELJE, v. Groote witte vogel methooge poo-

ten en langon bck, fr. cornioUc, coiirlis d'Europe. Des

zomrrs /irl ni?ii kornoeljen in do mo<'rasscn van Merckoni.

KORNUIT, KERNUIT, KORNUT, KERNUT,
o., met Ulenit, op nil. Een kleeii verneutold ding ofpersi on.

Is dat een kleen kcrnut van ecu appcltje, van een ventje 1
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— Kleenkernuit. Zie onder KORTEKRAKEL.
— Vt;]. Kerneutelin*^

.

KORNUWEEL, m., Idemt. op wcel. Een mensch uit

gemengd ms, anders gezeid eeu BrikUelaar.

— Ook een die aan eenen brikkelaar gelijkt.

— Er is in Eugeland een graafschap dat Cotnwallis heet,

fr. Cornouailles.

KORONEL, m., met den klemtoon op net. Kernel,

kolonel, fr. colonel. Hij is koronel in 't leger. « Hy was

koroneloft oppercapiteyn van de benden. > (M. Lambrecht.)

— Een grootmoedige jongeling. Dat is een kornel. Die

kernel zal het wel uitvoeren

.

KORPENDU, m., klemt. op du, mv. korpcmhmn.

Een fijne appel die fr. capendii, cotirt-pendu heet.

KORRE, V. Het achterste, de aars, fr'. le derricre. Op
de korre vallen. Neergehukt op zijne korre.

— Oul. korfi^ oudfr. charn^ carn^ car, van 1. caro.

(D' De Jager, Schijnb. Freq. 61.)

KORRE, IV. Groote zaknet waarmede de visschers van

Oostende alle slach van visch vangen in de leggen van de

Noordzee, fr. corre, chalut.

— "Weil, heeft dit woord en verklaart het door Sleepnet

waarmede men oesters vangt.

— KORREG.\REN, o. Dik garen om korren en andere

visclmetten te breien. Een winkel waarmen touwwerk en

korregaren verkoopt. Een kilo korregaren. Korregaren is

dikker dan bindgarcn.

— KORRESTOK, m. Dwavsbout dat aan beide uiteinden

rust op de korijzers, en dient om den bovenkant van de

korre op te houden.

— KORRETOUW, v. Zware koorde die niel het een einde

aan de schranken van de korre, en met het ander aan de

vischscliuit vastliggende, dient om de korre langs den zee-

grond voort te trekkon.

KORST, KARST, KURST (uitspr. koslc, kasic,

kiistc, zte Rs), v., fr. croi'itc. De afgezaagde korste van

eenen boom, heet ook eene Scholf. — Zie karste,

.•\FSCHtTRPELING en SCHAALSTIK

.

— S/>i7ili!ic/l-e korst, zie PRINSEBROOD.

—KORST, -KARST, z. B0I-, Bolle-.

KORSTEN, b. en o. w. Zie karsten.
—KORSTTE, —KARSTTE, z. Bolle-.

KORT, adj. Niet lang.

— Zick te kort doen^ zich het noodige weigeren om te

leven. Die wrek is zoo gierig dat hij zich (zelven) te knrt

doet. — Ook Zich het leven beneraen, eene ?elfmoord

begaan, fr. se suicider.

— Te kort bollcit. Hetzelfde als Te kort schieten, zijn

doelwit niet bereiken, moeten onderdoen. Hij nioet te kort

bollen tegen zijnen breeder in lichaamskracht.

Ondeught bolt altydt te cort

Die voor deught ghehouden wordt.

(P. Gheschier.)

Wyl Democritus te kort bolde in verstand

Om 's weirelds sot en swaer in spot en schimp te keeren.

(Vaelande.)

— Tegei! icmaiid tc kort komen, voor hem moelen
onderdoen. Dat gij met hem wildet vechten, ik ben zeker

dat gij zoudt te kort komen. Hij zou te kort komen tegen

hem.

— Kort keeren . Wordt gezeid van eenen veertnan die

zijn gespan omwendt in eenen engen cirkel, in eene nauwe
plaats. Hij kent het goed em kort te keeren.

— Fig. Kort van stof zijn, niet fatsoenlijk genoeg zijn,

eeu weinig stuursch zijn, fr. ne pas fairc de fa(ons, etre

nn pen brusque. Menschen rlie kort keeren beleedigen dik-

wijls een ander. Die overste keert kort.

— Moeten kort keeren, kort gehouden worden, in eene

strenge regeltucht gehouden worden. In dien huishoud moe-

ten de kinders kort keeren.

— Zich kort houden, uit behoedzaamheid zich ontheu-

den van uit te gaan, of van met de handen ergeus aan te

raken, of van iets te zeggen of te antwoorden. Wat :V:

rechter ook vroeg, de beschuldigde hield zich kort en ant-

woordde niet. I^e vegeljongen houden zich kort in den

nest en zij roeren niet, zoelang hun moerkcn piept dat er

gevaar is. Kind, ge meet u kort houden en nergens aan

raken. « Waer gaet-dy? Blyft t'huys, en houd ti cort. .

(J. David, s. j.)

— Te kort komen, iets niet genoeg hebben om daarnv 1<

entwat te verrichten. Geld te kort komen (niet genoeg heb-

ben, te weinig hebben). Ik kwam twintig frank te kort oni

die schuld te betalen. Neem honderd frank mede : het is

beter overhebben dan te kort komen. De landbouwer Ital

semel gekecht om zijnen akker te bezaaien. maar In

kwam er twee havot te kort. Hij kwam wel vijfpond insi i_

te kort om het lijnwaadstuk af te weven. Tijd te k' in

komen . Ik zeu u komen bezeekcn hebben in mijne laat^te

reis, riiaar ik kwam tijd te kort. Ik zou voor die omstandi^-

heid betere verzen gemaakt hebben, maar ik kwam tijd te

kort. Die menschen komen te kort (lijden gebrek). Dat

huisgezin komt veel te kort.

— Altyd te kort of te lang, nooit wel, nooit gepast.

« Godt doetse duysentmacl meer als sy verdienen, en noch

is het altyd te kort of te lang, hj' en kan niet van p:i>

dfcen. »(F. Vanden AVerve.)

— Kort Tan memork. Jie lichtelijk vergeet, die ni<_l

onlhoudt. Eene korte memorie hebben. « Dat menige sum

plomp van verstand en kort van memorie waeren.» {B. Vaii-

haeften.)

, — Kort zi/n van steertvi/sc, zie steertvijs.

— Korte vette, zie VETTE.

— Kort als kaf, zeerkort; fig. lichtelijk gestoord, o|'-

loopend, fr. qiii a le bonnetpri^s de la tetc.

— Even als lang gebmikt wordt in den zin van .

,

{b. V. ik wensch dat gij nog lange jaren leefdet), zoo wi i

kort ook gebezigd in den zin van weinig, fr. peu. Dat /

maar korte jaren durcn. Binnen korte weken zal ik weder-

keeren.

Compt hier gheen beteringhe in cortc daghen,

De reey leyt in de pisse, ten magh niet falen :

Om nicuwesonden sendt Godt nieuwe plaghen.

(Anna Biins.)

— KORT.\.\RMDE, KORT.VRMDE, adj. Die korte arraen

heeft.

— KORTAAL, m., KORTAUWE (wvl. KORTOWE, zie

ai:we), v. Koornaar waar 't stroo van afgebroken is, aal

zonder halm of steert. Smijt de kortauwen aleene.

— kortbalgske(n, o. Korte en wijdbuikte tlesch, veel

minder dan de Pottlesch. De kortbalgskens zijn van de

oude mode ; men viadt ze hier en daar nog in de keukens,

waar zij dienen om azijn enz. te beratten

.
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— KORTBEENDE, adj. Die korte beenen heeft.

— KORTBRAKtG, KORTBROKKlG.adj. Niet taai, eenigsziiis

brcos. Kortbrakige hesp. Koekbrood moet kortbrakig zijn

om goed le wezen. Veel eiers in het koekbrood gebakkcn,

maken hct kortbrakig. Kortbrokkig hout (broos, bez. om-
(lat bet begint te vcmiolmen). — In dczen zin zegt men ook

hort. De hesp is kort, en hoe nader het been, hoe korter.

— KORTDURIG, adj. Van korten duur, legenover lang-

durisr. Kortdurige oorlog. kortdurige ziekte. Na eene

kortdurige onderhandehng was de vrede geslnten. Een
kortdurig morgen- of avon^gebcd. Bij koitdiuige poozen

slapen. — De klemtoon is op kort, hoewel hij in langdji-

»/;>• op du valt,

— KORTEKONDEI,, m. Bij laridli. Zie .schuddebondei..
— kokteknaat, m. Kluclitnaam dien men geeft aan

den vinger die nevens den pink is, anders ook Kiermachuit
•geheelen.

— KORTEKRAKEi,, m. Naaiii chen de kinderen geven aan
den ringvinger, fr. doigt anmilaire.

— Den duini heeten zij Duimerloot, den wijsvinger Lck-
kerpoot, den middenvinger Langerakel of Langerebbe, den
ringvinger Kortekrakel of Kieremachuit, en den pink

Kleenkernuit. Hun deuntje hiidf

:

Ik ga skipen — zei Duimerloot.

I1< heb nog niet geeten — zei Lckkerpoot,

Waar gaan we't krijgcn — zei Langerakel.

In moertjes schap ra — zei Kortekrakel.

'k Ga 't klappen — zei Kleenkernuit.

— KORTEI.ING, ni. Bij beenhoiiwers. Een stuk osse-

vleesch dat van het ribbestuk afgekort is, fr. aloyau de

deuxietneplace. Anders Ricmc, Rienikcn.

— KORTEMAAND, v. Februaii. Mel is in Icorteiuaand

gebeurd. De kortemaand hccfl l;oud gowecst. Ik zal u to

kortemaand betalen.

Reeds liet kortemacnd 7.yn dagcn

ITit den hoop der stonden vagen.

(K . de Gheldere.)

— Kortmaandeken is een kiaaadmaandeken. I n fobniari

is er gemeenUjk veel vorsten sneeuw en hagel en wind.

— KORIEN, kortte,gckort, b. w. Bij landb. Schokkeljoen

korten, het graan van hct schokkeljoen, reeds van de lial-

men afgedorschen zijnde, wederom mot den vlegel slaan oni

er deassels van af le scheiden. In hcl Alg. VI. Idiot, heel

\iZ\. fmtteren.

— Bij kloefkappers, enz. Eenen boom korten, het bul in

klossen zagen, den slam Uisschen het eersgat en het top-

einde in blokken zagen, om dan die blokken of klossen te

vermaken in kloefen, in klephout, enz.

— o. w. met hehben. liij mulders. De zeilen zwichten,

fr. replier les toiles.

— Fig. Korten voor de I'lage, wijl(cn voor '1 ge\'aar,

een dreigend ongeluk vermijden. AIs de vijand gewaai"

wierd dat hij met eenen slerkeren te docn had, liortlo hij

voor de vlaag, en trok bij nachte voorzichtig henen.

— KORTEN, z. Af-.

— KORTEPOOT, m. Soort van kieken met zeer korle

pooten. Dat is een kortepoot. De kortepooten leggcn miii

eiers dan andere henncn, nia.ir zij scharlen ook min in deji

moeshof.

— KOKTERES, KORTEREssE, v., klcmt. op ;cf. ticbrck,

schaarschheid, mangel, tx. pe'niirie, Ilet graan is duur ils

er korteres in is. Bij kotlciesse van asem niet ver kiinnen
gaan. Korter^se van werk brengt korteresse van winste
mec. Korteresse hebben in, van, of aan iets. In korteresse
zijn van voedscl. In korteres zitten van geld. Korteresse
lijden. De arnie menschon hebben dezen winter veel kor-
teresse geleden. — Dit woord is overal veel gebruikt.

— Men vindt het ook in den zin van fr. deficit. < Dat
alle ontfanghers ende andere handelaers van publicque
penningen, dewelcke niet maclitigh en souden wesen op te

bringen de courtresse van haer-lieder rekeningen, sonder
welteghe reden, souden gestraft worden inden lijve, als

dieven. » (VI. Setling-boec.)

— KORTESTEERT, m. Soort van kriek, ook van ajipel,

met korten slengel, fr. courtc-queue.

— KORTLWAGEX, m. Zie KORDWAGEN.
— KORTGEZETENE, m. Zie KORTWEUNER.
— KORTHAARDE, adj. Die kort haar heeft. Een kort-

haarde bond.

— KORTHALSDE, adj. Die eenen korten hals heeft. Die
niensch is korthalsde.

— KORTHEID, V. Korteres, schaarschheid, fr. pennrie.
In korlheid zijn van geld, van leveasmiddelen. Er is dit

jaar groote korlheid in graan.

— Korlheid op de borst, kortademigheid, beklemming
van de borst. Eene kortheid op de borst hebbcu. « Gequol-
len met een groote kortheydt op de borst. » (N. Vanhove.)
— Korlheid van vleesch ofvisch, malschhcid, het oppo-

siet van ta.aiheid.

— KORTHooRNDE. adj. Die korte hoornen heeft. Kort-
hoornde kocicu.

— KORTKARSIIG, KORTKERSTIG (uitspr. -kaslig, -kesti::.

zie Ks), adj., met dc slcnmisl op kort. Kortbnkig, bro.i-,

sprek. van houl zoo vermolmd ofverslorven dathctzijncn

draad kwijt is, en bijgcvolg lichtclijU breekl en brijzcU. Rol,

vcrvuurd, nl wormslrlcig houl is Icortkarstig. De houtei-.

voetiug van een kooriis(:hi?lf wimli korlkarstig van le laiig-

durig op den wakken grond te liggen. De boomstammcn,
die men in '1 uilgraveii van ilen dering vindt, zijn korticar-

slig. Het ondereinde van die staak is Icortkarstig.

— Ook van hout dat kortbrakig is uit zijne natuur, of

van riggels en planken die, legen draad afgezaagd, gemak-
kelijk breken.

— Ook nog van roltig baksleen, van droog brijzelachlig

koekl)rood, enz.

— Fig. van iemand die met hcl koniiigszeer behebt is,

audcrs Wormsteekte, fr. scrofuleu.w Een kortkarstig

raensch. Koitkarstig zijn.

— All. Kortkarstighcid.

— Vgl. eng. to erase, breken, brijzelen. Zie ook onj

KREES.

— KORTLOOF, o. Soort van witte aardappels, gelijkeude

aan de negenwekenaars, maar vroeger van wasdom. Kort-

loof planlcii. ICcn akker kortloof. Kortloof koopen.

— KOK IMALEN, kortmaalde, gekortmaald, b. w. Fijn

nialtn. Het graan voor den bakker wordt gekortmauld ((ijn

gcmalen).

— KORTRESSE, V. Zie KORTERES.

— KORTSCHAAE, V. Bij tinim. Eene korte schaaf waar

men het hout niede effen en glad schaaft, na het met den

strijkblok ovcrloopen te hebben.

— KOK isi'EE.NUE, adj. Die korte spenen heeft, fr. qui

a les trayons courts. Eene korlspeende koe. — Zie -i)E.
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— KORTSTEELDE, adj. Die eenen korten steel hecft. Eene

kortsteelde spade. Een kortsteelde appel.

— KORTSTEERTTE, adj. Die eenen korten steert heeft. —
Zie -DE.

— KOKTVLECHTEN, b. W. Zie KORTVLERKEN. '

— KORTVLEERDE, adj. Die Icorte vleren (d. i. vlerken)

heeft, kortvleugelde.

— KORT\'LERKEN, kortvlcrhte,gekortvlerkt, b. w. Kort-

wieken, fnuiken. Eenen vogel kortvlerken.

— Fig. In bedwang houden. De ouders, ziende dat liun

zoon veel buitensporigheden bedreef, hebben hem wat

gekortvlerkt (min toom gelaten, rain geld gegeven).

— Te Brugge zegt men Kortvlechten.

— kortweun(e,kort\\'EUNST(e, kort\vunst(e, kort-

n'EUNlNG, V. Het huis van eenen kortweuner. Eene

nieuwe, eene oiide, eene schoone, eene slechte kortweunste.

Er zijn veel kortweunsten in dat gehucht. Het zijn daar al'

groote hofsteden, maar weinig of geene kortweunsten. Eene

kortweunste koopen, verkoopen, pachteu, verpachten. Eene

koeiplekke in kortweunsten trekken (een klein hofstedekeu

veranderen in verscheidene woningen met een weinig land

daarbij).

— KORTWEUNEN of KORTWONEN, weundc of woonJe

kort, heb kortgeweund of kortgewoond, o. w. Wordt ten

platten lande algemeen gezeid van menschen die een huis

bewonen met weinig of geen land, in tegenoverstelling van

de boeren die op eene landhoeve wonen. Menschen die

kortweunen zijn dikwijis daglooners. Die boer heeft zijne

hofstede verlaten en is gaan kortweunen . Het meerdren-

deel van de menschen weunen kort.

—KORTVVEUNER,KOKT\voNER,m.Iemand die kortweunt,

anders gczeid Kortzitter, Kortgezetene, of Kortgezeten

men.sch. Al dezc kortweuneis moctcn paclUcn aan ilien

heci-. Ondor dc kortwcuneis zijn cr die tluiis wcrken (zoo

als wevers, mandeniakcrs, enz.), cii anderc tlic bij den bocr

gaan werken.

— kortwei;ni.\g, v., zie kortweune.
KORTWEUNSTE, KORTWUNSTE, v., zie KORTWEUNE.

— KORTWONEN, o. w., zie KORTWEUNEN

.

— KORTZITTER, m. Zip KORTWEU.NER.

KORTELETTE, v., Idemt. op let. Ribbetje, ix.co-

telettc. Schaapkiirteletjes. — Dit woord is eene verbaste-

ring van fr. cotelettc, gelijk het holl. kortegarde eene ver-

bast. is van fr. corps degarde.

KORTS(E (uitspr. kors(e, zie RTs), v. Koorts, h.Jievre.

Zie KURTS. Eene kortse hebben, « Bcvanghen met eene

heete cortse. » (B. Gheysen.) « Eene heete cortse. (C.

Vrancx.)

Een korts valt u op 't lyf en komt met hoofdpyn .aen,

En doet zelf bij het vier, van kou de tanden slaen.

(L. Demeyer.)

— Men gebruikt dit woord dikwijis in 't mv. De kortsen

hebben. Een middel tegen de kortsen.

— De roode kortsen, scharlakenkoorts, fr. scarlatinc.

— De rotte kortsen, besraettelijke ziekte die men ook

typhus noemt

.

— Dc razendc kortsen, waarbij de zieke raast en doolt.

—KORTS, —KOORTS, z.Kelder-, Pcerde-, Polder-,

Rotte-, Wrilil.L-l-.

KORTSENBLOEM (wvl. -blomme), v. Zoo heet te

Veurne eene plant die elders Galle-der-aarde noemt, ery-

thrcea centaitrium Pers., fr. petite centauree.

KORTSENIERKN jkortsenierde, keb gekortseni'erd,

o. w., klemt. op /iter. De koorts leiden, de korts hebben,

fr. aro/'r des ticrrcs, 1. fehrkitare. Het is reeds drie weken,

dat hij kortseniert. Ik heb lang gekortsenierd.

KORTSKRUID, o. Zie kurtskruid.

*KORTWAGEN, ra. Zie kordwagen.

KORZEI (uitsp. kozei, zie Rs), adj. Misnoegd, gram,

gestoord. Hij was korzei. lemand korzei makeii. Korzei

worden.

— Korzei en korzei. Tautol. Hij miek zich korzei en

korzei (Icwaad en gram).

— Dit woord, met den klemtoon op de laatste greep, is

hetzelfde als het fr. cotirce, courrouce', vertoornd, verbit-

terd. De Luikerwalen zeggen si eorci voor fr. se courron-

cer. Wegens den uitgang ?/, zie ARMEtE.

KOSSEN, m. Hetzelfde als Kozen, kozijn, fr. cousin.

KOST, m. Spijs.

— Op zijnen kost werken. Wordt gezeid van eenen arbei-

der wiens loon bestaat in geld aleen, zoodat hij zelf zijn

voedsel moet koopen of naar zijn huis gaan eten. Hij werkt

op zijnen kost voor vijf frank per dage. In fabrieken, enz.

moet elk op zijnen kost werken.

— X'^oor den kost leerken, werken voor het voedsel te

verdienec, fr. travaillerpour la nourriture

.

KOST, m. Onkost, fr. coiit,frais, de'pense.

— Te koste zijn, veel kosten van voeden en onderhou-

den; onkosten veroorzaken aan iemand; fr. etre degrands

frais. Kinderen die nog te kleen zijn om te werken, zijn

nict minder te koste. Ik ben meer te koste, dan ik kan

winnen. Hoeveel ben ik te koste (hoeveel ben ik u sclnil-

dig? wat is mijne sdiuld)?

— Te koste zi/n van lets, onkosten hebben wegens lets.

En was ic niet genoegh van 'tflasken wyns te koste,

Te koste ja veel meer als dat ic moste,

Vermits my niet .illeen groot geldt geeyst en was,

Maer my wierdt afgepluymt flas, wyn en al den bras.

(P. Devynck.)

— Te koste zl/n van iemand, door iemand onderhouden

•v/otAeVL, b. vivre aux d^'pens de quelqu'un.TlK luie jon-

geling is te koste van zijne ouders.

— Te koste hangen, besteden, fr. depenser. Al wat zij

wint, hangt zij te koste aan nieuwe kleederen. Ik zal daar

niet veel tijd aan te koste hangen.

— le koste gaan, te kwiste gaan, vergaan. Het gaat al te

koste. Hij laat zijne kleederen te koste gaan.

— Te koste brengen. verkwisten, ft.gaspiUer. De dronk-

aard brengt het al te koste dat hij heeft.

— Te koste brengen, ten profijte brengen, voordeel trek-

ken uit lets, fr. exploiter, /aire valoir. Een stiik land te

koste brengen. Geld te koste brengen, met b. v. op kroois

uit te geven.

KOSTEREGE, KOSTERI(G)GE, v. Kosterin,

vrouw van den kostcr, fr. femme du sacristain.

— Non die in een klooster aangesteld is om de sakristij

tebezorgen, Ir. sacristine. De kosterigge werd tot overste

gekozen. « De costrighe over haer moyte, iiij sch. » (hs.

14830
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KOSTEREN, kosterdc, lieb gekosterd, o. w. Kostcr

zijii, hel koslersambl uitoefenen. Hij kostert wel. « Zij

wisteii ciat hij nog een beetje gekosterd\aA. » (Rond den

Heerd.)

— DiUwijls het woord kostcr herhalen in het sprcken.

Als gij dien Icoster iets wilt vragen, ge moet veel kosteren,

en gij ziiU het verkrijgeu.

KOT, o., mv. kotcn, vklw. kotje. Gevang, fr. prison.

Eenen dief in het kot steken. De schelm is uit 't kot gc-

vhicht. Hij is in 't kot gestorven.

— lemaiid in 't kotplooien^ zie PLOOIEN.

— Houten huisje, fr. baroque, logf. In de meidagen

staat de groote markt te Brugge vol koten waar men goo-

chelkunsten doet, poetsen speelt, vreemde dieren toont, enz.

— De hane van 't kot zijn, zie HANE.
— De romp van eenen molen die met den wind draait

of door een peerd bewogen wordt, fr. cage d'un monlin.

Van daar Rossekot, Stampkot. De bliksem is op 't kot

gevallen. De mulder klom in 't kot.

Als gy (>nciile?iaar) weet uw kot te keeren

En uw' zeylen te vermeeren

Oft te stryken, met 'er haest,

Naer het koeltjen dat' er blae'st.

(P. Croon.)

— i\fet een kot gaan. met de knie'n uitwaarts gebogeu

gaan, beugelbeende zijn.

— Vogelhuisje. Dat kotje is te kleen voor den kneeUer.

Een nieuw kotje koopen. Een groot kot met veel kleene

vogeltjes. De vogel zong in zijn groengeschilderd kotje.

— Leven, woelig gedniisch, fr. britit^ vacarme. Was dat

daar een kot ! Een lent houden (van al de duivels). Het was

er een kot van de hel. De zee houdt een groot kot.

—KOT (scnsu divcrso), z. Asse-, Batte-, Esse-, Henne-,

I inne-, Honde-, Kieken-, Krevelkotje, Muize-, Orse-,

Oven-, Peerde-, Prochie-, Prondel-, Roest(e-, Rosse-,

Schette-, Slag-, Stamp-, Voite-, Zwingel-.

•KOTE, bij Kil., zie keute.

—KOTEN, z. Orse-, Rosse-, Rotte-, A'ieze-, Zeugc-,

Zoog-.

KOTER, m. Soort van blauwendige duif, gekend om
hare vruchtbaarheid en vermenigvuldiging, Ir. gros mon-

dain. De kot rs zijn zoo groot als poeljen. — Kil. Kuyter,

kuter, i-oluijtbus.

KOTER, z. Duive-.

—KOTIG, z. ( )nder-.

KOTTELAAR, m. Zie kuttelaar.

KO(T)TERAAR, m . lets waarmede men kottert in de

tanilcn, in h*_'t \uui. i^w/..

—KOCTjTERAAR, z. Pijpe-, Stove-, Tande-.

KO(T)TEREN, ko(t)tere>i, geko(t)tcrd, b. w. Mft

den vinger of met iets dat puntig is herhaaldelijk stooten en

wrilckelen in iets. De tanden koteren met eene penne

(sloken). Het vuur kotteren, fr. attiser le feu (met de

pook). Eene muis uit haar hoi koteren. Eene kat van den

boom kotteren.

— Koteren (in 't vuur) verschilt van Rokelcn, Poken en

'Stokcn, zie rokelen.
— Fig. lemand koteren, aansporren, ophilscii, aaiiprik-

kelen, fr. aigitillonner, alonner. Er zijn leerlingcu die

moclen gekoteril worden, of zij spelen den luiaard. Ge
nioet hem kotteren.

— Tergen, kwellen, fr. agaeer, karceUr, vexer. Z\\ heb-

ben malkander gekotterd. Hij wilt van niemand gekoterd

zijn . Zij koterden hem al te veel. lit ben daarmee gekot-

terd, fr. ceia me met dans I'embarras.

— 0. w. Koteren in de tanden, in de ooren of in de neus.

Met de pook koteren in het vuur. fn eene reet koteren om
er een kruipdiertje uit te drijven. In een hoi koteren met
eenen stok om er eene muis uit te drijven.

— Koteren achter iets, vragen en talen om iets te vcrne-

men, een geheim te kennen, enz. Ik heb de nieuwsgierig-

heid niet gehad van daar achter te koteren.

—KO TiTEREN, z. Aan-, Af-, Buitcn-, Op-, Uit-,

Voort-, ^^'eg-.

KO(T)TERING, v. De daad van te koteren.

— Et^ne kotteringe get'en, krijgen, een pak slagen,

KO(T)TERUIT, m., vklw., ko[t)termtje. Kotteraar

om eene tabakpijp uit te zuivt/en. De koterait is gemeenlijk

een hazebeentje of een ijzeren priem.

— KOUD, z. Puide-, Regen-, Vinger-, Vries-, Water-.

KOUDBEERTEL, KOUDBERTEL, m. Bij.

smids, timm., enz. Een korl dik breekijzer of kapbejtel met
een scherp muzeel aan 't een einde, en eenen kop aan

't ander einde waarop men slaat met eenen hamer om b. v.

eenen kavel te kappen in arduin, een stuk ijzer af te hou-

wen, enz.; ook Koudijzer, en in de woordb. Koudbeitel

genaamd, fr. ciscaii ofraid, in tegenoverstelling met AVarm-

beitel, fr. ciseait a chand.

KOUDDE, KOUDE (Bnigsche uitspr. ioukde), v.

Vcrkoudheid, kanteern, fr. rhume. Eene koude betrapen

of krijgen. Eene koude hebben,

KOUDE-BLOED, o. Soort van koorLs waarbij de

koeien, als zij die hebben, staan te beven. Het koude-bloed

doet eene koe geheel ofgedeeltelijk uit de melk vallen.

KOUDERACHTIG, adj. Ifsterachtig, huiverig, rillig,

fr. frileiix. Een kouderachlig mensch.

— Killig, koud, dat rillen doet. Een kouderachtige wind.

Het \\eder is, kouderachtig. Een kouderachtig huis.

KOUDE-WATERS, o. mv. Een schopn woord dat

het volk gebruikt in den zin van 't fr. rhutnaiisme. Van de

koude-waters gekwollen zijn. De koude-waters in de armen,

in de beenen hebben . Stijf zijn van de koude-waters.

KOUDIJZER, o. Zie KOUDBEERTEL.

KOUDZAAD, o., zonder mv. Soort van koolzaad dat

later blocit en rijpt dan het heeteur. In Vlaandcrcn ziet men
veel koudzaad en heeteur op de akkers.

KOUS, KOES, m. Zwijn. Dat is cten voor den kous.

Eenen kous vetten.

— Wordt nicest gebruikt om naar een zwijn te roepen.

Kt)us! kous!

—• Vgl. het eerste deel van fr. cochon {coih).

KOUS(E. v., fr. bas.

— Soort van lijnwaden scheede of overtrcksel waarin men

eenen boog of regenscherm bergt.

— De kousen van een spinncwici, zie VILTE.

De house van eene olielanipte, fr. meche de i;uin<]iut.
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— Bos pluimen die road de pooten van eenige vogels

neerhangen tot op de tee'n. Eene duif met kousen, fr. im

pigeon pattjt

.

— Sraaadiiaam van een lui of zwakmoedig viouwsper-

soon.

—KOUS{E {sensii drverso), z. Boog-, Dril-, I'Liffie-,

Koop-, Markt-, Nunne-, Slaf-, Slag-, Sloeb-.

KOUSEBIJTER. n). Soort van kever die in 't fr. ca-

rube dor,- heet. — Zie SCHALEBOOTE

.

KOUSEKLAP, m. Arme praat. Kouseklap uiteen-

doen.

KOUSELINGVOET, m. Zie kousevoeteling.

KOUSEVOETELING, m. Voeteling van eene kous,

fr. pn-d d'liti has. ' tp zijne kousevoctelingen gaan of slaan

(op de voetzool van de kousen gaan of staan, zonder schoei-

sel). Het kind kwam naar huis op zijne kousevoetelingen

omdat zijne kloefen te kleen waren. Over den vloer wande-

len op zijne kousevoetelingen. — Voor Kousevoeteling zegt

men 00k Kouselingvoet en^Voorvoet.

KOUTENANCIE, v. Gemeenzaam gesprek, tr. devis,

propos fainilier. Met iemand in koutenancie zijn over lets.

« Ze zat te hurken naar vader die, rond den heerd, in koute-

nancie lag met den eenen of den anderen gebuur, die ne

keer was komen ontstekeu.
»
(K. Calleberl.) — Zie -atie.

KOUTER, m., vklw. koutertje, kouterke(Ti. Gemeen-

zaam gesprek, gepraat, kout. Een koutertje doen of slaan,

ff. causer, Hre en conversation. Zij hebben daar te samen

een koutertje geilaan. Met iemand een koutertje slaan, —
Zie -er.

KOUTER, ni. KOUTERLAND, o. Soort van ak-

keiland dat gemcenlijk lioog ligt, eenigszins bruingeel is

van kleur, vnichtbaar, lulde en gemakkelijk om bedrichten.

In 't Zuideii en in 't midden van yiaanderen zijn vele kou-

tcrs. In Noord-Vlaanderen vindt men geen kouterland. Die

kouter is met tarwe bezaaid. Eenen kouter met aardappels

beplauten. De kerkwegel loopt door de kouters.

— Van 't 1. culttira, oud fr. couture, coltiire.

—KOUTER, z. Rietse-, Rijdse-.

KOUTERGAT, o. Een weg over een bouwland, kou-

terrede. Wie eeu strate vernauwt vande wijdde die sy is

scliuldich t'hebben, ofte die eenen rechtveerdighen wegh

op-stopt, op-graeft ofte verleght, ofte die een couter-gat

verslaet, verstopt ofte op-graeft ia tijden vanden jare alst

schuldich is open te ligghen. i>(Cost. v. Aelst.) — \'gl.

Landslos, Landslag, Kariere.

— Zie aartgatte in Mnl. Wdb. van D' De Vries.

KOUTERLAND, o. Zie kouter.

KOUTERMAN, m. Arme prater, fr. radoteur. Dat

is een koulcrnian

!

KOUTERNOOT, -NOTE, -NEUTE, v. Aan
aardappelen die kleen zijn lijk okkernoten geeft men den

naam van kouternoten. Die aardappels zijn maar kouter-

noten.

KOUTERPLAAT, v. Bij landb. IJzeren blad boven

op den ploej^balk waar de kouter zit.

KOUTERPLOEG (wvl. -ploue, -ploug), m. Een
wielploeg met einen riester die inwaarts gebogen is en die

nu linlcs dan rechts aan den ploeg gevestigd wordt. De kou-

terploeg wordt gebruikt in lichte landen; in zware landen

wordt hij vervangen door den waleploeg. De kouterploeg

geeft beter labeur als de kegge, om reden dat hij de aard-

schollen niet geheel omkeert maar eerder overeinde laat

staan, terwijl de kegge niej haren uitwaarts kruUenden

'riester de aardschollen geheel omwerpt en toedrukt.

KOUTERREDE, v. Karreweg langs waar de land-

bouwer naar of door den kouter (d. i. aklierland) rijdt. —
Zie REDE.

KOUTERSPIE, V. Bij landb. Eene houten spie die

den kouter (fr. coiitre de charrue) vastklemt in den ploeg-

balk.

—KOUW, zie — KAUW.

KOUWEL, m. Zie KAUWEL en Aecomp. aid.

—KOUWEN, zie— KAUWEN.

KOUWETTE, KOUWETE, v., vklw. kou-wetje,

kouweetje, klemt. op leet. Eig. 'tzelfde als het fr. cuvette

(eon rond of langrond bekken of schotel van gleis, porselein,

glas of metaal, dienstigom er de handen of 't aanzicht in te

wasschen. enz.).

— Eene aarden pan met eenen steert. Saus maken in

eene kouwette. De kouwette bij den steert nemen tn op

het vuur stellen. Vogellijm in eene kouwette.

— Ook Een aarden schoteltje met eene oor. De hond

lekt water uit eene kouwette. Het arme kind ging met een

kouwetje naar den winkel om azijn.

— Men zegt ook Kowette, Kowete, Kawette, Kawete,

Kewette, Kewete. — N^Ax. cuvette

.

KOZAK, ni. Een suikerding. Zie poefer.

K02E. V. Keus, keure, fr. choix. Ik heb de koze niet

geh.id. — Kil. Kose, keuse.

KOZEI, adj. Zie korzei.

KOZEN, m. Bij wevers. Een gladde wrijfsteen waar

men hot lijnwaad mede wrijft op het weefgetouw, eer men
het op den onderlooper rolt.

— Het 1. cos bet. Eenen harden fijnen steen of kei. Vgl.

fr. cous, guciix (wetsteen), en quiossc (steen waarmede de

huidevetters 't leer wrijven).

KOZEN, KOZIJN, m. Xeef, ix. cousin. Hij is mijn

Icozen. Kozen, hoe gaal hel met u? Zijne kozens zijn over-

gekomen.

— Men gebruikt dit woord ook om eenen vriend gemeen-

zaam aan te spreken. Kozen, ik groet u. Kozen, het is lang

dat ik u niet gezien heb.

— « Ik twyfele of voor kosyn, kosen niet het echte woord

is, waer voor de Franschen volgens hunnen tael-aerd cosin

en cousin gelesen hebben. » (Vaelande.)

— Het mv. kozyns, vldw. kozij'ntjes, Voetjicht, fr.

goutle. De kozijntjes krijgen, hebben. Van de kozijns

bezocht worden, geplaagd zijn. Met de kozijntjes liggen.

De kozijns veroorzaken groote pijn. Van de kozijns genezen

zijn, verlost zijn.

KOZIJNAGIB, V. Neefschap, fr. cousinage.

— Ken woord algemeen gebruikt in den zin van fr. nepo-

tisinc. Kr is veel kozijnagie in de politiek.

KOZIJNEKRUID, o. Eene plant die in de boeken

Zwarte nachtschade heet, fr. morelle noire.
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KOZIJNEN {wvl. KOZINEN, /.ic Ij), kozi/nde, heb

gekozijnd, o. w. Gedurig « liozijn » zeggeii, fr. consiner.

Als hij bij mij komt, het is kozijn athier, kozijn aldaar, deii-

kende dat hij met zoo te kozijnen wel zal vareii. Hij wordt

veel gekozijnd omdat hij rijk is.

— Zich als kozijn gedragon, genegcnheid tooneii. Alle

ko/.ijns ko/.ijncn niet. Ik kozijn niet met hem omdat hij

eerloos is.

KRAACHSCH, adj. Averechts. Zie keer.\aksch. Op
zijue kraachsche zijde (of, zoo 't volk zegt, op zijne kraach-

zie, dat is : de liidcei zijde) sUipen.

KRAAFSCH, adj. Zie keei^aak.sch.

KRAAG, KRAGE, m. en v. Keel, slokdarm, spijs-

buis, fr. (xsophage. Kil. j'ugulus, ingluvies ; en Qok tra-

chea, aspera arteria, fr. trachee-artire, luchtpij p.

Twe hoede hadt op sinen cragc

( Twee hoofden had op zijncn hals).

(Maerlant, Alex. X. 550.)

— .hhter zi/ii krage, bachten zi/'n krage, in zifn krage

sliiaii of steken, opeten, doorslikken. Hij stak twee eiers

brachten zijn krage.

— Zijne krage vhUlii, zich zat eten. Zijne krage vullen

met boonen.

— Een sink in de krage Itebbrn, eeru dikke krage Iiehben,

dronken zijn, te veel gcdronken hcljben. Ilij ging met eenc

dikke krage naar huis.

— Hals om (de) krage vechten, op leven en dood vech-

ten, fr. combattre ci mort, d'oiitrance. Zij vochten daar

hals om de krage. Het ging d.aar hals om krage.

— De krage laten, gedood worden, sterven. Vele soldaten

hebbcn in dien slag hunne krage gclaten, fr. y ont laisse Ic

monle du poiirpoitit. Hij zou eten dat hij er zijne krage

aan laat. Dat is een lastig werk waar nienigeen reeds zijne

krage aan gelaten hceft.

Voor tgeloove wildt niemandt lafen sijn crage.

(A. Biins.)

— Den kap in de krage geven, den nekslag geven,

iemand zoo een gepasten slag toebrengen dat hij er van

verbijsterd sta. Hij liep er naar toe en gaf hem den kap in

de krage. Sa, laat ons hem den kap in de krage geven. —
Fig. Iemand in een' woordenstrijd verpletteren, den mond
snoeren, fr. ecraser. confondre, caliper le sifflet. Hij gaf

dien zwetser den kap in de krage. Den kap in de krage

krijgen.

— Fig. Alles wat eenigszins aan de halskraag van een

kleed gelijkt (fr. collet], zoo als de omgebogen bovenran<l

van eencn brouwketel, enz. De krage van eene horizontale

stovebuis is een ijzeren ring van drie vingers breed die

boven op die buis vastgenageld is en dient om de ronde
buis of pijp, die in de kave opgaat, daar vast op te stellen.

— Bij wevers. Ijzeren tandwiel aan het einde van den
onderlooper. In dit tandwiel valt eenc klinke of een pal (fr.

cliquet) die den onderlooper belet anders te draaien dan
voorwaarts, en die 't lijnwaad op 't getouw aldus gespannen
houdt. De krage van den onderlooper.

— Bij zwingelaars. Diepe wijde kerf in het zwingelberd

waar men met de linker hand het vlas in vasthoudt dat men
met de rtchte hand zwingclt, fr. entaille du chevalet.

KRAAI, m. Het kraaien, gckraai.

Wilt ghy sien de leeuwen beven,

Lact den hacn een kracy niaer gheven.

(Ghcschier.)

KRAAI, V. Middenrif, dunne breede spier die het

uovcnlijf scheidt van het onderlijf, fr. diaphragme. De
kraaie van eene koe. De kiaaie van een zwijn. « Als men
steket eenen mensche met kniven ofte met eener andere

wapinen soc dat die wonde gaet doere de weech ende dat

dore de crave dewelke dat heet in latine dyaphragmum. >

(Jehan Yperman.)

— Kil.Koreye,kraey-weye, kraye-gewand, diaphragma,
exta porconim, avium et alioriim animaliiim.

KRAAI, v. Voge!, fr. corneiUe.

— Ge kcnt er zooveel van als de kraaien van den zondag,

ge kent er niets van.^

— De kaiiwen zullen alti/d de kraaien verwi/ten, fr. la

pelle se mogue du fourgon.
— Men geeft den naam vari kraai aan elkeen van de

bnsseltjes die eenen bezeni uitmaken. Een berken bezem
van drie kraaien. Vgl. Kraainest.

-KRAAI, /. Kerk-.

KRAAIAKSTERGAAI, m. Een vogcl anders ook

Scliaapakstcr genaamd.

KRAAIBEK, m. In de bouwkunde. Haak, haakvor-

niigsicraad, fr. crochet. Een ,achtkantte toren met kraaibek-

lien op deneggen, fr. une tour octogone garnie de crochets

siir les aretes.

— Naam van eene j lant, anders Duivelsklauw, fr. bee de

heron. Eenigen geven cok dezen naam aan de Grijzorie, fr.

fnmeterre.

KRAAIBEKTE, :idj. Dat degedaantc heeft van eenen

kr.anibok.

KRAAIBLIEK. m. Zie kraaivi.sch.

KRAAIDOORN, m. Eene pl.mt in de Wdb. Prang-

wortel en Stalkniid genoemd, onimis spinosa L., fr. bugrane,

arrete-ba'uf. « Sommige noement Ossenbreke, om dat sijn

wortel somtijts eenen ploech hout staende, also dat sij den
ossen oft den peerdeu haren ganci; breect ende belet. »

(f-. Fuchs.) De kraaidoorn groeit veel bij de zeeduinen.

Elders is het Aq genista anglica L.

—KRAAIE, z. Visch-.

KRAAIEN, kraaide, heh gekraaid, b. en o. w.Schreeu-

wen, fr. (//(/•. « Hoe seer de werelt, het vleesch ende den
duyvcl daor teghen kr.acyt. • (K. de Smidt.) Mijne maag
kraait, ry'niijn kole kraait (ik licb hongcr).

KRAAIIER KRAJIER, KRIIER, m., klemt. op
ier. Rocper in de verkoopin<.'en, fr. cricur. Hij is krajier.

De krajier was reeds bezig met roepen als ik toekwam.
Dit w. hoort men in hot Thieltsche. Kil. Krieren, kraey6-

ren, proiinmnre.

KRAAIKNIE, v. Soort van wilde ranonkel, andere

ook Kruikenie geheeten, ranunculus bulbosus L., fr.

pied-dt-torhin, pied-de-coq, grenoiiillette. Er staal veel

kraaiknie in dien akker.

KRAAILAGE, v. Bij metscrs. Eene laag steenen die

eenen duim of twee uitspringt uit den mmir, op wijze van

eenen boord ofe.nelijst. Eene kr.aai laag rond den boven-

rand van eene schonwpijp.
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KRAAILOOK, KRUILOOK, o., zonder mv. Wild

look dal van zelfi groeit in de akkers, alium vineale L?
— Betcr de oniith^'>g<ilnifj 7ifnheUatn7n L,

KRAAINEST. m., mv. -lusteii. De nest van eene

kraai

.

— Rijsbos, Ideene mutsaard van rijsliout zonder stok--

ken. Kramers lieeft Ooijevaarsbos, kleene takkebos, fr.

pet!t fagot. Zie HENNEKEN".

KRAAISNOT, v. en o. Lijmig sap of gom die nit

pruim- en kriekboomen vlocit, fr. goftime df priijticr, de

cerisier,

KRAAISTEKE(RiLING, o. Zie kr.v.\ivisch.

KRAAIVISCH,m. Hot kle'inste vischje in onze beken,

in de wetenschap gasterut^Uits pun^tms^ fr. epinochettc.

De kinders vangen veel kraaivisscheltjes in de beken. Vgl.

JAGELING.

— Ook Kraaibliek, Steke(r)ling en Kraaistekt(r)ling ge-

heeten.

KRAAK, KRAKE, v. Kruisboog. fr. arhalite. Met

de ^rake schietcn.

KRAAK, KRAKE, v. Groot koekbrood van bezon-

deren vorm, dienemle tot prijs in eenen baarloop, eene boi-

ling, eene doelschieting, of ander dergclijken wedstrijd ; ook

Krakebrood, Krakekoek, Baarkoek, Kandeelkoek en

Kransterling geheeten. De krake heeft dikwijls de gedaante

van eenen'ring of eene torke. Hij heeft de krake gewonnen.

De krake opeten. (De) krake boUen (met debollen spelen

cm het krakebrood te winnen).

—KRAAK, KRAKE, ?.. Eier-.

KRAAKAMANDEL(wvl. krak-, zIckla-nkverk.',

m. Slecht peerd dal kreupelt ot hinkepinkt.

— Te Oostende hetzelfde als Amandel, fr. amande. Het
kind kreeg een zaksken kraakamandels.

KRAAKBOLLEN, KRAKEBOLLEN, o. Het
boUen om het krakebrood.

— KRAAKBorxiNG, KRAKEBOLLINGE, V. Herbergkermis

waar eene kraak te verbolleu is. Het is daar vandage krake-

bolling, Naar de krakeboUing gaan

.

KRAAKIJS (wvl. KRAKIIS, zie kla.\kverk. en ij), o.

Hetzelf(-le als Kelderijs, Kriipijs.

KRAAKLEDE, KRAAKLEE, KRAAKLENE,
V. Brekijn, soott Nan scliarniev wier twee vlerkcii tegcn

malkander toeplooien gelijk een boek, waneer men de deur
of het deksel, waar het aan vast is, toesluit, fr. briquet. Aan
vouwtafels, lessenaars, enz. zijn er gemeenlijk kraakleen.

Eene kraaklee heeft ten minste drie noten, en somtijds zes

ot nog meer. Zij verschilt van de Fitse. — Zie lede en
LETSE.

KRAAKSALADE(\vvl. kR-;Vksala, zie klankverk.),
V. Koornsalade, \eldsalade, valerianella locusta L., fr.

doueette, mdchc.

KRAAKSCHOE (wvl.KRAKSCHOE.zie klankvilrk.),

m., mv. -se/ioe'n. Een schoe die kraakt in 't gaan. Nieuwe
schoe'n zijn dikwijls kraakschoe'n . Met linten aan 't hoofd
en kraakschoetjes aan den voet.

KRAAKTANDEN, haaktandde, heb gekraaktand,
o. \A . De tanden docn kraken, fr. craqiier des dents. Kraak-
tanden van lachen. Hij kraaktandde van gramschap.

KRAAKWILGE, -WULGE (wvl. krakw-, zie

kla.nk\erkorting), v. Soort van wilge wier hout zeer

broos is; ook Klakwilg, salixfragilis L.

KRAAL, KORAAL, m. Halssnoer, fr. cottc/-. Eeii

kraal van perels, van glazen bolletjes, enz. Het arme kind

droeg eenen kraal ora den hals.

KRAAM, o. Marktwinkel, fr. echoppe. — Bevalling

van een kind, fr. couches.

— Getrek, fr. appareil., ?nachim'. Dat is een aardig

kraam waarmede men photographie maalrt.

Dit voick als sy een stelling maecken vast,

Om op het spits een's thooren te geraecken,

Zyn eens gelijckx voorsichtig in die saecken

Om met hun kracm naer onder niet te gaen.

(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)

— Fig. Een verva'len ot versleten mensch, een krika-

laam, {i. patraqiie. Een arm kraam van een wijveken. Eei)

cud kraamken.

— Dit woord dat bij Weil, en Kramers vr. is, heeft

altijd het onzijdig geslacht bij ons. Het kraam op de markt
schachten. Zij is in het kraam gekomen.

—KRAAM, z. Groensel-, Kaffie-, Klakke-, Peper-

bol(le-.

KRAANHALZEN, traan/ialsde, heb gekraan-

lialsd. o. w. Zie kri)Oxh.-vlzen.

KRAANTJESKRUID, o. Zie kroontjeskruid.

—KRAAS, z. Mc-, Mi-. Vgl. KREES.

KRABBE, V. Rist of tros bezen, zooals van den drui-

vek'ur, den aalbezieboom, enz., fr. grappe. Eene krabbe

druiven. Eene groote, kleene, rijpe krabbe. De bezen van

de la-abbe.

— Dc krabbe sny'den, de gelegenheid van groote winste

waarnemen, anders gezeid Zijnen oegst, zijnen heuning

opdoen, it. /aire son armoire, faire son beurre. Nu snij-

den zij de krabbe. De winkeliers snijden de krabbe op de
marktdagen (als er veel volk is en veel vente).

— Kil. Krappe, Krap-druyve, uva, racemus.

—KRABBE, z. Dnnve-, Water-.

KRABBEKE(N)STEUR, o., mv. -steurs. Soort van
garnaal wiens vleesch den smaak heeft van de kreeft, iu)

l fr. gemeenlijk salicogiu; bouquet, en in de wutenschap

palenioii jy»/V/<^ ge;;aamd. Kiabbekesteurs vangen, koopen,

eten. I'.r areii krabbekesteurs op tafel.

— Kr.imers lieeft Steurkrab, zeekreeft, fr. ecrevisse de

>?ur, hoiuard ; lets antlers dan ons Krabbekensteur.

. - KRABBELEN, z. Door-.

KRABEULEN, krabeulde, heb gekrabeuld, o. w.

LastiL;oii arbeid docn, sjouwen, werken gelijk een slaaf. Hij

heeft geheel zijn leven moeten krabeulen. Hij krabeult zoo
om zijn brood te winnen

— Krabeulen met, ruv>- en wreed behandelen. Hy kra-

beidt met zijne peerden (hij doet ze al te veel werken). Die
stiefnioeder krabeult met hare kinderen (zij mishandelt ze,

en legt ze te zwaren arbeid op). Men mag met de aardup-

pels nict krabeulen, of ze worden gekneusd en gekwetterd.

— Mooschen, knoeien, onhehendig of traagzaam wer-

ken. Ik heb u getoond hoe gij 't doen moet, en ik ga nu
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weg : ge kunt nu alecn krabeulen . Gij blijft altijd krabeu-

len (uw werk vennorilert iiiet). Mooschcn en krabeulen.

— Men zegt ool; Karheulen en Kerbeulen. Zie DErr.EN

en KAR-.

KRABONKEL. KREBONKELSTEEN, ni. Kar-

bonkel, fr. escarboiich-. Zie KAR-.

KRACHT, v.Teelvocht.

"KRAEYEREN, bij Kil., zie kraaiii.r.

-KRAEY-GEWAND, KRAEY-WEYE, bij Kil.,

zie KRAAI, 2'.

KRAGE, V. Zie kraag.

KBIAGIE, KORAGIE, v. i'oed, IV. courage.

— \'andaar Kragieloos, koragieloos, d. i. moedeloos,

neerslacluii;. Hij was geheel kragieloos. Men zou kragieloos

worden.

KRAJIER, m. Zie kr-\aiier.

KRAKE, V. KRAKEBROOD, •. KRAKEKOEK,
m. enz. Zie kraak en de Lomf. aid.

KRAKEL, m. Kaan of stukje vlies van gesmollen vet,

fr. Cretan. Met de krakels nraakt men broodjes die Kaan-

koek'jn heelen, fr. pains de cretons.

-KRAKEL, z. Korte-.

KRAKELEN, krakelde, gekrakeld, b. en o. w. Fre-

quent, van Kraken, lichtjes en gedurig kraken. Het kra-

kelen van een zijden kleed.

KRAKELING, m. Ronde koek lijk eene mostelle,

gebakkcii dat hij kraakt, en meest geeten op Asschenwoens-

dag en Goeq \Tijdag. — Vandaar fr. caqiielin.

KRAKELO, KRAKELOUW, ni., klemt. op &. Ge-

rookte levaard, nieuwe baring, fr. craqiielot.

KRAKEN, b. en o. w. Zie de Wdb. — Als je de

tu'utt- hcht. /, moct zc kri.ken, zie XOOT.

—KRAKEN, z. Af-.

—KRAKER, z. Xeute-, Note-, Zaad-.

KRAKKE, v. Heidekruid, in de weteuschap calluna

vulgaris Salisb., geheeten. De krakke heeft purperbruine

bloempjes met wit gemengd. Er groeit veel krakke langs

den zoom van dezen sperrebosch. Krakke is geen Heed.

— KRAKKEBEZEM, m. Bezem van krakke.

-- krakkebijter (wvl. -BITER, zie IJ), m. Spotnaam

dien men geeft aan eenen boer wiens land meest krakke-

grond is, heideboer. Krakkebijters zijn arme boeren. De
krakkebijters van "Wijnghene.

— KRAKKEGRO.N'D, m. KR.\KKEL;VND, O. Slecht land

waar veel krakke groeit, fr. bruyere.

— KR,\KKEVADDE, v. Krakketmf, fr . mottc de bruyere.

KRAKKELEELEN, o. w. Zie krakkereelen.

KRAKKEREELEN, krakkereelde, heb gekrakke-

reeld, o. w. Hetzelfde in Veurne-Ambacht als Kiakeelen.

— Ook Krakkeleelen.

— Zie, wegens de vomiing van dit w., onder fla-

DAKKEN.

KRAKROOIEN, o. w. Zie kaakrooien.

KRALSN, kraalde, heb gekraald, o. w. AVordt gezeid

van genever en brandewijn die, een weinig bewogen zijnde,

een menigle van pereltjes in het glas opwerpcn, ft. /aire la

perle. Die genever kra.alt : hij is goed. — Men zegt ook

fCoralen.

—KRAM. v. Zie-KR.\MME.

KRAMEN, kraamde, heh gekraamd, o. w. Met een

niarklkr.iani slaan, in een opgeslagen marktwinkeltje zitten

om in 't kleene te verkoopen. Hij zit reeds eene uur te kra-

men, en heeft nog niets verkocht. Het is een ellendig

kramen, a\$. men weinig verkoopt.

— Ergens lang en verdrietig moeten toeven of w.achten.

Dat is hier toch een arm kramen.

— Mooschen, knoeien, broddelwerk verrichten, fr. cJii-

poter. Aan zijne viool kramen (mocite hcbben om de snaren

te stemmen). Op de vnool of op de piano kramen (kwalijk

er op spelen). Aan iels kramen {er onbehendig aan werken).

— Puntvverk verrichten, zich met kleenigheden ophou-

den, beuzelen, kronsen, fr. vetiller.

— Bijkans gebrek lijden, met groote moeite toekomen,

te kort hebben, mangel hebben aan iets, hetzij \TijwiUig,

hetzij onvrijwillig, want de een kraamt uit nood, en de

ander uit te groote spaarzaamheid . Een rijk mensch die

wilt kramen (al te zuinig leven), is een dwazerik. Kramen

in papier. Die werkman heeft lang moelen kramen, maar

nu vaart hij beter. Kramen in iets (icts niet hebben, of er

te weinig van hebben). Een boer kraamt in de klaver (als

hij er te kort heeft). In het geld kramen. Hij moet nergens

in kramen (hij heeft alles in overvloed) . Sedert dat erfdeel,

kraamt hij nievers meer in. In alles kramen.

— Op het woord amen aan H einde van een gebed, voe-

gen de jongens somwijien uit scherts : die in den hemel is,

en moet niet meer kramen.

— Het woord is overal veel gebruikt.

— kramenier, m. Kramer, die met een kraam staat op

de markt.

— KR^\irER, kramzra.\r, m. Die preutelwerk verricht,

pronselaar, knr>eier. Die schoemaker is zoo een kramer.

Een krameraar van een werkman.

— KR.\MIJJG, V. De staat van kramen, bez. in den zin

van Te kort komen, fr. pe'mirie. Kraminge in geld. Ktn-

ming hebben in voeder voor het vce. De landbouwer heelt

sonr.vijlcn groote kraming in het werkvolk (hij krijgt schier

geene werkliedenj

.

—KRAMME, z. Dijsel-, Hoepel-, Stoker-.

KRAMMEVAST, adj. Met krammen vast, fr. attache

avec des crampons.

Wat gistren stond, en in .syn hoogsten luyster-staet

Scheen kramme-vast, vandaeg valt neder en vergaet.

(Vaclandc.)

— ^'gl. Nagelvast.

KRAMPOEN, o., klemt. op poen. Hetzelfde als het

fr. crampon^ haak, kram.

— Bij goudsmids. IJzcren haakje w.-urmede men stukjes

goud of zilver vestigt op eene buschkole, om ze te sou-

deeren

.

KRANK, adj. Ziek.

— De kranke maan, de krempcndc ma;m, de afgaande

niaati, fr. la luue decroissante.

— Krank stroom ; zie KR.VNKSTROOM.

— Kranke beurs. waar wei ig ofgeen geld in is. Nfet de

kianke beurzc zitten (geen geld hebben).
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— Te kranks (uitspr. te irons, te kranze) iomen tegen

ttmand, te kort (te korts) komen, voor hem den duim
miieten leggen, moeten onderdoen. Hij zou te kranks

komen tcyen u in lichamelijke macht, in 't gaaischicten, in

.'t knailei', in 't bollen. Vecht niet tegen hem, ge zoudt te

kranze komen. Hij heefl niet veel macht, hij zou te kranze

komen tegen mij. ledereen komt te kranze tegen hem in

't opheffen of verioeren van zware gewichten . Hij moet

"

tegen zijii broeder te kranze komen.

KRANKSTROOM, o. Zoo heet men langs de vlaam-

sclie zeckiist hetgeen de Hollanders Doode stroom heeten,

fr. mortc-Kiu. Het krankstroom zijn de flauwe getijden der

zee tiisschen de nieuwe en de voile maan. — Zie gier-

STROOM.

KRANKWACHTER, m. Een die, in de gevange-

nissen en liedelaars • .verkhuizen, de ziekenoppassers helpt

met het vuilste en lastigste werlc te verrichten, fr. aidf-infir-

rnier, De krankwachtcrs worden gekozen onder de gevan-

genen of de bedelaars, en winnen zoo wat eenen gulden te

maande.

KRANS, in te krmu komen. zie onder KRANK.

-KRANS.z. Eier-.

KRANSNET, v. en o. Darmscheil, fr. inesentcre,

\frspieyt zijnde door geheel het mesenterium ofte het

r,ms nrt. > (Jac. De Smet.)

KRANSTELING, KRANSTERLING, m. Een
groot koekbrood, met eiers en safiVaan, en gem. ook koren-

ten, dienende totprijs in eenen wedstrijd ; anders ook Baar-

kock, Kandeelkoek en Krake geheeten. De kransteling

heeft nuer of min den vorm gem. van eene ^"^ en wccgt

niim eenen kilo. Het ontbijt nemen met een stuk krans-

teling.

— Kil. KranLselinck en Kansterlinck. • Hy biec doe ten

lydL-,;,-«,/,-/i.,; -//<•«. {;'"')

KRANTSELINCK, bij Kil., zie kkansteung.

KRANZE, in A kranze komen, zie onder KR.\UK.

KRAP-DRUYVE, bij Kil., zie krabbe.

KRAPEE, v., zie krepee.

KRAPEEL, o., klemt. op peel. Kleen mager kind.

KRAPKRAP, een woord dat gebezigd wordt om
schaarschheid aan te duiden. Die werkman heeft het niet

breed, het is krapkrap bij hem. Die wil reizen om zich te

verhistigen, mag van krapkrap niet weten.

— Krap, bij Kramers, is Bekrompen, nauwelijks toerei-

kende, enz.

KRAPPE, bij Kil., zie kr.\bbe.

KRAPPEKEUNING, m. Soort van ronden appel,

^1 ir.njr,ui.v van pelle met groene striepjes van binnen.

KRAPPIG, adj. Broos, sprooi, knakzaam, fr. fragile,
sprilicti.le van stroo ot andere halmen die droog zijn en in
' bvandende zon gelegen hebben. Dat stroo is le krappig
.M te binden.

KRAS, m. Grabbel. Te kras smijten (te grabbel gooien).
fr. jelrr a la gribotiillette. Gel I, appel, enz. te liras smijten,

werpen, gooien. Daar zijn ze te kras (b. v. appels die men
te grabbel wcrpt).

KRAS, adj. Zie KREEs en de comp. op KR.\.vs.

KRASSEL, m. IJzeren roede waarmede men eene prop

drijft in den loop van een vuurroer; ook Stami>eren KJetser

geheeten, fr. baguette defusil.

— De krassel van eene spuitbos, van eene klakbos, is

een houten of raetalen roedje met een appeltje of zoo iets

van leder, van stoppe, enz. dienende om het vocht of de

prop in de buis van de spuit- of klakbos voort te drijven,

fr. piston d'u?ie seringjte^ d'nne canonniere

,

KRASSELEN, krasselde, hcb gekrasseld, o. w. Giab-

belen, zijn beste doen om iets te krijgen dat te kras ge-

sineten wordt. Werp appels door de venster, de jongens

ziillen er om krasselen.

— Veel moeite doen en werken en slaven om zijn brood

te winnen, ora zijne schulden te betalen, enz.; anders gezeid

Scharten of Klauwieren. Veel moeten krasselen om zijne

kinders den kost te geven. Krasselen om door de wereld te

geraken.

— Langdurig ziekelijk zijn, kwijnen, sukkelen. Het is

reeds drie jaar dat hij krasselt. Sedert die ziekte is hij blij-

ven krasselen. Zij is gestorven na twee maandec gekrasseld

le hebben.

" — In zi/'tie keel krasselen, schrapen. lemand die kwaad
en vergramd is, laat somwijlen een bijzonder genicht in de

keel hooren, alsof men daarin schraapte ; dat heet men in

zi/ne kele krasselen, en wordt ook gez. van iemand die dat

doet zonder vergramd te zijn.

— KRASSEi.\AR, m. KRASSEL.\.\RSTER , v. Iemand die

krasselt.

— KRASSELiNG, V. Het krasselen.

KRAUW (wvl. KROW, zie au), m. (bij Kramers v.)

Krabbel, fr. coup de griffc. Eenen krauw geven. Eenen
krauw krijgen. « AIs den wilden ezel desen krauw gekregen

hadde. (F. Vanden W'erve.)

— KRAUW, /. Kopje-.

— KRAUWAGIE, z. Zee-.

KRAUWE, V. Krauwte, krauwagie, (r. gratelle, j;ale.

De kraiuvc hebben. De krauwe is eene huidziekte.

—KRAUWE, z. Zee-.

KRAUWEL. m., mv. krauweh. B
i
landb. Een werk-

tiiig gclijkende aan eene zware raak of hark, en bestaande

uit eenen houten kop of dwarshout met vier groote ij^eren

tanden en met eenen steel. Op den akker kapt men de

eerdappcls uit met den krauwel. De tanden vanden krauwel.

Den grond omkeeren met kraiiwels.

— Een krauwel met ijzeren kop en drie tanden wordt

gemeenlijk Angel en Drietand geheeten.

KRAUWELEN, krauwelde, gekrauweld, b. w.

Krauwen, krabben, klauwen . Het Jioofd met de nagels

krauwelen. De kat heeft hem gekrauweld.

—KRAUWELEN, z. Af-, Open-.

—KRAUWEN, z. Af-.

KRAUWPLEKJE (wvl. krowplekje, zie au), o.

Een vlekje waar men geem gekrauwd wordt. Het krauw-
plekje van den papegaai is op zijnen kop.

— Fig. leraands zwakke zijde, fr. le cotefoible, la corde

sensible. Hij kent het krauwplekje van zijnen meester. Ik

heb zijn krauwplekje gevonden.
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KRAUWTE, V. Krauwagie. Zie kkaUwk.

KRAVELEN, i-rmdJe, hcb gekravcld, o. w. Krab-
hrlencle kniiper, sprekendc van insekten, enz., eng. to

crawl. De kcvers kravelen in 't zand. De rapsea kravelen

op de takken. D- averullen kravelen uit den grond op, —
Vgl. Krevelen.

—KRAVELEN, z. In-.

KRAVELING, v. De daad of het uitwerksel van

't liravelen. De l;ravolinge v,in de mieren. Men zag aan de

kravelinge in 't zand dat cr daar insekten gekropen hadden.

KRAWAAT, ni., klemt. op 7caat. Halsdoek, fr. cra-

vatr. Eenen grootcn dikken kiawaat dragen.

Heeft men vijf of ses Cramaeten

Men maeclct vande viere plaeten [gehi) ;

Met een woort, 't wort al vercocht,

't Gonne men van h>iys mebrocht.

(r.ev. der Stud.)

KRAWEIE, KREWEIE, KERWEIE, v. Het-

zellde als Karwei, fr. iiuTtr. (Zie KAR-j. • In de/o distrik-

ten, meer als in andere, scliynen de cynsenaers bezwaert te

zyn geweest met krawyen of lasten betrokkelyk tot den

akkerbouw. Ondcr deze krauyen bevind men de Vetteme:

dat is de i>1igt van het mest uyt dc hofstede van den Meyer

te vervoeren en tc verspreyden op de klooster-goederen . »

(Gends i-harter-boekje.) « Dander en wilt nyet leenen, men
en moeter hem een dachwerc oft een ker-veye daer over om
niet doen, dit smaect al woecker. » (Th. van Herenthals.)

— Eeiw herweie doen voor iemand, gratis eenig werk

verrichten voor iemand die 'tzelf niet doen kan. De boeren

doen dikwijls kerweien voor hunne geburen, waneer zij

b. V. kolen, steenen of andere dingen \iit de stad of van

elders halen met peerd en wagen. Als de boer cenc kerweie

doet, is het een gebruik dat hij, die er 't voordeel van heeft,

ecnig drinkgeld geeft aan den karton.

— Bij landb. Een werk dat op den akkcr verricht wordt

bij ccne minigte van menschen. Die boer laat veten dat iiij

te tiaaste wckc kerweie hoiidt, en al die kunnei. urorden

verzocht naar de kerweie te gaan. Eenc kraweie van drie

dagen. Er was daar kerweie . Over eenige iaien was de loou

in de kerweie zeer kleen ; mi is hij dezelfde als van andcr

landwerk-. Zie A.vRn.VPPELKERWErE, VT.ASKER'\\'ErE. Dc
kerweie eindigt op eene fooie of feestmaal waama men dik-

wijls zingt of danst. En vandaar

— Kerweie beteekent 00k Fooie, plezierpartij, vreugde-

maal. Zie de comp. liieronder.

— Bij ambachtslieden. Een winstaanbrengend werk dat

men doet voor iemand die 't gevraagd of bevolen heeft, fr.

ouvrage de commande. Den timmerman een kerweitje

verschafTen. Een kraweitjc krijgen, hebben, verliezen. Die

schoemaker leeft met de kreweitjes. Dat is een vet, een

mager kerweitje. Op kraweie gaan (crgens gaan om daar

iets te maken of te vermaken).

— Wordt 00k gezcid van iets dat, beschadigd zijndc,

hersteld en vermaakt moet worden bij dtn ambachtsman.

Er is een kerweitje aan mijn Ideed (er is iets aan te naaien

of te vermaken, er is werk voor den kleermaker).

— Ef'n kt'fwcitjf, a'ue kcriveie hebben aau iets, schade,

verlies, fr. perte. Hij dacht da.ir prolljt aan te doen, maar

hij heeft er een krcweitje aan gehad. Hij zal er eene kerweie

aan hebben.

—KRAWEIE, -KREWEIE, -KERWEIE, z.

Aardappel-, Kinder-, Oegst-, Oest-, Sniels-, Smids-,

VlaS", Wagemakcrs-, Z.ad-, Zwijne-.

KRAWIJTELEN (wvl. krawitelen, zie ij), kra-

'wi/telde, hcb gekrau'ijteld, o. w. Gedurig en gemeenlijk op
eenen Idagenden toon een kleen keelgeluid geven, kriemen.

Hoor, de kleene vogeltjes Urawijtelen in hun nest om geaasd

te woiden.

— Klagen en krawyteUn. Dat Icind klaagt en krawijtelt

altijd. Dat is een verdrietig mensch : hij klaagt en krawijtelt

zonder einde.

— Men zegt ook Kerwijtelen. Zie kar-.
— Dit woord, even als Kremijtelen, is gevormd van

krijten, met eenen lasch in den grondvorm (kr-aw-ijtelen,

kr-em-ijtelen). Zie fi.ad.-vkkf^.

— Afl. Krawijtelaar, Krawijteling.

— Volgeus Alg. VI. Idiot, heeft Krawietelen in Meetjes-

land den zin van krie-welen, krei'eUn,

KREBBE, V. Kiibbe, voederbak derbeesten, h.creche.

— krekbewjten, beet krebbe, heh krebbe gebeten, o. w.
Wordt gezeid van zekere kwade gewoonte der peerden, in

't fr. tiqiier

.

— Weinig of niets te eten hebben, arm zijn, honger
lijden. Hij heeft lange krebbe gebeten, maar nn vaarthij

beter. Krebbebijten en scharten en schraven om toe te

komen. Nu mooschl hij in zijn geld, maar later zal hij nog
krebbebijten van arinoe.

Jae, dat sulke kribbe-byten,

Wat verdienen zy y&. meer.

(Vaelandc.)

KREBONKELSTEEN, m. Zie krabonkei..

KREEFTEPOOT (wvl. kkiftepoot), m. Foot van

eeii krccft.

— Soort van tuinbloom die in 't fr. ervthrine hect.

KREEK, KREKE, v. Bij dcringgi avers. Een streep

of strook zand en schelpen in eene deringmoer. De kreken

liggen alien in eene richting van het Noordwesten naar het

Zuidoosten. De eene kreek is breeder dan de andere, maar
himne diepte is dezelfde als de dcring.

KREEL, o. Krakeel, fr. querellf. Ook Keureel en

Kerel. « Eenen die een quere'l hadde. •• (R. Vesteganus.)

— KREELEX, kreelde, heb gekreeld, o. w. Krakeelen,

twisten. fr. se qiiereller.

KREES, KRES, KREESCH, KRESCH, KRAS,
adj., gem. attributief, zwaref. Ziekelijk, deerlijk, sukkelacb-

tig, krank en zwak, flauw van gezondheid, mager en bleek,

eng. crazy., fr, debile^faible^ maladif, pah, souffrant. Een

krees kind. Kreze kinderen. Eene kresche dochter. Zij

wordt van langs om krezer. Er krees uitzien. Het gaat maar

krees met hem. Hij heeft geheel zijn leven krees geweest.

Die mensch is kras.

— Zwakhoofdig, flauw van geest, halfdwaas, sukkelach-

tig, sulachtig, doolaclitig.

— Vgl. Mikraas.

KREI, V. Zie kurre.

KREITEN, krcilte, gekreit, h. en o. w. Hetzelfde als

Knijzen, verdrietig vragen en lastig zijn om iets te beko-

men. Daar, jongen, en kreit mij niet meer. Altijd kreiten

om het een of het ander te bekomen.

63
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— KREITER, m. Knijzer.

KREKE, m. Zie KREEK.

KREKEL, ra. Ratel, fr. crecelle. In de stille week

roept men het volk ter kerk met den krekel.

— Eenc; kist, omtrent zeven voel lang, vijf voet breed,

en vijf voet hoog, uit breede dikke latten verveerdigd, en

dienende om porselein en ander brooze dingen te vervoeren.

Eeiien krekel lessen (er de voorwerpen van uitnemen). Hij

heeft dezcn achternoen vijf krekels gelost.

KREKEL, adj. Hetzelfste of Krege), d. i. licht geraakt,

korzel, fr. irascible. Als man en vrouw even Ivrekel zijn,

rijst^r dikwijls twist en kijvagie. Hij is een beetje krekel.

— Vgl. Pekel = pegel, Trakel =« tragel, enz.

KREKELEN, krekelde, heb i^ekrekehl, o. w. Wric-

nielcn, wemelen. De wormen liggen daar Ic krekeleu. —
Vgl. 'thd. kriechen (kraipen).

KREKELEN, krekelde, heb gekrekeld, o. w. Ratelen,

met den ratel gerachi maken, fr. sonner la cre'celle, Kreke-

len om iemand wakker te niaken, om de vogels te ver-

jagen, enz. Op Goedeu Vrijdag krekelt men in de kerk, in

plaats van te bellen

.

— Krakende piepeu gelijk een krekel. Het wiel van

eenen kniiwagen krekelt, waneer het op de spille krijsclit.

De wagen krekelde van de vracht.

— Het vriest dat het krekelt, d. i. dal het piept en

kraakt, metgeweld.

— KREKEUNG, V. Rateling.

KREKELTAND, m. Iemand die kroke'tandt. Oom
krekeltnnd. fr. I'onrle du grand-pere. Kind, wij gaan 00m
krekeltand bezoeken.

— KREKELTANDEN, krekeltandde, heb gekrekcltatid, o.

\v. Afsiair.melingen liebben tot den vierilon graad medebe-

grepen. Die man is ook van de jongste niet meer : h j gaat

haast krekeltanden.

KREK(KE, KRIK(KE, v. Klccne zuri; pniim noj;

zoo groot als eerie sice, fr. eretjiie.

— In eenige plaatscn is het de Bamis])raim.

— KREKKEL.\AK, KRIKKEI.A.-VR, m . Soorl Van wilden

pruimelaar, boom die krekken draagt, fr. crcqiiier, primus
frittieaus Weihe.

KREMALIE, KREMALJE, KREMELDJE, v.

Een van de naraen die men aan de Domnickracht gecft,

fr. eric. Zie KELDER\TJZE. Zie ook -aI.ie.

KREMIJTELEN (wvl. kremitele.\, zie 1.1), kremi/'-

telde, heb gekremijteld, o. w. Hetzelfde als Krawijtelen.

*KREMMELIJ, v. Verbastering van fi-. crime bouil-

lie, d. i. eeue kunstmatige running van melk die als nage-

rccht opgediend wordt.

KREMP, KRIMP, m. Kremping.
— Krenip geven, zwichten, onderdoeu, fr. leder. Go

deukt loch zeker niet dat wij zoudeu kremji geven voor
hem. Hij en zai geen kremp geven.

— Deze zegswijs schijnt ontleend, volgens Tuinmaii, van
slekken die hare uitgesteken hoornen inkrimpeii, waneer
zij ouraad vernemen en bang worden

.

KREMPE, v. Hetzelfde als Kramp, fi-. erav,S:

J : ii!f. Uc laempc in het been. Krcmpcn hebben.

KREMPELING, KRIMPELING, o., zonder mv.

A'ernepen graan. Krempeling van koorn of van ha\pr. Dat

is krempeling. Krempeling koopen of verkoopen

.

KREMPEN, kromp n{ krempte, heb oi ben gekrom-
pen of oekretnpt, o. w. Hetzelfde als Krinipen, fr. s'etre'eir.

Dil laken krempt met te wasschen.

— S)irekende van de maan, Afnemen, fr. decliner. De
maan begint te krempen. Het krempen van de mane.

— Krempen van de koude (ineengetrokken zitten ol

staan), fr. etre transi de froid. 'Hi] stond daar te krempen.

Hij zat daar te krempen.

KREMPER, m. IJsteraar, kleumsi-h mensch. fr.

hommefrileiux.

— Bloodaard, lafaard, fr. coitard, poltron.

— Iemand die niet sirelen durft om geld, nit vreeze \.iii

te verliezen ; een gierigaard.

KREMSWIT, o. Zoo noemen de schilders het Tinwit,

fr. bill lie d'etain, omdat die verw hnn toekomt uit Krems,

eene stad op den Donau in Oostenrijk.

KRENE. iir njeemenis krene, zie DJEEMENrs.

KRENSE, KRINSE, v., gemeenlijk mv. kre,i m.
krinstn. Slecht graan, onkruidzaad, bokken, enz. die uit

het graan of uit het zaad gekrensd worden, fr. grenaille,

criblurc. Een hoop krensen. Krensen voor de hoenders

strooien. De krrnsen in water koken voor het vee. De
zware krensen heeten Schoenjen.

— Fig. Uitschot, slecht gedeelte van lets, fr. rebut.

— KRENSE, —KRINSE, z. Lijnzaad-.

KRENSEL, KRINSEL.'m. Hetzelfde als Krense,

krinsc, uitschot van graan .

KRENSELEN, o. w. Zie krinselex.

KRENSELING, KRINSELING, v. rollectief

Kren5Ln,*slecht graan of lialfgcdorschen aren ilie van ilc

wau of uit de wanmolcii vallcn; ook Kniczelingc gehceten,

fr. grenaille.

KRENSEN of KRINSEN, krmsle of krinste. ge-

ki-ensl of gekrinst, b. w. Het graan zuiveren met het in

den van of wan te hutsen en te klulsen, gr. xpivu; bij

Kil . Krinsen, bij Kramers Krenselen. Als de tarwe ge-

meulend is, wordt zij dan gekrensd.

' - Wegens krensen, o. w. in den zin van AVringen,

zie KRINSEN, 2°.

KRENSSCHOEREN, o. w. Zie krinsschoeren.

KRENTEKOEK fwvl. -kouke), m., fr. gateau a

raisins de corinthe.

— Hij heeft er vier en eenen krentekockc, hij mist eenen

van de vijf zinnen, hij is niet wel verstandig, een weinig zot.

KRENZEN, o. w. Zie krinsen, 2".

KREPEE, KRAPEE, v., klemt. op /<•<-, zachtl. ,,.

A>c^t'<? ^i?7/^« wordt gebruikt, even sisfut geven, lament

geven, snoer geven, peper ge-ecn, enz., in den zin van ~S\ct.

driftig geweld in werking zijn.II^et geeft krepee (als hei

geweldig stormt of dondert). Geef maar krepee op dien

koppigen ezel (sla er maar duchtig op). De zwingelaar gaf

krepee op het taai vlas.

KREPEIEN, krepeide, heb gekrepeid, o. w., kleml.



KRE — 503 — KRE

op pi-i. Zwoegeu, lastigen arbeid Joen, kasjouwen . Kre-

peieu van 's morgens tot 's avonds. Veel moeten krepeien

om zijn brood te winnen.

KREPEL, adj. Klreupel, mank, fr. boifeux; verminkt,

fr. estropii-'. Krepel gaan. Eene krepele hand hebben die

belet van te werken

.

Hine moeste doof sijn no blint,

Xoch crepel, noch bochus.

(Maerlant.)

— KREfELEX, krepelde, liehgekrepeld, o. w. Kreupelen,

krepel gaan, mank gaan, fr. boitcr. Die man krepelt. Het

peerd krepelt oindat zijn voet gekwetst is.

— Met krepeien leert men fnank gaan, spreekw.

— Wordt 00k gezeid van eeu uurvverk dat onregelmatig

tiki of mank gaat. Dehorlogie krepelt, omdat zij niet recht

hangt en dat bijgevolg de slinger meer naar den eenen kant

wijkt dan naar den anderen.

— KREPEL-ENDE, KREPELEINDE, o. Vrouwtje dat kreu-

pelten waggelt in 'tgaan.

— KREPELETTE, v., klemt. op et. Vrouwtje dat kreupell,

kreupeleinde. Zie -ette.

KREPENTEN, krepentte, heb gekrepent; ook Ker-

penten (zie kar-), o. w., klemt. op pen. Gerucht makcn, fr.

faire dit bruit. Het krepenten van eenen rijdenden wagen.

Die bond is gewarig, hij moet maar eenen wagen hooren

krepenten, hij bast al. Jongens, ge moet nu stil slapen in

bed, en daar niet liggen roeren en krepenten. Schreeuwen

en krepenten langs de straat.

— Dit krepenten is gewis gevormd van krcnten, met

eenen lasch in den grondvorm (kr-ep-enten), zie onder

I'LADAKKEX. Doch Wat is krenten? Het eng. to grind bet.

Malen, breken, kraken.

KRES, KRESCH, adj. Zie krees.

KRESSE, anders kerse, v., fr. cresson, zie water-
KEKSE.

KRETS.KRITS, m., zonder mv. Krauw.igie, sohurft,

fr. gale. Den krets hebben.

KRETSBORSTEL, KRETSBURSTEL, in. lien

bossellje saamgebonden koperdradcn, dat de goudsmid

gebniikt om te kretsen ; bij Kramers Krasborstel, ix.gratte-

bo''sse.

KRETSEN, kretste, hebgekretst (iv\. ekretst, ziecE),

b. w. Krassen, lirabben, b.gratter.

— Bij goudsmids. Met den kretsborstel het goud wrijven,

fr. gratte-boesser.

— o. w. met hebben. Krassen, een krijschend geluid

geven, fr. rendre un son aigre. De horlogie ligt stil, 'k hoor

ze niet Icretsen. « Wat ander geluyd souden de snaeren geven

dan pipen en kretsen, als de viole gevult waere?» (P. Croon.)

— In 't L, V. Aalst gebruikt voor Ketsen, faute slaan, fr.

rater (van een vumroer).

KRETSPATEEL.o. KRETSSCHOTEL,
-SCHEUTEL, m. Houten klabout met bier in, waar de

goudsmid den kretsborstel in dopt om te kretsen.

KREUKELEN, kreiikelde, gekreiikeld, b. w. met een

onbepaalJ regimen. lets uitrichten op eene listige wijs die

vernuft, moedwil of guiterij te kennen geeft. Hoe ga ik dat

kreukelen (hoe ga ik te werkc gaan om mijn oog^vit tc

bereiken ? om dat gedaan te krijgen in weerwil der nioeie-

lijkheden)? Dat is aardig, wonderbaar gekreukeld idai is

gedaan op eene wijze die niet gekend is). Het is gij die dat

gekreukeld hebt (dat is eene van uwe guitestreken). Gij hebt

daar zoo iets gekreukeld, he? (uitgesteken, uitgericht, h^).

Wat heeft die knaap daar wederom al gekreukeld? lemand
entwat kreulcelen (eene poetse si.elen). Wij zullen het hem
kreukelen. Ik heb het hem daar schoone gekreukeld. Ge
kreukelt mij dat alzoo, fr. voiis mejouez ainsiun mauvais
tour. De Idnders hebben dat gekreukeld, binst dat moedcr
weg was.

KREUNEN. krcundc, heb gekreurld, o. w. Wordt
gezeid van nieuwgeboren kindertjes die al slapende eenig

ktelgeluid maken dat noch stenen noch schreeuwen is, maar
zoo iets tusschen beide. Dat kreuuen, zegl men, is een teeken

van gezondheid en groeikracht.

— KREUNING, v. De daad van kreunen.

— Gereutel, gerommel. Dat kind hccft kreuningen iu de

darmen.

— Gemompel, gepreutel, fr. murmure. « De vierde

dochter van nidicheyt is crueninge tegen God, alsmcn

yemand siet gheluckiger dan wi. » (Claes Zegers.)

KREUS, KREUZE, \. Bij timm. Eene ronde scha.if

om groeven te steken.

— Kreus, bij Kramers, is Eene gergel, (x.jable.

KREUTE, KRUTTE, ook KROTE, v. Kindj .

petit enfant, bainbin, marmot : holl. Grut.

— lemand die kleen is maar schalk en vernuftig. Eeue

krote van een kind. Eene krote van een ventje.

— Schurk, schelm. Eene kreute van eenen vent. Zwicht

u van die kreute.

— Een mager slecht peerd, fr. haridelle. Eene kreute van

een peerd.

KREUTEKAS(SE, v., vklw. kreiitekaske(n. Vei-

neuteld en gebocheld manneken, neuteraartje.

KREUTELING, m. en o. Kwarrel, eene peer, appel

ofander fruit dat zijnen vollen wasdom niet gekregen heeft.

Die appels zijn al maar kreutelingen. Zie -LING.

KREUTSCHOOL, KRUTSCHOLE, v. Eene

school voor kreuten of kleenc kinders. fr. t\ole gardienne,

crixhe.

KREUVELING, v. collectief, zonder mv. ICleene

stukjes afval, bocht. Kreuvelinge van hout (afgehouwen

stukjes, Ideene kapperlingen, kervelingen). Kreuvelinge van

tabak (grof gruis dat overblijft v.an gekorven tabak, en weinig

of niet dienl ora te smooren).

KREVELEN,*/v!r/rf«-, heb gekrcveld, o. w. leU meer

dan Kravelen, lichtjcs krauwcn. Het wordt gezeid van

diertjes die al voortkruipende eene kleene r\iischinge maken

of gekriewel en jeukte baren. Ik hoor daar iets krevelen in

de drooge loovers. Ik gevoelde eenen kever krevelen aan

mijne hand, op mijn been. Hoor de niuis krevelen in het

stroo. Het krevelt daar eene miere op mijn been : ik gcvoel

het.

En dat het hagedisje ook niet
'

Al krc7'elen over zyn aengezigt vliedt

!

(K. de Ghelderc.)

— Wordt ook gezeid van alles wat, gelijk kruipende

diertjes, eene lichte reutelinge aan 't oor of krieweUnge aan

't gevoel baart. De kat krevelt met hare klauwtjes aan de
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biczen van den stoel, lets gcvoclen lirevelen in den bulk,

in dcD rug, in de oore. Er ziju rawe planten en stoft'en die

krevelen als men er de hand op strijkt.

— In sommige plaatsen wordt Krevelen gebniikt in den

zin van Krijzelen, kerzelen, huiveren. Dat krevelt in mijn

hert, Ik gevoel er mijn lierte van Icrevelen. Dat doet mijn

herte krevelen.

KREVELAAR, m. lemand die traagzaamgaat ofwerkt,

treuzelaar.

KREVELING, v. Het krevelen. Eeue kreveling

hooren. Eene krevelinge gevoelen. De kreveling van de

insekten.

KREVELKOTJE, o. Kleene slechte woning, fr.

tandis. In ecu krevellcotje wonen.

KREVIKKELEN, krcvttkelde, heb gekreviikeld, o.

w. Zoo luiilt ill 't ecn gcweste wat in 'lander krevittelen

heel. Zic aid.

'KREVITSE, bij Kil., zie onder krevitselen.

KREVITSEL, adj., klemt. op vit. Korzel, kregel,

kribbig, fr. chatonilleux, susceptible, hargnetix. Krevitsel

Eijn van aard. Een krevitsel mensch.

KREVITSELEN, krevitselde, heb gehrevitseld, o.

w., kleint. op vit. Sterk krevelen. De meikever, in de hand

gesloten, krevitselt oni er uit te geraken, Wat krevitselt er

daar in de drooge liladeren ?

— Kil. Krcvitse, kreefl.

— All. Krevitseling.

KREVITTELEN, krevittelde, heb gekrcvittelJ, o.

\v. Met den viiiger, met ccn mes, enz. aan lets peuteren,

krabben of kerven . Wat krevittelt diejongen daar aan den

boord van de tafel ? De muis krevittelt om uit de valle te

geraken. lets hooren krevittelen (hooren reutelen gelijk lets

waar men aan roert en peutert)

.

— Dit w. is gevormd van Kiitten, fr. gratter, met eenen

lasch in den grondvorm (kr-ev-ittelen ); zie onder FI.A-

D.\KKEN.

— Men zegt ook Kervitlelen ; zie ICAR-.

KREWEIE, V. Zie KR.\weie, en de comp. .aid.

KREZEL, m. Zeef van ijzer- of koperdiaad dienende

in eene wanmolen om dekrensen van het graan te scheiden.

Zie TREZEI,.

— KRiiZELAAR, m. Hetzelfde als Krezel.

KREZEN {n\e\.i-x&Ke),kreesde,]ubgekreesd, o. w.

Uit bloodheid of lafhertigheid niet durven mededoen met

anderen, zich achterhouden. Wij hadden besloten samen

naar die vergadering, naar dat steekspel, enz. te gaan, maar

als de dagaankwam, er was een die kreesde. Ik aanveerd

uwen voorstel, maar ge moogt dan niet krezen. Elk wilt een

onafhankelijk vaderland; maar als het er op aankomt van

het gewapenderhand te verdedigen, het zijn er velen die

krfezen. Hij kreest

!

— Uit gebrek van geld of andere dwingende redeu niet

kunnen mededoen met anderen. Arme stiidenten moeteu

dikwijls krezen (Ivunnen niet gelijk hunne medeleerlingen,

deelnemen in zekere spelen, enz. die geld kosten).

— Alles kwa.adwillig beknibbeleu en afkeuien en tegeu-

werken (gelijk zij doen somwijlen die niet willen bekennen

dat zij de middels niet hebben om met anderen mede te

doen).

—^KRi!;ZER, m. Bloodaard; — een die de middels niet

heeft om met anderen mede te doen ;
— raisnoegderik. Hij

is zoo een krezer. Die krfezer is onverdragelijk om bij tc

leven.

— Kil. Kreser, Kreyzer, muyt-maecker.

— Ten tijde van keizer Kare! droegen de Witte kaproe-

nen te Gent den naam van Cresers, cressers, zegt de historie.

— KREZEREN, krezerde, heb gchrezerd, o. w. Dwarsdrij-

von, fr. chicaner, taquiner. Kr^zeren kan hij genoeg, maar

icts stichten dat goed is dat kan hij niet. Hij is hatelijk

omdat hij altijd krezert.

KREZIG, KRIJZIG, adj. Ridsig, krolsch, fr. c,t cha-

leur, van katten.

KRIBBE, v. Zie krebbe.

KRIBBEBIJTEN, o. w. Zie krebbebijten.

KRIEBELEN, kriebelde, heb gekriebeld, o. w. Krieu-

welcn, laevelen. Ik gevpelde iets kriebelen op mijn been.

— Zie krijbelen.

KRIEK, v., fr. cerise. Te Brugge heet men krieken

't geen men elders gemeenlijk Kerzen, fr. guignes en kerzen

't geen men gem. Krieken, fr. cerises na.imt,

— Het is eene krieke, het is eene mislukte zaak.

— Krieken over zee, eene plant die in de hoven gekweekt

wordt, en in de wetenschap solannin pseiido-capsvum L.

heet, fr. morelleJaux-piment. (Kramers heeft krieken over

zee hetgeen wij krieken in zakjes noemen).

— Krieken in zakjes, eene plant in de wetenschap

physalis alkekengi L., fr. herhe 17 cloqiics, coqueret. De

krieken in zakjes worden ook Kolijkekrieken genaamd.

—KRIEK, 7. Molskrieken, Mompe-, Winterkrieken.

KRIEKAPPELBOOM, m. Een boom die kleene

roode appcltjes draagt gelijk krieken, ix. pommier baccifere,

1. mains baccata of ccrasifera.

KRIEKAPPELTJE, o. De vracht van den krick-

appelboom.

— De kriekappeltjes hebben hoegenaamd geen betrck

iii'-t do Krielcen over de zee.

KRIEKELAAR, KRIEKELEER, m. Krickboom.

KRIEKELOOS, adj. Ziekachtig, flauw, krank. Ecn

kriekeloos menscli. Er kriekeloos uit zien.

KRIEKETIENE, klemt. op tien. Het is krieketiene,

het i> o|>])OTliest. 'I is puik.

KRIEKMURM, KRIEKMURW, adj. Wordt ge-

zeid van iemand die van eene slepende ziekte of andere

inwendige kwaal allengskens vergaat. Die mensch is kriek-

murm, hij zal niet meer genezen.

Ook van dingen gezeid die verstorven of vermolmd

zijn. Een kriekmmin kasken (een vermolmd kastje). —
Vgl. kriekemirrig.

KRIEL, o. Dingen die zeer kleen zijn in hunne soort,

b. V. kleene appeltjes, kleene aardappelen. Hoe zijn de

aardappels gelukt ? Zij weten van de ziekte niet, maar ze

zijn niet groot : het is al kriel

.

— ICleen loodzaad om kleene vogelen te schieten, en

daarom ook Musschenkriel genaamd, fr. cendrce. Een pond

kriel. Ji. i kriel schieten.

—KRIEL, z. Mussche-.

KRIELEN, kriclde, heb gekricld, o. w. Vonkelen,

i
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spaikelen, inieilen, fr. pc'tiller. Oiul biffr kriclt in 't ^las.

Zie den champagnewijn krielen.

— b. w. Het Uriel nitlezen. Aardappels krielen (er de

kleeno uitzoeken).

KRIELGAT, o. Bij biemelkers. De kleene opening

oudcr aan den korf, langs waar de bie'n in- en uitgaan, Het

krielgat van eencn bickorf.

KRIEMEN, kriemde, heb gekriemd, o. w. Hetzelfdo

als ICriemelen, datin de Woordenb. verklaard wordt door

Grimnielen, krielen, wriemelen, ii.fourniiller,

— Perelen, mierlen, fr. titilUr, petiller. Het bier, de

champagnewijn kriemtin 't glas.

— Grijnen, gedurig en zonder reden krijten en klagcn

(zoo kinderen doen om lets te bekomen), fr. pleurnicher.

Waarom kriemt gij aitijd ?

— wederk. w. Zich weren, zijn best doen, fr. faire son

(levoir. Zich kriemen om iets gedaan te krijgen. Dat school-

kind kriemt zich Com wel te leeren). Kind, ge moet 11 krie-

men dat ge den grooten prijs behaalt. Zich laiemen om een ,

gewiclit op te heffen, om eencn last te dragen, enz.

KRIBMER, m. Grijner, kniezer, fr. pUiirnicheur.

Gemeenlyk dit is 't eynd van al te lastig vragen.

Kan kriemer of gekriem met maetloosheid behaegen

Gekriem en vlieg-gesnor zyn beide onaengenaem.

(Vaelande.)

KRIEPACHTIG, adj. Die Imept. Een kriepachtig

inonsch. Ge moogt zoo kriepachtig niet zijn.

KRIEPE, V. Moedeloos en grillig mensch die zich

alien aibcid en nioeite ontziet. Een kind dat 's winters aitijd

bij 't vuiu- zit uit vrces van de koude, of 's avonds niet

durft biiitengaan uit vrees van de duisternis, is eene kriepe.

lemanil die klaagt en treurt zoohaast hij eenige onpasselijk-

heid gevoelt, is eene kriepe. Het is eigen aan de kriepen

van te zeggcn : ik durf niet — ik zal dat niet kunnen — dal

het een ander wilde doen — ik ben er zoo vervaard van,

enz. Een kriepe van een jongen. Een kriepe van een

vrouwtje, van een meisje. Zij is zoo eene kriepe. Die jon-

gen heeft lang een kriepe geweest, maar nu gaat hij er door.

KRIEPEN. kriepte, heb gekriept , a. w. Klagen en

kreunen uit kleenmoedigheid of bloodhertigheid, zich ge-

dragen als eene kriepe. Kriepende kinderen zijn verdrietig

en vervelend. Zoohaast zij eenige onpasselijkheid gevoelt

begint zij te kriepen. Gij moet hem dat kriepen ontleeren.

<. Gy kent de « eireld ; alles gaet op en af ; alles heeft synen

tyd : nu is 't id vechten en moorden ; dan is 't al juychen
en krioelen ; nu is 't al sottebollen ende met gemaekte bak-
huysen mommen; dan is 't al kriepen en kreunen, suchten
en duchten, boeten en beternis beloven. » (Vaelande.)

Maer gaet gy altyd soo singen ?

Het syn somtyds andre dingen :

Krocchen, kriepen, en soo voord.

(
^*)

KRIEPER, m. lemand die kriept. Een kneper van
eencn vent, van eenen jongen.

KRIEPING, v.Geknep.
— Ook eene vrouw of dochter die kriepaclitig is. Zij is

zoo eene kriepinge! — Zie -ing.

'KRIEREN, bij Kil., zie KR.\AnER.

KRIESEL, m.,vkl\v. ;(;•;«(•///<•, met schuilelende .f. H. t

liertje van eenen kliester. het priemvormige deel in 't mid-

den van een ajuin, enz. Het is uit den kriesel dat de keeste

of kiem opgaat. Kenen ajuin doorsnijden dwars door den

kriesel. Het krieseltje uithalen. Het krieseltje is omkleed

van de verscheidene schillen die den kliester uitmaken.

KRIFTE, V. Hetzelfde als Kreeft, fr. kotnard. Kil.

Kreft, cammarus. — Dus zeggen wij ook Lifte voor Leeftc

(levensmiddelen), en in de schrijvende taal heeft men Gifle

voor Geefte.

KRI-IER, m., met den klemtoon /<-r. Roeper in eene

verkooping, fr. crieur. Zie KR..\.\IIEK.

KRIJBELEN (wvl. KRIBELEN, zie Ij), kriJbeUe, heb

^ekrifbeld, 0. w. Hetzelfde als Kriebelcn, krevelen, krie-

welen. Ik gevoel het flerecijn krijbelea in mijn rug in mijnc

beenen. Het zeer krijbelt in die wonde. Het krijbelt in mijii

hert, o/"mijn herte krijbelt (zegt men als men gevoelt 'I geeii

in 't fr. idioiyncrasie heet). — Zie KRyzELEN.
— Atl. Krijbeling.

KRIJG (wvl. KRIIG), m. Het krijgen, het ontvangen,

het bekomen.

— Op den krijg iiitzijn, staan naar geld, enz., alle ge-

legenheden zoeken om iets te ontvangen. Die dienstbode

is geweldig op den krijg uit. Al te veel op den krijg uit-

zijn.

— Van den kri/g leven, leven met hetgeen men krijgt of

afbedelt. Die luiaard heeft lievev van den krijg te leven, dan

te werken. Hij leeft van den krijg, fr. c'esi iin dorophage.

— Kwa{ad krijgs zi/n, moeielijk om verkrijgcn zijn,

betankt zijn . De werklieden zijn kwa krijgs (het zijn cr

weinig). De goede aardappels zijn kwa krijgs. < Xi'^i

jeghenstaende dat tgelt doen qiiaet crychs was. » (N. Des-

pars.)

KRIJGACHTIG, adj. Grievig, die .aitijd uit is op den

krijg. Krijgachtig genoeg, maar geefochtig niet.

-KRIJGELIJK, z. Op-.

KRIJGEN (wvl. KRIGEX), *ra-»- (wvl. scherpl. ee, zie

duigen), gckregen, b. w. Pets krijgen van te lachen, van te

schrikken, van verontweerdigd te zijn, enz. (eenig inwendig

leetl of ongemak krijgen van te v3el te lachen, van te hevig

te schrikken, enz.). Hij heeft zoodanig verschoten dat hij

iets gekregen heeft (b. v. eene bloedverroering). Hij kan
iemand doen lachen dat hij er wat van krijgen zou. Ge zoudi

u kwaad maken dat oij er iets van krijgen zoudt.

— Met een deelwoord of adjectief gebniikt, heeft krijgen

den zin van tnaken, fr. parvem'r a faire, remire, Ik kan

hem niet gram krijgen, ix.je ne parviens pas H le fdcher.

Ik zal dat dier wel tern krijgen. Waneer denkt gij met \nv

werk gedaan te krijgen? De waschter kreeg dat lijnwaad niet

klaar.

— Korte haver krygen, zie HAVER.
— Geen sprake kri/'gen van iemand, zie SPRA.\K.

— Den zak, of den knot, oidun smouter kri/'gen, zie /.ak.

— o. w. Heet krijgen, warm krijgen, koud kri/grn,

benauwd krijgen, heet, warm, koud, benauwd worden. Met
water krijgt heet op het viuir, fr. I'eaK se chauffe stir lefeu.

Ik kreeg koud in die plaats. Als men zwcet moet men op-

passen van niet te spoedig koud te krijgen. Dek u wel om
niet koud te krijgen, fr. couvrez vans bien pour ne pas
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avviifroiih Koud aan dc voeten krijgen. Als raijne voeteii

koud krijgen, 't is teeken dat ik niet wel ben. Zijne haiidjes

kregen allengskens warm. Hij kreeg zoodanig heet bij het

\Tjur, dat hij het niet harden kon. Ili kreeg benauwd (zie

r.ENAtwn).

^-KRIJGEN, z. Op-, nt-.

— KRIJGS, z. Kwa-, Kwaad-. Zie kkijg.

KRIJSCH (wvl. KRiiscH, zie tj). m. Het krijschen, het

weeiien, fr. pleur. Den krijsch op de lippen hebben (op het

pnnt zijn van te weenen). Als zijn krijsch over was, begon

liijtc sprelven.

— Kreet, fr. cri. ;. Het welcke dio moeder ziende, riep

met cenen liiyden crysch : o schoone Ataria staet ons bj-. »

(C. Vrancx.) «Het Idndt gafeeuen grooten crlysch. *{Ii].)

KRIJSCHEN (wvl. KRISCHl'.N), krcesch (wvl. met

sdicT])!. cc. zie i:)UIGEN), lieb gel;ri'Silien, o. w. Krijten, kla-

gelijk weeneii. Er wierd veel gekreschen bij de dood van

dien man. Het arme kind kreesch van honger, van koude.

— MOETEN 2S bedwatti;, en KRIJSCHEN is kinderzang,

antwoordt men aan iemand die ons zonder recht iets gebiedt

(ge moet dat docn, gc mod daargaaii, enz.), om te zeggen

ihwil niet, ik weigei; ik gehoorzaamniet.

— Stille tran'in weenen zonder de stem te verheffen. Hij

kreesch van spijt. lie lean dat niet liooren, niet zien, zonder

te krijschen. Hare oogen waren rood gekreschen. « Hij

kreesch dat de tranen langs zijne kaken leekten. > (K. Cal-

Icbert.)

— IVij zi/n '.'errc 7'an laeiicti, zei de hntid, r/( ze kreesch.

S]irciik.

-KRIJSCHEN. z. Uit-.

KRIJSCHER (« vl. KRtscHER), m. Schrecmer, een die

met (cnea gUK'tcn rouwmantel gekleed achter de lijickoets

g.aat van aan de kerk tot aan het kerkhof, Kx. fleureur. Er

gingcn twee krijschers achter de lijkkoets. Andei'S Reeiiwer.

KRIJSCHPALUL (wvl. kriischp-, zie ij), m. Ie-

mand die f;oniakkelijk en zonder reden schreit en weent,

(t.p/ciirnichenr. Een l;rijschpahil van een jongen. — Zie

I'AHT..

' - KRIJT, z. Nijpe-

KRIJZELEN (wvl. KMV.]^\Jiliy kryze/de, heb i;ekry-

zc/d, 11. w. Knarsen, kraken. Zijne tanden krijzelden, fr. ses

dents crissaient. Brood en andere spijzen krijzelen ondef

de tanden, als er zand in is.

— Huiveren van schrik bij het zien of het hooren van een

yroot ongeluk of van iets anders dat afgrijselijk is. Mijn

hert, mijn bloed krijzelt. Het krijzelt in mijn herte. Ik voelde

't krijzelen in mijn bloed.

— Het wordt ook gezeid van het bezonder gevoel dat

vele menschen gewaar worden als zij hooren zijde scheuren,

droog zand wrijven, een kurk versnijden, een glas piepen

onder "t drakken van den vingcr, enz. (fr. idiosyncrasie).

Ik kan geen zijde hooren scheuren zondet te krijzelen . Ik

krijzel daarvan.

— Zie KERZELEN, GRIJZELEN, KREVEI.EN en KRIJBELEN.

— KKIJZELING, v. Het krijzelen. Eene lirijzelinge ge-

voelen. «; In die wtwendige duysternissen, daer eewich

gheween is ende crisclinghe van tanden. » (Th. v.an

Herentals.)

Daer ghy suit altydl branden

Met krijselingli' der tanden.

(B. Vanhaeften.)

KRIJZIG, adj. Zie krezig.

KRIK, KRIKKE, v. Hezelfde als Kruk. De krilvk.

van een-spadesteel. Met krikken gaan.

— Eene buis van gebakken aarde op wijze van cene I
,

en dienende om b. v. boven op eene kave of schouwe ;.

metseld te worden. Eene krilcke op de kave belet dat er

regen in valle.

— Soort van pniim. Zie krekke.
— Bij kantwerksters. Knikvonnig sieraadje in spel>:

werkkant. Ook eene kant die zulke sieraadjes heeft.

KRIKALAAM, KRUKALM, o. Ellendig getuig van

eenen mensch, krank lichaam, fr. patraqiic, machine deia-

bre'e. Het is zoo een krilcalaani. Anders Kaduiii en Kraam.
Zie aid.

— EUendige machien. Dat nies is een krukalm (een slecht

mcs).

'T ellendig kriick-allaem, waer op de weireld Iragt I

(G. De Dous.)

KRIKKELAAR, m. Zie krekkei.aar.

KRIKKELJOEN, KRIKKELIOEN, o., klemt. op
oe7i. Knik of dvvarsh'iulje aan 't einde van eenen spade-

boom, van eenige wandelslokken en regenweren, enz. De
krikkeljoenen zijn handvatsels. Het krikkeljoen is afge-

vallen.

— Krnkvormig handvatsel aan het dagslot van eene

dear, enz. Een koperen krikkeljoen . Men draait het krik-

keljoen om eene deur open te doen . Er zijn vensters die

nut een krikkeljoentje open oftoegedraaid worden.

KRIKKRAK (wvl. kriikkeak, zie -ind), o. Kinder-

.-.pel waarbij ceil scholier met gevouwtn handen loopt om
cfe anderen te achterhalen en aan te raken ; anders ook

Vlieke, Kokeie en Cirijzel of Gruizel genaamd. Krikkrak

spelen.

KRIKSCHILD, o. Dc scheinze van een krikkeljoen

aan een dagslot.

KRIL, adj. Lustig, vrolijk, frisch en gezond, fr. gail-

liird. Hij heeft eenigen tijd gekwijnd, maar nu begint hij

kril te worden.

— Kil. verklaart Kril door 1. lasci-ens, salax.

— Van daar Verkrillen.

KRILLEN, V. mv. Verstekelingen, verneutelde dingen.

De boompjcs, die in dien hoek staanj zijn maar krillen : de

beste zijn verkocht.

— Vgl. Knel, o. dat Kramers vertaalt door fr. choses de

rebut ; en Kriel, m. en v. personne de tres-petite taille.

KRIMP. m. ZieKREMP.

KRIMPELING, KREMPELING, o. Verkrom-

pen giaan, giaan dat zijneu vollen wasdom niet gekregen

heeft. Het is al krempeling. Er is veel lirimpeling in de

tarwe.

KRINK. o.. zonder mv. Peerdenhaar, fr. crin. Eene

stoffe van krink.

— All. Kriiikcn, fr. dc crin.

—KRINKEL, z. Hinkel-, Hinkelde-, Hinkliekrinklie.

KRINKELDEMINKEL, adv. Zie KKiNKELmN-

kelde.

KRINKELEN (wvLkriinkelen, zie -ind), krinkelde.
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heb fvkrinkeld, o. w. Met slinksche streken te werke gaan,

nmwegen gebruiken, uitvhicblsels zoeken, dweeisclien.

Hoe hij 00k krinkelile, tlwongik hem het feit te bekennen.

fongen, ge moet wedeiom niet lirinkelen.

'KRINKELKROM, adv., bij A. Debuck, zi^ krix-

KFJ-WINklil 1)1!.

KRINKELEWINKELS, KRINKELDEWIN-
KELS, m. mv. Kromten en bocbten. De krinkehvinkels

in cencn doolhof. « (_)m de ineniglite krinckr devinckr-h

ende gangben die daer waeren. > (P. Devynck.) Die strooin

maakt vcel krinkeldewinkels.

KRINKELWINKELDE, KRINKELfEtWIN-
KEL(E), KRINKELIE- WINKELIE, KRIN-
KELDEWINKELDE, KRINKELDEWINKEL,
KRINKELWRINKEL, adv. Krom en slom, in bocb-

ten en krnlkn. Eene straat, een waterstroom die krinkel-

winkelde loopt. De zwahiw vliegt krinkeldewinkel door de

hicht. « Klecne huizekens, hier eentje en daar ecntje, met

viiilc wegolkes, vol hoogten en leegten, vol cor on Iccyeu,

dii- diaeyen en keereii, langst alle kanten, en krinkchlc-

wiukelde rond de hiiizekes loopcn. » (E. De Kiere.) « Waer
de water-stroom soo krinckel-wrinckcl diaelt. ' (I.. Vos-

sius.)

^[:eaIKlels water-slroom soo critickel-'wrinckel &.\e\i

Dats'haer comt in 't ghenioed, en in baer selven faelt.

(Boetius De Boodl.)

— Men zegt ook Krinkeldeminkel.

— A. Debuck zegt krinkelkroni : « Snelle belien die met

krinkrf-kronime kreken door de steyle berghen gaen. »

KRINSE, v., KRINSEL. m., enz. Zie krense,

KREN'.SET., enz.

KRINSELEN, krinselde, heb gckrinseld ; ook kken-
.SEi.EN. ... w. rictzelfde als Krinsen, d. i. het licb.anni

wringcn.

KRINSEN, kriiis/r, gckrinst, b. w. llct t;raan /.uivc-

ren. Zie krknsen.

KRINSEN, krmsh; heb sretriint; ook Krcns.-n en

Krinzen of Krenzen, o. \v. Het liohaam wringcn gclijk

icmand die zich schokt, bij de Walen cn'nchi. Krinsen van

de jeiiktc. Hij staat daar te krinsen alsof hij de krauwe
liil.Ie, alsof hij ongnii op het lijfjiadde. Het kindkiinsle

\ III lie koude. Krinsen en kriepen om medelijden te ver-

V.' kk.n. Krinsen van ongeduld en misnoegdheid.

Y:R.\'H5%CliO'E.^'EM.krinsschoerd£,gekiinsschoe>d:

" 1 Krensschoereu, o. \v. Met de schouders krinsen, jeuk-

' ren, de schouders ophalen en wringen, hetzij van de

I.', helzij van de koude, hetzij van onlust en ongeduld,

I let arme kind stond daar te krinsschoeren van koade
J lirek.

- Dit woord is gemaakt van krinsen en schoer (schou-

11. even als

>' liokschoeren van schokken en schoer; Duikenekken
y.o'ienen nek; Reikhalzen van reiken en Aa/s;Sl'><il-

M.-n van s/onten en hoofd; Knerzeltanden van knerze-

1. taiid ; Klapwieken van klappen ca viiek : -Spartcl-

I "n van spartelen en been, enz. Zie zotteboi.t.en.

KRINZEN. o. XV. Zie krinsen, 2".

KRIOLE, KYRIOLE, KARIOLE, v., klonit. ..p

ol. Zoo heet in Vcurne-.'Vmbacht wat men elders Ocgstfooic

noenU. Als de oegst binnen is houdt de laudbouwer kariolc

voor zijne werklieden. Naar de kriole gaan. De maaltijd

van de kariole bestaat meest uit aardappels met moluie.

— Als het laatste voer koorn van den akker gaal, zingcn

de werklieden :

Kyriole ! kyriole

!

Vivat den akkerman

Die wel beschinken kan !

Geluk, boer en boerinne

!

't Laatste voer komt inne!

Kyriole! kyriole!

— Ibn oude fr. ;v()/f bet. Plezierpartijtje.

KRIOTTEN, b. en o. w. Zie kariotten.

KRIPSE.cn KRIPSIE,v. Ongezondheid, lichamelijke

kwelling, krankte. Altijd de eene of de anderc kripsiO

hebben (nooit wel gczond zijn;. 't Leven van den mensch
is al kripsen en cllenden.

— Dit woordt schijnt mi] gcvoinul nit het fr. cm-rnption.

— Wogens de twee vormen kripse en kripsie, zie ondei

CIEZE.
'

KRISBRIS, ni.. zonder niv. Dingen van geene weerde,

buchl, voddcn. Al wat hij aan "t lijf draagt, is maar wat

krisbris. Krisbris van meubels. « .\lle manieren van moy
catheilen, tirlits, dimct en zygezaghe geroide tapits, met
blaw ierende venties, en suckenen crcisbieis en storiendc.

(Kort. hs. 1736.)

KRISPIJN, o. Tafel of liank waarop de schocniakci^

hull alaani en gereedschap legg<n, werktafel van den schoc-

maker. Het krispijn lag met clsens en likhouten en spinaal

bedekt.

— Het fr. tin Saint Crepin, is de zak waarin de schoc-

lappers hun gereedschap^ronddragen.

— De H. Crispinus, die met zijnen breeder Crispinianus

van K.iomen naar Gallii- kwam prediken op 't cinde der

ilcrdoeeuw, is patroon van dc Mhocmakers.

KRISTAAL, m., met langen. Hctzelfde als Kristal in

.1.- \v,ii,.,r,. ,™y«/.
;

- KRIST.VLE.N' (wvl. oi)k KKISI'AI.I, zie -EN), adj. Vail

kristaal. « Een kristaclrn glas. . (A. Dclmck.) « Met dit

christaclen vat. •» 'L. de Huvettere.i

KRITS, 111. Kr.uw.agic. Zie krets.

KRITSEN, kritste. heb gckritsl, o. w. Twist zoeken

of makeii, tergeiide ofspottende metiemand haudelen. Tegcn
icmand, of Met iemand kritsen. Te samen kritsen.

— KRIT.^EK, m. Twistniaker, fr. qucrellenr.

— KRiisi.Mc, v. Het kritsen.

KRODEN, kroodde, gekrood, b. w. Hetzelfde als

Kruien, voortstooten.

— De soeizt^ kroden, de zeugc jagen, een kei of blokje

hout met de kolve voortslaan langs den grond, in het kolvc-

spel, fr. ehasser le cocbnnnet.

— Kil. Kruyen, kruyden, tnidere, protnidere, pellere.

— Vandaar.Kordewagen, metathesis voor krode^vagen,

kruiwagen.

—KRODEN, ?.. Voort-.

KROES, m. Kuiltje dat de kinders in den grond m.nk.-ii

nun dc hand, om cr met marbels, enz. in te spelen. Dc .
l.l.n., w.irdt ook Mok geheeten.
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KROES, V. Bij kuipers. Ivreusnies, kroosijzer, fr.

jnli/oir, . — Vgl. Kreus.

—KROES, z.Ei-.

KROEZELEN, krorzelde, heb n^hcn gekroezcld, o. w.

Brijze!?!;. !:ruimelen, morzelen, fr. <;'emktter, se detacJier

par petits morceavx. Dat brood kroezelt. — Vgl- Gruis,

gruizen. gruizelen.

— KROEZELIXG, v. Het kroezeleD, brijrelinge.

— collectief. Kiuiinelinge, gniizelinge, verzamelde brij-

zels. Kroezelinge van brood, van steen, enz.

KROK, m. Krook, kreuk, verkeerde vouw in een kleed,

kromte v.m iets dat gekraakt is, enz. Een krok in 't papier,

in ccn kiced. Die tak heeft eenen krok. Daar ligt een krok

in dien wogel, in die itraat, in die gracht.

KROK, ni. en o. Metathesis van Kork, fr. liege;

hoHchon lie lie'ge. Het krok van eene flesch. — Zie KORK.

KROKKE, V. Soort van wilde wikke, eig. de vkia
cracra \... ix. cracque, doch overal gebmikt vnor vicia

~segctalis Tliuill., fr. vesce ifis moTSSons. De krokke is een

onkruid dat, even als de vogelvitse, vcel in het koom groeit.

KROKKEN, kroite, heb gekrokt, o. w. Wordt gezeid

van h":! li-raken der sneeuw onder den voet. De sneenw
krokt als men er op treedt. Overde krokkende sneeuw gaan.

KROKODILIE, v. Krokodile, fr. crocodile. — Zie

onder CI>'1E.

KROM, adj. Krom en slom, zie SLOM.

—KROM, z. *Krinkel-.

KROMBAK, m. Soort van aarden tabakpijp met

kroninicii Iiak. Uit eenen krorabak smooren.

KROMBEK, m. Soort van kromtoppige erwt die met

de hiil/c :jceten wordt. De kronibekken heeten ook Peel-

crwicn, r*i ultjes en Zwijntjes, fr. ^oif ^oj//»M.

KROMBULDE, adj. Wordt gezeid van eenen boom
wicns bnl nf schacht krom is. Een krombuKlc lK)om. Zie

But. en -111:.

KROMMELING, m. Mismaaktc nicnsch.

KROMMENIS (wvl. kkommenesse), v. Kromte,

i>ni\v.g. ,-linkidie sireek, sluwe middel. Krommenissen

gebniikcn om tot zijn oogwit te komen. Door kiommenis-

sen uit eenen moeielijken toestand gerakfli. Met kromme-
nissen tc werke gaan.

—KROMMENESSE, z. Mijn-, onder MIJN eelw-
VEKGOE.

KROMMES, o. Bij pottebakkers. Een krom mes
dienende om de garrels te maken.

KROMMETOP, m. Soort van appel die aan den top

omgcdraaid is op wijze van een hertje, waaroni hij ook in

't fr. ca-tir de pigeon heet. De kromtoppen zijn goed van

sraaak.

KROMSTAMDE, KROMSTAMMIG, adj. Die
eenen kiommen stam heelt. Een kromstamde boom. —
Zie -DE.

KRONK, ni. Kronkel, kromte. De kronk van eene

straat. ])<i kronken van eenen walerslroora

.

KRONKEL, m. Hier of daar gebruikt voor Konkel,

draaikolk, enz. Zie KONKEL.

—KRONKEL, z. Gars-, Gers-.

KRONKELEND, adj. part. Ronkelcnde-kronkclcJ.

zie RONKEI EX.

, KRONSELEN, tronselde, liebgekronseU,0. w. Het-

zelfde als Kronsen, mooschen.

— KRONSEL.'^.^R, m. KROXSEtEGE, v. lemand die kron-

selt. Ah gij kronselaar, 't is alzoo niet. Ge zijt e kronselare

van e vent.

KRONSEN, kronste, heh gekronst, o. w. In Fr.AH.
gebniikt voor Wroeten, mooschen, d. i.

— I" Futselen, pnitswerk verrichten, met kleenigheden

bezig zijn zonder nut of reden. Schoolkinderen kronsen

dikwijls in plaats van op te letten en te leeren. Wat kronst

gij daar altijd ? Een dier b. v. een verken kronst, als het

entw.aar nestelt en snuistert in 't stroo waar geen eten te

\inden is. Hij studeert niet emstig op zijne kamer, 't is al

maar wat kronsen. Geheel den dag niets doen dan kronsen

in huis, fr. ne faire que rmiaiider, tracasser dans la niai-

son toiite la jonrne'e. Tk heb daar wat gekronst in den
inoeshof.

— 2" Foefelen, nestelen. iets konsuis verrichten om te

gemakkehjker anderen te bedriegen, enz. Wat kronst die

kaartspelcr daar altijd ? ik geloof dat hij zeuren wilt, dat hij

zijne kaartcn zoekt te verwisselen. Ik zag hem d.aar wel

kronsen, maar ik dacht toch niet dat hij stelen wilde.

— 3° Brodwerk verrichten, onbehendig te werke gaan,

knoeien. Gij kronst en kraamt daar altijd, en 't en beteekent

al te male niet.

—KRONSEN, z. Rond-.

KRONSER, m. Een die kronst, mooscher. Hij is een

eeuwige kronser in zijneu lochting (hij plant en herplant,

nu dit, dan dat, zonder nut of reden). Een kronser van een

werknian.

KROOIS. KROOS, ni.. scherpl. 00. Eig. hetzelfdeaU

het fr. emit, aanwas, vermeerdering.

— Het wordt .algemeen gebmikt in den zin van

brcTigst van een uilgezet of gelcend kapitaal, rente, int

van geld, fr. interet. Groote kroois. Kleene kroois. GeM ;

kroois nemen, geven, plaatsen.Een kroois van 5 per cent

's jaars. Den kroois keeren (den interest betalen van gelecnd

geld). Hij heeft geld geleend en kan er den kroois niel \ an

keeren. De verachterde kiT)oizen betalen. Met den kr' ' is

van zijn geld leven. Kroois trekken van zijn geld, c Lan '• -

pachten, huvs-hueren, crcoscn van renten, etc. t (VI. > -

ting-b.) « Tot betaelinghcvandeconlributienmetdecri'i . .

tot daer-toe verschenen. > (Id.) > Den bei^ van caritate

aldaer men de aerme wcduwen ende weesen op huere pan-

den geld leent sonder eenigh croys ofte wasdom daer af te

nemen. » (Z. v. Male.)

Zo wie up vTau groote buerse tamboert

Om leenen zonder rrori, dats een slicht zouckere.

(Ed. DeDene.)

— Kil. Kroos, wasdom, incrementum, lucrum, fcenus.

—KROOIS, -KROOS, r. Rate-.

KROOIZEN. krooisde, heb gekrooisd, o. w. Ver-

krooizen, renten, fr. porter interet. Aangeleid geld krooist.

Aan hoeveel krooist uw geld? — Ook Kroozeeren.

KROOLEN, *roo/</<r, ^^*rooi/, b. AV. Versieren, pin-
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ten, fr. parer, orner. lie doodkist v.in een kincljc kroolen

met printjes en bloemen.

— Afl. Krooling.

KROON, V. De kroon van eenen boom is bij Kramers

do Kniin, fr. citne. Bij ons is het dat deel van den stam

wnar de takken rond uitsteken, het hoofd, fr. ii'te Ken

bnom Iiestaat uit drie grnote deelen : het aarsgat met de

wortels (wortelblok), het bul en de krooiie (de takken). Het

bul van eenen boom afzagen aan de kroone. « Soo -.vie

tacken van boomen heeft han<jende over ander lieden land,

dat hy dat (hout) snoucke cnde ruymc totter kroone vanden

boom. » (Cost. V. Ipre.)

—KROON, z. Doom-, Vonte-.

—KROONEN, z. Door-.

KROONHALZEN, kroovhahd,; hch gckroonhalsd,

n. \v. Met lierheid den hals knillen, fr. se rrn;;nrger. De
jteerden kroonhalzen waneer zij tier het hoofd op den

.ichteroverhellenden hals in de lucht steken.

— Eene hooge borst zetten, het hoofd trotsch dragcn,

fr. se rengorger. Die mensch kroonhalst van hooveerdij

.

Kijkt die boerinne daar kroonhalzen met heiir nieuwe

nuitse! Kroonhalzen van glorie. « Wie sal <len esel het

bulken afleeren, en wie sal den papejaey verliieden te

kroonhalsen. als hy wat gebroke sinnekens in nianko woor-

den raetelt? » (Vaelande.)

Hoor ! zei Mama (de koekoek aen den ezel) :

Hier by winit selcren nachtegael

;

Syne stem is niet by d'onse le gelyken;

Maer toch, men segt dat hy musique wet

;

'T is ons genoeg

Als hy ons maer de graden aen kan toonen

Der Dok-konst ; 't werd aen ons de toonen

Met onze kloeke stem te geven voHe kracht.

(Dit zeggende)Sy kroonhalst en den ezel lacht.

(Id.)

— Men zegt ook Kraanhalzen. Vgl. Krophalzen.

KROON-PREAAL, v. Eene hofbloem die fr. coii-

ronne im/^crialc heet, fritiUaria impertalis L.

Met d'oliet,

de goublom net,

dc croon-preael

^

de titeloose lanck van stael.

(CI. Declerck.)

KROONTJESKLAVER, v. Soort van wildc klavcr

met bletkgele bloembotjes die vijf a zeven millimeters dia-

meter hebben, trifolium spendo-procumbens Gmel., (trifo-

Ihtni procitwbens Screb.)

KROONTJESKRUID, o. Melks.appige plant, anders

(lok Wonekruid genaamd, in de wetenschap euphorbia

helioscopia L,, fr. reveil-matin.

KROOS, m. Interest van geld. Zie kroois.

KROOT, V. Zie krote, 2".

KROOZEEREN, kroozeerde, heb gekroozeerd, o. w.

zailill. n\ [Ictzolfde als Krooizen. Mijn geld kroozecrt aan

vijf per houderd.

KROP, m. Bij g.arenreeders, zie garenkrop.
— Sprek. van koolen en salade, hecft Krop twee beteek-.

1° Bol van de over malkandcr sluitende bladeren, fr.

pomme de chou, pomme de laitue, b. v. de kabuischen

maken eenen grooten krop. Den krop van eene kool door-

. snijden. 2° Korte dikke stam ofstabel waarrond de bl,-> ^e-

ren groeien en waarovcr zij zich ineenshiiten o v eene ! il

te maken, bij Kramers Stronk geheeten, fr. trognoii U
choii, de salade. De saladeblaren zijn goed en malsch, n -ir

de kroppen zijn bitter. Bij 't verlezen van salade, plukt :n -n

de bladeren af van den krop, en men scheidt de dikste rib-

ben af uit de bl.aren, en dan werpt men de ribben en den
krop weg ; nogtan het herte van de kroppen wordt som-
wijlen van de kinderen geeten.

— De krop van eenen zak is het samengebonden deel

waarbij de zak toegeknoopt is. Eenen graanzak bij den krop
nemen en ophefFen. De papieren zak scheurde af bij den

krop.

— Brood Tiit den krop, of krop uit den snk, fr.pain df

rnme, brood dat gebakken is van ongezift meel, met gniis

en al, gelijk het gemalen is; anders ook Kropbrood, en

Brood uit den zak, genaamd. Vgl. DONK, 1°.

— De krop van eene flesch of kniik is de hals, fr. goulot.

De krop is te nauw. In plaats van het kork af te trekken,

sloeg hij den krop af.

—KROP, z. Garen-.

KROPHALZEN, krophalsde, heb gckrophalsd, o. \v.

De keel of de borst vooruitsteken en het hoofd een weinig

achteroverhellen, fr. se rengorger. De pauw krnphalst

waneer men hem beziet. Krophalzen van hooveerdij. Die

vrouw kroph.alst van trotschheid. — Vgl. Kroonhalzen,

Kraanhalzen.

KROPPEN, kropte, heb gekropt, o. w. Eene hooge

borst zetten. kronnh.alzen, eenetrotsche bonding aannemen,

fr. se rengorger. De p.auw kropt als men hem bekijkt. Zij

kropt van hooveerdij. — Rroppen gel^'k een dieiver, zie

DUIVER.

— KROPPIG, adj. Die den krop vooniitsteekt, trotsch,

hooveerdig. Een kroppig persoon. Kroppig zijn.

KROPSALA(DE (wvl. kropsla), v., fr. laittie pom-

— Fig. wordt gezeid van verdriet, van eene beleediging

die men opkropt en in zijn herte verbergt. Hij is gestorven

van te veel krops.alade te eten (fr. de d&vorer trop de cha-

grin). 1 Hoe is dat krakeel ten lesten vergaen ?... Mynen
vriend, my dunkt, dat gy kropsalade gezaeyt hebt, gy

hebt dat ter herten getrocken, gv- kropt het al in, gy en

kont het niet verteiren. » (F. Vanden Wen^e. ) « Den

ppvs gemaekt zynde, daer blyft altyd nog een voncxken in

't hert... hoe naemde gy dat kruyken, mynen vriend? en is

dat gcen kropzalaed? » (Id.) « Den vader en spreekt niet

een woord tot den sone : wat mag* er schuylen ? sonde den

vader nog krop-zalaed hebben ? soude hy noch in syn herte

draegen het ongelyk dat hy hem gedaen heelt ? » (Id.) Die

man eel veel kropsala » verkropt veel verdriet. (J. De Smet.)

KROSPEL, m. Kraakbeeu, fr. cartilage. Zie K.vos-

PER.

KROSPELBEEN, KROSPELBEENTJE, o.

Kraakbecn, fr. cartilage.
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KROSPELING, v. coUeclief. Verzameling van k. os

pels. Er is veel krospeling indat stuk vleesch. Geef die kros-

pcling aan den bond.

KROSPEN, irospte, gekrospt, b. w. HetzelfJe als

Knorspen, knospen. Zie kmospen". De koiiijnen krospen

als zij eten.Eenen appel krospen.

KROSPER, m. lemand die krospt. Zie kxosper.
— Kraakbcen, fr. cartilage. — Zie -KR.

—KROSSE, z. Osse-. Vgl. -krotte.

KROT, V. Zie krotte.

KROTE, KREUTE, v. Zie kreui e.

KROTE. KROOT en onk KLOTE, v. Afgevallen

vezel van .len bast van het vlas, dal gezwi.ngeld wordt. Er
hong eene krote aan zijnen baard

.

— Meest gebruikt in het mv. Zijn kleed hong vol kroten.

De kroten verkoopen. De kroten zijn geen lemen, noch
geen stoppe; de stoppe is de afval van de hekelinge; de

kroten en de leraen zijn afval van de zwingelinge, de lemen
zijn de houtachtige afval, de kroten zijn de vlassen afval.

De kroten die van de eerste zwingeling voortkomen, heeten

vuile krotfn, omdat zij grof zijn en vol lemen hangen ; de
kroten van de tweede zwingeling heeten lertaerkroten ; tm
de Tertoerkroten volgen i&Jijne kroten.

—KROTE, z. Vertoer-, Zwinjiclkrolen.

KROTEDUWER, KROTENIJPER, m. Spot-

naam van iemand die, in "t marbelspel, zijnen marbel
tiisschen den duim en het tweede lid van den w-ijsvnnfer

houdt.

KROTOOGE, V. Zieke oog die rood en brandig is in

de schelen. Krotoogen hebben. De kroloogen verliezeD

dikwijls het pinkhaar. Leepoogen (fr. yeiix thassieux) zijn

krotoogen.

KROTTE, v., zonder mv. Slijk, fr. crotte, bone. De
krotte van de stiaat. Uw lecrzen zijn al krotte.

— In de krotte zifn, in de krotte sitten, krotte vertoopt^n,

in grooten nood zijn, fr. ctre dans la a otte. « Over tien jaar

stond de krotte voor zijne deur geschelfd, en nu koopt hij

huis op huis, zoodanig is hij op korten tijd fortuinig gewor-
den door den vlashandel. » (***)

— Cm aan te duiden dat iets niemendalle weerd is of
nergens toe dienstig, voegt men er het w. krotte voor, b. v.

een krottekam, een Ivrottetafel, een krottestoel, ecn krot-

huis, enz.

—KROTTE, z. Hotte-, Otte-. \^. -krosse.

KROTTEN, krotte, gekrot, b. w. Met eenen borstel of

bczem het slijk en de ^niiligheid afwrijven. De schoe'n

kronen. Een beslijkt kleed krotten. Den vloer, de straat, de
greppel krotten (met eenen bezem wasschen en zuiveren).

— Roskammen, streng berispen, hekelen, fr. tancer,

habiller. lemand krotten.

— Vgl. kritten dat nog in 't IJslandsch en het Moeso-
gotisch [kreitan) bestaat in den zin van Afschrabben.

—KROTTEN, z. Af-, Hotte-, Otte-, Rotte-.

KROTTEN UIT. Volgens Hs. De Bo een kiaderspel,

hetzeltde als Krikkrak, Kokeie, Grijzel of Gtuizel.

KROTTIST, m. Kloddenier, een die slecht zijne zaken

doet. Zij gaat wel gekateild gelijk eeue baronnes; maar blijft

niettemin.de dochter van eenen krottist.

KRUCK-ALLAEM, zie kkik.\i,.\.\.m.

KRUIBAND, m. Band of singel dien men eeiic koe o(

aad.r dier aandoet opdat zij niet uitloTiien. Zie utTKRUiEX.

KRUID (tt vl. KRUl'D, zie ui), o. Onkruid, fr. rniitvai-

ses/urbes. Er staat dit jaar veel kruid in den akker, in de
tarwc, iii het vlas. Het kniid uitwieden, uittrekken.

— Tiichlii; kruid, zie tuchtekruid.
— /k ken die kruiden niet, dat is een geheim voor mij,

die zoak is mij or.bekend, ik weet het niet te railon. Dii,-

mensch werkt niet en nogtan heeft hij altijd geld : wcct gij

niet van waar hij het krijgt? Ik voor mij ken die kruiden niel.

— Ik ken dat kniideken, zei de duivel, en hj vaagde zi/n

gat aan eenen net- 1, d.i. ge moet mij van dien persoon, of

van die zaak niet spreken ; ik ken er de ondeugd, de gevaar-

lijkheid van.

— Z'/ne kruiden zockea, middelen gebruiken om te

bestaan, om te leven. om door de wereld te geraken. Xict

weten waar zijne kruiden zoeken. Ik trek mijne hand vai

hem af
: dat hij nu zelf zijne kruiden zoeke.

— Het mv. kruiden cXkmien wordt veel gebruikt voor

genceskruiden , fi-. simples. Kruiden drinken om te genezen

(d. i. thee van geneeskruiden). Eene flesch met kruiden

gepint(zie PIXTEX).

— Het loofofgebladerte van eene bloemplant. Het kr.iid

van die hofplant is schooner dan de bloeni . Die plant heeft

een donkergroen kruid.

— Dit woord kruid, even als zijn synoniem wied, wordt

dikwijls gevoegd aan den naam van een tuingewas of van

eene akker\Tucht, om eenig onkruid aan le duiden dat aan

dit tuingewas of aan die akkervrucht gelijkt, b. v.

Alsemkruid — wilde alsem ; Boekweitkmid — wilde

bockweit, fr. retioue'e liseron ; Chicoreikruid — veldchicorei,

fr. chicoree sauvage ; Cipreskruid — valsfhe cipres, fr.

santoline; Eppekruid — wilde eppe; Esschekruid — fr.

fraxinelle : Kempkruid — wilde kemp, dannelel. U.chan-

vre sauvage ; Klaverkniid — wUde klaver; MostaardkniiJ

— wild; mostaard ; Palaterkruid — n.ichlschadc, 1. solanum

nigrum; PcrseUrnid, pcrzikkniid —\.J>ersiearia, bij Kil.;

Roozewied — klaproos, kiwrnroos, fr. coquelicot ; Salie-

kruid — wilde salie; Vlaskniid — wild vlas, ix.lin sauvage,

1. linaria ; Wilgckruid — fr. salicairc (van 1. salix, wilg).

—KRUID, z. Alsem-, Bak-, Bcrstc-, Beiu-zekens-,

Boekweit-, Boon-, Boone-, Burzekens-, Do >1-, Genees-,

Gerste-, IJ.-.or-, Kaasjes-, Kaffieboon-, Kanteern-, Koker-
tjcs-, Koorls-, Korts-, Knaaaljes-, Kurts-, Lepel-, Melkjes-,

Xlolle-, M.iUo-, Naalde-, Ontzwel-, Oorling-, C>uderaanne-,

Paling-, Piano-, Pompe-.Porseleiue-, Porsolle-, Schijt-, See,,

Sint Jans-, Sinte Karijns-, Sint Katrijne-, Slek-, Soldate-,

Sparre-, Spocn-, Sp;rro-, Spaor-, Stren-, Strek-, Toontjes-,

Tuchts;-, Viji'vingerling-, Vitse-, Vliender-, Vlinder-, Vogel-,

Wiel-, Wielkens-, Witillig-, Worte-, Wulge-, Zee-.

KRUIDEKEN-TIK-MIJ-NIET, o. Hetzelfde als

Kruidje-f'jjr-mij-niet in vie Wdb.

KRUIDEKOEK, KRUIKOEK (wvl. kruuekouke,

KRVKoi'KE, zie LI en OU), n\. Zoetekoek, fr. pain d'epice.-

Een klippel kcuikoekc.

— Panackoek of palulle met celiadoone, mater, lenkte

of ander groeue kruiden gebakken. Kruidekoeken bakken.

— In den cerstea zin zogt men kruikock^ in den tweedca - i

kruidekoek.
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KRUlDEti ,/'>-iiiiUi; !;fi-rii/J ; ook Kraien (wvl. KRvr-

EN, triide, gekniudy fvl. ekruiid), b. w. Wieden, van het

onUruid zuiveren, fr. sarcler, cherber. Het vlas of den

vlaschaard kruien. De larwe is leeds gekruid.

— absoluut. In den akker kruien. Zij zitten met dcrtigen

op den vlaschaard te kruien,

— Zlc KRUIF.N.

—KRUIDEN, -KRUIEN, z, Uit-.

KRUIDPAP, KRUIPAP, m. Pap van zoete melk

en liloc-ni, die men eet als het vhis gekruid ofgewied is. De
wicdsteis atcn kniipap.

KRUIDTIJD, KRUITIJD, m. Hetseizocn dat men
lien akker wiedt doch vooral het vlas. luden kniitijd hebben

de boercn veel volk noodig. Hij is gestorven in den kruilijd.

KRUIE, V. Zie kurre.

KRUIEN (wvl. KRU-EN, zie Ul), kruide, gekriiid, b.

en o. \v. Geeniaars vangen te lijve (in plaats van te peerde),

namelijk als men in zee gaat met eene kniinet die men voor

zich voorlstont. Kniien is een lastig werk. De geernaar-

vangers kruien dikwijls in den nacht.

— Voortsteken, trachten uit tc drijven, van dieren die

zich van iets zoeken le ontlasten. Het geweldig kruien van

een peerd dat opgestopt is. Eene koe kruit in het kalven

(zij weert zich om het kalf af te drijven). Zie uitkruiex.

Vgl. KRODEN.

— Wegens kriikii in den zin van wieden, zie KRUIDEN'

en de comp. aid.

KRUIER, m. KRUISTER, v. Die wiedt, die 't on-

kruid uitlrekt. Er waren lien kruisters op den vlaschaard

(bezig met wieden). Zie KRUIDEN.

—KRUIING, z. Uit-.

KRUIK (wvl. KRUKE, zie ui), v. Homp, stuk brood,

fr. lopin, bribe, gjtignofi. Eene groote kruike. Een brood in

kniiken breken.

KRUIKELLE, KRUIKIL, v. Bij g ernaarv.angers.

De kelle tusschen de puttekelle en 't voile water. Zoo

genaamd omdal de geernaarvangers in die kelle kruien. Zie

Kl'LLE.

KRUIKENIE, V. Eene akkerplant auders ook Kraai-

knie geheeten.

KRUIKIL, V. Zie kruikelle.

KRUIKOEK, m. Zie.KRUiUEKOEK.

KRUILOOK, o., zondcr mv.,zie kr.vailook.

KRUIM (wvl. KRU.ME, zie ui), v.

— Het mv. kniimen wordt gebruikt voor iiiacht, kracfit,

1). v. Die vent heeft kruimeu in zijn vingers, hij heefl

kniimeii in zijne hand, fi . il a la pinceforte.

En 'I en schy:U niet in 't beghin

Dat lie khm heeft kriiymen in.

(P. Glieschier.)

KRUIN (wvl. KRUNE), V. Bij maaiers, zie boot.scHjVR.

— De kruin van eeue \rouwemuts is het deel dat het

achlerlioofd bedekt tusschen de passe en het strop, U, fond

d*un bonnet de femnu.
— De kruine van een greel, is het roud stuk leder genaaid

boven op de verbinding \an de klippels, achter de galg,

onder de Uappe.

— De krniiie v.iii de str.iat, is de rug, het hoogste van dc

slraat. Dc zuUe of dreinpel van dat huis is even hoog met

de kruine van de strata.

— VkUv. kniinekcfn, kriiintje. Een kinderspel waarbij

men ecnen kaalsbal omhoog werpt tegen ecnen muur, en

hem op de kruin van het hoofd weder opvangt. Kruineken
spelen.

—KRUIN, z. Buf.l-, Mnniks-.

KRUINEN, kruinde, gekniind, b. w. Den schedcl, .

de kruin scheren, fr. tonsitrer. Die hcer sSminarist is nog

niet gekruind

.

Want sy sijn feeder, sy en moghen niet werken :

Men doetse crunen, dan siint al clercken.

(Jan de Weert.)

KRUINET, v. en o. Soort van ronde schepnette met

eencn knil, vaslgemaakt aan eene pertse die de visscher voor

zich voorlstoot in de zee om gecrnaars te \angen,h.boittean.

— Van kruien, voortstooten, even als het fr. bontcau

van bonier (voortstooten).

KRUIPAP, m. Zie KRiir)FAi>.

KRUIP DOOR D'HAGE, m. Een Krnid anders ook

Ouderhave en Drcesem genaamd, glechoma hederacea L.,

fr. lierrc terrestre, j-ondelette.

— Anderen geven dien naani aan het Kanteernkruid,

Ivsimachia nummitlaria.

—KRUIPEN, z. Door-. I )nder-.

KRUIPER (wvl. KKUi'EK), m. Bij l.andb. Soort van

beerploeg zonder riester, om het land te slooven.

— Meest mv. Wordt gez . van eenige planten die langs

den grond kiuipen, en wel bezonderlijk i° eene sotJrt van

smakelijke suikerboontjes met klcene korte ranken ; 2" van

eene soort van pemen die aan eliv lid wortel scliieten, doch

min kwaad aan den akker doen dan de Strekpemen.

KRUIPEREN (\v\l. KKUPEREN, zie v\), kruiperde,

gekrtiiperd, b. w. Hij landb. Met den knuper lichljes

omploegen, slooven, omrijdcn. Eenen stoppel kruiperen. Ge

nioet die klaverij kruiperen. Dat land is gekruiperd. De
hommelbakken kmiperen.

— Met een klein houwtje de bovenkorst van den akker

breken en omwcrTten, anders gezeid Heulen. De aardappels

zouden deugd hebben van een weinig gekruiperd te worden.

—KRUIPEREN, z. Om-.

KRUIP-IN, m. Zie KRUil'-utr.

KRUIP-UIT, m. Leeg kleen huizeken w.aar men

krnipendo uit- CQ inkomt, fr. taudis.

— Men zegt ook Kniip-in.

KRUIPVITSE, o. Een kruid dat men veel in zaud-

grond vindt, ornithopns perpusilliis'L., fr. ornitliope deli-

cat, pied d'oiseau, in de woordenb . Vogelvoet. De Kruip-

vitse is de zandvitse niet.

KRUIS (wvl. KRUUS), o. Tien (omdat de letter X, die

10 doet, een kniis verbeeldl).

— Een tiental jareu. Hij telt reeds drie kruisen (hij is 30

jaar cud). Als men aan vierkiuisen is, begintmen tedalen.

« Die nu met ses of seven kriiyssen zyt geleekent » 60 0/70

jaar oud zijl. » (F. Vanden Werve.) « Telt gy waerlyk al

zestig ? — Nog niet toe, precies ; maar met den eersten van

Oogst mag ik een zesde kruysken leekencn. » (C. Duvillers.)
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— Eene kalkmaat van vijftien zakken of tien hectoliters.

Een kruis kalk. Drie kruisen kalk.

— Ecu kniise melk, dat is twaalf stoopeu.

— Oz'cr krids, in 't vierkantte, de lengte vermenigvul-

digd door de breedte. Kene plaats van vijf voeten over kruis

(25 voet vierkant, 5 lang en 5 breed).

— Over kriiise, op wijs van een liniis. Met de beenen

over kniise zitten. De armen over kruise slaan, over kraise

liouden op de borst. De beenen over Icruise leggen.

Of dat hy .wel gerust moet blyven in syn huys,

En zitten ongemoeit met d'handen over criiys.

(G. De Dous.)

— Het teelcen van 't heilig liruis, fr. le signe de la croix.

Z\yn kinis maken (het kruisteeken over zich maken, h.faire

Ic signe ilc la croix), % Als hij, gelukkig van vader te zijn,

zijnen Jan op zijnen arm ophief, en hem leerde schoone

zijn kruiske maken. » (K. Callebert.)

— Loop naar den duiveL oni een kntiske^ zic duu^l.
— JEen huis zonder kruis is een duivelhuis, zie DmvEL-

HUIS.

— Krtiiskens en vaantjes, en een kruisken en een

vaantje, zie vaan.

—KRUIS, z. Assclie(n)kruisje, Venster-.

KRUISBEENEN (wvl. kruusb-, zie ui), kmis-
bcende, heb of ben gekrnisbeend^ o. w . De beenen schran-

ken, de beeneu Icruislings over elkander leggen, fr. croiser

lesjambes. Kinders verlustigen zich somwijlen met te gaan

of te loopen al gedurig Icruisbeenende. Eene vuurtang kniis-

beent, waneer zij, aan de nijdspil versleten zijnde, niet vast

en juist meer en grijpt, en dat hare stangen kruislings over-

slaan, fr. quand les branches des pincettes se croisent

.

t. Daer sy ghekruys-beent rond cm saten . » (B. Smius.)

KRUISBEK, m. Soort van gioote vink met grauwe

plumagie, en met eeuen snavel wiens bovendeel nevens

't onderdeel overslaat op wijze van een kruis, fr. bec-croisc.

De kruisbekken zingen niet, en daarom heeten zij 00k

Strontvogels

.

KRUISEGGEN (wvl. kruusegen of kruuseegden,

zie Ul en egen), kruisegde, gekruisegd, o. w. Het land

eggen eerst in zijne lengte, en daarna noesch of dwars.

Eenen akker kruiseggen. Een gekruisegde stuk land be-

zaaien.

—KRUISEN, z. Door-, Uit-.

KRUISEWIJS (wvl. KRUSEWUs), bijw. Zie kruis-

WIJSUE.

KRUISGAL(LE (wvl. KRunsG.4LLE, zie ui), v. Bij

vee.artsen. Soort van galle die in 't fr. vessigon chevillc,

vessigon nrticiilaire heet. — Ook enkel Galle.

KRUISGEBED, o. Een gebed dat men leest met de

annen uitgestrekt aaar 't voorbeeld van den gekiiiisten

Zaligmaker. Een kruisgebed van vijf Onze-Vaders lezen. Hij

deed een kruisgebed van tien Onze-Vaders. « Des avonts

naer het cruysghebedt. » (B. Gheysen.) — Het liruisgebed

wordt ook eene Vaam geheeten.

KRUISHOOFD, o. Bij wagenm . en landb. Stuk hout

van drie a vier voet lang, dat tusschen de armeelen van

eenen wagen met den r enebout vastligt, en waar 't harnas

aan gevestigd wordt bij middel van 't marteel. Het kruis-

hout vervangt de plaats van den langen dijsel, en wordt

daarom ook de korte dijsel geheeten.

KRUISKASIJNE, KRUISKASIJN, o. Hetzclfde

als holl. KruUkazijn, fr. croisc'e. Vensters met kruiska-

sijnen . « Betaelt over xij steeaen cruys-cassynen, binnen
St. I )maers gecocht. « (Rekenynghe van Veurne-Ambacht,
van 1596.)

• KRUISNET(TE, v. Bij ons ook Deknclite, Hef-
net(le, Hoepnel(tc. Zie aid.

KRUISPLAAT, -PLATE, v. Bij mulders. Do limis-

plalen van eene staaksvindmolen zijn zware balkeu die

kruiswijsde op de steenen teerlingen liggen en de molen-

stake ondersteuuen.

KRUISPOONT, o Bij schoemakers. Halve achter-

lap in de jKilleNij van eenen schoe, fr. coucke-point.

KRUISSTRAAT(wvl. KRursSTRATE), v., fig. De
kwelliiigen des levens, ook Kruisweg genaamd. Hij is ook
in de Kruis>traat. De kruisstraat is de koninklijke weg naar
den lienicl.

Daer is niaer eenen wech die naer den heme! leyt,

G\- moet de cruys-straet in met doornen overspreyt.

(A. Poirters.)

KRUISTER, V. Zie kruier.

KRUISVERBAND, o.,

VERISAND.

KRUISVOETIJZER, .

zontler mv. Hij melsers, zie

. Stijgbeugel, fr. ctrier.

KRUISWEG (wvl. KRUUSWEG, zie ui), m. De weg
dien O. H.J. C. gegaan heeft met zijn kruis beladen van uit

Jerusalem tot op Calvaricberg.

— De afbeeldmg van dezen weg die ovenil binnen of

buittn de kerk beslaat met veertien statien vertoonende de
bijzonderste dcelcn van 't Bitter lijdcn. Er is in die kerk

nog geen kruisweg. Den kruisweg gaan. Aflatea van den

kruisweg.

— Fig. De kwellingen van 't leven. Zie kruisstraat.

KRUISWIJSDE. KRUISEWIJS, adj. Op de wijs

van een kvui?. Zijne beenen, zijn kruiswijsde over

malkander leggen.

— Kritiswi/sde-yanewi/sdc, oi kruise-wijs-vanewys, bijw.

Schuins en dwars al dooreen. De huizen van dat dorp slaan

al kruiswijsde vanewijsde (aiet op de lijn, de eene uitwaarts,

de andere inwaarts). Het stond in dat huis al kniisewijs-

vanewijs (De meubels stonden al in wanordej. De wegen

loopen daar kruisewijs-vanewijs al dooreen.

KRUITIJD, ni. Zie KRUIDTIJD.

KRUKALM, o. Zie KRiicu-AAM.

KRUL, m. De daad van het knillen; de .staat van

gekruld te zijn. De vloerbolle maakt eenen knil in 't rolleu

op den giond. Hij trok met de pen eenen grooten krul op

het papier. De ki ul van den bisschopsstaf.

— Ziekte van boomen en planten wier bladeren omknil-

len en inkrimpen, Ir. cloqiie, frisee. Die perkelbooni heeft

den kiul. De krul is in de eerdappels.

— De krul van den steert is ^tfatsoen van diii 'lond,

— Zie KRULLE.

KRULBAARD, m. Een ba.ard die krult, fr. barbe

cre'pue. Eenen krulbaird hebben.
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— Icmand die zoo eeneii baard heefl. Zijn breeder is eeii

knilbaard.

KRULDRAAD, in. Bij gouilsmids. Zilver- of goud-

draail die grvlothtcu of getwijnd is, fr. filigranc.

KRULKAUWEL, KRULKOUWEL, m. Krul-

ko.,1, fr. ,-hoii/rii,-:

KRULLAARD, m., mv. knil/aards. Een eik oni-

sl recks zevcn jaar oud, staande tusschen anderc meerdere

buomen die hem belellen opwaarts tegroeien.

KRULLE, V. lets dat gekrald is, zoo als een schaver-

ling, ccn liaarlok, enz.

— Frullen en krulh'n, zie FRULLE.

— Het niv. kruUcn wordt gebezigd voor Brooddraad,

fr. vermicclh . Een pond krullen. KruUen in de soep.

KRULLEBOL(LE, v. Een hoofd met krulliaar. Eene

M hoone krullel»jl.

— Speelbol in vorm van een menagiebroodje, plat aan

do eene zijde, afgerond aan de andere, zoodat zij in 't rollen

altijd eenen cirkel of krid beschrijft, in tegenoverstelling

met de Kaasbol. Met de kniUeboUen speelt men in huis of

ill een plein; met de kaasboUen speelt men in eene lange

rechte tra. De krallebol wordt 00k Vloerbol en Zottebol

geheeten. « Daer verzamelden des zondags al de treffelykste

landbouwers van de prochie, en dan was het gebold met de

krullebolU; ; of gewiesd en gepandoevd, als het weer te vuyl

was. » (C. Duvillers.)

KRULLEN, krulde, heh gekrnld, o. w. Rinkelrooien,

.1:111 den zwier zijn, rabotte slaan. Hij heeft van de week

drie lUi^cn j;ekruld. Hij is weer al aan 't krullen.

KRULRANK(E, v. Eene rank die kronkeh. De krul-

ranken van suikerboonea, van hommel, van winde, enz.

— KRULRj\NKTE, adj. Die knillende ranken heeft.

KRULSTEERT, m. Een steert die krult. De hond

met zijnen knilsteert.

— KRULSi'EERTTE, adj. Die eenen krullenden steert

heeft.

KRULVEER, v. Spiraalveer, fr. ressoyt aboudhi. De

krulveer in een dagslot dient om het schol in of uit te

drijvcn.

KRUNKELEN, hrunkelde, gckrunkeld, b. en o. w.

I Iftzelfde als Kronkelen, krinkelen. « Een deghelick ond

iiiaii, caluwe av\a gekrunckelt\\&'iy'c hebbende, alsoomeii

siiitc Pieter schildert. » (C. Vrancx.)

KRUT, \ajantje knit, zie JANTJE.

KRUTSCHOLE, v. Zie kreut.school en vgl.

MI.WAAKSI HOm..

KRUTTE, V. ZicKREUTE.

KRUTTEL, m. In Veurne-Ambacht gebniikt voor

ivultel, keutel.

— De inlassching van loir achter p,falk is i en ver-

sthijiisel waarover Dr. van Helten, eerst in den Taal- en

Lettcrbodf, en in de Toekomst, 1873, bl. 223, gcschreven

heeft. Hij mcldt onder andere :

JVvl, Pluimsteen — puimsteen; wvl. PiuUe — puUe;

••mil. Propstaal — popstaal (plant) ; wvl. Flok — fok ; wvl.

l\.labout — kabout; wvl. Kloesteren— koesteren; Platijn

— jjatijn, fr. patin ; Plavei — pavei, fr. pave; Pleisteren

— -d'vl. peisteren, h.paitre; Fluwijn — fouwijne, fr. foiiiiu:

— Op zijn Jdioticon schreef De Bo nog de volg. voor-

beelden :

Bludse — butse; Druwiere — duwiere; Flucia — fuch-

sia; Frutselen — futselen (Alg. VI. Idiot.); GHnster —
geinster ; Groezemoeze — gcezemoeze ; Karduinen — ka-

duinen; Karnon — kanon; Klabouterman — kabouterman;

Kleeroogen — keeroogen; Kloerie — kberie; Kreinsel —
keinsel [Alg. VI. Idiot.); Kretsen — ket.scn; Kriekemurm
— Idekemurm; Perkantig — pikantig; Platcel — pateel;

Plioene — pioene (bloem) ; Plooiweg— pooiweg; Rostreel

— rosteel; Scherminkel — schominkel; Schrampen —
schampen ; Schrans— schans; Schrobbe — schobbe; .Splin-

ternieuw— spinternieuw ; Sprikkelen — spikkelen (Dr. Dc
lager. 731.); Stiertebeen — stietbeen; .Stramijn — stamijn

(A7/.) ; Trak — tak (/« 7 Ipersche).

KRUTTEN, krutte, gekrut, b. w. Schenden, beder-

veu, beschadigen, fr. gdter, endommager, degrader, abimer.

Eene strate krutten (dezelve in stukken rijden met eenen

wagen die zwaar geladen is, fr. defoncer., effondrer im
chemin). Een mes krutten, met er b. v. in Eteen raede te

houwen.

-KRUTTEN, z. Op-.

KRU\A^EEL (zachtl. ec met den klemtoon), adj. Die

onmeedoogend eischt dat iets met de uiterste nauwkeurigheid

vctricht worde, hetzij door anderen, hetzij door zichzelven,

fr. exigeant, difficile, severe. Kruweel zijn op zijne schulde-

naren, fr. etre difficile envers ses dcbiteiirs (tot de laatste

centime eischen). Hij is kruweel (zeer stipt) in alles wat

hij doet. Een kruweele (nauwkeurige) schrijnwerker. Zij

is net en kruweel in haar huis. « Aldaer hemlieden die

ghedeputeirde van Ghendt zo wonderlickc raoedich ende

cruel\i\z\A&n, als of die prince zelve paeis behoorde verzocht

thebbene. » (N. Despars.)

— Zeer juist, nauwkeurig, fr. precis, Aact, sprekende van

zaken. In eene horlogie moet alles kruweel zijn, of zij gaat

niet. Eene kruweele rekening.

— bijw. Zeer nauwkeurig, zeer juist, sekeur, Dat kleed

is kraweel gemaakt. Die planken zijn kruweel aaneenge-

bracht. Die kant is kruweel gespeldewerkt. Zij kan kraweel

naaien. Ge moet dat kruweel verrichten. Dat is niet kruweel

gedaan.

KRUWEIE. V. Zie kraweie.

KRUYDEN, KRUYEN.bij Kil., zie kroden.

KUCHELEN, knchelde, heh gckttcheld, o. w. Veel

1. lichen, hoesten en lluimen. Hij kuchelt gchcele dagen. —
( I0I; Kuklcelen.

—KUDDE, —KUTTE, z. Haag-, Hage-.

KUDDEN, kiidde, tub oibengekiid, o. w. Yergadcren,

bijeenkonien als eene kudde schapen, fr. s'attroupcr,

s'assembler. Hat volk begint te kudden, fr. s'assembUr en

gronpes. De zwaluwen kudden om te vertrekkeu als de

winter nadert.

— Ki). heeft 00k dit w. dat hij vertaalt door 1. coire,

congregari.

KUF, m. Kuch, korte hoest.

— KUFFEN, o. w. Kuchen, droog hotsten.

— Heyman Jacobsz zegt Kochen. « Lieden ilie oudt en

koudt zijn, en rochen en kochen. »
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KUF(FE, V. Een verdacht huis, krothuis, kroeg, kit.

— Ook LiclUekooi, sleclit vrouwspersoon.

— Ivramers heeft dit woord in de eerste beteekenis, niaar

noemt het verouderd

!

KUI, ni. Zie KUW.
— Kuitje bij d'eerdc, kort vonlje, fr. bout d'homnic.

KUIEL, 1)1. Zie KUW.

KUIELEN, b. w. zie kuwen,

—KUIELEN, zie Uit-. Vgl. kuwelf.n.

KUIELING, V. Zie KinviNO.

KUIEN. I), w. ZieKtTw'EN.

KUIERLING, m. Zie KUW.

KUIFEL (wvl. KUFEL), m. Klunten, lomperik. Een

kuifel van eenen vent. Een kuifel van eenen hond.

— Ook Kasluifel.

KUIL (w j1. KruL, zie ui), ni. Groote ronde stapel van

stoklcen liout, zoo als elshout, eekenhoiit, enz. om daarvan

boschkolen te branden. Een kuil is eenigszins te vergelijken

aan eenen steenoven, rondom bedekt met stroo en aarde, en

hoi in 't midden van onder tot boven ; deze holte in 't mid-

den wordt opgevuld met stroo dat men in brand steekt ; als

de kuil nu eenigen tijd gevunsten gerookt heelt (want hij

vlaml iriet), giet men water in die holte en het vuur gaat

allengskens dood. Dan legt men den kuil open, en het hout

is veranderd in boschkolen. Hout in kuilen branden. Hoe

veel koorden hout is er in dien kuil? Een kuil rookt en

dompt geweUlig; daarom zegt men van eenen dompigen

rook : het rookt gelijk een kuil. De tabaksmoorders zaten

in eenen kuil van rook.

— Eertijds brandde men dit hout in eenen put gegraven

in den grond, h.fosse a charbon, charbonnii'ie, en dan was

dat hout van zelfs met aarde omgevcn. Nu wordt de stapel

boven op den grond gemaakt, en moet met aarde rondom

bedekt worden.

— KUIL, m. Zak van eeue net, fr. cultiignon, Kib bij

Kramers.
— Kuil (? kill) over aarsgat (wvl. A'tiii! over eersgat),

onder te boven, hoi over bol, fr. ail siir pointe. Kuil over

eersgat in den grond.

KUILDER, m. Zie kuiler.

KUILEN (wvl. kulen), tuilde, heb gekuM, o. w. In

rookwolken opstijgen, eenen dikken dwarrelrook opwerpen,

fr. tourbillonncr. Het rookt dat het kuilt. De rook kuilt uit

de kave. De kave kuilt (van den rook). Men zag aan 't kuilen

van de kaaf dat men vuur stookte in huis. Het kuilt in huis,

het huis kuilt (het huis is vol rook). De kamer kuilde van

den tabakrook. Het kuilde zoodanig dat het straalde in de

keel. Een tabakrooker kuilt als hij veel rook uit den mond

blaast. — Dit woord is alomendom veel gebruikt.

—KUILEN, z. Uit-. Vgl. KUIELEN en kuwelen.

KUILER, KUILDER, m. Tabaksmoorder die veel

rook uit den mond blaast, domper.

KUILHOUT (wvl. KUUi.HOUT), o. Hout dat dienstig

of bestemd is om in eenen kuil gebrand te worden tot

boschkolen. Elshout, eekenliout, eschhout, enz. is kuilhout.

Gebrand kuilhout zijn boschkolen, fr. charbon.

KUILING, V. Het kuilen. De kuilinge van den rook.

KUILMUL (wvl. KUULMUL). o. Pulver of fijne afval

van de boschko'en in eenen kuil. Kuilmul in eenen vuurpot

is vermaard bij de tab.akrookers om hunne pijp te ontsteken.

KUILSTOK (wvl. KtULSTOK), m. Een stok van ^ner

a vijf voet lang, die in eenen kuil gebrand wordt. Geheel dc

kuil is samengesteld uit kuilstokken die dicht bijeen recht-

staan en gemeenlijk drie lagen uitmaken. vt

KUILTOUW (wvl. KUULTOUWE, zie ui en Au), v.

Bij visschers. Koorde die vast is aan den kuil oi zak (fr.

culaigtion) van eene korre, eli dient (^m den kuil op te h.den

als hij vol visch zit

.

KUIM, KUM, GUIM, GUM, m. De daad van een

s

te kuimen. Eenen kuim geven. Den Ivuim hooren.

KUIMEN, kiiimdc, heb gekuimd, o. w. Met eene korte

ademstooting een kort geluid in de keel maken, om b. \.

de keel te schrapen, iemand te roepen ot te doen opkijken,

enz. Ik hoorde iemand kuimen bachttn mij, en ik zag om.

Kuimen is geen hoesten, noch geen knufFen. Zijne keel is

belemmerd : hij kuimt gedurig.

—r b. w. Kikken. Verre van dit te vertellen, ik zou er

geen woord durven van kuimen (reppen)

.

— Men zegt ook Kummen, Gummen, Guimen (in de

Woordb. staat Hummen, Hemmen, fr. appelcr quelqu'iin

en criant hem! hem.'), a Hy kiimde eens en hief dus (de

lyk-spraek) aen. »(Vaelande.)

Hy drinkt den derden pot, en vaegt aen syne mauw
Mes, baerd en neus; en kiimt...

(Id.)

— Kil. }s.nymea, gemere (zuchten).

Och ! och! ick kuvm. ic kucch, ic kerme.
*

'

(J. de Harduyn.)

Duysentderley ghedacht wemelt in mijnen sin,

Ick sucht, ick kuvm, ick kucch', ick swijmel uyt en in.

(Id.)

KUIP (wvl. KUPE), V. De uip van eenen kelk, fr.

la coupe du calice, 1. cupa calia's. De kuipe was in goud,

en de voet in zilver.

— Predikstoel, leer- of spreekgestoelte dat aan eenen

predikstoel gelijkt, fr. chaire. In de kuipe staan. In de kuipe

klimmen.
— Het vat, de binnenruimte van eene kerk of ander

zulkdanig gebouw, fr. le vaisseaii d'une e'glise. Die kerk

heeft eene wijde kuipe. Dat is eene schoone kuipe. De

kuip van die kapellc is te kleen.

— De kuipe van eene windmolen is Het ronde toren-

achtig metselwerk waar bovenop de kop rust met den as

en dezeilen, en waarbinnen het graan gemalen, of de olie

geperst wordt.

— De kuip van het tribunaal is de omslotene plaats waar

de beschuldigden zitten, fr. banc des accuse's. In de kuipe

zitten. De deur van de kuip.

— De kuipen zetten, bij landb., zie onder eexiek.

—KUIP, z. Aal-, Beer-, BesUag-, Bold-, Bolt-, Bouwd-.

Dik-, Giel-, GijU, Graan-, Hinkel-, Koei-, Marinkel-.Mecl-,

Melk-, Mout-, Room-, Schoud-, Slabbe-, Zeep-.

KUIPEN (wvl. KUPEN, zie ui), kuipte (wvl. ook

kimptege, zie IMPERFECT), gekuipt (fvl. ekuupt, zie ge),

b. w. Er iemand in kuipen, hem foppen, in moeilijkheden
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helpen. Hij hceft daar eenen koop {jedaan die er hem in

kuipt. Die ondcrncminy lukt niet wel ; ik moclit er wel in

jjekiiipt zitten

.

KUIPER, m. Mager peerd wiens ribben als hoepelen

uitsteken onder het vel. Wat ellendige kuiper ! Zijne

peerden zijn al kuipeis.

— Het vklw. kuipertje is eene bloemplant, anders Bak-

kniid, primula veris L.

KUIPERSBOOM (w%'l. kcpersboom), m. Eik of

esch van middelbjre groolte, waar de kuipers duigen van

niaken. Venditie van boomen waaronder veel kuipers-

boomcn.

KUIPIJS («vl. KUUP-IIS), o. Loos ijs dat op het

water niet rust. In de grachtcn vindt men ve;! kuipijs. Het

kuipijs is broos en breel- 1 als men er op staan wilt. Kuipijs

is breekijs. — Ook Pijpijs, Kraakijs, Kelderijs en Bomijs.

KUIPKENSZAAD, o. Zaad van de bloembies, in de

fransche apolheek racines et semences de jotic fleuri. —
Ook de bloembies zelve, biitomics umbellatns L.

— Hetzelfde als Tonnekenszaad, phellandrhun aqiiati-

ciim L. Dus genaamd omdat de Stengel als eene rij verbeeldt

van opeengestapelde tonnekens of kuipjes.

KUIPMAND, V. Gevlochten mande die de gedaante

heeft van eene kuip, namelijk wijd en rond van omvang,

met eenen platten bodem.

KUISCHE (wvl. kusche), v. Kleen keukengerief

dienende om den hangel of hengel te verlangen De kuische

is een enkel of dobbel haakijzer, eene span lang. Men hangt

de kuische aan den baak van den hangel, en aan den haak

of aan de baken van de kuische, hangt men den pot of den

ketel boven den heerd.

— Kil. vertaalt het door ansula citlinaria. Het wordt in

eenige streken ook Hangeljong geheeten.

KUISCHEN (wvl. KUSCHEN), kuischte, gekuischt,

b. w. In 't kaartspel, De bladeren wegspelen die niet zanten

en die weinig of niet dienen voor 't spel, fr, se deyaitsser,

Zijne kaarten kuischen. Eerst kuischen om daarna zijne

slagen op te halen.

— Honimelpirtsen kuischefiy cr de schors en de knoe^len

van afschalmen en het dikste einde scherpen om in den

grond gedreven te worden.

— Zi/nen nest kuischen^ d. i. bij hommelplokkers, de

hommelknoppen opzoeken en bijeenrapen die, op de plaats

waar men gezeten heeft, tusschen en onder de ranken weg-
gcvallen waren. Men kuischt zijnen nest eer men naar eene

andere plaats verhuist.

— De scho^n kiiischen^ ze zuiveren van slijk en vuilig-

heid, en — in eenige streken — ze blinken en glanzen, fr.

cirer les souliers. Us bottes.

— Visch kuischen, ontweien en zuiveren.

— Eene flesch, eene pint, eenglas kuischen, ledigen, uit-

ilrinkcn,

—Jemand iets kuischen, hem iels toebrengen dat onaan-

gen.aam is. Ik zou willen weten wie mij dat gekuischt heeft

(wic mij die poets gebakken heeft). Bij de eerste gelegen-

heid wil ik hem dat kuischen (hem dat door den baard

wrijven, hem dat verwijten). . By alsoo verre dat ghy my
dat noch eens cuyst (van mijnen neus te doorschieten), ick

belove u, ick sal uwen piji in stucken breken. » (R. Ver-

steganus.)

— Gekuischt zi/n, dood zijn, overleden zijn. Hij is

gekuischt. — Te Bnigge bet. het Dronkcn zijn. Hij heeft

maar vier dnippels noodig om gekuischt te zijn. Let op dat

ge niet gekuischt naar huis komt.

— o. w. Zuiver worden. Het vlas op den akker begint

te kuischen, waneer de asselingen van de rijpcnde herels

afvalkn. Eene koe begint te kuischen, waneer, na het

kalven, de nageboorte afdrijft. Een vioer, die moeielijk

kuischt, moet hard gewreven worden. Het een metaal

kuischt gemakkelijker dan het ander.

—KUISCHEN, z. V\i-, Wcg-.

KUIT, m. en KUITE, v. Xuchtcr kalf. anders ook

Pitelo genaamd.

KUITAARS (wvl. KUUTEERs, uitspr. -ces, zware ee,

zie Rs), m. Eene hen zonder steert

.

KUITJE, o. vklw. van Kui; zie aid.

KUKKELEN, o. w. Hetzelfde ,ils Kuchelen.

KUKKELHAANTJE, KUKKELHENNEKEN,
0. Een haanlje of henneken van de kleenste soort.

— Kil. Guggel, Guckel en Kocke, gallus gallinaceus.

Zie GAUK.

KUKKERNEST, m. Zie k.\kkernest.

KUKSKE(N, ni. Zie k.\kk£rxe.st.

KUL, m., mv. kuls en kullen. Knikker, steenen bolletje

waar de kinders mee spelen, fr. chiqtie. Twee centen kuls

koopen.

— Smaadnaam dien het volk geeft aan eenen vent die

dwaas, of gierig, of lastig is. Een domnie, een gierige kul.

—KUL, z. Honds-, Pape-, Rammel-, Schudde-, Wip-.

KULBALG.m. KULBEURS.v. Balzak,l..vrro^7(OT.

1. Geswillen onder aen den buyck, eur, ofte culbakk van de

peerden. » (Jac. De Smet.)

KULCKT, bij Kil., zie onder KULTE.

KULDER, m. Bij timm. Zie kulter.

' KULDER, m. KoMer, zie onder kulte.

— Te (jent, zie roobout, STE^BOtLE, enz.

KULLEBUKKEN, kulh-bukle. heb gekullebiikt, o.

w. A'eel werken en maar weinig vourtgang doeu, mooschen.

Ik heb geheel mijnen oegst met de machien afgedorschen

in eenen dag ; nu toch zuUen mijn lieden geheel den winter

niet kullebukken in de schuur. Hij zit daar geheel den dag

te kullebukken aan een werk dat in e4n uurkon af zijn.

— b. w. Plagen, den duivel aandoen, fr. coionner, lu-

KULLEN, kulde, gekuld, b. w. Picrlen, plagen,

klooten, kokcren (bij Kr.)

— Lullen, bedotten.

— Dit w. is plat en te vermijdcn.

KULPEN, kulpte, heb gekulpt, o. w. Sterk oprispen,

kolken, ]juften. Het wordt gezeid van eene koe die tot

berstens ojigeblazen is : als zij begint te kulpen is zij gered.

— Vgl. liulpen.

KULTE, V. Een oud of nieuw, een schoon uf leelijk

mannenborstklced met mouwen en dalende tot op de heu-

pen^anders ook Veste en Sapong genaamd. Hij heeft zijne

beste kullc aan. Eene kulte van fijn laken.
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— Ook een vrouwenrok, die gemeenlijk versleten en

getapt en gelajit is, fr. pipe. De kulte van eene schooister.

— Dikwijls gebmikt in 't mv. voor Kleederen in 't alg.

Eene kas om er hare kulten in te hangen. Ge moet beter

voor uwe kulten zorgen.

— Een lap of kluite die zonder fatsoen op een kleed

genaaid is. Dat kleed is slecht vermaakt : het zijn al kulten.

— Een versleten lap in het algemeen, eene vodde. Kulten

en slunsen, fr. des hnillons, Al die kleederen zijn maar

wat vodden en kulten. lemands kulten verkoopen (den

boedel verkoopen van iemand die uitgeschud wordt en

niets bezit dat van weerde is).

— Kulte van cen^ of ook hrokke van een, bet. infienters,

fr. en morcemix. Een kleed kulte van een scheuren, fr.

de'chirer ii.n habit tout en lambeaiix.

— Vgl. Kulder, Kolder, dat eertijds een*lederen harnas

was hetwelk borst en rug bedekte. Kil. heeft KulCkt in den

zin van Tijk, fr. coitiil, eng. qt/ilt, 1. culcita, stoffe waar

men matrassen van maakt. « Sy sliep zonder bedde, niet

ghedooghende dat mense saechte matraetsen oft culten gaf

»

(M. Lambrccht.) Wegens het wegvallen der k in de uit-

spraak, vgl. inkt en markt, uitgesproken intc en mart.

KULTEN, m. Een van de nnmen die het volk geeft

aan de chicoreikaffie, fr. fioudre de chicore'e, De kulten is

zeergned.

KULTER, KULDER, m. Bij timm. Lang stuk hout,

drie a vier duim dik en eenen voet breed. Kulters dienen

voor zolderbalken. Kulders van drie tot twaalf meters lang.

— Bij metsers. Dwarshout dat met het een einde in den

muur steekt en met het andere aan eene staak vastligt, die-

nende om de planken van eene stellagie te dragen, bulstcr-

hout.

KUM, m. Zie kuim.

KUMMEN, kitmde, heb gcltiimd, o. w. Zie KrrMEX.

KUNKE, v. Konkel, slons, vrouwspersoon die weinig

verstatid heeft, die onzindelijk aangekleed is. Zij is zoo eene

kunke. Eene kunke van een vrouwmensch.

— In het toppespel, hetzelfde als Hoere. Kunke happen

(naar de kunke kempen).

KUNNEN, kost{e, s^ekost en gckonnen (in Holland

^ckuiid), o. w., fr. pojn'oir. Ergens uit kunnen (uit eene

moeielijkheid geraken). Ik kan uit datgeschrift niet (ik kan

het niet lezen , fr. d&hlffrer) . Dat boek is duister : ik kan cr

niet uit (ik versta niet).

— Kunnen aan. Als dc kat aan den vo^el kan, zij grijpt

hem . Ik kan er niet aan met de hand. Een vernuft waar

niemand aan kan (dat niemand kan evenaren).

— Kunnen over, fig. Kunnen lijden, zich niet ergeren,

fr. e.xcttser, pardonner, passer siir. De kinderen steken

vele perten uit : de een mensch kan er over, en de ander

niet. Hij kan gemakkelijk over fauten die uit enkele krank-

heid geschieden. Er zijn rijke lieden die niets aan den armen

geren, daar kan i!< niet over, fr. tela est plusfort que moi.

— Kunnen tegen, machtig zijn om lets uit te herden, te

weerstaan, enz. Zijne maag kan tegen geene rauwe spijzen

(kan ze niet verduwen). Hij kan tegen geen zwaten arbeid,

tegen geen hnrde woorden. Tegen geen verdriet kuimen {or

ziek of slecht van worden). Laat den vijand maar komen :

wij kunnen er tegen.

— Iemand mecster kunnen, kunnen overheerschen.

overmannen, bedwingen, Hij kan zijnen breeder meester,

die nogtans meerder is. Goliath meende dat^er hem niem^d
meester kost. Ik kan hem geen [nkf) meester. Die moeder
kan hare kinderen geen meester. Zijne driften meester kun-
nen. « Waerom is '* dat gij uwe peerden niet meester en cost

worden? » (F. Vanden Werve.) — Vgl. meester.
— Weten, kennen, fr. savoir. Hij kan geen franscli. Hij

kan wel engelsch. Hij kjn bijkans nooit zijne les. Hoeveel
tijd hebt gij noodig om zoo een stuk verzen van buiten te

kunnen ?

—KUNNEN, z. Achter-, Binnen-, In-, Na-, Naar-,
Toe-, Voor-, Weer-.

KUNSEL, m., KUNSELAAR, m. enz. Zie KWANr
SEI„ K\VANSELA.'\E, enz.

KUNSELEN, o. w. Broddclen. Zie kw.vnselen.

KUNST(E, V. Grap, klucht, aardigheid. Die vent zit

vol kunsten (is zeer kluchtig). Eene kunst uitsteken, fr.

faire une farce. Dat is eene kunste! fr. quelle farce!

— Eenen boer zijne kunst afvragen, meer vragen dan

men beantwoorden kan of mag, al te nieuwsgierig zijn. Ge
zoudt eenen boer zijne kunst afi-ragen.

— Iemand de kunste vergeven van lets te doen, hem
uidagen lets te verrichten dat men bekent zelf niet te kun-

nen. Ik vergeef u de kunste van met dien mensch overeen

te komen. Wat denkt gij dan dat ik in eene uurzulk een

wcrk kan afmaken ? ik zou u de kunste vergeven !

— Iemand kunste{n stellen, hem nitdagen lets na te doen

dat men eerst voordoet. De jongers stellen malkander

kunste met over grachten te springen, enz. Voor kunste

stellen zegt men ook bleune stellen. Zie BLEUNE.
»

KUNSTENAAR, m. Kunstenmaker, guichelaar, fr.

bateh-nr, faiseur de tours d'adressr, saltivihanque.

— Wordt schertsende ook gczeid van ,iemand die in

, 't een of 't ander werk vernuft en behendigheid toont.

— Vldw. kunstenaartje, zie fijkerloot.

KURDWAGEN, m. Kordwagen, kniiwagen, fr.

broiu'tte.

KURF, m. Hetzelfde als Korf, fr. corbcille.

— In sommige plaatsen geeft men dezen naam uitsluite-

lijk aan den bolronden paander die elders Kalooi genaamd

wordt.

KURK, o. Zie kork.

KURRE, V. Het ingewand, het geweide, fr . intestins.

Dc kurre iiithalen (ontweien). De kurre van een schaap, van

eenen vogel. — Men zegt ook Kniie en Krei, bij Weil.

Karwei, bij Kil. Koreije. Vgl. Kraaie.

KURREBOUT, m. Een hond of eene katwier steert

afgekapt is. — Misschien voor Kurtbout, kortbout. Vgl.

Ktirrewagen voor kordwagen, — Of moet men denken aan

Korre (aars)?

KURREMURRE, v. Poespas en al wat .aan poespas

gelijkt. Let op dat gij in de kurremurre (in de vuiligheid,

in het straatslijk) niet loopt.

— In kurremurre, fr. en marmelade, in moes, in

gruis, in brijzelingen. De hagel heeft de akkervruchten in

kunemurre geslegen. De wagen reed den poot van den

hond in kurremurre. De aardappels zijn in kurremurre

gekookt.
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KURREN, kiirih; hrh ivkitr,!, o. w. Zie karien.

KURREWAGEN, KURWAGEN, m. Kiuiwngen,

kordew.im'n, kurdwagen, fr. broitcttc,

KURRIEN, tiirruie, keb gekurrid, o. w. Zie karien,

KURRIEN, b.w., in twee leltergrepen, met den klem-

toon (i|) ;•/,);. Hetzelfde als Korien. Zie aid.

KURSEL. adj. Zie KEURZEL.

KURST, V. Zie korst.

KURTS, m. KORTSE, v. Het/.elfde als Kooils, fr.

firi'tf. Den kurts leiden ot leeden ilee'n), de kinlse lieb-

bcn. De heete kurts. De koude kurts. « Heeft hi velc curt-

sen, soe geeft hem een luttele amandel melc. » (Jehan Yper-
maii.l «Den wyn verjaegtgeen korts. » (P. Croon.)

— )'"ig. Den kurts krt/gen van lets, huivere-i van afkccr,

van' vervehng bij het hooren of het zien van iets dat al le

dwaas, al te onheusch, of al te trouwloos is. Hij spreekt

zoo verdrietig dat men er den kurts van krijgen zou.

- In sommigo streken zegt men Kuls zonder r (zie

KTs); ciders gebmikt men het rav. ku risen, de kurtsen

hebben.

— Vgl. 1. airro (loopen, rijden). Kil. heeft Ridde, rijde,

KURTSEBEIER, m. Zie kutsebeier.

KURTSKRUID (wvl kut.skruud, zie rts en vi\,

KORTSKRUID, KOORTSKRUID, o. Zoo heet, bij

siiiiimigeu, cent- soort van stetnklaver die in de wetenschap

lolus corniailatus heel, fr.' lotier cornicule. Kurtskniid

heeft gele bloemen.

— Doch gemeenlijk de naam van eene andere pkmt die

fr. petite-cenlaurc'e heet.

KURWAGEN, m. Zie kurkewagen.

KURZEL, adj. Zie KEURZEL.

KUSSEN, o., fr. coussin.

— \'kl\v. kuske(n, kustj'c. Vgl. Kiekcn, kieksken, Mei-

sen, nteisken, euz.

.^iju ledikant een bout vol pijn,

Sijn rocxken moet sijn decksel zijn,

En 't kusken daer hy 't hooft begeeft,

Siet eens wat kanten dat het heeft.

(A. Poirters.)

Met haren mcllipot, dien zv droeg

Met een klcin kustje op 't hnnfd.

(J.-B. Decorte.)

— Gij znlt nog wel den duivel op een kussen binden,

inrtien hi/ iHIt gerusl liggen, zie DtJlVEE.

—KUSSEN, z. Zand-.

KUSSEN, Ihstc, geknst, b. w., fr. bahcr.

— Zijn liauil kussen, zie H.\ND.

— /'. /^ k,i kussen, zie KEl.

KUSSENEEL, o., kleml. op neel, scherpl. < v. Ken
kubsen met haar ge\'old, dat men op een peerd legt in jilar.ts

van zadel, cm er op te rijden.

— Ook eene soort van klecnen zadel die op den nig ligt

van een peerd in 't lamoen, en waarop de dossiere rust,

andcrs ook Salette, Ir. coussinet, seilette.

— Komt dikwijls liij C. Vranct- voor, in den zin van

Brcukverband, fr. bandage herniaire. « Hy gafover synen

liandt oft aisseneel, want hy had vj j.ieren ghesclieurt

gheweesl, en was nu ghenesen. -> — « Drye ghescheurdc

persoonen, die deur ons lieve Vrauwe waren ghenesen, daer

Boudin een nf was, endc hy liet daer zijn cusscneel. » —
« Zijn cussrnecl AvX liy xxxj jaren hadde ghedreghen. »

KUSSENEELEN, kusseneelde, gckiisseneeld. b. w.
Een kusseneel of band op eene wonde binden . « Dan eist

(eene b'reulf, fr. hemic) gheneselic met plasteren van buten
der op gheleil cnde wel daer boven ghecussineelt. » (Jehan
Ypcrman.) « Endc si ghenaest sender binden ende sender
cussineclen. »(Itl.)

KUSSENTOOIE, v. Kusscnslnop, lluwijne, fr. taic

d'orcillcr. Zk TOoie.

KUSSPAAN, o. Een blad van gedreven, geslegen
of gcbrandschilderd metaal, ofwel van gebeeldhouwd hout,
ivoor of been, dat de priester aan den autaar kust, na het
Agnus Dei ge/.eid te hebben, en dat de koorknaap alsdan te

kussen draagt raar de priesters en andere personen die

tegenwoordig zijn.

— In Vlaanderen zijn er veel kerken waar dit gebruik
bestaat, di.ch enkel in trouiv- en kerkgangmissen, waarbij
de nieuwgchuwden of de kerkgangvrouw het kusspaan
kussen.

— I-Pet kusspaan heeft overal denzelfden naam niet; hier
heet het een Pax, daar een Paais, daar Spaasberdetje, daar
een Spaasbeentje daar eene Glaudc, enz. In Frankrijk zegt
men /a Pair.

— De kusspanen verschillen veel van gedaarte. De eene
zijn plat, andere schildvormig, andere rond, andere vier-

kantte, enz. De eene zijn kleen, andere zijn 10 centimeters

breed en 15 lang. Bijkans alien verbeelden den Zaligmaker
aan het kruis. Daar zijn er die zeer oud zijn (xi en xn eeuw).

*KUTER, bij Kil., zie koter.

KUTJE, o. Enkel of knoesel van d.n voet, fr. cheville

du pied.

— Het tuitbeentje van den elleboog, elleboogsknokel,

fr. o/ccrdnc. Als men, in het stooten van den elleboog, de
zenuw raakt die nevens het kutje ligt, gevoelt men eene
zindering tot in den pinkel.

— Dit kutje is het demin. van Kcute. Zie KI.ANK^'ERK.

*KUTS, m., Vlanmsche uitspraak van Kurts. Zie
KTTK-1\S.

KUTS, m. KUTSER, m. Temand die op de markt
komt, of te lande rondgaat om stoppe. lioter, eicrs, konijnen,

of kiekcns, enz. in groote hocveelheid aan te koopen en dan
voort le verkoopen, fr. rcrendeur, jnarchand.

—KUTS, —KUTSER, z. Boter-, Eior-, Garen-,

Keunc-, Konijnc-, Peerde-, Vlasfch-, "Werk-.

KUTSEBEIER, ? KURTSEBEIER, m. Hage-
dooiiiliczic, riiopc, fr. bnic d'aulhpinc. Zie HTEPE.

KUTSEGE, KUTSIGE, KUTSINGE, v. Eene
vrouvv die kutst, die alles aankoopt om voort te verkoopen.
De burgers zijn misnoegd als er kutsegen op de markt
komen, want de boter, de eiers, enz. slaan dan op in prijs.— Zie -EGE.

KUTSELIER, o. Vorm waaiin men goud, zilver, enz.

tot staven giet, fr. lingotiere.
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KUTSEN, kutste, heh gekittst, o. w. Op dc markt of

te lande hoter, eiers, garen, konijnen, vlas of stoppe, enz.

aankoopen om gemeenlijk op de markt voort te verkoopen,

fr. revendre. Hij heeft veel geld gewonnen met te kutsen.

— Afl. Verkutsen.

De schaepen worden verkutst, verpacht

Meest omme twuUescheeren.

(Ed. De Dene.)

Tword {'t graaii) varync verkutst van stiaete te straete

Om ecgliin ghewin.

(Id.)

KUTSER, m. Zie KUTS 2« en decum/. aid.

KUTSERIJ, KUTSERIE, v. Magazijn van eenen

kutser, bewaarplaats voor den aangekochten voorraad. Er

zijn in die kutserij tegenwoordig wel vijf duizend eiers, die

in kalkwater liggen.

— Van daar Eierkutserij, Sloppekutserij, enz.

KUTSIGE, V. Zie kutsege.

KUTSING, V. De daad van 't kutsen. De kutsinge

heeft hem rijk gemaakt. « Zo wat wever die kutsinghc dade

van huer werke, dat waere op de boete van twintich schel-

lijnghen, te verbuerene, beede den cutsere ende diet

wonne. > (Cueren van de wevers van Brugge.)

— Ook Kutsege, zie aid.

KUTTE, v. Hetzelfde als Kut bij Weil., 1. cimtms,

— .Scheldnaam dien 't grauw geeft aan een vrouwsper-

soon. Zie h.\agkutte.

—KUTTE, z. —KUDDE.

KUTTEL, m. Soort van vogcl, anders Haagkutle

genaamd.

— Te Brugge zegt men Kuttel en Knuttel voor Keutel,

fr. crottin. Vandaar Geitekutlel, Hondekuttel, Schaapkut-

tel, enz.

— Vcrkepte kitttel. kuttelnar.

KUTTELAAR, KOTTELAAR, m. Een vertroe-

teld kind, schoothondje, enz., dat geern gestreeld en gelief-

koosd wordt.

*KUTZ, bij Kil., zie onder liO.scHKijTf;.

KUUR, V. Zie KEt^RE.

KUW, KUI, KUWEL, KUIEL, KUIERLING,
m. Bal ofkoekjevan gekauwd brood, papier, enz. Kuwen
maken. De kinders wierpen naar elkander met kuwen van

papier. De moeder geeft kuwkens (mompjes gekauwde

spijs) aan haar kindje.

— Verwarreld kluwen, of lets dat er aan gelijkt, dot.

Het garen was al in eenen kuw (verwarreld en vemesteld).

De haver, door den storm en den wind neergeslagen, lag op

den akker in kuwels te rotten.

— Vrouwspersoon die slordig gekleed, of onbehendig en

vadsig is. Zij is gelijk een kuw. Een kuwel van een vrouw-

mensch.

KUWELEN, b. w. Zie kuwen en kuielen.

—KUWELEN. z. Uit-.

KUWELING, v. Zie kuwung.

KUWEN, kuwde, gehiwd, en KUWELEN, kii-

wclde, gekiiweld, b. w. Kauwen, knabbelen, fr. mdcher.

— Tot kuwels maken. Brood kuwelen. Papier kuwelen.

Gekuweld papier. De moeder kuwt de spijs die zij aan haar

kmdje geeft.

— Bij kuwels uitspuvren, of uit den mend laten valkn.

Kind, ge moogt (uw eten) niet kuwelen. Zie tjitkuwelen.

— Men zegt ook Kuien en Kuielen

.

—
• Kil. Kuyden, knauwen.

KUWING, KUWELING, kIjIELING, v. Ilct

kuwelen.

— Uitgekuwelde spijs.

— Eene vrouw die kuwelt, die onbehendig en slordij 1

werke gaat. Die naaister is zoo eene kuwelinge. — '/.\'

-INC.

KUWTJE, KUITJE, o. Vklwoord van Kuw, Kui.

KUYDEN, bij Kil., zie kuwen.

KUYTER, bij Kil., zie koter.

—KUZEN (loco kussen?), z. Mie-.

KWAAD, adj. Slecht van smaak, bitter, wrang, Ir.

aiiier. Eene kwade perzik. Dat bier is kwaad. Die medicijn

is kwaad. « .Sy is seer wit, ende en is niet ijiiact wm
sniacck. » (P Devynck.)

— Jtene kwade strate, een kwaad gat, eene vuile siijk-

stiaat waar men moeielijk door kan gaan of rijden.

— -S?«t' kwade vailing, kwaadaardige verkoudheid.

— Kwaad lijnwaad, slecht, versleten lijnwaad.

— Kwaad maandeke, zegt men van februari

.

— Kwade vergaring, fr. avortetnent emhryonnaire.

— Kwaad vleesch, wild vlecsch in eene wonde, fr. chairs

bairiises. Het kwaad vleesch uitsnijden

.

— Kwade wijting, zie WIJIING.

— Kwaad van negge, zie onder negge.
— Een hwaad gat, eene gevaarlijke eitcrwonde. Ecu

kwaad gat in het linker been. « Hy had in zyn hoofd zecr

iivele quade gaten die gheen meesters en costen gheneseu. »

(C. Vranc.\.)

— Eene kwade keel, eene keelziekte. <- Zeeren, quetsue-

ren, quae kelen en andere ghebreken. » (Id.)

— [Ziclij kwaad bleed maken, zijnc gezondheid stoi -i'

zich onpasselijk maken door gramschap. Ik wil mij .

geen kwaad bloed om maken. Maak daar geen kwaLi.i

bloed in.

— Kwaad geld, geleend geld, dat men iemand schuldii;

is, 1. ces alienum. Hij heeft veel kwaad geld (veel schuldLii I.

— Kwaad geld, kwade penning, valsche munt, ^kxhi

geld.

Slaet al wat Kwaepenninck is,

Slaet Kwaepenninck aen den disch.

(G. Gez.)

— Geketnl zi/n lij'k {de\ kifd penning, eenen slechten

uaam hcbbcn, gekend zijn als een ondeugend mensch, eu

als zulk gevlucht worden.

— Het is kwdgrei of kwd greis, zie GREi, m.

— Kwd kri/'gs zijn, zie KRIJG.

— o . Van 7 kwaad dwingen, zie IJWINGEN.

— Van 't kwaad inhebben, zie I.\HEBB£N.

— In 7 kwaad snii/ten, zie S.MiJTi: N.

KWAADKRIJGS, KWAKRIJGS (wvl. -kkiigs),

adj. attrib., klemt. op kri/gs. Kwaad om laijgen, moeielijk

te bekomen. De goede aardappels zijn tegenwoordig kwa-

krijgs. Deugdzanie dienstl)udcn worden meer en nicer

kwakrijgs. — Zie KRiJG.

KWAADNEGGIG, KWANEGGIG, adj. Boo-aar-

dig, hardnekkig in het kwaad. Een kwaadneggig land.
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Zwicht u (lien vent to vergiammen ; hij is kwaadneggig en

wraakzuclitig. Die schuklenaar is kwaadneggig oin te bete-

Icn. — Zie negce.

KWAADSTOKER, KWASTOKER, m. Een die

kwaa.l M.Hikl, taisl-toktr.

KWAADWEDERVORST , KWAWEDER-
VORST, ni. Zoo hcet de Ulecnc vorst die somwijlen na

eencn dooi volgt en de aarde wcderom met een licht

korslje bakt.

KWAADWILDE, KWAWILDE, adj. Kwaad-

willii;, fi. mnlvri/lalit, iiuioii/,'. — Zie -DE.

KWAADWILLEWERK, KWAWILLEWERK.
o. lets dat nit kwaad iliigheid, uit boosheid veiricht

wordt. Vergeef het hem, het was geen kwawillewerk. Men
had 's nachts de raiten ingesmeten, den bel gebiolien, en

andere schade gedaan die louter kwawillewerk was. Is het

kwawillewerk geweest, hij zal het tiitbocten. «Hij begoste

op de poorte te slaan dat het daverde. De poorte en ging

nog uiet open. Ha I peisde hij, dat is hier kwawillcit'crk, en

hy begoste met al zijn macht aan de poorte te schudden. >

fR. d. H.) « Diuirde 't wat lange eer dat vader de vergift'e-

nibse uitsprak, en moeste ze Jan dikwijls vragen, het en

was van den vaders kant geene hardnekkigheid nochte

geen kwdwille-werk ; zijn herte vergaf het genoeg en 't was

al lange vcrgeven; maar de mond en kosto 't niet uit-

sprekcn, de tranen moesten eerst over zijn en 't herte vrij.

»

(K. Callebert.)

KWAADZEER, o. Zie kwadezeer.

KWAAG, ni. Een woord dalde poesters gebruiken om
de koeien uit de weide op te roepen en naar stal te leiden.

jVls het avond wordt, hoort men de koeiherders ten alien

kante kvnn;^! kwaag! toepen.

KWAAK, adj. In eenige streken hetzelfde als Kwalijk,

mis^elijk, slecht, flauw. Kwake bedijgen (bezwijmen), fr.

tombcr en dtfaillance. Hij is kwaak betlegen in de kerk, en

er moeten uitgedregen worden.

-KWAAL, z. Longer-.

KWAALTE, v. Zie kwalijkte.

KWAARTE, v. Hetzelfde als Kaart, speelkaart, fr.

carte ii /.'nrr, Dat spel wordt gespeeld met elk vier

kwaartcn

.

— N'amhiar Kwaarleblad, Kwaarten, Kwaartespel, enz.

KWAARTSCHOOL, KAARTSCHOLE, v. Ver-

•gaderiiig van lieden om met de kaart te spelen. Het is daar

elken avond kwaartschole. Hij heeft dat nieuws medege-

bracht van de kwaartschole.

— \''j\. Barbierschool, Scheerschool.

KWABBEDOEL, m., met den Idemtoon op doel.

W'abbelachtig mensch, iemand die vadsig is en slap van

vleesch. l-^cn kwabbedoel van een vrouwmensch. Hij is een

kwabbudoel. — Zie KW.\DOEL.

KWABBEL. n,. Hetzelfde als Kwabbe, dat Weil,

verklaarl Een klomp die, door zijn inweudig vocht of vet,

licht bewogen wordt en rilt. Hij heeft een grooten kwab-

bel aan den kin. Kwabbels vet op de ribben van eenen os.

— Kropgczwel, fr. goilie. Zie ook B.\BBE.

— Bij landb. Knobbel of Knuist aan den knol van rapen

en koolzaad; anders ook Knoop geheeten. Die rapen heb-

ben veel kwabbels. — Het wordt ook gebruikt voor Kwab«
belziektc. Zie aid.

— Kil. Quabbel, scirrus : tnmor durtis sine dolore,

rcnitens : f^angUon^

KWABBELEN, kwahbelde, heb of ben ,^ekwabbeld,

o. w. Kwabbels krijgen. Zijne kinne kwabbelt van vetheid.

— Bij landb. Wordt gezeid van rapen en koolzaad die

knobbels krijgen aan den knol, fr. bonier. De rapen kwab-
belen . Dat koolzaad is gekwabbeld.

— Afl. Kwabbeling.

KWABBELZIEKTE, v. Bij landb. Pla.ig in de
rap"n df het koolzaad wier knoUen kwabbels of knobbels

krijgen ; anders ook enkel Kwabbel genaamd. Het koolzaad

krijgt de kwabbelziekte. Die rapen hebben den kwabbel.

De kwabbel is er in.

KWADEGROND, KWAGROND, m. Bij zeevis-

schers. Naam van cene geule benoorden de Gotc en beoos-

ten het Wcstrippegal.

KWADE-PENNING, KWAPENNING, m. Zie

ondcr kwaad.

KWADEPERTE, KWAPERTE, v., klemt. op

kwd. Iemand die kwade perten speelt, snaak, kwant, fr.

hitin, eveille, polisson. Die knaap is een kwaperte. Eene

kwiiperte van eenen jongen. Onder de srholieren zijn veel

kwaperten

.

— KVVADEPERTERIJ, KWAPERTERIJ, V. Guiterij, fr. espie-

glerie, malice,

KWADETAAL, KWATALE, v., kleml. op k-wd.

Iemand die gebrelvkig spreekt, die de woorden onduidelijk

uitbrengt.

— Kwaadspreker, fr. detracteiir, calomniateur.

KWADE-TIENE, KWA-TIENE, v., klemt. op

tieit. Kwadc luini. Hij is in zijne kwa-tiene ; 't is niet goed

hem eenen dienst te vxagen. — Vgl. Novene, Terze,

Kwinte, enz. Zie tiex.

KWADEZEER, KWAZEER, o. Elterend of

kwaadaardig hoofdzeer, anders ook Vortekop geheeten,

fr. teig-nefavense . Het kwazeer hebben. «. Schorftheyd end

kwaedzecr der hoofden. » (G. Simons.)

KWADOEL, m., met de stemrust op doel. Hetzelfde

aU Kwabbedoel.

— Aars, achterste. Hij viel met zijnen kwadoel in

't water. — Zie DOEL.

KWAFOOR, klemt. o^p/oor. Eene sameusmelting iiit

kom '.eat voor, "t geen men zegt als men in eenen winkel

trcedt, even als is er iemand} om den winkelier te roepen.

KWAGROND, m. Zie iav.\DEGROND.

—KWAK, z. Herte-, Ratte-.

KWAKBOLLEN, kwakbolde, heb gekwakbold, o. w.

Wordt gehtrord in de spreuk Iemand slaan dat hij kwak-

bolt (dat er zijn hoofd van waggelt). Hij sloeg hem dat hij

kwakbolde. — Vgl. Klakbalgen.

KWAKKELBAKTE, v. Wordt schertsende gezeid

van eenen akkei die onder fegen eu slegen bedricht zijnde

deegachtig en smoezelig wordt. Het is gelijk eene kwakkel-

bakte. Die vlaschaard is eene rechte kwakkelbakte. Eene

kwakkelbakte leggen (eenen akker onder regen en slegen

bedrichten). Gij hebt daar eene kwakkelbakte geleid

!
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-KWAKKELBED(DE, o. Bij landb. en hoveniers.

Aangcaard bed, wioteibeJ, brauwe, fr. billon. Eeu laad ia

kwakkelbedden leggeu.

KWAKKELEN, kimkkehU, lieb gekwaJtkcld, o. w.

Traagzaam groote brobbels opwerpen, sprekende van iets

dat kooki iii een groot vat. Die hespeketel, die garenketel

kookt dat hij kwakkelt.

— Gedurig regeaen dat er de straten en de akkers van

deefelen. Het heetl geheel den zaaitijd gekwakkeld. Het gaat

niet wel op den akker werken als het kwakkelt.

KWAKKELVORST, m. Wankele vorst, vriezend

weder dat niet liard is noch duiir^aam. Het is maar een

kwakkelvoist. Wij hebben dezen winter nu en dan wat

kwaklcelvorst geliad.

KWAKKELWEDER, o. Regenachtig weder, lang-

dnrige rein en slein. Dat kwakkelweder is zeer nadeelig

aan 't bedrichten der akkers. Het heeft geheel den zomer

ni.ur kwaldvehveder geweest.

KWAKKEN, kwakte, heb (sf ben gekwakt, o. w. In-

zakken, doorzmken, sterk begeven, fr. s'affaisscr. De zolder

kwakt onder 't gewicht van 't graan. Een versleten dak be-

gin! te kwakken . Kwakkende gaan (bij elken stap knikke-

beenen van oaderdom, van flauwle, van drukkenden last,

enz.). De schoe'n kwakken, waneer de hielstukken neer-

zakken of platgetreden worden.

— Ook b. w. De schoe'n kwakken (erden hiel van plat-

j,'aan of nedertreden), fr. c'culer ses souliers. Gij kwakt uwe

'(dioe'n.

—KWAKKEN, z. In-.

KWAKKEREN, zic oii.ler kweggelen.

KWAKRIJGS. adj. Zie kw^v.'vdkrijgs.

K^A/AK-WAWAK, m. Kwakkelslag, het geschieeuw

van don kuakkel, Ir. conrcailkt.

—KWALE, z. Kwijle-. Zie ook —kvvaal.

KWALIJK,adj. qualificatief. Eenekwalijkebolle spelen

(niet doelmatig, niet wel boUen). Een kwalijk woord spre-

ken (niet wel, ongepast, of onvoorzichtig, een woord spre-

ken). Eeue kwalijke rekening maken (kwalijk rekenen,

eenen misslag begaan in 't rekenen en tellen.) De orgelist

gaf aan den zanger eenen kwalijken toon op (gaf den toon

kwalijk op, gaf den toon niet wel op). Spijts de kwalijke

zorge, genas de zieke.

— Eenen kwalyken asem geven, zieltogen, den laatsten

snik geven.

—Kwali/k hedcehi zijn^ niet wel bedeeld zijn. De aalmoe-

sen zijn kwalijk bedeeld geweest : de een had veel, en de

ander niets. Hij is kwalijk bedeeld (hij heelt een te kleen

deel ontvangen; lig. hij heeft verstand te kort).

— Niet k-wali/k boos zijn^ zeer slim, zeer-schalk zijn. (Ic

/ijt niet kwalijk boos, fr. tu n'es pas pcu malin.

-.— Jl/et ieniand of met iets kwalijk zijn, op zijn gemak
niet zijn, verlegen /Xya^ix.Hre gene\ ctre embarrasse. Ik zou

dien vriend niet geern wegzenden en nogtans en mag ik

hem in mijn huis niet lalen : ik ben er kwalijk niee. Die
jongen wilt geen ambacht leeren eo nog min naar school

gaan : zijne oudeis zijn er kwalijk mee. Ik moet twee schiild-

eischers betalen, en ik heb maar geld genoeg voor eenen ;

ik ben er kwalijk mee. Vraag ik dat aan hem, zijn breeder

is er jaloersch en misnoegd om : wat moet ik doen om wel

tedoenPmen is er al kwalijk mee. Ik ben er al gildiy

kwalijk mee.

KWALIJKTE v. Bezwijmiug, flauwte, fr. defaiUance.

Ecne kwahjkte krijgen, hebben. In cone kwalijkto vallen,

liggen. Dat is eene goede remedie tegen de kwalijkten.

• Onder tdecsele van eender ghefingierder zicte ofte

qtialicte. » (N. Despars.) « Vallende in een tjitaticte daer hij

noch voor den avende of stnrf. » (Id.) — In eenige gewesten

zegt men Kwaalte.

KWALSTEREN, kwalsterde, heb gekwalsterd, o. w.

Wordt gez. van een kindje -'at de melk die 't zuigt of de

lepelspijs die 't ontvangt, wecr uitwerpt of uitkuwelt. Hel
kwalsteren is teeken van verzaadheid. — Ook Kwolsteren,

zieL.

KWANEGGIG, adj. Zie kw^VjVDneggig.

KWANSEL, m. Zie k.\nsel.

KWANSEL, KWANTSEL, m. Zwalp.

— Kleene hoc\eelIieid, kleenigheid. Een kwaiiselken ,

vocht (een zwalpken, een tieutje, een plasje). Ik heb daar

nog eenen kwaiisel te betalen (een kleene schiild).

— Poespas. natte spijs die goed noch voedzaam is. Geef

dien kwansel aan' den hond. Kwansel van pap.

— Fig. Verwarrelde, slechte zaak, hutsekiuts. Dat is een

geheele kwansel.

— Slecht volk. Kwansel van volk.

— Ook Kwensel en Kunsel; doch zie kwensel.

KWANSELACHTIG, KWENSELACHTIG
,

KUNSELACHTIG.adj. Gencgentotkwaii^elen. Kwan-
sel.ichlig weder i^ixgenachlig)

.

»KWANSELAAR, KWENSELAAR, KUNSE-
LAAR, m. lemand die kwanselt.

— Een dronkaard.

— Een kloddeniet, een die slecht zijne zaken doet. Een

kunselaar van eenen koopman.

KWANSELEN, kwanselde, gek-wanse/d, b. w. .Stcrk

heen en weer bewegen, zwalpen, sprekende van water,

enz. De zee k waiiselt hare baren

.

— Eenig vocht plassen of storten door het been en weer

bewegen van het vat. Water kwanselen op den vloer. Let

op van de melk niet te kwanselen. De dronkaard kwansell

het hier.

— o. w. Heen en weer bewogen worden, swanselen. De
zee kwanselt. De kwanselende baren.

— Bij plassen uitstorten. Laat het water op den vloer

niet kwanselen. Het weder kwanselt waneer het bij poo-

zen regent.

— big. Broddelen, slechle zaken doen. Die winkelier

kwanselt.

— De Wdb. geven aan dit woord, den zin van Door rui- -

ling verwisselen, fr. troqiier; maar hier\'00r zeggen wij

K.au(t)selen. Zie kantselen.

— Voor Kwanselen, zeggen wij ook Kwenselen en

Kunselen. Bij Kramers heet het Kwengden. Vgl. Wan-
gelcn.

— KWANSELEN, z.Uit-.

KWANSELING, KWENSELINGE, KUNSE-
LINGE. V. Het kwanselen.

— Ook in den zin .van Kwansel.

KWANSIJS, KWANSUIS, bijw. Zie konsuis.
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KWANTE, V. Heelekoek, paluUe, {i.galettc. Kwan-

ten ItaUken.

-KWANTE, /. Sante-.

KWANTEBAK, m. Heetekoekbak, hel bakken van

kwanlcn. In Jen kwantebak ziJD (bezig zijn met kwanten tc

bakken). Morgen is 't kwautebak.

KWANTEN. Zie kvvinten.

KWANTSEL. m. Zie kwansel, 2°.

KWAPENNING, m. Zie onder k\v.v.\d.

KWAPERTE, V. Zie kwadeperte.

KWARTBEERTEL, m. BIj timm. PiaUe sleekbeitel

hall' zoo breed als de Halveduimbeertel.

KWARTEELEN, kwarteelde, ben gekwarUeld, o.

w. Bij laudb. Wordt gezeid van jong graangewas dat op
eenen stam verscheidene halmen schiet en eenen struik

uitniaakl, fr. taller. De tarwe kwarleelt schoone van do

jare.

KWARTJE, o. Eea vat. Zie BEU/.El IE.

—KWAS. z. Kwis-.

-KWASSEN, z. Kwis-.

KWAST, in. Doorbrenger, verkwister, drinkcbroer, fr.

ilissipatfiir, Ivrogne, bamhoduur

.

— In dezen zin zegt men 00k Kwispel.

KWASTE, V. Hetzelfde als Kwast, m. dat in de Wdb.
\erkkiaid wordt Een dik penseel van sameagebonden
zwijneborstels, enz. om te witten, te verwen, enz. anders

gezeid eene Breuze, fr. brosse, gros pinceaxi. Metde kwaste
v rwen. De terreburstel is eene kwaste.

—KWASTE, z. Terre-.

KWASTEN, hoastte, lieb gekwnst, o. w. Schossebros-

^en, drinken, lichtraissen. Hij is weer aan 't kwasten. Hij

kuast geheele ronde dagen.

KWASTOKER, m. Zie kwaadstoker.

KWAT. !.anientrekking van korn wat. lu Veuvne-

Anibacht, als iemand in een winkel of ander huis treedt,

zegt hij luid op : kwat vooren (kom wat voor), voor wat
men eldeis zegt is er iemand.' — Vgl. K\V..VFOOR.

KWATALE, V. Zie kwadet.\,\l.

KWATIENE, V. Zie kwadetiexe.

KWAWEDERVORST, m. Zie kw.\.\d\vedervost.

KWAWILDE, a.lj. Zie KWAADWII.DE.

KWAWILLEWERK, o. Zie kwaadwillewerk.

KWAZEER, o. Zie kwadezeer.

KWEE, v., zonder niv., zachU. ee. Konfituur van kwee-
peren, kweemoes, fr. marmelade de coings. Dat is aller-

besle kwee. Kwee aan lafel geven. Kwee eten.

KWEE, V. zachtl. ee. Wordt gezeid van een kind dat
iioch groeit noch bloeit, dat kwijnt. Eene kwee van een

kind. Diejongen is maar eene kwee. Dat dochtertje is eene

kwee. — Vgl. Kwene.

KWEEK, m., zonder mv. De daad van kweeken, van
opvoeden. De kweek van plantsoenen. De Kegels gaan in

den kweek met de lente. Met den kweek van kachtels en
kalvers, wiiil hij veel geld. Die lieden hebben armoede gele-

den tijdens den kweek van hunne kinders.

— Ook Helgeen opgekweekt wordt. De vogels azen

luinnen kweek. Eenen kweek hebben (een kindje zogen,

moeder zijn).

—KW^EEK z. .Van-.

KWEEK, m., metzwarec. ZieKWEK.

KWEEKEN, b. w. — Een kind in een dozeken kwee-
ken, zie Duos.

— Een kindje met den lefel kweeken, zie LEPEL.
— Gi/ zi/'t met het broodmes niet gehveekt, zie brood-

MES.

—KWEEKER, z. Hommel-.

KWEEKKALF, o. Kalf dat men opkweekt, dat

bestemd is tot de f.jkkenj.

KWEEKMOEDER, v. Eene voedster, zoogster, Ir.

noiirriee.

— Het saraengetrokken kweekmoer wordt gez. van eene
zeug, van een schaap, enz. die jongen hebben.

KWEEKVLUGGE, v. Eene breede vierkantte muit
met een afschutsel in "I midden, en met eenen vogelnest,

<lienende om vogelen op te zelten en te kweeken.

KWEEN, v. Zie kwene.

KWEENACHTIG, adj. Die kmjst en kriept gelijk

eenige ziekachtige vrouwen. Zij is al le kweenachtig. Ge
moogt zoo kweenachtig niet zijn.

KWEERNE, KWERNE, v. Handmolen.

— tig. De maaltanden, het gebit van peerden en andere
dieren die hun voedsel malen. Dat peerd heeft eene goede
kweerne.

— Ook schertsende, van menschen . Hij heeft een deal
van zijne kweerne verloren.

-KWEERNE, z. Tande-.

KWEERNEN, kweemde, gekiceernd, b. w. Met de
handmolen malen.

— ilet de tanden malen. Dat peerd kan zijne haver niet
meer kweernen.

— Herkauwen, kwerrelen, fr. riiminer. De koeien
kweernen. Als de koe niet kweernt, 't is teeken dat zij

ziek is.

— ilen zegt ook Kwernen.

KWEGGELEN, kweggelde, lieb gekweggeld, o. w.
Eene wankele gezoudheid hebben, ziekelijk zijn ; anders
gezeid Krasselen, Sukkelen, en bij Kramers Kwakkelen.
Die mensch heeft lange gekweggeld, maar nu vaart hij wel.
Het gaat niet wel met hern : sedert eenigen tijd kweggelt hij

en als hij het niet herneemt, hij gaat niet lang meer leven.
— F. Vanden Werve zegt kwakkeren : . Waerom is 't

dat sommige sieken see blyven quackeren maendeu en
jaeren lank? >

KWEK, KWEEK, m. De daad van ecns te kweken.
De eeudcn schieeuwen kwek kwek.

KWEKELEN, kwekelde, heb gekwekeld, o. w. Fre-
c|ueiit. \au Kweken.'

KWEKEN, k-iueekte, heb gekweekt, o. w., zware e.

K « aken gcUjk de eenden, de ganzen, de kraaien, enz. doen,
fr. canqneter. De eenden kweekten.

— Het geschreeuw van eene kraaiofeende namaken.
Goddelooze guiten kweken somwijlcn .achter de priesters.



KWE — 522 — KWE
— Rellen, snateien, luide babbelen, fr. caqueter, babiller.

— b. en o. w. Klikken, kleene fauten gaan overzeggen,

uit lichtzinnigheid of arglistigheid overdragen 't geen men
gezien ofgehoord heeft, fr. rapporter. Zijheeft het wederom
al gaan kwOken. Die veel kweekt maakt zich hatelijk.

— KWiKEK, KUEKKER, ni. leniand die kweekt.

KWEKEREN, o. w. niel hebben. Kweken, liwnken,

sprck. ^an 't geschreeuw der aanden, fr. cnnqiieter.

KWEKKEN, o. w. Zie kweken.

KWEKKER, ni. Zie kvvkker.

KWELIJZER (wvk kwel-izhk, zie ij), o. Plaag,

vcrdricl, toiiriii,-iit, fie'an, snpplice. Die griilige dochter is

het kwclijzer van 't huis. Gij zijt mij een recht kwelijzcr.

<. Scrupulose menscen die rechte guefysers zijn van hen

selven ende van alle biechtvaders. » (Th. van Herentals.

)

KWELLE, V. Bij mulders, enz. Soort van kleene

ijzeren klavie of prangijzer van vier vingers lang, op wijze

van de cijferlelter 8. Aan het ondereinde van den buitenreep

is er eene kwclle vast om de graanzakken op te leien. Door

de twee oogen van de kwelle loopt de reep die, met eenen

wrongknoop aan 't einde, door die oogen niet uitglijden

kan. Alsmen eenen zak wilt opleien, wikkelt men den krop

van den zak tusschen den reep en de kwelle, zoodanig dat,

hoe zwaarder de zak is die opgetrokken wordt, hoe meer

ook de kwelle den krop praiigt en klemt.

— Kunstig kahit bestaande uit verscheidene ringen die op

eene spil zitten en aan een stuk metaal vast zijn ; anders ook

slot van Salomon genaamd, fr. vetille. De kunst is van de

ringen af te krijgen van de spil, en dit is al zoo moeielijk

als hier eenen duidelijken uitleg van den kalut te geveii,

zoodat het met recht den naam van kwelle voert.

kWELLEBELLEN, kwellebelde, heb gelaaeUebcld,

o. w. Sukkelen, kwijnen, langdurig ziekelijk zijn, fr. rtre

malaiHf, iangiiir. Die man heeft sedert lang beginnen

kwellebellcn. Zij is in haar kwellebellen (in de sukkeljaien,

fr. cigc critiipte). Dat kind kwellebelt, fr. cct enfant est

7-achitiqiie,

KWELLEN, kwclde, heb gek-weld, o. w. Kwelen,

kweggelen, kwijnen, fr. languir. Hij heeft drie jaar lang

gesukkeld en gckweld. Eene kwellende ziekte, fr. malaJie

de /aHo-j^-K/-. Die vnichl kwelt op den akker. «Servulus

wort oheheeten Queldrick, wt causen dat dien heyligen

man altyts qtielde.i. f.M. LambrecHt.) « Zy wiert daer

ghenesen van eender ziecte, daer zy langhen tyt mede

ghequeU hadde. > (N. Despars.) « Om te verkiygen gesont-

heydt voor hun quellende kindeken. » (N. Vanhove.)

« Wiens herte (door uwe oneerbaie woorden) tot quade

begeerten ontsteken wort, oft moghelijk over iaer en dach

daer by quellcn sal. » (Th. van Hetenlals.) « Van der gra-

veele dat hy langhe ende menigen tijt mede gheqiielt

hadde.- » (N. Despars.) .Daer sy somtyts anders langhe

souden moeten qttellen ofte sterven. » 'Jac. de Smet.)

Daer sal hy eeuwigh troostloos qjtellen

En nimmermeer Gods aenschijn sien.

(Boetius Deboodt.)

Anders selen si qitellen

Metten duvelen in der hellen.

(Id.)

Diis moeten wy emmer quelten

Ende euwelike leven.

(Reis van S. Brc idaen.)

— K'd'elUn en kwijnen. Tautol. Hij heeft lang gekweld
en gekwijnd.

— Van daar Eekwellen.

KWELM(E, 111., zonder mv. Als men in de eerde giaaft,

\indt men, nu cens hooger dan eens dieper, eenen weeken

gioiid waarait water welt : dat heet Kwelm bij de VLimin-

gen, en kwel{h\ wel(le, bij de Hollanders. De kwelm ligt

diep als men diep graven moet om er aan te komen, hy b'gt

hoog als men weinig graven moet om hem te vinden, en hij

ligt boven waneer hij zoo hoog is als de oppervlakte van

den grond . Een pompeput wordt door den kwelm gespezen

(krijgt zijn water uit den kwelm). De kwelm is ten leegste

in September; maar hij begint wederom te rijzen met

October.

Brengt my water uit den kwell^rn.

(K. de Gheldere.)

— Er is een kieelm in de?i steenput^ zegt men waneer

de steenput of regenbak niet dicht is zoodat er het kwelm-

water in dringt.

— Kil . Ouelme, quelle, welle, fr. scaturigo.

— KWELMAARDE, K^VELMEERDE, V. Zie KWELMGROND.
— K\VELM.\CHTIG, KWELMIG, adj. Kwelm be. attend.

Een kwelmachtige grond.

Dat hy schuwe 't losse zandt

Van het quelmig water-landt.

(A. Debuck.)

»— kwei.m.mjER, kwelil\RE, m. en v. Waterader onder

de aarde, bronader, fr. veine d'eau. Hij stckte met de spa

in de kwelmare, en 't water sprong.

—KWELMEERDE, V. zie KWELMAARDE.
— kavelmgoor, kwelmslijk, o. Goor of slijk in eenen

kwelmput of kwelmgracht. Het uitgebaggerde kwelmgoor

is voor den .akker zoo goede vette niet als ander goor.

— KWEL.MGR.\CHT, m. Gracht waar de kwelra in op-

welt.

— KWELMGROND, m. Kwelmige grond, eerde waar de

kwelm zich bevindt. Eenen put delven in kwelmgrond.

— KWELMP.\LING, ni. Paling die in het kwelmslijk leeft,

anders ook Goorpalinggenoemd.

— KWELMPIT, m., zie KWELMPUT.
— KWELMPLEKKE, v. Zimperplekke, eene plaatsin eene

weide of akker, die altijd vochtig en modderig is van het

water dat uit den grond opwelt, fr. mouille, mouilliere.

— KWELMPUT, KWELMPIT, m. Een put waar kwelm-

water welt. Die kwelmput isnooit droog.

— KWELMSLIJK, O. Zie KWELMGOOR.

KWELMWATER, o. Water dat uit kwehugrond oji-

pruischt. Pompwater is gemeenlijk kwelmwater.

. _ KWELMZ.AND, o. Zand dat uit den grond met liet

kwelmwater opbonelt. Dit land is van 't beste niet : er

komt teveel kwelmzandin. Schoon wit kwelmzand.

—KWELMEN, z. In-, Op-.

KWELSTER, m. Soort van groote lijster, anders ook

Kooster, Dubbele lijster en Bloklijster geheeten, fr. draine,

grosse grive. De kwelsters vliegen in hoopen door de lucht.
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Kwelsters en lijsteis vliegen te samen. De jager heeft tien

kwelsteis geschotcn.

— In de Wdb. is Kwalsterboom helzelfde als Lijster-

beziebooin, Kwartelbezieboom en Sprceiuvboom, Ir. 01/-

mier smnm^e, sorbier sattvage.

KWELSTEREN, kmelsterde, hcb gekwclsterd, o. w.

Iletzelfde al> K w ellen in den zin van Kwijnen, ziekelijk zijn,

fr. langidr. <iMaer als gy allyd zieU zyt en k'Li'chtert, en zoo

meet scharten en schravelcn omuwe sduiH te betalen, dat

en is tocli nog al zoo pleyzietig niel. » (C. Duvillers.) « En
dat er nu zoo veel jonghedcn kwynen en kraiehteren, en

eyndelyk tiitteren, waeraen is dat alles toe te schryveu ? > (Id.)

KWENE, KWEEN, v. Onviuchtbare veers, schaap,

geit of /eug, die nict aanvcciden wil, fr. sterile. Zie v.\RRE-

KOE.

— Verdrietig vrouwmensch die klaagt en kriept, eene

trunte, Kil. mulier langtiida. Het is zoo eene kwene. Eene

kwene van ecn vrouwmensch. Eene verdrietige kwene.

Dees quade queue niet om vervuilen

Moet liaren tuijl tuijleu oft sy gaet muijlcn.

(A. Biius.)

— De kinderen die, in 't witte verkleed, op Passiezon-

dag rondgaan van huis tot Iiuis, in sommige streken, heeten

ook Kwenen. Zic kwenezondag.
— Het fr. goiiiiie, dat geheel en ganscli op ons kwene

vloeit, beteekende eertijds eene docliter, doch nu is het eene

snol, even als 't eng. (dial. Lancashire) quean, queyn.

— Men zegt ooli Kwijne.— K\VENEL.\P, KWrrNELAP, m. Verdrietige praat, trunte-

klap.

— KWENELIED, KWIJNELIEDJE, o. Het lied dat de kwenen

zingen op Kwenezondag

,

— KWENEZONDAG, m. Passiezondag, de tweede zondag

v66r Paschen, waneer de kwenen rondgaan, zingende :

A'wene kwene zondag

Geef de jonge kwene wat

Ze'n eet van de jare nog niet en had

Niet en had noch van dees jaer niet ein en zou

Geef zc nu en goe geval

Tegen dat ze huwen of sterven zou

Geef ze nu en fyge

Ze zoud er vooren hygen.

Ze ging al in haer kamertje

Ze niaekte daer van 't madamertje

Ze neemt het mes in haren hand

Ze snyd van den koekekant

Is hy te kleene

Wy houden' voor ous aleene

Is hy te groot

Wy spannen hem aen ne wagen

Een wagen met vier ossen

Waer gaen wy het lossen

Door den bank en door den ring

Waer dat de koning overging

De koning en zyn zuster

Ze vraegden om te rusten

Op c pluimen kussen.

\'iolette zoete kruid

Paeschavond is den vasten uit

Achter Paschen komt de mei

Vrouwtje brengt e paeschei

Een is geen

Twee is maer een.

KWENSE, v. Dreiidel, slingcrachtige bloedklonter of

slijm of snot. Eene kwense die hangt aan eene woiide, aan

de neus, enz.

— Vllesof slinipe van gekookte melk of van vlecsch,enz.

— I >ok Kwcnscl.

KWENSEL, ni. Zic kwansel 2", en kwense.

KWENSELAAR, m., KWENSELACHTIG, adj.,

en/.., zic kwansej.aak, enz.

KWERELEN, b. en o. w. Zie kwerrelen.

KWERNE, v. Zie kweer.ne.

KWERNEN, k-n-rnde, gekwernd, b. w. Zie KWEER-
NEN.

KWERRELEN, kwetrelde, gekwerreld, b. doch

meest o. w. Herkauwen, fr, ruminer. De koeien en de

geeten kwerrelen hetgeen zij geeten hebben. — Jlen zegt

ook Kweernen, Helkeren en Kneeuwelen.

KWERREN, li. \v. Zie inkwerren.

KWESTIE, \. Ill den zin van geschilstuk, ruize, fr.

querellc, dicn de Wdb. aan dit w. geven zeggen wij meest

Kwiste. Zij krcgen kwiste. Kwiste maken. Zie KWISTE.

— Even als in Brabant, wordt kwestie tonzent veel

gebruikt in den zin van 't is te zien, fr. n savoir, b. v. kwes-

tie zal hij komeu ('t is te zien of hij zal komeu, hij zal

misschien niet komen). Kwestie is hij niet dood. Kwestie

hebt gij daarop gepeisd? Kwestie is dat waar. Kwestie

denkt ge niet dat ik daar de schuld van ben.

Questie is een aardig woord

!

'k Heb het in 't latijn gehoord,

En in 't engelsch, menigma;d,

Ook al in de fransche taal

;

Maar in geene komt het voort

Lijk in 't aardig vlaamsche woord.

Questie, zeg' me, in pijne en druk,

Quesiie is 't geen vlaamsch geluk ?

Questie wat ons overhangt

:

Of een koe geen' haze vangt ?

Questie hicr en questie daar :

(?««/« 1eve ik t' enden 'tjaar.'

'k Hod geen prente om in mijn blad,

Questie of gelooft gij dat ?

En men zei : Nu drukt mijnheer

Zonder prent, voor d'ecrsten keer I

Questie.' zeide ik, en ik vond

Een vcrsierde Q terstond.

(G. Gez. in R. d. H.)

— Aan iemand die k-westie zegt in den tweeden zin, ant-

woordt men somwijlen sclierlsende : kweslie is ruize, met

bcdocling van den cersten zin.

KWETE, v., /ware.-. Aarden pan. Zie kouwette.

KWETS, m., KWETSE, v. Kwetsuur, wonde. Eene

kwetse aan de hand, aan het been. Eene kwetse verbinden

en geuezen. Die kwetse is in 't kwaad geslegen. « Hebben

hem ghegeesselt sondcr ophouden, hem vele quetsen en
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wonden ^hevende. >(J. David, s. j.) « Wat eene onspreke-

lijcke schade en veilies, sonder noch die iammerlijike ijuftse

dcr sielen, die 't al le boven gaet. » (Id.) « De ijiictse int

ansicht is zwaerder dan in eenich ander kt. > (I. de Dam-
liondtre.) «Maar esser qitcts of doot, zo puniert den iuge

den qtirts of doot, zoet behoorl. » (Id.) «. Boete voor den

quets oftc iiiijncke. » (Cost. v. Veurne.) « Daer was grooten

noot van brand, maer het verghinc matter minster schade

ende qiiets « (Kr. v. Br.)

KWEZELTJE, o. Xaam dien men in eenige plaatsen

^ecft aan iV' DiainantMoem, fr. flejtr de la veuve.

KWIBIAS, ook WEPIAS, m., met de stenmist op de

cciste grec-p. Ilctzelfde als Kwibus in de Wdb., fr. nigand.

KWIESE, V. Soort van kalabaspeer die weiniggoed is,

fr. citissf

^

KWIESELEN. kwirselde, heh gekwieseld, o. w. Het-

zclfdo als S\\i(selen. zieald.

KWIETELEN, o. w. Zie kwijtelen.

KWIJLEKWALE (wvl. K\\Tri.Ein\'Ai.E), m. en v.

lemand die armen praat vertelt, die onbezonnen en verdiie-

lig spreekt van 't geen hij weet en diUwijls van 't geen hij

niet weet; nnlers ook Zeeveraar geheeten, fr. havnrd.

KWIJLGROND, m. Kwelmgrord.

KWIJLWATER, o. Kw;!mwater.

KWIJLZAND. o. Kwelmzand.

KWIJNEfwvl. kwint), v. Hclzclfdc als Kwcne.

KWIJNELIED,ICWIJNEKLAP,enz.zieK\TCXE-.

KWIJT. in Hij is zi/n drom k-.vijt, zie DROll.

KWIJTE (wvl. KWITE), V. Oudeezel. Met eene kwijte

naar stad rijdon. De kwijte zal dat wel kimnen voercn.

K\A^IJTE (wvl. icwiTp), adj. Die niets meer sclnildig is,

fr. qiiittr. Als gij betaald zult liebben, zult gij kwijte zijn.

Zoo vcel gegeven en zoo veel onti-angen, bijgevolg kwijte.

Xa twee iiren gespeeld te hebben, stonden wij kwijte. Daar

is nog cenc prul te betalen, niaar ik reken het u kwijte. Wij

zullen dat kwijte rekencn. Dubbel of kwijte spelen, fr.

fouer (I quitte oil H double . Ik heb het hem reeds h.ard

doen uitboeten, maar het is nog niet kwijte, ik reken het

nog niet kwijte. « Midtsdien zijn de selve besitters qui/te

van alle ander kosten. » (Deelboeck v. Lande v. Vr^'en.)

— Dit ku'i/te is bij ons geheel verschillig van k-fi/'t,

beroold van lets. Men zegt : Hij is zijn geld kwijt, maar

nooit Hij is zijn geld kwijte. En wederom zegt men : Ik

relcen u die schuld kwijte, maar nooit : Ik reken ii die

schuld kwijt.

KWIJTELEN (wvl. kwitelen), kwi/telde, heb gr-

kwi/teld, o. w. Kwedelcn, gawuiller. De vogels kwijtelen

in de boschagie.

— Ook Kwietelen.

KWIJTEN (wvl. KAViTEN), hi'cet, gekvetcv, b. w.

\'iiliiien5rn. iiakomen. Zijne phchten kwijten. Eene belofte

kwijten. . kk bid ii dat ghy u belofte qwyt. •>

(J. Vande-

velde.) ' Zijne kloosterbeloften Invytrn. (P. Mallants.)

« Mvncnwevnsch vilt quyten. - (Ed. De Dene.) > Den eedt

quvten. / (Scliriftuerlycke liedekens.)

— Weil, zegt dat men dit woord in den bedrijvenden

zin niet meer gebruikt. In Vlaanderen wel.

—KWIJTEN, z. Af-.

KWIJTENIS [v. vl. KVWTENESSE, zie IJ), v. Kwijting.

De kwijtcnis van zijne plichten, van zijne schiilden. c Is

ghehouden, in quictenisse van zijnen eedt, hem te vyi,dcn

oj- alle vergaederingbe. »(Cost. v. Veurne.)

K\WIK, o. Een wakker levendig kind, ventje of vrouw-

ken. Een kwik van een kind. Is dat een kwik, 't is nooit

gerust.

— Kil. Quick, animal; itifans, spiritus et spectrum.

— « Een dine is nocht-rns seer te niisprisen, datmen

sommige beelden maect van heilighen, in sulcken fatsoeji

van habiten, al oft si gheweest hadden die waerlicste sol-

ende quicken diemen sonde connen vinden. » (Th. v;i:!

Herentals.) « Kiesende Jan Pn.mcel, Jan Bou'Je, Rachen

van Herzeele ende Pieter Vanden Bossche, voor haerlieder

nieuwe capiteynen, als wesende die vier vroomste, str.rfste

ende hasardeuste quicken vander stede. » (N. Despars. II,

bl. 503.)

KWIKKELEN, kwikkelde, gekwikkeld, b. en o. w.

.Schokkcndc \vil;kelen . Een vogeltje dat den steerl kwik-

kelt. De kat kwikkelt haren steert als zij gram wordt. '. Zijn

steert k-wikkelde lyk of de leeuwen doen als zy iemand gaen

vcrschcuren. » (***)

KWIKKEN. l~imktc, gekwikt, b. w. Verfoelien, met

foelie beleggen, fr. e'tamer. Eenen spiegel kwikken.

—KWILLE, z. Dauw-. Vgl. -koole en -kou\\-el.

KWINTE, v. Zie de Wdb.

— Eene kifinte scheren, kijven en scheUlen. Zie SCHE-

ren.

kWINTE iwvl. KwiiNTE, zie ind), v. Bij zeevisschers.

Eene gcule waar men vischt, drie uren noordwest van

Oostendc, bewesten Toria die er aan houdt. De geule van de

Kwijnte. De hinderbank en de zeebank van de Kwijnte.

De geule binnen de Kwijnte heet het Ncgenvaam.
— KWINTEBANK, m. De zeebank van de Kwinte, lig-

gcnde lusschen den bank van Middclkerke en den Builen-

ratel.

KWINTEN.
— Kwinten tegen kwanien slaan, schertsende gezeid

voor Knoezelvoeten. Zie knoezelen.

KWISKWAS (wvl. laniSKWAS, zie ind), m., mv.

ku-isiieassen . DrinKcbroer, lichtmis, kwistekole. Een kwis-

kwas van eenen vent. Die kwiskwas zal wcldra arm zijn. Hij

is een kwiskwas.

— Gek, gaai, kwibus.

— KWISKWASSEN, ku'iskwaste, heb gekwiskwast, o. w.

Kwiskwas zijn, lichlmissen. Hij heeft geheel zijn leven

gekwiskwast.

KWISPEL, ni. Drinkebroer. ZieKWAST.

—KWISPEL, z. Schoer-, Spaars-, Speers-.

-KWI SPELEN, z. Af-, Uit-.

KWISTE, v.Wordt veel gebruikt voor Twist, kwestie.

Ir. querelle. Met of tegen iemand kwiste krijgen, maken of

hebbon. Zij kregen kwiste voor eene prulle van niet. Eene

kwiste vereffenen. In kwiste vaneen scheiden.

— Vandaar Kwistemaker, Kwistestoker, Kwistezoeker.
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KWISTE, v., bij Kil. OwiH, pro/iisw, perditio, ilissi-

patio (verkwisting).

— Te kwiste brengen, verkwisten. Hij brengt al zijn

goed te kwiste. Zijne gezondheid te kwiste brengen in

drank en baldadigheid.

Kercken, cluysen, cloosters bracht ghif te yjiiste,

(A. Biins.)

— Te kwiste komcn, te kwiste gaan, vergaan, verloren

gaan, te leur gaan . Dat huisgezin gaat te kwiste. AJ zijn

goed is te kwiste gegaan (bij gebrek van zorge, door over-

daad, enz.). Het komt al te kwiste in een huis waar geenc

spaarzaamheid en zorg\'u!digheid is. Hij zag het al te

kwiste komen. « Daer gheen eandrachticheyt en is, daer

gad het al te ba^iste^ endc verloren. » (A. Adriaensens.)

« Dater al te quiste ende verloren ghinck, » (X. Despair.)

» Vele ghinghen te nieten ende te quisten van die pestilen-

tie. » (Id.) « Eene schoole maken van arme knechtjens, die

achter stralen veiloren loopen ende te gtiiste gaen. » (Z. v.

Male.)

Myn iuecht en mijn MTiecht gaet heel te qiciste

As, verrotte spanen;

mijn oogen die zijn altijt vol tranen.

(A. Biins.)

Sine kynder^rtt'« te quiste

Ghelyc enen miste.

(Maerlant.)

En noyt man horde, sonder waen,

Vole also te quiste gaen,

Ende dwinen, ende riesen,

Ende sufFen, ende haer ere verliesen,

Also die vulejueden daden. (Id.)

— Te kwiste zi/'n, te kwiste gebracht zijn, te kwiste

gegSan zijn. AIs hij zag dat nil al zijn geld te kwiste was.

Dat huisgezin is geheel te kwiste.

— Te kwiste laten gaan of loopen, enz. Hij laat zijne

\Tuchten te kwiste gaan. Niets laten te kwiste gaan. . Al-
dacr zy xl quarteelen roo wijns den boom in sloughen ende
zeer vilcynelick te quiste lieten loopen. » (N. Despars.)

— Te k-ioiste Itelpen, doen vergaan, vernielen. « 'k Zegge
dat vreemd volk moet hier weg. Ze zuUen 't hier al te

kwiste helpen , met hunne nieuwigheden. » (A. Duclos.)

— Ten kwiste besteden, ten oorlooze besteden. « Botst

onze aalmoes tegen het steenen hart der ondankbaarheid
;

ofloopt zij verloren in de luie handen der geveinsde beboef-

tigheid, — evengauw schijnt ons het liefdewerk ten kwiste

besteed, en onidat wij er het genoegen niet van smaken,

berouwt het ons schierhetzelve gedaan te hebben. > (L. Van-
haecke.)

KWISTEKEERSE, KWISTEKOLE, v. Door-
bicnger, verkwister, fr. prodigue, dissipatenr. Die jonge-

ling is eene kwistekeers. Die kwistekole helpt zijne ouders

in de armoede, Eene leelijke kwistekeers van eenen vent,

van fen wijf. « Omtrent zes duysent ballinghen, dootsla-

ghers, rutfianen, dooghenieten, appelopins, quistecolen, res-

peelen , ende allerande andere quaetdoenders.
»
(N. Despars.)

— Deze woorden, van dagelijksch gebruik bij de Vla-

mingen, staan bij Kramers niet.

KWISTEN, b. w. Te kwiste brengen, bij Kil. inuti-

liter effundere. Kind, ge meugt het eten niet kwisten.

KWISTERIJ, v. Kwisliging, verkwisting.

Tracht sonder kwistery met eere mild te syn.

(^^aelande.)

KWITEM, m., met de stemrust op k-wi. Hetzelfde als

Kwidam. fr. quidam.

KWOLSTEREN, o. w. Zie kwalsteren.

—KYRIEN, z. Samen-.

KYRIOLE, V. Zie KRiOLE.
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i-/ • Te Brugge, te Hooglede, te Cassel en in eenige

andere plaatsen, worden de korte klinkers e en a, staande

v66r de letter /, uitgesproken e als a, en a als o. Dus :

Melk — malk, Kalk — kolk,

Elk — alk, Vallen — voUen,

Vel — val, Palm — polme,

Belle — balle, Halle — hoUe,

Kapel — kapalle, Hall — holf,

Helpen — halpcn, Kalf — kolt,

Elve — alve, Balk — bolke.

Wei — wal, Maerl. wale.

Zoo lets hceft ook plaats m»t de c voor de r in veel

woorden, b. v.

Gers — gars; Berm — barm; Hert — liart; Smert —
smart ; Kerte — karte.

— De /verwisselt dikwijls metde r :

Vlegel — vleger; Sleiitel — sleuter; Vendel — vender;

Lavendel — lavender; Karpel — karper; Schorseneel —
schorsoneer; Brandel — braiider; Sindel — zinder; Grendel

— grender; Bilk — berk ; Bakelen — bakeren ; Schemelen

— Schemercn ; Fleest — foreest ; Verbloeien — verbroeien ;

Olillamme blj Despars, — fr. oriflamme ; 1. Apostolus —
fr. apdtre; 1. Cnpttnlum — fr. chapitre. — Zie onder

KRUTTEL.
— De / verwisselt ook met de n, b. v.

• Azijn — azijl; Kern — kaerle bij A7/.; Snenzen —
slenzen; Spinnebezie — spUlebezie; Midden — raiddel;

Knippel — klippel; fr. Navet — lavette.

— De metathesis van / en r is ook geraeen in onze

spraak. Zie daar voorbeelden van onder het woord meta-

thesis.

— De / in 't begin van eenige woorden uit het fr. over-

gewaaid, is uieLs anders dan het fransche lidwoord /', le, la,

dat meegewaaid is. Dus :

Laget — fr. lejais; Lavoor — fr. I'ivozre; Laweit — fr.

I'aubade; Lazerole — fr. Vazerolier ; Lomber

—

h.Vombre.
— De / wordt in de uitspraak somwijlen onderdrukt,

bezonderlijk in Fransch-Vlaanderen, b. v.

As voor als ; Azoo — alzoo ; Haf — half; Leek — leelk,

leelijk; Makander— malkander; Wuk, wek — wulk, welk;

Zuk — zulk.

LA, v., mv. loan. Wordt gezeid voor Laag. Eene la

steenen (in eenen muur), fr. une assise

— Zoo nog : Bolletra — boUetraag, en Va — vage

(kaaksmeet).

LA, LADE, v., mv. loan, vklw. laatje. Behalve de

bet. van fr. tiroir, layette, heeft in Fransch-Vl. dit woord
synecdochice nog de bel . van KofTer, schapra, latafel. Eene
la vol kleederen vervoeren . Het slot van eene la.

— Ge schudt nut de lade, zegt men aan iemand die het

getal van iets al te veel vergroot, die beweert dat er veel

meer zijn dan er waarlijk zijn.

—LA, —LADE, z. Geld-, Weef-, Zout-.

LAADSEL, o. Ladmg, vracht, fr. chargement.

— Hetgeen men in den loop van een kanon of vuurroer

propt, fr. charge. Een half laadsel. Een dubbel laadsel.

— Bezinksel van vocht aan de wanden van het vat kle-

vende. Er is veel laadsel aan die flesschen.

— Etter van eene wonde.

LAAG, LAGE, v., rav. lagen. Bij landb. Aantal

sdiooven die men in eens op den derschvloer schikt, om
het graan uit te derschen, fr. airee. Eene laag aauleggen,

oprapen, keeren, afderschen.

— De gcpijpte schroode van eene vrouwemuts rond en

boven het voorhoofd, Eene muts met twee, drie laagjes. De
dibbeu dragon genieenlijk mutsen met ee.". laagsken.

— Kie VERLAGING.

— Het is al gemaakte lage, zegt men als er iets kwaads

berokkend is tegen iemand. — Vgl. Iemand lagen leggen,

fr. tendre dcs pic'ges.

—LAAG, —LAGE, z. Dering-, Doo-, Dood-, Euzie-,

Kant-, Kop", Kraai-, Strek-.

LAAI, m., meest vklw. laaitje, laaiie(ii, en ook Idketje

ivgl. Aai, wiens deminut. o. a. ook aaikcn en aaksken is).

Streeling met de hand, fr. caresse. Het kind gaf haar een i

laaitje.

LAAI, m., zonder mv. Hetzelfde als Haal in den zin van '

fr. elan. Zijnen laai halen (zijnen haal nemen, £r. prendre

son elan) . Hij haalde zijnen laai om over den gracht te

springcn, om ergens hard op te slaan, enz.

LAAI, m. (niet v. bij ons), zonder mv., vklw. laaike)n.

laaitje. Het vlamraen van 't vuur, flakkerende vlam. Hcl

huis stond in vlam en laai. Men zag in de verte den laai van

den brand. De pot hangt in den laai van 't vuur. Een laai-

ken maken (een vuur doen vlammen) om zich te warmen.

Een huis in laaie zetten (fr. ineendicr). De zolder stond in

laaie. «. Hy zacli den roock ende de lay alomme upgaan

van den brande. > (N. Despars.)
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Trockt gy u dan niet aen wiens huysen dalter branden,

Indicn gy by de laey u lustigh warmen mocht?

(P. Devynck.)

Lact nu huuUjlussclicn den biandighcn Incv.

(Ed. De Dene.)

LAAI, adj. Lui, yaddig. Een laaie vent. I,aai en onacht-

/aam zijn. — Vgl. LOi'RELAAIEN.

— Aangezien onze klank ?«' bij de Oost-Vl. verandert in

aai, zou dit w. laai de oost-vl. vorni niet zijn van lui, die

in ons dialect geslopen is God wcet lioe? Docli Kil. heeft

Loy, d. i. luy,^;^.??-.

— LAAiAARD, m. Luiaar J. Vgl. lauwaard.

LAAIEN, b. en 0. w. Hetzelfde als Laden, fr. charger.

LAAIEN, laaide (wvl. 00k laaidege, zie imperfect),

heh gelmiid, (fvl. I'laaid, zie GE), o. w. Hevig vlammen. De
vlammen laaiden. Vuur maken dat het laait. Het huis

stond te bianderi en te iaaien. « De keersse laeyt. » (J. de

Harduyn.) « Daar laaide een geestig vierkea in den heerd

en daar stond een kommeken in de asschen. s (K. Calle-

bert.)

Sal hem duucken meer te laeycn

Dan de sonne die baer raeyen

Schiet op een kiistaelen g)as. (A. Debuck.)

— Fi5. Ontsteken zijn van giamschap, I. ird inflammart.

Hij laaide. fr. ii elait fun'eiix. Laaien van woede. Mijn

bleed kookt en laait van gramsclipp.

— Sprek. van een rood kleur dat al te hevig is. Een
laaiend aanzichi, fr. lui visage trcs roil :>e (\\clz\) natuuvlijk,

hetzij door drift). Zijn haar btait, fr. // a les cheveux rouges.

— Sprek. van spij^en die gloeiea in d^n inond of in de

maag. Mijn mond laait van den peper. Het laait en brandt.

Mijn mage laait van de zode, fr. j'ai le fer-chaiid.

— V?n hefde branden.

Den windt van trooste in Izeylken wacijde

Therte vie. cli laeijde in liefs aenscliijne,

Myn bijsijn sijnen gheest gheheel verfraeijdc,

Als ic van hem draeijde, twas hem zout als brijne.

^A. Biins.)

—LAAIEN, z. Af-, Door-, Om-, Op-, Over-.

LAAIEN. laaide (wvl. laaidege), gelaaid {{\\. elaaid),

b. w. .Streelon, zachljes mei de hand sivijken, fr. caresser.

lemand de wangeu laaien. / s men eeae kat laait bcgint zij

te Sf innen.

— Liefkozen, vleieii, vcitwee'elen. lemand Ia.aien om
irts te verkrijgen.

Dus wo'dthy a's een lixnd gheiaeydt,

Die met een app?l wordt ghepaeyt.

En niet en weet dat het ve.licst

Als 't krieckcn voor ducaten kiest.

(A. Debnck.)

—LAAIEN, z. Lcere-. Zie la.vi.

LAAIER, m. Pook of stookijzer, )r. attisoir, om het

vuur te doen vlammen in den heerd, met de brande-ide

houtblnkken te scheuren, bijeen te sehikken, enz. De laaier,

dien de bakkers gebruikeii, is veel langer om het vuur iii

den oven op te jagen. De laaier stond in den hoek van den

heerd. Brandels en laaiers. « Pee en Tree en wilden niet

si)reken tegen malkaer : 't was al drie dagen : eindelijk

Tree pakt een sulfer, ontsteekt ze, en zoekt en zoekt en

zoekt; als de sulfer op is, ze ontsteekt nog eene, en zoekt

rond den heerd, op het rookbankske, bachteu den lacyere,

opde zoutlae. Maer Tree, zegt Pee eindelyk, wat d

zoek-je daer? — Sprake, zci Tree — en 't was effen. »

(G. G.)

— Vuursopstolcer, fr. attiseur, excitateur, boute-en-

train: sprek. vooral van iemand die, in kansspelen of in

verkoopingen, belast is om door zijn voorbeeld de anderen

tot spelen of koopen op te wekken, en er, zoo men zegt,

het vuur in te stekeu. Er waren in de venduwe twee of drie

laaiers die,', compaks en in verstandhouding met den ver-

kooper, g^durig het bod opjoegen, zoodanig dat er niemand
lets koopen kon onder de weerde. De teerlingspelers, enz

.

hebben gemeenlijk eenen faaier (fr. compere) die, volgens

afspraak, komt spelen en winnen, en dan met die schijn-

bare winst henengaat : waardoor de omstaanders bekoord

en uitgelokt ook de kans wagen, doch gemeenlijk veel ver-

liezen. De laaiers zijn eene soort van bedriegers, en hunne

doening is hatelijk en ecrloos. Zij hebben den zet-maar-op

zijnen laaier in 't kot gesteken.

— Wordt schertsende gezeid van iemand die zeer rood

is van aanzicht of van haar; anders ook Gloeier.

LAAIIJZER (wvl. L-\ai-izer), o. Oud versleten

plaatijzer, zooals stoven, buizen, enz. die te verre versleten

zijn om nog te kunnen vermaakt worden. Dat is maar goed

meer voor in 't laaiijzer. Vijf honderd kilos laaiijzer. Het

laaiijzer verkoopen

.

— Te Brugge zegt men La-izer (met den helderen klank

van a), en men verstaat er door Al onbruikbaar ijzer, hetzij

oud en versleten, hetzij brokken en snipperlingen van goed

ijzer, dat men in de la of lade werpt.

LAAIING, V. De daad van laaien in den zin 1° van

Streelen, 2" van Vlammen, 3" van Laden.

— Lnaiing van de maag, 1° overlast van eten ; 2" zode,

fr. fer-ciiaitd.

LAAIVIER, LAAIVUUR, o., vklw. iaaivierken.

Laaiend viiur, vlammend vuur, fr. fen flambant. Bij een

laaivimr zitten. Een laaivier maken. « Rond den heerd

zaten drie kinders op hunnen hrdc te warmen aen een laei-

vicrken. » («*)

LAAK, LAKE, v., mv. laken. Hetzelfde als String-

gtacht, g.acht in den akker om het water af te trekkcn.

— Kramers heeft Laak, v., riiiiseaii qui nait des eaiix

de bruvire. — Kil. Laeck, lactis. « Een laeck het welck

seer diep en visch-ryck is. » (B. Surius.)

— Zie STRING GRACHT.

LAAN, LANE, v. Dreef, fr. allee. Zie de Wdb.
— Grazige dreef, laage en smalle weide of garzing. Een

I.aantje maaigras.

— Ondiepe gracht of lange smalle leegle dwars door de

bilken of weiden. De lauen zijn met gras begroeid en

dienen als eene zijpte om het regenwater van de bUken ;S te

leiden naar de grachten of zwinnen. Des winte s zijn de

lanen \nil en modderig, en 's zoniers liggen zij droog.

— Watergracht in de hnnenbleekerijen. Het is met het

water uit de lanen dat men het lijnwaadbesproeit. Er was

bijkans geen water meer in de lanen. Die lane is te breed

om er over te springen

.
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— zonder mv. Soort van riet dat in de grachten groeit,

anders ook Spoelpijpriet, en in de Wdb. Dekriet genaamd,
fr. roseau. De halnien van de lane zijn weinig dikker dan
de koornhalmen, groeien hoog en dragr.n eene dikke pluime
van boven. Het is vooral hetgeen de wetenschap arundo
phragmites L. heet. Eenen koornschelf met lane dekken

.

Delane uit de zwinneu afmaaien.

LAAT, m., meest in 'I mv. gebezigd. Gang, doorgang,

conduit, Ir. passage. De dief kent al de laten van dat huis.

— Dc conituitcn en de laten, tautol. Hij weet al de kon-
duiten en de laten van dat gebouw, van dat paleis. Ik 2al

er u de konduiten en de laten van leeren.

—LAAT, z. Uit-.

LAATLIJDENDE (wvl. laatlii:nde, zie -ien), adj.

Nalatig, onachtzaam, niet bezorgd, fr. negligent, insoicciant.

Hij is een beetje laatliende. Die goede zaken wilt doen,

mag niet laatliende zijn. Ledig en laatliende jongeling.

LAATLINT (wvl. -liint, zie ind), o. Lint om de

wonde van cenc bloedlating te verbinden.

LAATSCHROODE, LAATSCHROO, v., meerv.

laatschrooden, laatschroo'n. Strook lijnwaad of breed lint,

waarmede men, na eene aderlating, den pulm vastbindt

op de wonde; anders gezeid Laatlint, en in de Wdb. Laat-

band, Laatwindsel.

LAATST (wvl. LATST, letst, en lest), superl. van

Laat. Het is het latste. Hij is de letste aangekomen.
— Ten lan^en laatste (wvl. ten langen tatsten, ten lange

Iftsten, ten lange lesten), eindelijk, na veel vertoeven. Hij

heeft het ten langen laatste bekend. Hij is ten langen laatste

gekomen. Hij zal ten langen laatste nog burgemeester wor-
den. « Godt doet synen boeck ten langhen lesten open. »

(J. de Harduyn.) « Al waiter oyt op der aerden ghekommen
is, al schynt 'et somwylen wal langhe tyden te dueren, ende

eenighsins vry te wesen van de verderiTenisse, niet te min
ten langhen-lesten het vergaet ghelyck eenen verdwynen-

den roock. » (A. Debuck
.
) « Den boom is ten langhe lesten

door het ghewelt der winden omverre. » (P. Mallants.)

« Want u is, ten langhen lesten, gheboren den Messias. »

(Icnnin.)

Dus ten langhen langhen lesten

Raeckte Xoortjen cock aen boordt.

(L. Vossius.)

— Tot het laatste stcksken, zie STEK, 2°.

—LAATST, —LAATSTEN, z. Over-.

LAATTE, V. De uur van den dag, de tijd dien de hor-

logie wijst. Welke is de laatte op den torre (hoe laat is het

op den toren)? Geef mij de laatte van uw uurwerk (zeg hoe

laat het is op uw uurwerk). Weet gij de laatte niet van den

zonuewijzer Van tijd noch laatte weten.

—LAAT-WETEN, z. Goe-.

LABAAIE, V. Eigendijk Ruime maaltijd, feestmaal,

fr. banquet, repas copuux, Kil. Labbaeye, epulnm. Ed.

De Dene, zoo 't schijnt, gebmikt het onzijdig : « Dus heb-

bende van deegs zi/'n labaey ghehadt » d. i. zijne voile

bekomst geeten.

— Het Alg. VI. Idiot, zegt : «Labaai was, in 't voorma-

lig bisdom van Antwerpen, eene samenkomst voor mans
en vrouwspersonen, waar men, onder voorwendsel van

tamen te werken, als spinnen, naaien, enz. om het licht te

sparen, zich daarna vermaakte in brasserij en fikfakkerij. >

Dit misbruik bestond ook in Vlaanderen, en werd, onder
den naam van labaismus strengelijk verboden in een decreet
van de Bisschoppen van Belgie te Brussel vergaderd, den
21 april 1697.

— Het woord labaaic, met den klemtoon op de tweede
' gieep, heeft nietsgemecns met het ww. labben; maar 't is

hetzelfde als laaie waarvan het gevormd werd met eenen
lasch in den grondvorm (1-ab-aaie) ; zie fladakken. En
wat is laafe? Kil. heeft laede in den zin van plank, dik
bord, I. tabula, asscr : derhalve gis ik dat laede ook gebe-
zigd wierd in den zin van disch, 1. mensa,,e\ea als bank en
tafel, vanwaar de ww. banken, tafelen, fr. banqueter.
— L.\BA.^IEN, labaaide, lieb gelabaaid, o. \\. Eig. Ban-

ken, tafelen, fr. banqueter.

— Zulk eene avondff.est bijwonen die bij de Belgische
theologanten gekend was onder den naam van labaismus.
— Men zeide ook Labeien

.

LABAANSCH, LABENSCH, adj. Wordtgehoord
in I.abaaiische kcrrze, Labensehc keerzc, gaskoenjekeerze,
fr. guigne.

LABAT, o., mv. labalten, vklw. labatje, klemt. op bat.

Witte marbel om mede te spelen . De labatten te Brugge
heeten lavoorcn in 't Kortrijksche, ennworen teMoorslede.
— Het komt van 't fr. albdtre, lijk Lavoor van 't fr.

h'olre.

*LABBAEYE, bij Kil., zie labaaie.

LABBEDEI (met den klemtoon op del), ni.Sul, dwaas
en onnoozel mensch, (r. benc't, nigaud. Het is een oprechte

labbedei. Gij labbedei dat ge zijt.

-J- Men zegt ook Lobbedei, en, vol<,ens het Alg. VI.

Idiot., te Maastricht Labbcdie. Het laatste deel van dit

woord, dei, beteekent drek L>ij ons. Vgl. V-ahhekak, dat in

de Wdb. staat.

Prince Lobbedei was ec-n djenle man
En een -djente man was hij :

Hy had een paruikske van coreuten an,

En een broekske van geerslen bry :

Hier een stoel

En daer een sloel

En op ieder stoel een kussen :

Maetjen, houd ie kinnebakske toe,

Of 'k slaen der een pannekoeke tusschen.

(Oud kinderrijmpje uit R. d, H.)

LABBEDifiZWIER (met den klemtoon op zwier),

m. Lamlendige lummel, lompaard die slingert met armen

en beenen, in gang en houding, fr. hoinme degingand^.

LABBEN, m. Lummel, sul.

LABBEN, labde, gelabd, b. en o. w. Slabben, fr.

taper. De bond labt. — Meest gebruiken wij 't frequent.

Labbercn.

LABBERACHTIG, adj.Wordt gezeid van het -^voAer,

als het vothtig en warmachtig is. Labberachtig weder. Lab-

berachtiL;e wind. — Vgl. Lauw, laf.

LABBERDAAI, m., klemt. op daai. Een slag met de

hand, kaaksmeet. lemand eenen labberdaai geven. Eenen
labberdaai krijgen.
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LABBBREI(E, v. Hetzelfile als Labbei, snapsler, fr.

babillnrde.

Syt gy geene labbctive ?

Gy vertelt, ik weet niet wat,

Al (le maeren van de stad.

(Vaelande.)

— LAWiERF.iEKJj, V. Gesnap, gebabbel. « Die sich heb-

ben laeten vangen aen de labherfverye van den hoogdra-

venden dichter Le Plat. » (Vaelande.)

LABBEREN, labberd^, gelabberd, b. en o. w. Fre-

quent, van Lalibon, d. i. slabben, likken, fr. Inpcr. De bond

labbertals hij driiikt. De bond labberde 't water uit den

schotel.

— Verders van iemand die drank of lepelspijs op eene

onz'ndelijke en slordige wijs opslurpt, anders gezeid Slob-

bereu.

— Atl. Labbcraar, labbering, enz.

—LABBEREN, z. Uit-.

LABBERIG, adj, Hetzelfde als Labberachtig, lauw-

aclilig, s[)rek. van het weder. Een labberig windje.

LABBERLENTE, v. Zie laberente.

LABEIEN, o. w. Zie labaafen.

LABENSCH, adj. Zie labaansch.

LABERENTE, v. Eig. hetzelfJe als 'iix.labyrinthe.lr^

't gebraik zoo vlcI als Besloramering, moeilijkheid, netelige

toestand. In laberente zitten. In de laberentcn zitteu. Ik heb

hem nieerniaals geholpen als hij in laberente zat. — Men
zegt ook Labberlente.

LABEUR (met den klemtoon op benr), o., zonder mv.

Kig. hetzelfde als 't I. labor, fr. /«*«(;-, moeite, arbeid.

» Dat zylieden zouden rusten van huerlieder labeur » re-

quicscant a laboribus. (C. van Dordrecht.) « Zo arriveerde

die armye met groot labeur ende veel dangler in S\Tien. ->

(N. Despars.)

— Doch meest in den zin van 't r. labour, omwerking

van den grond met den ploeg of met de spade, bebouwing

van 't land. Licht labeur. Diep labeur. Dobbel labeur aan

.

eenen alcker geven. Eerste, tvveede, derde labeur. Halt

labeur. Vol labeur. « De helf\rinninge is een recht van te

profiteren de helft vande vnichten gewassen op sekere gron-

den; daer van de settingen worden ghedraeglien half en half,

by den bedryfver ende den eyghenaer; alhoewel den Eyge-

naer niet en heeft te contribueren in dricht, s.aet, vette,

nochte labeur. » (VI. Setting-boec.)

— De hoeveelheid lands die iemand in bebouwing heeft,

anders gezeid Gebruik. Die boer heeft een groot labeur,

heeft maar een kleeu labeur, een schoon labeur.

—LABEUR, z. Winter-, Zomer-.

LABEUREN, labeiirde (wvl. ook labcurdege, zie

iMi'ERFEci), gclabeurd (fvl. elabeurd, zie GeJ, b. w. Be-

ploegen, bebouvven. Een land, eenen akker labeuren. « Dezen

pleyn indien hy ghelabeurt wiert, soude rruchtbaer zyn. »

(B. Surius.) « De aerde labeuren, den wyngacrt snoeyen,

oft eenighe ambachten doen. » (Id.) « Die de goederen t'sy-

nen profyte heeft gelabeurt, besaeyt ofte andersints heelt

bedreven ofte doen bedryfven. » (VI. Setting-boec.)

— Fig. « Het kruis dat ze Jan gaf en de paternoster dien

zij in zijn handm stak, bevrochten en labcurden Jans herte,

en 't diep ingedolven religiezaadje kreeg lucht en 't school

keeste.»(K. Callebert.)

— All. I-abeuring, Labeurder, enz.

— Oud fr. labcnrer, nu labourer.

LABEURLAND, o., mv. labeurlanden. Bouwland,

ploegland , fr. terre de labour.

—LABUIS, z. Babberlabuistjes.

'LACE, bij Kil., zie leisei,.

—LACH. z. Galfer-, Uit-.

LACHACHACH, m. Gelach, fr. eclat de rire. Het

was een lachachach zonder einde.

LACHACHEN, o. w; Luid en veel lachen. Ge moet

zoo niet lachachen, dat betaamt niet. — Zie onder fla-

DAKKEN.
— Den imperf. en 't deelw. ken ik niet.

LACHDING (wvl. lachediingejV, zie dingejj), o.

Een ding, eene zaak om te lachen, fr. chose pour rire. Het

is geen lachding (het is niet om te lachen, het is eene ern-

stige zaak) . Al wat ik zeg, hij neemt het al voor lachding.

Het is ma.ir lachding.

LACHEN, loegea loej, heb gelachen, o. w., r. rire.

Zij loegen dat zij schokten. Ik loef mij bijkans zwart en

blauw. Hij was misnoegd omdat wij loeven.

De lykaerd loechnieX 's.mans regtzinnigheid.

(J. B. Decorte.

— Lachen li/k een houtspecht, al kakelende lachen.

—. Lachen li/k eene paptaart, zie P.\PTAART.

— Zich sluts lachen, zie sr.UTS.

— Al lachen op een stoksken gebonden, zie STOK.

— Den doom uit z^'ne oogen lachen, zie doom.
— Lachen en greten, zie GRJiTEN.

— Wij zijn verre van lachen, zeide briiid, en ze krcesch

zie KRIJStHEN.

LACKER, m.. meest vklw. lachertje. Scherts, klucht,

fr. plaisanterie. lets zeggen voor een lachertje, fr. dire

quelque chose pour plaisanter, pour rire. Neem het niet

kwalijk, 't was maar een lachertje. « Potjes en pannekes..
,

tot scherven van tailloireu toe, wierden (in die verkooping)

met een lacherkcn ook s.xn den man gebracht. »(K. Calle-

bert.) — Zie -EX.

LACHMARKTERIJ, LACHEMARTERIE, v.

Jokkernij, kortswijl, fr. badinage, plaisanterie. Het is al

maar lachmarkterij. — Zie .markt.

LACHPITJE, LACHPUTJE, o. Lachkuiltje, fr.

fossctte gc'tasinc

.

—LADDER, /.. Trap-. Doch zie leer(e.

LADE, V. Zie LA en de coinp. aid.

LADEN, laadde, heb oi ben gelaad oi geladcn (wvl.

liidde en laddege, gelad <tn gelaan, zie KLA.VKVERK.), o. w.

Wordt gezeid van vocht wiens bezinksel vastkleeft aan de

wanden van 't vat. Die roode wijn laadt geweldig. Die

flesch is gelaan. — In dezen zin zegt men ook Aanladen.

— Vruchten dragcn, sprek. van gewassen. Hoe mecrde
erwten gemest zijn, hoe meer zij ook laan zuUen. Die appel-

boom is wel gelaan.

— Etteren, dragen, sprek. van wonden. Eene wonde die

laadt.

— Ergetis aan gelaan zi/'n, met iets zijne voile vTacht

hebben, den last gevoelen van iets dat men draagt. Hij is

aan die zaak krom gelaan. Hij heeft het bestier van die ge-

meente gevraagd, en nu is hij er aan gelaun.
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—LADEN, z. Mis-.

LAECK, bij Kil., zie LAAK.

LAECKE, bij Kil., zie xaken(e, v. , eu LEEKE, v.

LAECKESNIJDER, zie iakexsnijder .

LAEY, /if ixM, 3-.

LAP, LAFFIG, adj. Zwoel, fr. pesatit, e'touffmU. Lai
LCI . Een lafii; zoraerd^^g. Laffig weer.

— LAFFE, z. Bar-, Ber-, Par-, Per-, Por-.

LAF FEN, bij Kil., zie lee\'eren, 3".

LAFFIG, adj. Zie LAF.

LAFTE, V. Lafheid, zwoelheid van het weder, fr. air

moil et-fesant. Er is groote lafte vandage. Die lafte maakt
mij zwaarmoedig.

LAGE, V. Zie l.\.\g en \t:rlaging.

—LAGE, Z. —LAAG.

LAGET, o. LAGETTE, v., met den Wemtoon op
get. .Sonrt van harde steenkool, bij Weil, git genaamd, fr.

jais, jniet, 1. gaoates. Zwart lijk lagette (uit der mate
zwart, fr. twir comme jais). Zie aget.
— Kil. Aghet, Ghet.

LAGIJZEN (\rvl. iagizen, zie ij), lagi/sde, heb gela-

e'/sii, o. w. Ai;ij« speler, andenvat spclen. Zie .\Gljs.

LA-IJZER?, o. Zie LAAnjzER.

LAK, o. Bniinroode halfdoorschijnende vaste bars die

voortkomt van boomen in Indie, en die bij de schilders veel

gebruikt wordf , fr . laque.

— Verders alle vaste glansverw of vemis met krijt of

ameldom gemaakt. Rood, blauw, groen, zwart lak. Een
sclienkbord met geel lak geschilderd. Eene deur met een

ijzeren krikkeljoen in zwart lak geverwd.

— Zegellak, fi. cite a cacheter. — Het deminutief fofo-

ie{n, lakjc, wordt bij ons overal gebruikt in den zin van

Ouwel, fr. pain a cacheter. Eene doos lakskens koopen.

Eenen rouwbrief met een zwart laksKen sluiten. Het ww.
laiken bet. insgelijks Ouwelen, h.ferincr (une lettre) a-c'cc

un pain a caclteler.

—LAK, z. Vier-, Vuur-.

LAKAAIE, v., klemt. np kaat. Overdraagster, klap-

spaan, verklikster, kalijne, vrouwmenscli die met aan-

klachten en kletspraatjcs tracht in de gunst te stean van de
overheid. Het is eene ellende op de gemeente waar de gees-

lelijkt of werclJlijke overheden naar de lakaaien luisteren.

"Wacht u van die lakaaie. Die lakaaie loopt het al zeggen

wat er hier gebeurt.

— Vgl. fr . laquais. Doch is 't raisschien voor laaie met
een lasch in den giondvorm [l-aJt-aaie, zie FIJUDAKKEN),

van het ww. laaien, d. i. streelen, vleien ? Vgl. Fladakke,

dat juist op dezelfde wijs gevormd is en ook zoo iets betee-

kent;

LAKE, V. Ziel..v.\K.

—LAKE, /.. Lijk-. Vgl. l.\kex(e en *laecke.

LAKE, bij ICil., zie onder hoofdfl.^kke.

LAKEN, o., mv. lakens. Een stuk lijnwaad, fr. tme

piece de toi'e. Een laken van raeer dau honderd ellen, Een
laken afweven in veertien dagen. Met een laken naar de

niarkt gaan. Een laken koopen, verkoopen. Fijne lakens.

Grove lakens. Een laken rollen (het in eene rol maken als

het afgeweven is). De lakens meten.
'— Beddelaken, fr. drop de lit. Lijnwaden lakens. Ka-

toenen lakens. Versche lakens leggen. In slechte lakens

jitten, fr. etre dam de beaux draps, dans une situation

embarrassante. In zijne lakens kniipen (naar bed gaan,
fr. se 7)iet/re enlre deux rf/o/i). lemands lakens wasschen

(op zijne gezondheidsherstelling drinken. Zie lakenw.\s-
SCHING).

Gy s)'t wel tienraaal siek, Vermeep! op 't selvejaer;

Die siekten worden wy (geneesheeren) veel meer als g)'

[gewaer;

Wasc/it men de lakens, 't is ons geld 't gene alles doet.

't Is schande ! hoor, Vermeep, syt eenswegs siek voor goed

.

(Vaelande, kneepdicht .)

—LAKEN, z. Ame-, Amme-, Godsvelds-, Rceuw-,

Stamp-, Thee-.

*LAKEN, oul. geiiezen, zie onder i.ijki.aken.

LAKEN(E, v., mv. lakens en laienen. Echel, bloed-

ziiiger, fr. sopigsue. lemand lakens zetten op een deel van

't lichaam. — Meest zegt men Lijklaken (en niet Liklakea).

— Kil. Laecke, h'lrudo.

—LAKEN(E, z. Bloed-, Lijk-, Lijke-.

LAKENKOOPER, m. Koopnian in lijnwaadstukken,

fr. marchoTid de toites.

LAKENMARKT, v. De marktplaats waar men de

stukken lijinvaad verkoopt, fr. marcheaux toiles. De laken-

maikt van Thielt.

LAKENMETER, ni. Beambte aangesteld om de

1 jnwaadstukken te meten die op de lakenmarkt verkocht

worden

.

LAKENSNIJDER, m. Lakenverkooper, winkelier

in woUen stoffen, fr. marchand de draps.

— Dit w., veel gebruikt, vindt men meermaals bij

Z. V. Male en elders. <- Winckeliers, laeckesni/ders, cre-

mers, caussemaeckers, kruydeniers. » (VI. Setting-boec.)

— LAKENSXijDERSwrxKEL, m. AVinkcl waar men wollen

geweetsels verkoopt, fr. magetsin de draps.

LAKEN\VASSCHING, v. Feestmaa! dat iemand

aan zijne vrienden geeft ter gelegenheid van zijne gezond-

heidsherstelling. Gij zijt nu geheel genezen, wanecr is het

de lakenwasschinge ?

LAKETISSIE, v. In eenige streken hetzelfde als

Hagedis, fr. Iczard. — Zie H^\£ETISSE.

LAKETJE, o. Zie la.\i, fr. caresse.

LAKKEN, b. w. Ouwelen. Zie onder lak.

LAKOLIE, V. Bij schilders. Lijnolie op menie gekookt.

Men mengelt lakolie in de verwen om deze in korten tijd te

droogen : 't is dan eene soort van Droogsel of Siccatief

.

LALA, bijw. Zoo en zoo, half en half, niet te best,

fr. la la. Hebt gij wel geslapen ? lala, fr. avez-vous bien

darmi? la la. Hoe gaat het met dien zieke ? Het is raaar

lala. De tijd is-lala (het is duur leven, enz.)

— Dit woord, dat geheel fransch is, met den klemt. op

de hveede greep, hoort men in Fr.-Vl.
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LAM, adj. \\'ordt bij de ambachtslieden fig. gebraikt

voor Slap, flauw, zwaU. Eene drijfveer is lam als zij te slap

is oni haren bcstemden dienst te doen. Een slot is lam, wan-

eer de veer te slap is om het schof voort te drijven. Een

mes, eene scliaar, enz. worden lam, als zij onder het slijpen

te warm krijgen en onllaten. Eene lamme plaats in een

touw, is eene plaats die al te slap en te buigzaam is ten

gevolgc van versleteiiheid, enz. Zie lammen. -.

—LAM, --. Beit-, Weer-.

'LAMB, bij Kil., zie onder lammerstap.

LAMBEREN, lamberde, heb gclamberd, o. w. Den
telgang gaan, fr. allcr Vamble. Een peerd dat lambert. Een

jicerd leeren laniberen.

— Men zegt genieenlijk Lammeren.

LAMBERGANG, m. Zie lamberstap.

LAMBERSTAP, LAMBERGANG, m. Telgang,

fr. niiihh'. Ecu pecrd leeren den lainbersta]5 gaan. Dat peerd

gaat den lamberstap.

— Ook Lammerstap. Kil. Lam en Lamb, agiius, eng.

lainh.

LAMBOEIEN, b. en o. w. Zie lamhooien.

LAMBOOI,m.,ldemt. op booi. Het lambooien. lemand

gildig lambooi geven (veel slagen geven). Lambooi krijgen

.

LAMBOOIEN, 1ambooide{fi\\. ook laiiibooiiicge, zie

IMFEKIE(~l), gelaiitbooki (fvl. elambooid, zio GE), b. w.

Hcrhaaldelijk slaan, fr. batlre. De Icertouwer lambooit de

luiiden. De zwingelaar lambooit het vlas. De sniid lambooit

het ijzer. Enz.

— De landbouwers maken verschil tusschen Lambooien

en Derschen. Derschen is het graan of het zaad iiitslaan met

den vlegel die neervalt op de liggende schooven of bondels

;

Lambooien is den schoof of den bondel, dien men in de

handen vasthoudt, neerslaan op eene plank, op eene pertse

of op eene kuip, om er aldus het graan of het zaad te doen

uitspringen. De kamiUe (fr. camc'lim cultivee) wordt gelam-

booid, en niet gedorschen . Boonen lambooien. Koorn lam-

booien. Het gelambooide koorn wordt nog gedorschen om
er het overblijvende graan uit te krijgen. Men lambooit

het koorn om het schoonste zaaigraan te hebben : trouwens

in het lambooien, 't is maar het rijpste graan dat uit\'alt, en

het wordt niet gepletterd, zoo 't dikwijls gebeurt, onder het

derschen

.

— o. w. met licbbcn. Op icmand lambooien {hem veel

slagen geven). De ezel wilde niet voort, hoe fel men op hem
lambooide.

— Men zegt ook Laniboeien.

— Dit woord is met een lasch in den grondvorm {f-amb-

ooien) gevormd van Looien, bij Kil., Loeyeu, Loewen,

Loyen, Louwen, multare, punire, verberare. Zie fl.\D;VK-

KEN.

— Lambooien heeft nog de beteekenis van Heimclijk

wegncmen, ontfutselen, fr. escamoter. Zie WEGL.\MliooiEN.

—LAMBOOIEN, z. Af-, Uit-, Weg-.

LAMBOOIING, v. Het lambooien. lemand eene 1am-

booiing (pak slagen) geven. Eene deftige lambooiinge

krijgen

.

LAME, .'.amensmiUing van Laat mij. Lame dien brief

schtijvcn. — Zie lamme.

LAMEINE, V. lemand (man ot vrouw) die lamcint,

die traag en langzaam spreekt of handelt.

— Dit woord, even als de twee volgende, heeft den kleml.

op mei, en klinkt als of men in 't fr. lantene zou schrijvcn,

dat is met eene zware e; dus mag men niet lamijne spellen

.

want ij ofji luidt bij ons als i.

— ^'gl. fr. lainbin^ lavibine.

— l,.\MElN'.\CHriG, adj. Die den aard heeft van ecnc

lameine. Lameinachtig zijn. Lanieinachtig spreken.

— LA^^EINE^', lameinde, heb gdameind (fvl. elamcind,

zie GE), o. w. Lang en traagzaam spreken of handelen ;
—

ook Klagen en kriepen zonder reden.

LAMEN, LAMMEN, LEMMEN, m. In d. volks-

taal hetzelfde als Willem, fr. O'liillamne.

Tjaeke, Simoen, vriendjc Lacmen,

Komen wy hicr ni t te saemen

Om eens vrooyelyk te syn

Met een glaske bier of wyn?
(Vaelande.)

Alle nameu

ZiJQ God bekwame
Uitgenomen

Mantcn en Lamcu.

(Volksspreuk.)

— Even als Djellen (Gilles), Wanen (Jan), Seppen

(Joseph), enz. wordt Lamen synecdochice gebezigd in den

zin van Een traagzame vent, luie en onbehendige kerel. Hij

is een rechte Lamen. Het is lijk Lamen in de vitsen (Zie

lobeen). — Ook van eenen sul, die b. v. 't kind wiegt

terwijl zijne vtouw gaat wandeleo, den kaffie ' opschinkt,

enz. — Zie ook duivei.

LAMENT, LEMENT, o., vkhv. lamcnty, met den

klemtoon op incnt. Lemmet, wieke, pit van eene keers of

lampte, fr. mec/tc. Een dik, een dun lament. Het lament

is uitgebrand. De olie doordringt het lament.' <• 't Lenient

hangt aen een houte spet in de keirse gietery. » (P. Croon.)

« Als gy de spet met de aenhangende Icmenten oft wie.K-

kens twee reysen in 't gesmolten met hebt gedopt. » (Id.)

1 't Was tegen den avond, den tijd dat de jongens om olie

gaan, en een beetje lament toe krijgen, mnd den krop van

dc flassche gedraaid. » (K. Callebert.)

— Lament geven, met driflig gewcld te werke gaan,

anders gezei(lFut geven. De zangers gaven lament (zij zon-

gen met veel kracht). Hij gaf er lament op (hij sloeg er op

met gewcld). Het geeft lament (zegt men als het geweUlig

regent, hugelt of dondert).

— Dit woord, overal gekend en gebruikt, komt van

1. linanientum. « Delphini adipe linamenta accensas zegt

Plinius. Ja oulings zci men tenement, als blijkt uit Ruys-

broeck : «Tote lamjiten behoren van noedc dese .iij. din-

gen, dat es, dat vat, die olie ende .j. bcrreude tenement. >

Het holl. lemmet met den klemtoon op lem, schijnt mij van

eenen geheel anderen oorsprong te zijn dan ons lament.

— Een raadsel op lament staat onder SMur..

LAMME, samensmilling van laat mij, nicest gebruikt

iji Fransch-\'laanderen. Lamme dat zien. Lamme voort-

gaan.

— Ook voor Laten wlj, laat ons. Lamme gaan, fr.

allons.

LAMMEN, lamde, gclamd, b. en o. w. Bij schaarslij-
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pers, enz. Ontlaten, branden (zie branden). Een nies

lammen (lam maken door te gioote hitte).

LAMMERBEITE, V. Beite of ooi die drachtig is,

sc1ian|i dat l.Tmmcreii moet. In die kudde zijn er nu dertig

lammerhcitcn. — Vgl. Kalfkoe en Kachtelmerrie.

LAMMEREN, o. w. Zie u\mberen.

LAMMERSTAP, m. Zie lamberstap.

LAMMERSTEERT, ni. en o., zonder mv., als col-

Icctief <;ebe/,igd vnor ecne grassoort die in de wetenschap

phUtim pratense \.. lieet, U. fleoledes pre's. Lammersteert

zaaien.

LAMOEREEREN, lamoereerde, lieb gelamoereerd,

o. w . Flikdooien, llcemeiide aan;preken, fr. cajoler, cdli-

ner. Als liij mij beleedigd lieeft, komt liij dan lamoereeren

om weder in de gunst te geraken. Ik maak niet van al dat

lamoereeren. — Waarschijnelijk van 't fr. l'amour.

LAMOERZEN?, b. w. ZieLAMOEZEN.

LAMOEZEN, lantoesde (wvl. ook tamoesd,ege), gela-

moesd {M. elamoesd), b. w. Streelen, vleien, lieflvozen, fr.

caresser, cajoler. Eenen bond lamoezen om niet gebeten

te worden. Die bond wil niet gelamoesd zijn, Hij dacbt bet

te bekomen met mij te lam^iezen. He maak van al dat

lamoezen niet.

— Afl. Lamoezer, Lamoezing, enz.

— Ik meen dat men moest Lamoerzen spellen (de Vla-

mingen sprel- en de ' niet uit voor s of z, zie RS), indien het

even als lamocccren, van 't fr. I'amoiir komt.

LAMPERNESSE, ecn dorp van Vlaanderen ; zie

onder hernesse.

LAMPTE, V. Zoo scbreef men oulings cen woord

(gevormd van 't gi-. ).a|ji7ta<;-io(|jnT(zSo5, 1. lampas-lampa-

dis) dat de Hollanders nu Lanipc zonder tandletter scbrij-

ven, en wij Lante zonder Ii]iletter uitspreken. De oude

vorm is de beste. « Met lamptcn verbrant. » (M. Lam-
brecbt.)

Die vroede maegden sijn up gbestaen,

Ende maecten bare la?>ipten daer;

Doe baden die dullc al daer

Den vroeden olye over luut,

Want bare lampten waren uut.

(Maeilant.)

— Het gaat gclyk ecnc lamptc, bet wevk gaat spoedig en

gemakkelijk, anders gezeid het gaat gelyk eetie Here.

— Bij de lamptc gesnekkerd zijn, zie snikkeren.

— Wegens onze uitspraak lante, vgl. pront voor

prompt), en kantoor (voor comptoor).

—LAMPTE, z. Duivels-, Gods-, Hanglamptje, Too-

veresselampljc, Wevers-.

LAMPTEDOPPERIwvl.LANTEDOppER), m. Nacbt-

vbnder, ook Keersedopper genaamd, omdat bij rond de

brandende lampte of keers bengelt en er in vliegende',

dezclve dikwijls uitdopt. Zie onder UIL.

LAMPTEKNAAP (wvl. lanteknape), v. Stijper

die in ocnen standl)lok staat, of bouten beugel die aan den

balk bangt, dienende om de banglampte te dragen waarbij

men werkt in buis. Ook Lamptestok, en in het Al:;. VI.

Idiot. Lampegek gebeeten.

LAMPTEPAN (wvl. lantepanne), v. Het ijzeren

scliaalken dat, in de duivelslampten of hanglampten van

den ouden tijd, de olie bevat en 't lament dat op den boord

ligt te branden . Eene laniptepan met gefrulden boord. De
lamptepan viel in den vloer.

LAMPTESTOK, m. Zie lampteknaap. « De lante-

stok, waarbij nioeder zaliger zoo menigen vronk gesponnen

hadde, stond daar pijlrechte in den boek van den beerd. »

(K. Callebert.)

LANCIE, V. Zie lanste.

LAND, o. Aarde, grond. De aardappels land geven

(dezelve aanaarden). Dat brengt geen land aan den dijk (dat

brengt geen voordeel, geen bulp bij). Land voeren, fr. char- '

rier, transporter de la terre.

— Er land over zien, zicb bekwaam gevoelen om lets tc

verricbten, middel zien van iets uit te voeren. Ziet gij er

land over? De ger.eesbeer zag er geen land over, om die

wonde te beelen. Ik zie er geen land over om dit werk in

eene maand te voltrelvken.

— Land en Zand, zie ZAND.

—LAND, z. Aardappel-, Blek-, Got-, *Hernes-,

*Hobbe-, Hommel-, Hout-, Kerk-, Kouter-, Kraklce-,

Labeur-, Locbting-, Meetjes-, Piere-, Ploef-, Ploeg-, Tarw-,

Vaag-, Vader-, Vage-, Venne-, Vlas(cb-, Voor-, Uit-, Wie-

douw-.

LANDEN, landde (wvl. ook la/idege, zie imperfect),

hch geland (fvl: eland, zie GE), o. w. Wordt in dezelfde

beteekenissen als Geraken gebezigd met aan en tnet, te

weten :

-* Landen aan, geraken, bestaan aan, d. i. genoegzaam

wnmen om de onkosten te keeren en niet te verliezen, eenen

toereikenden prijs ontvangen van betgcen men verkoopt,

eenen voldoenden loon krijgen voor 't geen men verricbt

heeft, enz. Aan den prijs, dien gij mij biedt, kan ik niet

landen (moet ik verlies doen). Een winkelier, om aan zijne

waren te Ianden, moet duurderuitverkoopen dan hij inkoopt.

Hij biedt mij 200 frank voor die koe; ik kan daar niet aan

landen, want zij heeft mij veel meer gekost. Hij maakt mij

een paar scboe'n voor vier frank : ik versta niet d..t bij daar

aan kan landen, en hij zegt nogtans dat bij er aan landt. Hij

landt er aan, maar heeft niets over.

— Landen met, geraken met, tockomen met,d. i. genoeg-

zaam bebben om iets te verricbten. Met dertig frank zal ik

landen om die schuld te betalen. Jongen, ziedaar twee

frank drinkgeld : ge moet er mede landen gedurende de

kermisdagen. Met een brood daags kan dat arme huisgezin

tocb niet landen. Met drie paar scboe'n moet hij landen tot

Nieuwjaar. Hi beb er niet mee geland.

— Men zegt ook Gelanden als het ww. kunnen of moe-

ten voorgaat. Ik kan daarmee niet gelanden.

—LANDEN, z. Op-.

—LANDER, z. Bil-, Lap-, Water-.

LANDING, v. Eene afgeperkte plaats langs eene

livier, waar men steenkolen, pannen, tiggels, orduinen

zwijnsbakken en deurdrempels, enz. uit een schip aflost en

daar te koop legt; anders ook Aard en Rivagie gebeeten.

Er zijn bier en daar landingen langs de Leie. Xaar de lan-

dinge rijden om steenkolen.

LANDLOS, m. Zie landslag.
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LANDNERING, v. De ueriiiji van ilen akkeniudi,

landbouw, fr. ngn'rultttre. De landnering doen. In dc land-

nering vecl gcnocgen vinden. — Het w. staat bij Kil.

LANDORIUM,LANDORIOM,m.,metdenklcmt.
op </o. AVcinis; of niet gezouten Ivabcljaiiw, versche mohiwe.

De visschers zouten den kabeljauw naarmate zij hem
vangen aan den Doggerbank, en die heet moluwe of nbhcr-

daan, fr. moriie salc'e ; nogtans dezen kabeljauw, dien zij

de twee of drie laatste dagen vangen, zouten zij maar

weinig en juist genoeg om niet te bederven tot dat zij in lio

haven komen, en deze heet Landoriom, fr. monie frakhr.

—LANDS, z. Effens-.

LANDSCHEE(DE, V. Landscheiding, fr. homes d'lm

pays, 'fun champ. Een doornlaa.r dienende voor kmd-

scheede.

LANDSLAG, o. Karreweg door de akkers ten gebruike

van den landbouwer. De landslagen zijn gem. geen open-

bare wegen. — Ook Landlos, m., Koutergat, o. en Kariere,

V. geheeten.

LANDSLOOF, LANSLOOF, o., zonder mv. Eene

wilde jilant, anders ook Wilde vliender, ces^opodimn poda-

g-raria L,, bij Dnd. Landsloop.(Vgl.Loopvorsch.)Er groeit

veel landslnof laiigs deze haag.

LANDWEEG, m., mv. -weegen, met scherpl. ee. Als

men eenen giacht of put graaft in de aarde, de zijdekanten

die als muren recht staan, heeten landweegen, fr. les parois

d'nn fosse', etc. De landweeg zakt in, fr. la paroi s'eboiile.

De landweeg zimpert, fr. la paroi suinte. — Dit woord

vend ik bij de deringgravers.

LANE, V. ZieLAAN.

LANG, adj. Somwijlen gebniikt voor veel. Leve de

koning nog lange jaren, !. adtmilios annos.

— Lange 7'efte, zie VETTE.

— Die 't laii^heeft, laat het lang hangen, wie 't breed

heefl, laat het breed hangen, die veel wint mag veel verteren,

die veel inkomen heeft mag groote kosten doen, fr. n char-

culier bonne saiicisse. Men zegt ook : Die 't lang heeft laat

het lang hangen en die 't langer heeft laat het slepen ; ofwcl :

Die 't lang heeft laat het lang hangen, zci de duivel en hij

liet zijnen steert slepen.

— I/et iang tretien, zie TKEKKEN

.

— Lange vingers hebben, zie VINGER.
— Jifet lange tanden eten, met tegenzin eten, weinig en

trangzaam eten omdat de spijs niet goed is, geen sm;uik in

't eten vinden.

— Met lange hielen ievers naartoe trckken, zie HIEL(E.

— Met een lang gat, zie GAT.
— Al lange niet, bij lange niet, op verre niet, fr. il s'en

/ant de heaucoup. Hij is al lange zoo rijk niet als zijn

breeder. Denkt gij aan hem u\v geld in leening te geven ? yVI

lange niet. — Anna Biins zegt neen en lange in denzelfden

Zijnt nu zelcken prelaten ? neent en langhen.

— /n lange, in langen tijd, sprekende van 't verledene of

van 't toekomende. Ik heb hem ill lange niet gezien, fr. il i'

a longtemps giieje nc I'ai pas vu. Gij zult in lange zoo

geene gelegenheid meer hebben, fr. il y aura longtemps
avant qiCune telle occasion se presente encore.

— Van langer hand, zie van.
— Van over lang, zie VAN.

— Ten langen laatste, zie !..\.\Ts 1.

— Het langste koordeketi trckken, tot den laatsten stond
wachten. Hij is nooit van de eerste om voort te gaan, liij

trekt altijd het langste koordoken.

O traeg' en d'waeze gekken

!

Gy zult zoo lange tydt de langste koorde trekken

Dat ghy van uwe plaets zult werden af gebot.

(G. De Dous.)

— Van langst om beter {sleekier, crger, meer, tninder,

lie-Mr), hoe langer hoe beter fslechter, enz.), fr. de mieti.x

en viieux, de pis en pis, de phis en phis, enz. Het gaat van

la.igst om beter. Hij wordt van langst om slechter. Het
komen er van langst om meer. Ik doe 't van langst om
liever. — Somwijlen laat men van weg, b. v. Het wordt
langst om kouder. Hij wordt langst om erger. « Lancx te

meer. » (Th. Van Herentals.) « Die nu ifnc.x zo meer van

de upcommende vlamme ghepresseert. » {N. Despars.)

<r Lt.ngs om meer gestoord. :; fJ.-B. Decorte.) « Dat de

krachten uwerzielen langhshoevroomer zijn. • (A. Debuck.)

« Drancken die van laughs te vroomer bercydt zijn, » (Id.)

. Langhs hoe meer wederspannigh worden.
»
(L. Vossius.)

( Lancx te meer. » (^[. Lambrecht.) Lancx t' ergher. » (Id.)

< Ick verlan^h soo langh soo meer. » (Boetius a Bolswert.)

<. Myn gemoedt ontstelt en verbittert hoe lan^s soo meer. »

(Id.)

— Langst leeft, al heeft, zoo heet men een Huwelijks-

contract, bij 't welk de overlevende het bezit heeft van al het

goed.

— Voor de comp. met LANG, z. Enthoe-, Ethoe-, Mans-,

Uit-.

— LANGARMDE, LANK.VRMDE, adj. Die lange armen heeft.

— Zie -DE.

— I.ANGBEENDE, adj. Die lange beenen heeft. Een lang-

beende vogel. Eene langbeende spinnekop. — Zie -DE.

— LANGBOLUE, LAKGBULDE, adj. Wordt gezeid van

eeneu boom wiens bul of schacht lang is. Een langbulde

popelier. — Zie bul.

— L.ANGDE, v. Lengte, fr. longueur.

Ghy van i;cen du) m alleen, uw' langde langen kont.

(G. De Dous.)

— Aan zi/ne langde komen (wvl. an eenze langde kom-

men, zie EENS), geraken, landen, toekomen, genoegzaam

hebben. Zend die boeken met de rekening er bij om te

weten hoeveel wij ze moctcn verkoopen om aan onze langde

te komen. Er waren meer gasten aan tafel dan men ver-

wacht had, en de keukenmeid was verlegen dat zij aan hare

langde niet zou gerocht hebben (d. i. dat er geen eten genoeg

ging wezen). » Heb ik niet vergeten myne Praetjes aan

iemand op te draegen ? Wat grooten botterik dat ik ben ! ik

had niisschicn aldaer aen myne langde gekomen. >

(Vaelande.)

— I.ANGEN, langde, gelangd, h. w. Verlangen, fr.

allonger. Een kleed langen dat te kort wordt. Een huis

langen met er nog een deel aan te bouwen. Eenen slok,

eene koorde langen, met er een einde aan te voegen.

— Wegnemen, stelen. Mijn geld is gelangd. « Zy zouden

uwe gerookte hespen uyt de kave wel langen. » (C. Duvillers.)

— o. w. met si/n. Langer worden. Hij is wel een hoofd

gelangd (gegroeid) sedert een jaar. Als de dagen langen, ze

strangen (zegt het volk : d. i. na den equinox van Maart, is

het weder en dc lucht killer, vooral 's morgens).

67
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— o. w. met hebben. Verlangen, begeren, wenschen. Hij

langde mij te zien. Ik heb gelangd om u te spreken. Langen

naar iets. De zieke langt naar den zoraer. Hij langde om te

mogen sterven.

— Het woord in deze beteekenissen is veel gebezigd bij

't volk, hoewel Kil. reeds zeide dat het in den zin van ver-

langen verouderd zou wezen

.

— Voor de comp. op langen, z. Uit-.

-^ LANGENis (wvl. LANGENESSE), V. Verlangen, begeerte,

fr. de'sir. AVat is er van uw langenis (wat begeert gij)? In

groote langenis zijn. leniands langenis voldoen. Langenis

naar iels hebben. « Met meerder langenisse ende begeerte. »

(Th. Van Herentals.)

Men screef dusent seventich ende sesse,

Als Dideric hadde grote langhencsse

Dat l^t te hebbene weder algader.

(M. Stoke.)

— LANGERAKEL, m. Naam dien de kinderen geven aan

den middenvinger. Zie kortekrakel.

— LANGEREBBE, V. Zie onder KORTEKR.UtEL.

— LANGH.-\ARDE, adj. Die lang haar heeft. Een lang-

haarde hond. — Zie -de.

— LANGHALSDE, adj. Die lang van hals is. Een lang-

halsde raensch. De langhalsde zwaneo. Eene langhalsde

flesch. — Zie -DE.

— LANGHALZEN, langhalsde (wvl. langhalsdege), heb

gelanghalsd, o. w. Reikhalzen. Langhalzen om iets te zien.

Hij langhalsde over het gelint om mijne bloemen te be-

schouwen. Naar iets langhalzen (groote begeerte naar iets

hebben).

— LANGHEID (wvl. ook LAND en LANGIGI, zie -HEID en

-ig), V. Langte, ft. longtieiir. Langheid van duur (langdurig-

heid). Die weg verdriet door zijne langheid. » Die w\- laten

te schrj'ven omme der lanckhcit wille. » (Z. v. Male.) « Het

verlies van onze wyse ende gheleerde, die wy seere veele

verloren hebben over lanckheyt van tijden. » (Id.)

— LANGLIJVIG, adj. Die een lang lijf of lichaam hceft,

rank. « Een heel lanck-lijvich magher peerdt. > iK. Ver-

steganus.) Een langlijvig mensch met korte bcenen.

— Afl. Langlijvigheid.

— LANGNEtJSDE, adj. Die lang van neus is.

— LANGNEUZEN, langneusde (wvl. ook langneiisdege),

heb gelaiignaisd, o. w. Den neus vooruitsteken om iets te

zien, nieuwsgierig kijken. "Wat komt gij hier langneuzen ?

Hij stond aan de poort te langneuzen.

— LANGPOOT, z. Kobbe-. Koppel-.

— lANGSEL, o. Lengsel, al wat men gebruikt om iets te

verlengen, fr. allonge, rallonge. Een langsel aan een klced

zetten. Het langsel van eene tafel (het aansteekblad).

u^NGST, LANGSTEN, voorzetsel. Hetzelfde als Langs,

fr. le longdt. Langst den muur. Hij ging er langsten. Langst

eene rotse varen. Langst de strate wandelen. « Lanckst de

golven.» (J. de Harduyn.) %Langhst ter aerde light ghe-

dreven. » (Id.) <; Dat de doot lanckst iztx niet inne en ghe-

raeke. » (Id.) < Omdat sy by nachte langst den lande

liepen. » (P. Heinder\-cx.) « Langhst den trap opwaerts

gekomen. » (L. Vossius). <> Die hem riedt dat hy zoude

cruypen lancku den gracht. » (C. Vrancx.)

— Langs door, in de geheele lengte van, van ends t' ends,

fr. tout le long de. s De kramen staen langs deure de

straten. >- (Verslype.) « Hy dede langs deure al de kamers

van zyn appartement iUuminatien met flambeeuwen. » (Id.)

« In den ingang van het park was een groot vierkantte pa-

vilioen, voor het huis van den keizer ; ter zyden waren der

langstd^:ure logien, daer menige menschen in waren ; op het

einde lynwaden gcrdinen. > (Id.)

— Van langsten, volgens de lengte, fr. dans la lon-

gueur. Eenen boom van langsten zagen, en niet van dweer-

sten. Een land van langsten meten. Die tafel meet drie

meters van langsten, en een meter van dweersten.

— Van-langsten, m. Zie onder van,

— J.ANGSCHIETER, m. Italiaander, /o/i«/'M /'"/'^M''".

— LANGSTEERTTE, adj. Met eenen langen stceri.

— langtakte, adj. Die lange takken heeft. Eon lang-

tskle boom.
— LANGTRUL, L.XNKTRTTL, m. Een die traagzaam iets ver-

richt, die lang aan iets bezig is, die alloos tijd genocg heeft,

anders ook Lankwerk en Goemoele geheeten. Een lanktrul

van eenen vent. Ge zijt lijk een lanktrul, gij hebt nooit ge-

daan. Haast u wat, lanktrul, of gij komt te laat.

— Maria lanktrul, zegt men van eene vroun-. Gij /ijt

lijk Maria lanktrul.

— i..\ngvingeren, langvingerde, gelangvingerd, b. w.
j

Met de vingers langen, bedektelijk nemen, Btelen. lets lang- <%

vingoren dat op de tafel ligt. Zie L-\ngen.
j— LANGWAGEN, L,VNKWAGEN, m., klemt. op lang. Stuk ]

hout of boom die den vooras aan den achteras verbindt, fr.

fihhc de chariot. De langwagen ligt met zijn voorein.lo

onder het platschamel gevestigd bij middel van de midden-

ronge, en het ander einde steekt van achter uit en wordt de
^

steert genaarad. De langwagen dient om den achteras of ^

achterwagen nader ofverder van den vooras ol voorwagen te

brengeu; 't geen gebeurt als men de kas afneemt om lange

boomen te voeren of er 't aalkarteel op te zetten; in 't eerste

geval langt men den wagen uit, in het tweede kort men hem

in. De jongen zat te peerde op den steert van den lang-

wagen .

— LANGW^RK, LANKWERK, m. Hetzelfde als Langtrul.
,

— Maria lankwerk, zegt men van eene vrouw. Wat '

:

gaat uw werk trage voort : gij zijt lijk Maria lankwerk

.

" _ LANG^TJSDE, adj. Langachtig. Een langwijsde stxik

hout. Eene langwijsde tafel.

— adv. Die hoek loopt langwijsde uit. Maakt die brood-

jes een weinig langwijsde.

LANK(E, v. I>e rechter of linker zijde van den buik van

aan de looze ribben tot de heup, fr. flanc. l>it woord, dat !

Weiland verouderd noemt, is bij ons nog in voUen bloei.

bezonderlijk als men spreekt van dieren (peerden, koci. n.

zwijnen, honden, enz.). Een konijn zoo mager dat ik li i

met eene hand kan omgrijpen in zijne lanken. « De jaglici

stac dat hinne-calf met synen spriet in de lancivii. .

(C. Vrancx.)

Ei ! uw kristallyne lanken

Stonden niet bekroond met 't blanke

Schuim dat uit de gisting ryst.

(K. de Gheldere, sprek. van de wand.n

eens waterbekers.)

— Bij huidevetters. De lanken van 't leder, die deelen

van den huid die de buikzijden van 't dier aan elken kant
_

\an den elder hedekten.

—LANKE, z. Scheur-, Scheure-.

LANKB, voorz. en bijw. in den zin van Neveus, be-
,
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zijden, zijdelings tegen, fr. a cote. De gevelde boom viel

lanke den gevel van 't huis. Moet ik die ladder tegen den

muut rechtstellen? neen, strijk ze lanke. De bolle ligt lanke

de staak (d. i. nevens de staak, rechts of links). De boile ligt

lanke, een weinig lanke (d. i. op zijde, een weinig op zijde,

rechts of links van de staak, in het bollespel)

.

— Lanke verschilt van Langs, gelyk het fr. a cdte ver-

>cliilt van le long de.

LANKE, overal in Fransch-Vlaanderen gebruikt, is

eene samensmilting ran laat ik (h. laisse moi), waneer het

gevolgd wordt van eenen infinitief. Lanke dat doen (laat ik

dat doen, fr. laisse moifaire cela). Lanke dat schrijven ora

niet te vergeten.

— Als het accent oratoire valt, niet op het werkwoord
of op het regiem, maar op het onderwerp, dan voegt men
er pleonastic^ het voornaamw. ik bij. Lanke 't ik doen,

maar hij niet.

— Wordt ook elliptice gebruikt in den zin omtrent van

fr. n"iinportc , om op iemands waarschuwiug te »ntwoor-

den ; b. v.Waarom zulk een huis bouwen? gij hebt daartoe

geen middels genoeg. Antw. Lanke. Ga aldus niet te werke :

ge moogt nog in 't gevang geraken. Antw. Lanke, wat geeft

dat?

—Somwijlen gebruikt men lattke met eenen tnodns per-

sonalis in plaats van eenen infinitief, maar dan is het mis-

bruikt voor anke (als ik), of danke (dat ik). Lanke daarbij

ware, fr. si j'y e'tais. — Vgl. moenke en ook wel l.vt,

voegw.

LANKEN, lankte, gelankt, b. w. Wordt gehoord in

Eene koe lanken, d. i. eene koe, die al te opgeblazen is van

te cteu, in de lanke steken met een mes, er een gat in slaan

met eenen nagel of eenen beitel, ir.faire la potiction. Eene
koe lanken opdat zij niet berste. In plaats van te lanken is

't beter van de koe ammoniak-zout in te geven. — Men
zegt ook Milten.

LANKTRUL, LANKWERK, enz. Zie lang-.

LANOOTJE {oo scherpl. met den klemtoon), o. Ken
vrigeltje dat in 't fr, linottc commune, linotte des vignes

heet, 1. linaria cannabina.

LANSIE, LANCIE, v., klemt. op Ian. Hetzelfde als

Lanse, fr. lance. Met eene lansic doorsteken. « Doorstak de

zijile met eene lansie. » (C. Van Hullebusch.)

Gy hebt met de lansie lang

Gestoken in myu zy

Een gapende wonde diep.

(K. de Gheldere.)

— Wegens de twee vormen lanse en lansie, zie onder
I IFZE.

LANSLOOF, o. Zie i,.\ndsloof.

LANTE, v. Vlaamsche uitspraakvan Lampte, even als

kantoor, ptont voor fr. comptoir, prompt, (en nant-nampt
bij Kil.) De Hollanders schrijven Lampe. — Zie L.\MPrE,

waar ook de con.posita van /a«fe volgen.

LANTEERN, m. en v. Verhuizen met de lanteern

aan I'en dtjiel, zie DIJSFX.

-LANTEERN, /. Bol-.

LANTEERNING (uitspr. lantcring, klemt. op te,

zware <), m, Soort van langwcrpigen vierkantten appel, wit-

geel van pelle, redelijk goed ran sraaak, en nog al vroeg

rijp- — Diis genaamd omdat zijn vorm gcMjkt aan een kleen

vierkantte lantcerntje.

LANTEFANTER, m. Hetzelfde als Lanterfant,

lediylooper, fr. faineant.

LANTEFANTEREN, lantefanterde, lieb gelante-

fanterd, o. w. Lanterfanten, ledig loopen, den luiaard

spelen. Ge moet daar niet gaan lantefanteren, maar neerstig

Toortwerken.

LANTEREN, lanterde, heh gelanterd, o. w. Een
kaartspel andtrs ook Beesten tnet vi/f bldren genaamd, en

in de Woordenb, Lanterluien.

LANTERLULLEN, lanterlulde, heb gelanterlnld,

o. w. Lanteren (Kil. Lenteren, lente et ignave agere] en

luUen, d. i. niet of weinig en traagzaara werken, zijnen tijd

verluieren.

— Wordt ook gezeid van een ziekelijken mensch die

zijnen gewonen arbeid niet kunnende doen, den tijd verslijt

met wat te wandelen of kleenigheden te verrichten. Hij

heeft geheel den winter gelanterluld en gekattebold.

LAP, m. Neerhangende oor van eenen hond. Een hoed
met groote schoone lappen.

— Sprekende van een geslacht dier, zooveel als Trijp-

zak ; zie aid

.

— Bij peerdemeesters. Een stuk leder dienende tot

dracht, fr. seton. « Om bewys te doen van de deugt van

dese lappen ofte drachten. » (Jac. Desmet.) < Hoe meer

lappen dat gy aen een sieck peirt steeckt, hoe meer appa-

rentie van te genesen. » (Id.)

— Bij schoeniakers. De onderzool van den tert van eenen

schoe (zie lapzool), bij Kil. Lap van den schoen, solea.

Van daar de volgende spreekwijzen :

— Zij'ne lappen en leesten pakken^ zijne biezen pakken,

fr. trousser son sac et ses quillcs.

— Op zijne lappen zi/n, gezond zijn, goed in state zijn.

Hij is vandaag op zijne lappen niet. lemand op zijne lappen

helpen (hem genezen, gezond maken). lemaud op zijne

lappen houden (hem in goede gezondheid houden, zorgen

dat hij niet ziek worde.)

— Op zi/ne lappen staan, flink staan.

— Op de lappen gaan, in de kroegen gaan drinken in

plaats van te werken. Hij is wederom op de lappen.

— Het verstand zit in de lappen niet, d. i. in de schoe'n

iiiet, maar in het hoofd.

— Stopwoord, fr. cheville . « Vel erger is 't waer onnut-

tige sinnen en flauwe lappen den Rymelaer ter hulpe

komen. » (Vaelande.) « Allen goeden schryver vlucht de

lappen . . . alle sinnekes, die niet te pas komen, syn leelyke

lappen. » (Id.)

—LAP {sensu diverse), z. Blend-, Blind-, Meetje-,

Neus-, Neuze-, Oor-, Peetje-, Scheen-, Scheers-, Schene-,

Schiet-, Smacht-, Smijt-, Stuik-, Sulfer-, Treit-, Vet-.

—LAPIJN, z. Haze-.

LAPJE-METER, v. LAPJE-PETER, m. Zie

MEETJE-r.AI', PEETJE-LAP.

*LAPKIN, bij X. Despars (in Coninck Lapkin), zie

PEETJE-I.AP.

LAPLANDER, m. Deugniet, scha\-uit, slechte kerel,

fr. vaurien. Die laplander zal mij niet bedriegen. Een
leelijke laplander.
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LAPNAAM, m, Bijnaam, spotnaam, fr. sobriquet.

lemainl eenen lapnaam geven. Slechts gekend zija onder

eenen lapnaam

.

LAPPEKERTEN, lappekertte, heb gelappekert, o.

w. Zott'jlicilloii, I'r. badiner, foldtrer. Gij zijt daar weer a!

aai] 't la|)peki.-rle 1; 't zal wel in twiste vergaan.

LAPPEN, lapte, gelapt, b. w. Eenen lap geven,

slaan. Zie o.Mi.Ai'PEN.

— Oinvfi^ lappen, zie omlappen.
— Eene akki'rvriicht lappen, er de ijdele plaatsen van

aanvuUen met gewas van dezelfde of van andere soort. Dat
Itoorn staat te dun, ge zult het moeten lappen (er ander bij

zaaieiv.

—LAPPEN (sensn diverso), i. Blend-, Karre-, Om-,
Toe-, Uit-.

LAPPEk, m., vklw. lappertje. Naam van de kleene

poelsnip, in dc wetenschap scolopax gallinula, fr. petite

Inrtissine, hdnssine-sourde, ie'casson, jaquet. Een lappertje

is geen waterhoentje. Hebt gij eene snip geschoten? Neen,
't IS maar een lapper.

-LAPPER, z. Panne-, Schoe-, Uit-, Van-, Vanne-.

LAPPETOE, met den Idemt. op toe. Een woord bij

de lioeien gebruikt in lappetoe werken voor Vromen. Zie

\'Ro.\iEN. Eenen akker lappetoe werken. — Van ioelappen,

locblaan.

LAPZAK, ni. Drinkebroer, zatlap, dronkaard.

— Kil. Lap-sacken, ^c;(fo<i>K et identidem bibcre.

LAPZOOL, LAPZOLE, v. Bij schoemakers. De
ontkr/'Kil waar men op treedt. De zool van eenen schoe

bcslaal mersl uit (hie deelen : den lap of ouderzool, den

klamp onder den hiel, en de binnenzool.

LARIUS, LARIUSBOOM, m. Wordt hier en daar

g'-hoord voor I.arix, lariksboom, lorkenboom, fr. mcl<:ze.

LASTECA, V. Eigennaam bij 't volk voor Scholastica.

—LASTEN, z. Aan-.

-LASTEREN, z. Doorlasterd.

LASTIGAARD, m. Een lastig, moeilijk menscli, fr.

nil hoiNitw diifuile, importnil.

-LASTING, z. Aan-.

LAT, LATTE, v. Bij geernaarvangers. Een plat zwaar

stuk hout vooraan eene karte. De latte schaaft den groud

van de zee.

— Schertsende gezeid voor Sabel, fr. sabre. Zij namen

den veldwachter zijne latte af. lemand van de latte geven,

fr. frapper avec le plat du sabre.

— Latte van eenen handboog, een dun belegstuk van

hout op den rug van het booghout. De latte is gemeenlijk

van wit hout. Een boog met dobbele latte. Een boog zonder

latte.

— De latte is ook een keukengerief van blinkend ijzer of

koper met haakjes waar de schup, de tang, de rooster, de

blikken sulferdoos, enz. aan hangen. De latte hangt aan den

muur in den hoek van den heerd.

— Er zijn latten aan 't htiis, zegt men als men, op het

punt zijnde van lets te vertellen, zich weerhoudt en zwijgt,

omdat er kinders of andere personen bij zijn die men niet

ergeren wilt of mot de zaak bekend maken

.

—LAT, LATTE, z. Achter-, Middel-, Midden-, On-

der-, Panne-, Voor-.

LAT, voegw. in 't Poperingsche gebruikt voor Dat, fr.

<]ii.e, si. Lat de doktor nu hier ware, fr. si le me'decin e'tait

ici. Hi zegt lat uw broere kommen is, fr. il dit que ton

frere est venn.

— Even als bij assimilatie men dak of dakke, daje.

dasse, damme zegt voor dat ik, dat g^\ dat zij, dat wij,

zegt men insgehjks Lanke voor iiS. ik (zie LANKE); Laije

voor dat gij; Latten voor dat hij ; Lasse, laze voor dat zij

;

Larame voor dat wij ; Latt voor dat het ; b. v. Lanke mochte

genezen, fr. si je potivais gitcrir. Latten kwame. Zcy

lasse komen, fr. dis qu'ils viennent. Hij peist lamme hier

zijn. Neem uwen paraplu mee; 't gaat reinen. Antw. Lalt

reint, fr. qic'ilpleuve. Gij zult het u beklagen. Antw. Lanke

(d. i. dat ik het mij beklage, fr. n'importe). Gij zult er ziek

van zijn. Anttv, Lamme, fr. n'importe,

LATEN, liet, gelaten, b. w. Achterlaten, zich onthou-

den van. De zonde laten. Eene slechte gewoonte laten.

— Ergens zyne getten laten, zie GETTE.

— lets aan iemands geeren laten, zie GEER, 2°.

— /« 't dak laten, zie dak.
— Ik laat varen, wordt in de volkstaal dagelijks ge-

bruikt op dezelfde wijs en in denzelfden zin als 't 1. neduni

(fr. bien loin que, bien ?noi?is), namelijk achter eene nega-

tieve wending, om iets met te meerder kracht te ontkennen,

b. V. De wilde dieren zouden zoo wreed niet zijn, ik late

varen een mensch, fr. les betes sauvages ne seraient pas si

cruelles, a plusforte raison tin homme (ne le serait). Al

wat op de wereld is sterfl en vergaat (d. i. bli/ft niet leven),

ik late varen de vliegen, fr. iz plusforte raison les mouches.

« God verlael den zondaer niet, ik late varen den regtveer-

digfen . » (M. Lambrecht
.
) « Qualyck lean myn vernuft uwe

vraeghc begrypen, ick laete vaeren dat ick daer op zoude

konnen beantwoorden, soo 'I bchoort.
»
(A. Debuck.) <- Son-

der de welcke (ghenaede) de eynghelen niet ghedueren en

souden, ick lacte vaeren van ons aertsche, broossche vat-

kens » (Z. V. Male).

— Ik laat staan, wordt achter eene ncgatieve wending

in denzelfden zin gebezigd als ik laat varen, 1. nediim. Men
zou dat met geenen hamer in stukken slaan, ik laat staan

dat gij het met uwe handen zoudt breken. Ik zou zulken

smaad niet verdragen van mijn eigen breeder, ik laat staan

van eenen vreemdeling. « Wy en hebben gheenen lust in

eenighe ydelheydt, ick laet staen in sonden. >
(J.

Van

Heumen
.
) « De Turken en durven in hare mosqueen of

tempels niet hoesten nog niezen, ik late staan, datze daar

zouden klappen of gabberen, of staan gelyk eenen quak-

zalver op de markt. > (C . Hazart.) « De oud Romeyuen

naraen dit hoogals een jongman uyt eerbiedinge niet op en

stont voor een ouderlink : ik laate staan een k indt voor

zyn ouders. » (Id.)

— Doch, gaat er geene negatieve wending voor, dan heb-

ben laten varen en late}i staan eene andere beteekenis, te

weten :

Laten varen, laten vallen, laten schieten, niet spreken

van. Hij heeft mij grootelijks misdaan, maar ik laat het

varen (ik wilmij nietwreken). Laat dat maar varen (bekreun

er u uiet aan).

Laten staan, hoxiiea staan, van gedacht zijn, beweren,

fr. maintenir, affirmer . « Auders ick laete staen dat zijlie-

den daer an misdoen zouden. » (C. Van Dordrecht.) < Ick

laete staen dat natuere te vredea is met een luttel, ende dat
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de gliierigheydt iioyt al gheaoegh en heeft. > (A. Debuck,

bl. 121.)

Ick lacte staen dat d'overvloedt

Vail goudt eea staeghe sorge voed(. (Id., bl. i6o.)

— LATEN, z. Biunen-, Bloed-, Uit-.

LATENOENE, m. Naam dien men gcelt aan den

marUldag, oni<lat hct middagmaal dan maar late geaomen

wortlU nanielijk na de niarkt gedaan is.

Zaterdag Waterdag,

Latcnoene Gelddag,

En, te Brugge, marktdag

!

LATER-OM, bijw., met den klemtoon op om gelijk in

7i'ederom, Bij lateren tijd, naderhand. Wij zuUen laterorn

het overige doen. Ik heb hem laterorn niet racer gezien.

— Tot laleront ziens, of enkel tot laterorn, zegt men om
vaarwel of afscheitl te groeten, fr, an revoiy, a plus tard.

LATERWAARTS (wvl. laterweerd), bijw. Bij

lalcren lijd, fr. plus tard. Ik h^b hem laterwaart nog eens

gezien. Nu heb ik geenen tijd, ge muet latcrwaarts konien.

LATING, V. Aderlating, bloedlating, Ir. saignee.

— Eene slichte of kwade lating, fr. phlcbite (jugulaire

OH autrt').

— Fig. hmand eene latirtg geven, hem doen bloeden,

veel geld doen betalen.

—LATING, z. Bloed-.

LATOER, ni., met den Idemtoon op toer. Bij zee-

visscliers. EeLi visch die zelden gevangen wordt, fr. sqtiale-

nez, 1. lamna cormtbica. M. Van Beneden, die latour spelt,

zegt \^Anii. Purl. 1865-66, docum. bl. 602) : « on prend

quelquefuib ce requin du Nord pendant que Ton fait la

peche de la morue ; on sale la chair ou on la fume. »

LATST, superl. van Laat. Zie LA.\TST.

LATTEBIJL(E, v. Bij stroodekkers. Eene bijl om
daklatten te verveerdigen.

LATTEWEEG, m., mv. -weegen. Een weeg of muur
van latten

.

LAUREINS-BLAREN, v. mv. Zie sint-laureins-

BI.AREN.

LAUSCH (wvl. LOWSCHE, zie au), v. Hetzelfde als

Luns, lens, bij Kil. lonse, fr. esse. De lauschen beletten de

wielen van den as af te schuiven.

LAUW, m., vklw. Latiwke(n. Eigeniiaam voor Lau-

reins, Laurentius.

—LAUAAT, z. *Liere-.

LAUWAARD (wvl. lowaard, zie .a.u), m. Laaiaard,

luiaard, lecgaard.

LAUWEN (wvl. LOWEN, zie au), lauwde, heb ge-

lauwd, o. w. Reiken, zich uitrekken naar iets. Hij kan met
de hand aan den zolder lauwen. Ik kan er niet aan lauwen.

Naar iets lauwen. Hij lauwde cr naar met de hand, maar
kon het niet krijgen. Over iemauds schouder lauwen (er

over reikhalzen), om iets te zien. Hij heeft eene breidi

(fr. hernie\ gelcregen van te hoog te lauwen.

LAUWER(wvl. LOWERE, zie .\u), m. Kleen ijzeren

komfoor dat men verdragen kan, fr, rechaiid. Bakkerskolen

in den lauwcr doen. Eenen kom op den lauwer plaatsen.

Eenige spijs op den lauwer verwarmen. Het hengsel, de

pootjes van eenen lauwere. « Neemt eenen aerden pot of

wel eene steert-pan, steld die buyten het huys op een con-

foir of lauwer. » (G. Simons.)

— Koperen ketel om iets in te koken, fr. chaudron. Het
deksel van eenen lauwere. De lauwers reinigen en doen
blmken. Een lauwer vol melk. Vleesch koken in eenen

lauwer. Lauwers en akers zijn beide van koper en hebben
elk een hengsel ; doch een aker is zonder deksel en wordt

nooit op het vuur gezet. Alle lauwers zijn ketels, maar alle

ketels zijn geene lauwers, b. v. een groote zwarte ketel is

geen lauwer. — Zie .\ker.

—LAUWER. z. Melk-.

LAUWER (wvl. LOWER, zie AU), ra. Zachte vlam,

stille laai, gelijk van gloeiende houtkolen in een komfoor.

— LAUWEREN (wvl. LOWEREN, zie .\Uj, laiiwerde, heb

gelau-dvrd, o. w. StiDekens branden of laaien. Het vimr

begint te lauwrren. De l;olen lauweren in 't komfoor. —
Mee^t gebruikt \n 't Land van Aalsl.

LAUWERSTIJ N, LAUWERSTIN, LAUWER-
STEIN. Hetzelfde als fr. laurier-thyni, laurier-tin, 1.

viburnum timis, soort van wilden laurier met trossen van

welriekende kleene witte bloempjes.

LAVASSE, v. Dunne flauwe kaffie, vleeschsap, wijn,

saus, enz. bij Weil. Jugche, fr. lavasse.

— Het woord lavas(se heeft in de woordenb. nog eene

andere beteek., die van 't fr. liveche, d. i. Ebbekruid, of

00k Brandewijn met ebbekruid.

LAVEEREN, la-ieerde, heb gelaveerd, o. w. Bij

/wemmers. Op den lug m 't water neerliggen en zich aldus

bten varen volgens den stroom, U. fairela planehe.

—LAVEEREN, z. Op-.

LAVEI, LAWEI, v. Dit woord staat bij Kramers en

\Veil. verklaard door Verlof, fr. conge'.

— Lave: steken, lawei steken, ophouden van wevken,

niet meer wiUen werken dan op zekere voorwaarden om
hoogeren loon af te dwingen of om hel achterstallige week-

of maandgeld te krijgen, fr. ch6mer,faire greve, De werk-

lieden rotteden te samen en staken lavei.

— « In Vriesland wordt het in de hoogte gestoken teeken

om te schoften lavei genaamd ^ zegt Weil.

LAVEI, m. De daad van laveien, nachljacht. Op lavei

gaan ('s nachts gaan jagen). Op lavei zitten (in den mane-

sching op loer zitten om hazen te sehieten). Hij zat op lavei

aan den kant van eenen bosch, en liep er een haas voorbij,

hij lispte met den mond pst, en terwijl de haas een stonde-

ken stil hield, school hij liem dood.

— L.WEIEN, laveide, heb gelaveid (fvl. elaveid), o. w.

Des nachts jagen, pensjagen, ir. braconner. Dat er zoo niet

gelaveid wierd, er zouden meer hazen zijn. Hij laveit ge-

heele nachten. Als de maan schingt, g.aat hij laveien. — Dit

woord bestaat 00k in 'tLand vanAalst enin't Meetjesland.

— LAVEIER, m. Pensjager, fr. brcu-onnier de nuit. De
laveiers Kvalen in de akkers of houden zich schuil achter

'

eene haag om het wild te verschalken. De veldwachter heeft

eenen laveier aan de boete geslegen.

• LAVEN, z. Aan-.

LAVENDER, v. Hetzelfde als Lavendel, fr. lai'ande,

eng. lu-.rnder. Vondel schrijft Lavender. Kil. heeft Laven-

der-spyck. Anna Biius Lavenderkruid :

Negelentiere, cedar, lavender cruijdt.
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LAVENDER, m., met de stemrustop ven. Wordt al-

gemeen te Kortrijk gebruikt voor Vendel, fr. drapeau.

Lavenders huren om de huizen te versieren, bij eene feest.

Zijnen lavender uitsteken. Een groote lavender die boven

den torre floddert.

LAVER, m. Bij de visschers van Blankenberghe.

Diensljongen op eene schuit, jongeling van 12 a 16 jaar die

leert oni vissther te worden, fi. mousse de chaloupe de

peche, appienti-pilote, apprentipecheur. Het werk van de

lavers bestaat liierin : 1° als de schuit aan strand ligt, zij

moeten ze afkortenen ipperen ; 2° sis men gaat varen, zij

moeten de schuit voorzien van zoet water en anderen vcor-

raad; 3° als men in de zee is, zij moeten Itet moorlic ophan-

gcn (water koken), en ^^sch braden tot onderhoud van de

manschap. K"!i 1 iver moet 16, 17 of 18 jaar oud zijneerdat

hij nian (vi-^hrr) wordt.

LAVERMONJE, v. Avermoning, eene plant die fr.

(ligremoiyie he . t

.

LAVETE, v. Zie layette.

LAVETSE, V. Dwaas vrouwmensch, Kil. mulicr

ignava. — Mee»t gebruikt in 't Land van Aal>t.

LAVETTE. LAVETE (met zware^'), v., zonder mv.

Rapen die, achter den oegst gezaaid, in den akker verwiu-

terd hebben en met de lente opschieten. Eene partij lavete.

Jeugdige laviie. De bvette wordt uitgetrokken tot voedsel

voor het vee.

De uits) ruitsels van de lavete in de lente, dienende tot

tafelspijs, heeten ook larjete oi loofspriiiten. Lavette stoven.

Gestoofde lavette is een smakelijk eten.

Van 't fr. navet, nnvettt, met vervvisseling van « in /.

Zie L.

LAVEUTEN, LAVUTTEN, bij Desp., z.lavuit.

LAVIANEPOOTEN, m. mv. Zie bavlvnepooten.

LAVOOR, o. Hetzelfde als Ivoor, bij Kil. Avoor, fr.

ivoire (zie onder L). Een appel van lavoor aan eenen wan-

delstaf. Een standbeeldeken van bvoor. Wit lijk lavoor. —
Zie AVOOR

.

m. Marbel waarmede de kinders spelen, hij zij dan van

ivoor of van marmeisteen, anders ook Labat en Moor ge-

heeten, fr. bi!U. Een zwarte, een witte lavoor. Met lavooren

spelen.

—LAVOOREN(\vvl. ook LAVOOlU,zie -EX),adj.Van lavoor,

fr. d'hoire ; en verders ook Van marmer, fr. de marbre.

Lavooren marbels, fr. des billes d'ivcire, de marbre.

LAVUIT, m. Uitlaching, scherts, schimp, fr. derision,

moqueric, ironie. Kiliaen verklaart dit woord door nugce,

nugamenta, liidificatio : en lavuyt gkei'en door verba

dare, Indijkaie (gekscheren) ; en lavuyten door nu^ari; en

lavii^'ter door scurra, nugator. Onze schrijvers mieken er

gebruik van : c Hoe veel z\-nder die u prjsen ? mogender

twee oft dr}' vleybackers zyn die u den lax'uyt geven, en

soeken uwe gratie te winnen, de andere spreken achter uwen

rugge schimpelyk en geckilyk. . (F. Vanden Wer^-e.) « Met

schade ende met schande thuiswaert te keeren, niet zonder

den ghemeenen geek van den volcke, dater overal mede

la-L'eiittede, cordeerde ende schimpte. => (X. Despars, u,

bl. 196). t Maer wat hy badt, hy en protiteerder anders niet

mede dan dat zijn vianden veel te meer met hem ghecten

ende lavutUden. ^ (Id. lu, bl. 20.)

— Deze woorden die niet te verwarren zijn met Laweit,

worden nog gebruikt bij 't volk, doch zeldzaam. Is dit

laT7iit zooveel als lachitit?

LAVUTTEN, bij Desp., zie la\-uit.

' LAVUTTING, v. Priegeling, p.ak slagen, fr. rdcle'e.

lemand eene lavuttinge geven. Eene la\T:ttinge krijgen.

LAVUUR (wvl. LAVEtiR, zie u), o., klemt. op vuur. In

't algemeen, natte of drooge vuiligheid die men in huis

opvaagt, vaagsel.

— Bij kopergieters. Schuim van koper.

— Bij goudsmids. De verzamelde vuiligheid uit het werk-

huis, zoo als de asch van de smis, de afgebniikte kroezen,

de droescm van 't water waar de werkhen hunne handen in

wasschen, de versletene schorten, het vaagsel van den grond,

enz., fr. larvure, terres de lavures, cendres d'or/evre. Het

lavuur wordt 's jaarlijks verkocht somtijds voor 250 frank

en nog meer.

LAWEET, LAWETE (zachtl. e met den klemt.), m.

en v. Kondschap, tijding, kennisgeving. lemand de lawete

doen van de dood van eenen vriend (er hem de weet

van laten of doen, fr. /«/" en faire part. (Hij zendt

mij de(n lawete dat hij moigen afreist. Ik heb dejn lawete

gekregen van mijnen broeder dat hij ziek is. « Snappe

varinck e pennie om bendigh ne ta'wcte te fimmelen dat eens

geselschap me ebbelick stenen en aebeulen, in 't craem

getjotelt es. . (Kort. hs. 1736).

Men zegt De -wete laten voor laten -weten, kennis

geven. Dus zal hiwete wel ontstaan zijn uit laet-wete, (ik)

laat-de-wete, des te meer dat laat ook verkort tot la in

lain^ie of lame flaat mij), en in lanke (laat ik).

LAWEET (zware ee), o. Zie laweit.

LAWEI, V. Zie la^-ei, t".

LAWEI, m., mv. laweien, met den Idemtoon op wei.

Een vogel anders ook Weiten, Koolen en Gaai geheeten,

fr. geai.

—LAWEI, z- Vroege-.

LAWEIT, LAWEET (zware ee), LAWIJT, o.,

zonder mv., klemt. op de tweede greep. Lawaai, geraas.

gedruisch, fr. tapage, vacarme. Laweit, veel laweit, groot

laweit maken. Wat was er daar laweit in de straat.

— Rellebellerij, luidruchtig gesnap. Dat vrouwmensch

kan eenen keer laweit maken als zij begint. Daar was

laweit onder dat vrouwvolk !

— Van fr. I'aubade. Zie L.

lawxiten, laweitte, heb gelaweit, o. w. Laweit

maken, b. faire du vacarme.

— Rellebellen, luidruchtig snappen, gelijk een wijf dat,

of 't ware, gedurig awawawawa zou zeggen. Zij is wederom

aan 't laweiten. Wat laweit zij daar ageins al ?

Men zegt ook Laweten (zware e).

LAWEITINGE, LAWETINGE, v. Eene vrouw die laweit

raaakt, die wawell en relt. Zij is zoo eene laweiUnge. Eene

onverdragelijke lawetinge. — Zie -ING.

— LAWEITMAKER, m. Een die laweit (gedruisch,

beslag) maakt.

LAWERKiE, V. Hetzelfde als Leeuwerke, leeuwerik,

fr. aloiu-tte. — Zie de comp. op LEEUWERKE.

LAWETE, m. en v. Zie laaveet, i*.
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LAWETEN, o. \v. Zie laweiten.

LAWETINGE, v. Zie laweitinge.

LAWIJT, o. Zie laweit.

*LAY, bij Desp., zie laai, i".

LAZERRE, V. Soort van Itlaver voor hct vee, fr.

hizerne, mcdlcngo sativa L.

LEALOUW, m. Een v/oord dat dc koeiwachters

gedurig foepen of zingen bij hunne koeien in de raeersclien.

Lealouw roepen . Hoort gij den lealouw van den koeier ?

— LltALOUWTiN, Icaloitiviie^ Jieh gelealonwd, o. w. Lea-

louw roepen. — En bij uitlireiding van 't gedacht De Icoeien

wachten in de nieerschen. Hij lealouwt al, en het gers

begint naiiwelijlvs tc groeien.

LECHTE, V. Hengsel van deur of venster, ix.penture.

Zware ijzeren lechten van eene poort. De bovenste Icchte

isgebrolcen. Van daar Spoorlechte.

— Het vldw. lechtje wordt gebezigd oolc in den zin van

Scharnier, fr. charniere. De lechtjes aan 't deksel van eenen

lessenaar, enz.

—LECHTE, z.Duim-,Gonds-,Kiste-, Spoor-, Sporre-.

'LECKER, bij Kil., zie LEKKEN, m.

LED, o. Zie LET. LID en leen.

LEDANZEMAKER (met den klemtooii op dan), m.
Wordt te Bru},ve gebruikt in den zin van Koetsemalver, fr.

carrossit'r, doch vooral sellier-carrossier. Om eene koetse

(fr. carrosse, voituie, diligence) te maken, Avaren er vroeger

drie verschillige ambachtslieden noodig : een wagenmaker,

fr. ckarron, die het houtwerk verveerdigde, een kleinsmid,

fr. lorrnier, die er 't ijzerwerk aan voegde, en een ledanze-

maker, fr. sellier-bourrelicr , die het rijtuig in leder

bekleedde. Nu geeft men dien naam aan eenen koetsemaker

in 't algemeen, fr. carrossier, omdat hij nieestal zelve het

lederwerk zoowel als het hout- en ijzerwerlc verveerdigt.

— Zou dit Ledanzemaker geene verbastering zijn van Dili-

gence-maker ? Het woord ledanze»\ten is niet gebezigd.

I

LEDE, LElE, v.. mv. Uden, lecn, vklw. lectjc. Schar-

I nier, fr. charniere. De leen van eene kasdeur, van 't deksel

cens lessenaars, enz. Eene lede bestaal nit twee dcclen die

^lan malk.iar hangen bij middel van noten (fr. charnons) op
eene nijdspil (fr. broche).

— Wij zeggen altijd Lee, mv. leen, met zachtl. ee. Kil.

tchrijft lede, en vertaalt het door 1. cardo ; maar eardo is

eetder eene Lechte, l\. pivot ^a crapaudine. Is de latijnsche

naam van Lede, fr. charniere, levers gekenJ ? In 't gr.

is 't yiyyXujjio?.

— Voor dit Lede, Lee, zeggen wij ook Letse en Lene.

Zie aid.

— Zie ook LEE.^^ (leuden).

—LEDE,—LEE, z. Haak-, Kiaak-.

LEDEN, voor Geleden, verl. deelw.van 't oViARli/den,

Ir. passer, was oulings en is nog overal bij deWest-Vlamin-
gen gebezigd. Hoe lang is het leen ? Het is jaren en jaren

leen. Zondag laatst leen. » Wy lateu den tijt voor bi liden. .

(Th. van Herentals.) « Dat leden is, legt dat op Jesus bloe-

dige wonden en bidt om genade : ende dat toecomende is,

zijt daer in also neerstich als ghi te voren gheweest hebt. »

(Id.)

LEDENOOT, LEENOTE, LEENEUTE, v.

Het pijpje van een scharnier w.uir de nijdspil in zit, ir.

charnon. — Zie NEUTE.

-LEDER, —LEER, z. Euver-, Rik-, Wet-.

LEDT, bij De Dene, zie lit.

LEE (met zachtl, ec\ v. Zie lede.

LEE (met scherpl. ee), v., mv. lee'n, vklw. leetjc. \\:\-

zelfde als Leede, leide (even als gelee voor ^eleide, -,

voor -weidc, enz.), Kil. leyde, 1. ductus, d. i. leidin;;,

doch vooral Waterleiding. « Leye en leperlect tc

gader. » (Vaelande.) . Schepen hgghende in de groote leedt

ofte ander waterloopen. » (Keure van de Watericghe van

Blanckenberghe._) Zie LEi(E.

— In de volgende zegswijzen is lee zachtlang :

— lemand in de Ice houden, hem in de leiding houden,

onder zijn gezag en bestier houlen. Hij kan zijnen zoon in

de lee niet meer hoxiden.

— Ter lee brengen, temmen, gedwee maken, bedwingen,

fr. reduire a la'raison. Een onstuimig peerd ter lee bren-

gen. Een wederspannig kind ter lee brengen. Men zal dien

schuwen kerel in 't leger wel ter lee brengen, fr. le ranger

a son devoir.

— Ter lee iomrn, gedwee worden. Hij zal in 't rasphiiis

wel ter lee komen. Die kwade jongen is eindelijk in school

ter lee gekomen.

— Ter lee brengen, ter lee komen, wordt ook gezeid van

audere dingen die op hunnen plooi gebracht worden of

komen. Tabak, die al te droog geworden is, komt wederom
ter lee met in eene vochtige plaats te hggen. Nieuwe schoe'n

die kwalijk aan den voet passen, komen dikwijls ter lee met

ze te dragen. Ik zal dat stevig leder wel ter lee brengen.

Zwaar en dul land ter lee brengen (met het door den akkcr-

bouw los en vruchtbaar te maken).

LEE, v., mv. lee'n, scherpl. ee. Bij vlasreeders. De hoe-

vcelheid vlas die men in eens opzwingelt, handvol. V'er

brekelingen maken eene lee. Vier of vijf lee'n maken eeu;n

singel of kop ; drie samengebonden singels maken eoae

boote (3 '
J
pond); en twee booten wegen meer of min

eenen steen (7 of 8 pond). « Sy belofde van elcken stcen

vlas, die dat jaer op haer landeken groeyen soude, dry

/<'(.»(€. Vrancx.) «So ghinck de vrauwe zwijnghclen,

e.ide als sy twee Iccn vlas had ghezwijnj'elt, h.acrquam te

voren dat sy van elcUon voet soude ons lieve vrauwe ofl'eren

een grootken . -> (Id.)

Die quaet gliaerne spinnen met een lee vlas up thooft.

(Ed. De Dene.)

LEEBAND (zie d), m., scherpl. <'6-. Leiband, fr.

/;.(/</•<•.

LEEBOOM (zie l>), m., scher|)l. ee. Leiboom, boom die

langs een gehnt of laugs eenen muur opgeleed wordt, fr.

arbre en espalier.

LEED, o. Hertzeer, pijn, dere, die men gevoelt als men
medelijden heeft. Ik heb daar leed in. Dat doet nuj lecd,

fr. cela mefait mat an cceur.

LEEDEN.bij ons altijd vcrkort tot Lee'n (met scherpl.

tc), Icedde, geieed, b. w. Hetzelfde als 't holl. Leiden (zie E),

ft. condiiire.
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— Den heer lee'n (letterlijk fr. mtner I'ours], den zot

schercn, uitgelaten zijn, zijn hert ophaler, fr. s'en donner a

cceur joie. Hij heeft daar weeiom den beer geleed. Ge

moogt wel naar de kermis gaan, maar ge moet tr den beer

niet lee'n, gelijk den voorleden keen

— Met iemand den heer lee'n, hem voor den aap hou-

deu. Hij leedt met iedereen den beer. Hij zal hij met mij

den beer niet lee'n.

— Eene koe lee'n, naar den stier leiden . De koe is toch-

tig, ge moet ze lee'n. Zij is geleed geweest, maar heeft niet

onthouden.

'— De koortsen lee'n, de koorts hebben.

— Iema7id met den tuimelare lee'n, zie TUIMELA.vR.
— Iemand onder den vlinder lee'n of bachten den

vlinderhut lee'n, zie onder vlinder.
— Hct Alg. VI. Idiot, zegt dat men voor leiden in

Wcbl-VI. fet"« spreekt in twee sylben. Meest zeggen wij

lee'n in cene sylbe met den scherpen klank van e. Dus nog :

Bree'n — breeden (breiden, uitbreiden). Spree'n — spree-

den (spreiden). Schee'n — scheeden (scheiden). Wee'n —
weeden (weiden). Klce'n — kleeden. Ree'n — reeden.

Enz. Zie onder dkie.

— LEEDEN, z. Aan-, Af-, In-, Mis-, Op-, Uit-, Weg-.

LEEDER, LEEDRE, zie i.eer(e.

LEEDDRAAD (zie n), m., scherpl. ee. Leiddraad.

LEEDT, zie i.ee, 2".

'LEEFDACH, bij Kil., zie levensdag.

LEEFEREN, o. yN. Zie leeveren 1°, en blee\'EN.

LEEFTE, en in veel gewcsten LIFTE (van Icven,

'y'' g'ft<- '^imgeven; vgl. kreefte-krifte), v., zonder niv.

Levonsmiddelen, lijflocht, voorraad, fr. provisions de

bonche. Zijne leefte opdoen, fr. /aire ses provisions. De
leefle is tegenwoordig duur. Geene leefte meer hebben.

— Bestaanmiddel, fr. moyen de snbsistance. De zwijns

geven got- leefle (t. w. smout en vieesch en 't is al goed dat

er aan is). Zulk eene feest is eene leefte voor de stad (omdat

er veel vreemdelingen komen die groote tere doen). Het
badsaizoen is de leefte van Oostende. Mijn oegst is mislukt

:

ik ben .nl inijne leefte kwijt. Dat brengt leefte bij.

—LEEFTE, z. Bij-. Vgl. -leve.

LEEG (met scherpl. fV), hetzelfde als holl. Laag dat bij

ons niet gekend is, fr. bas. Een leege stoel, lecge tafel. Lecg
land. Iemand van eene leege afliomst. Enz.
— Leeg, met zachtl. ee, is eene verkorting van Ledig,

lui, fr. paresseux, enz.

—LEEG (sensu div.), z. Luis-, Om-.

LEEGAARD, m. Ledigaard, luiaard, fr. paressetix.

Hij is ecn Icugaard.

Tegen den avond, tegen den noen,

Hebben 't leegaards al te doen.

(Volksrijmpje.)

— Eenvoudig getuig dienende om een zwaar wiel ge-

makkelijk te draaien. Hct bestaat uit een rechtstaande

houten raam hebljende van onder aan de twee hoeken eene

ijzeren spoor of pin die in eene pan rust, en van boven in

't midden eene stang die verbonden is aan de wrauge van

't wiel ; als men dat raam weg en weder beweegt, de stang

doet het wiel draaien. De leSgaard wordt gebruikt bij de

smids om groote slijpsteenen te doen draaien, bij eenige

boeren om den trendel van eene melkkeern te wenden ; enz.

Met den leegaard werken. — Vgl. Luierik in 't Alg. VI.

Idiot, verklaard door », tarief of boek waar de onderlinge

verhouding der verschiUige muntsoorten in opgegeven zijn. »

"Die leegaards en luieriks vergemakkelijken het werk.

LEEGD, adj., met zachtl. ee. Hetzelfde als I.eeg, ledig,

lui. Leegd zijn. Hij is te leegd dat hij roert.

— Dus zegt men 00k Doofd voor Doof.

LEEGDAG (uitspr. leeehtag, met den klemtoon op de

scherpl. ee), m., mv. leegdagen (en niet leege dngen). Werk-
dag in tegenoverstelling van hoogdag en fecstdag. Het mag
zondag, weekdag, hoogdag, leegdag zijn, hij is altijd gelijk

gekleed.

LEEGELOOIELENTE, bijw., gevormd uit lecge-

looie-lenfe, d. i. uit der mate traag en loom. Hij ging er naar

toe lecgelooielente. lets verrichten leegelooielente. — Zie

LOOI en LENTE.

LEEGEN (scherpl. ee), leegde, geleegd, b. en o. w. Het-

zelfde als 't holl. Lagen, verlagen, fr. abaisser. Eenen vloer

leegen. De prijs van 't graau begint te leegen. Het water

leegt gedurig. Den hangel boven den hccrd hoogen of leegen.

LEEGER, o. Te Bnigge algemcen gebraikt voor Leed,

fr. ;"('/. Neem dat g!as wijn, gij zult er geen leeger van

hebben. Ge zoudt wel kunnen leeger halen van die poetse

die gij da.ir gespeeld hebt (d. i. gij zoudt het wel kunnen

mocten bezuren, uitboetcn). Heeft hij geen leeger van dicn

val? Hij heeft erveel leeger van gehad.

't Was mijn huis dat in brande stond

!

En lijk een pijl uit eenen boog,
* Was ik de trappen al omhoog.

Maar als ik kwam bij 't kind omtrent,

God zij geloofd, 't kind had geen leeger.

Il( neem hetsefFens uit zijn wieg,

En, lijk ne schicht, met 't kind ik vlieg

De kamtr uit tot aan den steeger.

(K. De W....)

LEEGTE (scherpl. ee), v. Hetzelfde als 't holl. Laagte.

Hoogten on leegten. In de leegte dalcn.

LEEGUUR (wvl. LEGEURF, zie n), v., klemt. op de

tweede greep. Bij deringgravers. Zoo heeten de standplaats

en de werkman tusschen de Katte en den Timmerman in

eene Stoeling. — De deringgravers zeggen dat deze naam

vonrtkomt hieruit dat die werkman dikwijis mag staken

van werken, en veel leege of ledige uren heeft.

LEEK (zachtl. ee), m., vklw. leekje, heksken (wvl. lekje,

lekske, zie klankverk.). Drop, hct leken, het afdruppen.

Onder den leek van het dak staan

.

— Droppel, fr. gontte. Als de kraan toegedraaid wordt,

valt er nog een leek of twee, vallen er nog eenige leken. Gij

moogt van dit mcdicijnfleschje maar eenen leek laten drup-

pen in de wonde . Een leeksken van dat vergiftig vocht is

genoeg om te dooden. Er waren eenige leekskens bloed op

zijn kleed

.

— Het vklw. leeksken wordt ook gebezigd in den zin van

Een weinigsken, een luttel, sprekende van vloeibare stoffen.

Doc ecn leeksken water in de saus. Giet een leeksken azijn

in de salade.

— In Braband zegt men Lek, Itksken.
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—LEEK, z. Loogc-.

LEEK (scheipl. /<), adj. Zic IJEELK, fr. vilain. Een

' l;e voiU.

— 1.E5KHEID, V. Lcclijkheid, fr. laideur. De leekheid

n zijn aanzicht « Om zyne groote Uecklieit ende mis-

icktheit. » (NrDespars.)

— Zie andere afl.onder LEELK en Aecomp. onder LEELIJK.

LEEKSEL, o. Leking, aldnipsel. Het leeksel van de

LEEKE, v., mv. leeken. Hetzeltde als Lijklaken, echcl,

Ir. safigsiie. Bij ICil. Laecke. — Meest gebruikt in 't L. v.

Aalst.

LEELIJK.adj.Z^Wj/ferfiTj-, zieDAG.— Zieooki.EELK.

—LEELIJK, z. Beer-, Dood-, In-.

LEELK (scberpl. ee), adj. Hetzelfde als Leelijk, fr. laid,

; Hairi. Dat is leelk. Een leelke mensch.

— Vgl. Zulk — Kil. solick: Melk — ang^. meoluc;

Welk — huuelich bifKeroen hweileiks iy Ulpkilas; Dolk

— poo!, tulich ; Kelk — lat. calix.

— In plaats van Leelk zegt men 00k Leek, even als men

in sommige streken ztik zegt voor sulk; Tout voor wuli,

•wclk; en kivaak voor kwali/k.

— I,EELK.\.\RD, I.EEKAARD, LEEUJK.\ARD, m. Een

leelijke vent, in den eigenen en figuurl. zin.

— i.EEtKTE. LEEKTE, I-EEI.TJKTE, V. Leelijkheid.

LEEM, LEME (zachtl. e), v., mv. lemen, vklw.
'

.i>ih()i. Zoo hect elk houtachtig deellje dat uit het vlas

^ v.wingeld wordt, anders ook Schiftje genaamd. Er zijn

:i<ig Icmen in het vlas. De lemen zijn geen kroten. Lemen
branden. Met lemen den oven lieeten. Eene leme.

MvD zonden weghen als lood, myn duechden

Als lemen van den vlasse.

(Ed. De Dene.)

Maer see deckedse onder lemen

Van vlasse, alsrtiense hare wilde nemen.

(Maerlant.)

— lemand de lemen geven of strooi'en. Om te schimpen

met iemand die, begerende te tiouwcn, verlaten wordt van

miiinaar of minnares, strooit men 's naclits lenien rond zijn

huis, hetzij op den grond, hetzij op de baag. Zij heeft de

lemen geslrooid geweest. Hij vreest dat men hem de lemen

zal geven. Hij heeltde lemen gekregen.

— Assel van sperhout, enz. Sperrelemen vergadeien. Z\t

ECHEL.

—LEEM, —LEME, z. Plak-, Sparre-, Sperr>.

LEEMANDE (zie n), v. Hetzelfde als Leidmande,

gaiuandc. Een kind in de leemande.

LEEMEN (scherpl.fe), kemde, ben oi lubgeUemd, o.

w. Als leem samenkleven, klijtachtig zijn, ir. s'agglu-

tiner comme glaise. Wordt gezcid van aardappels en van

rrwten, die gekookt zijnde, ncsch en taai zijn lijk vette

aarde. De erwten leemen mecsl als zij beginnen volwasscn

le zijn. Die aardappels leemen.

— LEEMEK, m. Aardappcl die, gekookt zijnde, niet

nieelt of bloemt, maar vochiig en klijtachtig is. Die aardap-

pels zijn gccn bloemeis, maar leemers. De leemers zijn de

bcste niet.

LEEN. LENE (/.achtl. c), v. Scharnier. ZieLEXE.

LEEN, LENE (zachtl. 4 v. Leune, leiining. De lene

van ecnen bank, van eenen stoel, fr. dos. De lene van eenen

steeger, fr. rampe. Houd u aan de lene. vast. De lene bi-ak.

Hij lag met den mg tegcn de lene van den zetel. De lene

van eene brag. « De voet-bnigghen onderboudcn van sufFi-

sante plancken ende lenen, dat men de sclvj ghemackehck

te voet, gheladen ende ongheladen passeren magh. ^(Cost.

V. Belle.) « Die de bnigghen moeten onderhouden, zijn ghc-

houden die te regulen met deurgaende eecken regulen aen

de canten van beede zyden, ende oock van deurgaende

behoorlicke Uinen. » (Cost. v. Vevirne.) « Eenen banck met

eender lene. » (K. v. B.)
— Dit woord is van alledaagsch gebruik

.

LEEN. met zachtl. ee. Dit woord is een meer\oud, en

het enkelvoud beslaat in de sprekende taal niet. Het wordt

overal en da^elijks gebruikt voor Lenden, 1. himbi, fr. reins,

d . i. het kruis van den nis met de lanken. waar de gordel

drukt. Zeerin de leen hebben van gebogen te staan. Hij

viel af en brak dp lecn. Gekraaktzijn in deleen. Dun, fijn,

gvof zijn in de leen. Flauwe, kloeke, schoone, leelijke, wel-

gemaakte, mismaakte leen hebben. Geen slot in de leen

hebben, niet gesloten zijn in de leen (sprek. -'an \TOuwlien

wier kleederen niet genoeg sluiten om de lenden). De mode-

poppenknopen zich af in de leen. lemand vastgrijpen in de

leen. lemand ecnen stok in de leen leggen (hem slaan in de

lenden).

Zijne leen afn lets leggen, zich op lets toeleggen, met

ijver aan iefs werken. Die maaiers leggen er hunne leCn

aan. Dat werk gaat niet voort omdat hij er zijn leen niet

aan legl. Die student zal er moeten zijn Jeen aan leggen,

wilt hij den eerstcn prijs behalen. Leg er maar uw leOn aan !

— Het hangt in mi/n leen, ik gevoel het in mijn lijf. De

vermoeidheid van die reize hangt nog in mijn leen. — Zie

HANGEN.
— Ik heb het in myn leen, het ligt in of op myn leen,

mijngeest is er gedurig mede bezig, ir. fen suii preocaipc.

Datproces ligt luij schrikkelijk opdeleen.—Ook :Ik heb er

een voorgevoel \zn^{r.j*enai un pressentiment.ix&\. lag

op mijn leSn dat er een ongeluk zou gebeuren. Ik heb het

als in mijn leen dat er vandage slecht nieuws gaat komen.

— Ik gis dat het enkelv. van dit woord moet Ledoi Led,:

zijn, vanwa.ar Lende met de ingeschovene « (zie N). In net

Alg. VI. Idiot, stnat lede voor «jak die juist om het lijf

spant, lendejaks even als men li/fook gebruikt voor 't kleed

dat het lijf bedekt. Althans is Lende in het hebr. chalats,

in H boheemsch ledui, bij de Wenden ladj'a; hetl. latui

bet. zyde. — Doch Lende heet in 't eng. loin, en in 'I wal-

lisch llwyn, zegt Weiland ; en te Gent hoort men het ligt

in mi/n leens, waarvoor wij zeggen het ligt in myn leen :

zoodanig dat het enkelv. zou leen zijn, mv. leens of lenen,

welk laatste verkort wordt tot leen. Men bemerke verders

1° dat wij lee (lede) en lene zeggen voor schamier, hetgeen

met lende een gelijkc beteekenis heeft van plooiende geU-

dingen; 2° dat wij leen in den zin van 't fr. metnbres nini-

mcr gebruiken (zie LTD en LET).

LEENACHTIG, adj. Genegen tot lecnen. De mier i>

niet leenachtig, fr. In fourmi n'estpas pretense. Hij heeft

nooit Iccnachtig geweest.

LEENEN, leende (wvl. ook leendege, zie IMPERFE. 1
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gelecnd (fvl. elecnd.zK GE), b. w. Te leen geven, fr. ^retei:— Ecu handje leenen, hulp geven, medewerken. Leen
mij een handje om dat uit te werken.

— Te leen nemen, fr. emprvnter. Leenen is altijd scha of.

schaude (spreekwijze). « Mijn raoeder is uijt om schaede of
schande. — Hoc dat ? — Mijn nioeder is brood gaen leenen,
en geeft ze min weder, dat is schande, gecft ze te veel dat
is schacde. »(Lev. van Uylspiegel).

— Leenen en lutscn. Zie ldtsen .

— Fig. Stelen. lemands l5orze leenen. Hij heeft niij dat
geleend.

LEENOTE, LEENEUTE, v. Zie ledenoot.

LEENTJE, o., scherpl. ce. Leentje loopcUy wordtgez.
van lets dat gedurig van den eenen aan den anderen uitge-

leend wordt. Die leesboek is versleten van leentje te loopeii.

Mijn boek gaat geen leentje loopen.

LEEP (scherpl. ee\ adj. Dat scheeve of kwade vouwen
heeft, dat afwijkt van het eftene of van 't rechte, fr. godant,
gnmaca?it, ayant dcfaux plis. Haar lileed hangt leep.

Als men een stiik linnen of katoen met geweld in twee
deelen scheurt, de gescheurde kanten zullen leep staan.

— Men zegt ook Lijp. Zie aid.

— De Hollanders geven aan Leep den fig. zin van Door-
trapt, schalk, slim. Wij zeggen Loep.

LEEPEGE, V. Zie Leeper, m.

LEEPEINDE, o. Zie lijpeinde.

LEEPEN (scherpl. ec\ teeptc (wvl. ook Iceptege), hcb
gelecpt, o. w. Leep zijn, kwade vouwen hcbb^u, fr. avoir
de faux plis, des godures, /aire la grimace. Haar Ideed
leept. — Zie lijpen.

— Grijnzen, grijnen, 't gezicht vertrekken, fr. foire la

grimace, grimnccr, sprekende met vcrachting van een kind
dat gemakkelijk en zonder reden schreit en weent. Hij leept

wederom al. Hij staat daar te leepen. Moet ge voor zoo
eene priiUe leepen ? Waarom leept zij nu? Is dat leepen!
Het niinste dat hem tegengaat, valt dat kind aan 't leepen.

Hij leept vOor eenen niet, dat het leelijk is om zien.

— Men zegt ook Liiipen.

LEEPER, LUIPER, m. Krijtcr, schrcier, grijnzcr.

— Het \x. is Leepster en Leepege.

LEEPHEID (wvl. ook leepigi, zie heid), v. Do staat

van leep te /.ijn. Zie lijpheid.

LEEPING, v. Het leepen, grijnzing, het grijnen. Die
leepingc stcokt mij tegen.

LEEPSTER, V. Zie leeper, m.

LEER, m. Leder; zie aid.

LEERAAR, m. lemand die Icert, in den zin niet aleen

van fr. etiseigncr, 1. dccerc, maar ook van fr. apprendre, 1.

discere, en dus zoo veel als Leerling, fr. apprenti. Dus zegt

men b. v.

Leeraars en zijn geen kunstcnaars.

LEER(E, v., met scherpl. ee, mv. leeren, vklw. lferke{n.

Hetzelfde als 't holl. Ladder, fr. cchelle. De schalieren en de
sporten van eene leere. Eene dobbcle leere, fr. ecJielle de
tapissier, de jardinier. « Beulen met keren, haemers,
uaeghels. » (A. Poirters.) « Leer voor Iceder komt van lecden
of leyden; hadden de Hollanders, die men voor dc baesen
houdt, daer op gelet, sy hadden nooyd ladder geseyd. »

(Vaelande.) s Van de leere die in haer doot gesiefl wiert. »

(L. de Huvcttere.) « Dat men eene leere liet zincken in den
put waer mede hy wt den put clam. » (C. Vrancx.) « Doe
was een man up een leedre ghesteld, zyn handen voor hem
ghebondeu crucewys up zinen buuc. » (K. v. B.)

'

Icli zach er een cafcoenvaegher zonder leere

Van tdeen cafcoeu int dander vlieghen.

(Ed. De Dene.)

— De leere van eeneu wagen, fr. ridcllr.

— Leerken staan, schoerken staan, fr. faire la co:i

cchelle. lemand, aan iemand, voor iemand leerken sta.i .

Sta mij leerken, ik zal op den muur klimmen.

— De leere optrekken, eig. van iemanil die ergens op :,

klommen zijnde de leere ophaalt zoodat er niemand hiui

volgen kan. Fig. Allen te boven gaan, alles overtreffen. 1 1 li

trekt de leere op. Sedert dat die tooneelspeler verschenen 1-,

de leere is op(getrokken). — In denzelfden zin zegt men :

J/ct de Iccre op het dak zitten. Zie dak.
— Met de leere iiitgaan, gaan stelen. Hij is met de leere

uit.

— .Seff'ens op de leere zijn, kort van stof zijn, licht gram

wordeu, fr. avoir la tete pres dii bonnet, se monter ail-

ment.

— Bij wevers is Leere de rij gaten in de dokke ter reclii. \

zijde van 't getouw. De leere dient om den deunstok hoogor

of leeger te zetten bij middel van eenen tap, dien men in een

hooger of leeger gat van de leere steekt, en waarop de deun-

stok rust.

—LEERE, z. Hof-, Homme]-, Kicken-, Trap-.

— LEEREN, z. Doorleerd, Mis-.

—LEEREN, z. Verover-.

LEERING, V. Catechismus. Leering houden (voor de

kinderen), fr. faire li cate'chisme, I'e.xpliqucr . Leeringe

vragcn, fr. interroger sur le cate'chisme. Zijne leeringe

kunnen, fr. savoir son cate'chisme. N.aar de leeringe gaan.

Waneer is het morgen leeringe? (Jan zag Pierken groeien

en hij deed het ne keer lezen of vroeg leeringe. » (K.
Callebert.)

LEERJONGER, m. Leeijongen. « Om leer-jonghe-

ren van hun te maecken. (A. Poirters.)

LEERREDEN, v. en m. Hetzelfde als Leerredein de

wt)ordenb., d. i. onderwijzing, fr. instntction, sermon, —
Zie KEDEN.

LEERSCHOOL, v. Bezondere school waar men uit-

sluitelijk de christelijke leer of catechismus leeit. Naar de

leerschole gaan . Leerschole houden. — Dit woord hoort

men te Brugge.

LEERZAMIG, adj. Leerzaam, fr. docile.

Den ccrsten peys aen ons heeft Christus in syn leven

In syn Icerzamige discipelen gegeven. (G. De Dous.)

— Zie -ZAjno.

LEERZE, V. Zie lerze en de comp. aid.

LEES, LEEZE(mct sclicrpl. ce), v. Wagenslag, wa-

geuspoor, lid. gleise, fr. orniere. « Als dc wielen voorts

draeyen, soo roUen dese klonten (zwh a?t? wielen) ook neder-

waerls, somlyds in, somtyds neffens de leeze. » (P. Croon.)

— Gebruikt in Brab. en Antw. (Alg. VI. Idiot.)
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LEESROEDE, v. Bij weveis. Platte smalle liggel die

tusschen den kani en den garenboom dwars door de reede

zit en dient cm de scheringdraden te sclieiden en to ver-

deelen eer zij door de hevels gaan, en de bete maken. Naar
mate men wecft, moet nu en dan de leesroe achtcniitgescho-

ven worden. — Dus genaamd oradat men, na geboomd te

! il>en, de kelendraden natiwkeurig lezen en een voor een

,

i.cmen moet om er de lecsroede tiisschen te schuiven. De
leesroe hcot ook Platroede.

LEEST, m. Bij olieslagers. Honten Idompje van bezon-

deren vorni, tusschen de warde en het jachtijzer in eenen

olieblok . De leesten worden door de wegge, die tusschen

de warden gcheid wordt, met geweld gedrongen tegen de

jachtijzers, en pcrsen aldiis de olie uit de stampzakken.

— Dit woord in zijne overige beteek. staat in de woor-

denb.; <loch met het vr. geslacht. Bij ons is he1»altijd m. Op
eenen grooten leest gemaakte schoe'n.

*LEESTEN, LEYSTEN, bij Ki]., zie onder \-er.

LEESTEN.

LEESTHAAK, m. Bij schoemakers. IJzeren haak

waarmede men d ^ii leest uittrekt uit den opgemaakten schoe.

LEEUWERE, LEEWERE (voile klemtoon op

lee, en halve klemtoon op we met zware <•), m. Hetzelfde

als Leeuwerk, m. Leeuwerke, Hemelwerke, v., in de

boeken Leeuwcrik, fr. alotiette Jes champs.

LEEUWERK, m. Zie leew'ERE.

—LEEUWERKiE, z. Gars-, Gers-, Grijs-, Heme!-,

Koorn-. S'lmmige diet tow/, gaan ook uit op -Lawerke,

-Lewerke, -Leewcre.

LEEVERAAR, m. leraand die aan tafel traag en

ongraag eet, en van alles wat overlaat.

— Ratclaar, babbeiaar.

LEEVEREN (scherpl. ee), lee-ferde, Jieb geleeierd,

o. w. Spijs uverl.iten, resten lalen aan tafel, de genomene
of ontvangene ]iortie niet geheel opeten. Het belaamt niet,

kind, van te leeveren. Ge moet hem dat leeveren ontwennen.

— Men zcgt ook Leeferen, en Bleeven. Zie bleeven".

LEEVEREN, leeverde, Jieb geUeverd, o. w. Ratelen,

babbclen, klappen en snappen,

— Kil. l,!ff?i, h'tfen, klappen, \. garrire, loqiiitari ; ta

. ]. nnih't'f int'pte ^arrula,

—LEEVEREN, z. Achter-, Tegen-.

LEEWERE, v. Zie i.EEtrwERE.

—LEEZE, z. Wagen-. Zie LEES.

LEFFE en LEFFEN, bij Kil., zie LEEVEREN. 2°.

LEG, z. .\an-, In-, Om-, Onder-, Op-, Scheur-, Toe-,

Lu-.

LEGBONDEL, m. Eene hoeveelheid hooi wegende
800 pond. -Men vcrkoopt het hooi per faais of per legbondel.

1 «cv ie^l)ii[ulels hooi koopen.

LEGERMEESTER, m. Geneesheer toegevoegd aan

*t legcr, fr. mcdecin de Varme'e. Hij heeft drie jaar leger-

meesler gcweest.

LEGGE, v. Bij landb. De hoeveelheid afgeraaaide

11 die lie pikker in ecns ten gronde neerlegt, anders

I Hugge en Pikkeling, h.javclle. Twee leggen maken
n sclioof, Ir. deuxjavellesfont unegerbe.

—LEGGE, z. Hout-, Oester-.

LEGGEN, /ei en leide, gclcid (nooit legde, gelegd),
b. w. Behalve de beteekenissen in de Woordenb. vermeld,
hceft dit WW. bij ons die van Gereed en veerdig leggen, b. v.

— ££ne bol/ebaan leggen, de baan effen rakelen en zc
veerdig maken om te spelen. De boUebaan wilt nu en dan
eens geleid worden.

— Een schamel leggen, bij hoveniers, boeren, enz. Een
rek lands tochten en slechten en gereed maken om bezaaid
of beplant te worden. Eeneu vlaschaard leggen.

— /5<'.s/<»T'i?/<«^c«,schaverIingenenspaandersofbakkers-

kolen in de stove (kachel, fr. pocle) leggen en ze brandveer-

dig maken. De dienstbode heeft vergetea mijne stove le

leggen, ik kan geen vuur maken.
— Eene bromvte leggen, zie BROtJVVTE.

— lets aan boord leggen, zie BOORD, 2"
.

— Ter kerke leggen, zie kerke.
— Heffen en leggen, zie HEFFEN.
— Is ook eene manier van vlechten, r. <r«j<fr, waneer

men enkel de schinkels over malkanderen verlegt, zonder
te knopen, gelijk men doet als men matten vlecht. Eene
zweep leggen.

— Eenen vloek leggen, er eenen door leggen, een vloek-

woord of blasphemie braken . Hij lei er eenen door.

— Het hoofd in den schoot leg -'. zich onderwerpen.

— Draf leggen, draf of bostel, cl.en men bij de brou-

wers koopt, in groote hoeveelheid ter bewaring in eene

plaats leggen om er de zwijnen, enz. mee te voeden. De
boer heeft dit jaar geenen draf geleid.

— Zich leggen, zich strijken, fr. it- coticher. Ga, leg u een

weinig om te rusten. Hij gevoelde dat hij niet wel was,

en na eenige dagen gekaftebold te hebben, heeft hij zich

geleid.

— Zich leggen, in 't marbelspel, zijnen marbel op den

grond stellen opdat er de anderen naar schieten zouden.

Leg u. Hij lei zich in eene groef, op eene hoogte, enz.

— In 't Poperingsche gebniikt men leggeti voor liggen,

en liggen voor leggen. In Holland is dat ook, zegt Kramers
op LEGGEN. « Uw hghaem zal op uvv bedde stijf leggen

zonder leven. » (C. Hazart.)

—LEGGEN, z. Aan-, Af-, In-, Neder-, Om-, Onder-,

Op-, Open-, Over-, Plat-, Toe-, Uit-.

LEGGER, ni. Zie LIGGER.

—LEGGER, z. Azijl-, Bij-, Kalsie-, Kalsijde-, Kassij-,

Uit-, Vel-.

—LEGGING, z. Op-.

LEGTIJD, m, Tijd dat de hennen leggen, rande. De
hennen hebben twee of drie legtijden 's jaars. Eiers van den

eersten legtijd.

LEHAUW, LEHOW, m. Een woord dat men
gebruikt om het geschreeuw van den pauw na te bootsen,

fr. poiipegais. De pauwen schreeuwen lehow. De lehow

van de pauwen is dikwijls een voorteeken van regen.

LEI, V. Zie leie.

LEI, adj., verkort van/«'</of /tfrfdatWeiland verklaart

door Droevig, smertelijk . Tusschen Schelde en Leie bczigt

men veel Lei zyn van iets, d. i. in zijne oogen, in zijne

wezenstrekken, door zijne stilzwijgeudheid of door weinige

en drooge woorden, laten verstaan dat men inwendig onte-

vreden is en zich beleedigd en vernederd gevoelt, hoewel

men uit eerbied, uit vrees of uit bctamelijkheid eenigszins
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trachte deze ontevredenheid te verbergen. Lei zi/'n is juist

het contrarie van gemokkfld zijn. Voor lei zijn zegt men

ook kken zijn, sleek zijn van lets. De koning was maar lei

van den kleenen geestdrift waarmeezijn volk hem outhaakle.

De ambtenaai- was er geheel lei van, als hij hoorde dat hij

moest naar eene andere stad vertijkelen. Als hij die anl-

woorde kreeg, hij was er maar geheel lei van.

LEI-AS(SE, m. Bij mulders. Een houten as die met

het een cindo buiten den molen uitsteekt boven de deur, en

met het audcr einde binnen den molen in verband lean

liggen met het kamwiel van den molenas. De lei-as heeft

twee wicltjes ; een kamwieltje dat grijpt in het kamwiel van

den molenas, en een leiwieltje. De lei-as dient om,bij middel

van lei- en klauwvcep, zakken graan van beneden op te

winden, of zakken meel van boven neer te laten.

'LEICK-BLAEDEREN, bij Kil, zie dokke.

LEIDEN, b. w. Zie leeden.

—LEIDHEID, z. Over-.

LEIDSHOOFD, o. Bij timm., enz. Hetzelfde als Lei-

blok, fr. poulie tie eondiiite. Waneer men een gewicht

moet ophijschen, gebeurt het dikwijls dat de reep van het

windas niet rechtstreeks naar den scliijfblok loopt, maar

eerst eenen hoek maakt, in welken hoek een katrol gevestigd

is waarover de reep giijpt : dit katrol heet een leidshoofd.

LEIE, V. Bij mulders. Windas bestaande nit den lei-as

en zijne bijveerden en dienende om de zakken graan in den

molen op te trekken, of uit den molen neer te laten,

fr. engiii.

LEIE, v., is de eigennaain van eene groote rivier die

langs Meenen en Kortrijk vloeit en te Gent in de Schelde

valt, fr. la Lys

.

— De vaart, dien de Bruggelingen, onder Lodewijk van

Male dolven van Deynze naar Brugge waart, en nu nog

gedeeltelijk bestaat, heet het Oud-Leiken

.

— In Veurne-Ambacht, waar het vklw. leige luidt (even

als men daar en ook elders Itinnige, mannige, wuvigc, enz.

zegt ; zie deminutief), bcleekent het een groote waterloop,

een gedolven gracht dienende ora het water van andere

giachten afteleiden. Het leitje staat vol water. Hij is langs

het leitje gekomen. Met eene schuit in een leitje varen. —
Zie LEE, V.

LEIEN, hide, geleid, b. w. Bij mulders. Ophijschen^

met dc Icie. Zakken leien.

— All. Leiing.

— Dit woord is niet te vcrwaiTen met leiden dat bij ons

altijd Ice'n (leeden, scheipl. ce) klinkt

.

— Vgl. eng. io lug, trekken.

LEIERACHTIG, adj. Sleiachtig, slap en slingcrach-

tig. Eene leierachtige plant (met slappe en slingerachtige

Stengels), b. v. Hennevelte.

LEIKAP(PE, V. Bij mulders. Houten kapje boven het

deel van den lei-as dat buiten den voorweeg uitsteekt, en

waaraan de buitenreep vast is.

LEIL(E, V. Hetzelfde als Lei. De leile van de oor, fr.

lobe dc I'oreille, De leile van eenen haan (onderkam, fr. Sarfe

du cog). De leile van eenen kalkoen, fr. /anon. — Dit

leile is gevormd van 't 1. legula, gelijk reile van rcgula,

telle van tegiila, enz.

LEILETABAK (wvl. -toeeak, -tubak), m. FruUc-

tabak, tibak mcl leilen gel.jk de onderkam van eenen haan.

LEIMEERSCH, m. Meersch of weide langs den

boord \ an dc rivier de Leie, fr. prairie de la Lys. In de

Lennccrschen vindc men doodlagen.

LEIMPTE, bij Ed. De Dene, zie lemjier, r.

*LEINE, V. Zie leen, 2".

LEINS, LINS, LENS, m. Slag dien men met eeuen

stok of eene zweep iemand toezwiert. Hij gaf den hond

eenen leius met zijnen knorrestok dat hij in den gracht

rolde. '< Die as verhout me n'en ainsche gi-eins de greep

reckte en guckte n'en avernasschen leins, dat de clacken

scliiverden en spaesden. » (Kortr. hs. 1736.)

LEINS, adj. Hetzelfde als Lens in de woordenb., d. i.

Ledig, fr. vide. De flasch is leins.

— Zoiider geld in den zak. Ligt ge misschien leinze ?

LEIREEP, m. Bij mulders. Eene koord die, op .1 1

lei-as grwoudeu, dient om zakken op te trekken ofne-;;

laten, fr. lindenne

.

LEIROOT(E, V. Hetrooten van 't vlas in 't water van

de Leie, fr. ronissage dans la Lys. De leiroote is beter dan

de grachtroote.

Vlas dat in het Leiwater is geroot geweest. Leiroote

heeft een schoon blond kleiu', en daarom wordt de Leiroote

meer gezocht dan ander vlas. Hij koopt niet dan Leiroote. Is

uw vlas Leiroote ?

LEIROOTl'E, adj. Blond, geelachtig gelijk leiroote.

Leirootte haar.

LEISET, v. Liedje, referein. De leise van een vogel. De

vink brecla hare leise te kort af. — Kil. Leysseu, caniio

naialitia.

LEISEL, o. Dc koorde die vast is met het een einde

aan 't gobit of het greel van het roepeerd en met 't ander

aan 't "ebit of 't greel van het handpeerd ;
ook Teuvel en

Jokkeband gcheeten.

— Een leisel feerden, peerden die, met koorden aan

toom en steert samenverbonden, op eene rij de eene achter

de andere voortgeleid worden, b . v. naar eene jaarmarUt.

Een leisel van acht peerden.

— Zie Wdb. Ned. Taal, in v.gebruik, 516.

Kil. Lace, leysse, laguetis, laqueolus ; lorum camim,

nunielhi, fr. laisse,

LEISELEN, leiselde, geleiseld, b. w. Met ceu leisel of

met leisels aaneen binden. Peerden leiselen. Het roepeerd
.

wordt aan het handpeerd geleiseld. Geleiselde peerden naar

de jaarnier1<t leiden. — Aatistaarten in Ndl. Wdb.

—LEISELEN, z. Aaneen-.

LEISELPEERD, m. Roepeerd. Het leiselpeerd
"'

volgt lie wenihngeu van het handpeerd.

LEISTER, m. Sluipweg langs waar een hond, een

haas, enz. gemeenlijk loopt ; opening in eene haag, enz.

langs waar een dier uit- en ingaat. Die hond heeft ginder

zijnen leisler. De leister van eenen haas heet in fr. nmsse.

—LEITE, z. Dronke-. Vgl. -LUTTE, -LUITE.

LEITEN, LEITI, ra., demt. op lei. Een onbehen-

di"e vent, die weinig ziei- en lichaamskracht heeft. Een

leili van cenon vent. Hij is zoo een leiten.
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— Slechte kaffiedrank, fr. lavasse. Het is maar leiti. Ik

drink dien leiti niet.

— Leiten, en met meerdere veracliting Leiti, is bij 'I volk

: Iniiikt voor Leo. Dc een heel Ko, en de ander Leiten.

LEITHOORN, m. Speeltuig bestaande uit cene rij

Injccngevoegde rielpijpen die men beurtelings over den

mond schuift om cr in te blazen, fr. syringe,fliite de Pan,

1. ciailn. Op eencn leithoorn spelen.

LEIWAGEN, m. Luiwagen, wrijfborstel, vloeischrob-

bcr, U. frolloir. — Wegens ui= ei, zie onder fletme.

LEIWIEL, o., yidw. leiwieltje. Bij mulders. Zie

Kl AUWUIEL.

LEIWORTEL, m. Hetzelfde a!s Lischkalm. Dus
naamil omJat hij overvloedig groeit in de rivier de Leie.

LEK, m. De daad van eens te lekken of likken (fr.

her). Een lek van den Jiond. De hond geeft een Ickje

aan zijnen meester.

— Eene voorbijgaai.de regenvlaag. Eenen lek krijgen.

Die lek zal deugd doen aan 't land

.

— Een hlek voor een' lek. Zie BLEK.

— Drevel, vlek die men zich ergens aan wrijft. In

't voorbijgaan langs den verwpot, kreeg ik een leksken aan

mijne brock.

— Verlies dat men doet in 't koopen of verkoopen, enz.

Hij heeft er eenen leelijken lek aan. Betrouw dien koopman

niet, wilt gc geenen lek krijgen.

— Zie LEEK.

LEK, o., zonder mv. Bij brouwers. De laatste uittrek

van den draf in de brouwkaip. Het lek volgt na de weerse,

en wordt als spoel aan 't vee gegeven.

LEKEN, leekte, lieh of ben geh-ekt {\v\\. lekte, geleit,

zie KLANKVERK.), o. w. Droppelen, druipen, fr. de'goutter.

De kraan van de bierton leekt als zij niet nauwkeurig sluit.

Het dak van 't huis leekt. Het zweet leekte van zijn voor-

hoofd. Lekende nat zijn (zijpende nat zijn). Zijne oogen

Icclilen (traanden).

Mijn oogen altijt van tranen leken;

Mijn vrueght cs gedaen.

De kuypen

Die dniypen,

De tonnen die leken.

En vaten

Vol gaten,

Eu nioet men niet Ijtl

(A. Biins.)

(P. Croon.)

— .;. ,,,.,,ii,,-i',,i. lauipiitu/.t^Kij yaan, er vernederd

mtmoedigd uit schijnen, fr. marcher Voreille basse . Hij

rdc al lekende weder. Hij kwam al lekende af met zijne

biiis in de kiezing. Als hij ilat zag dat hij in zijne verwach-

ting bedrogen was, trok hij al lekende voort.

— lemand ieti in de core laten leken, hem allengskens -

en voorzicSitig lets kenbaar maken dat hem aangaat, iets

aanraden dat hij doen zou, iets raededeelen dat moet

verborgen blijven. Laat hem dat geheira in de oore leken

zonder dat het iemand bemerke. Hij liet mij in de oore

leken dat ik mijnen broeder niet mag betrouwen.

— Ook b. w. Loog leken, loog maken metaschwatcr te

laten zijgen door eenen rusch. Dj waschsters moeten looge

leken.

— All. I^ker (d, i. Druiper bij Kramers), Leking, enz.

— Voorons t.eken zeggen de Hollanders Lekken; doch
Lekken bij ons is iets gehecl anders. Zie aid.

—LEKEN, z. Weg-. -LEKER, z. Achter-.

LEKKAGIE, v, Lckking, drinken voor den hond.

De hond heeft geene lekkagie meer. Lekkagie aan den hond
geven.

LEKKEBAARDEN, tekkebaardde (wvl. ook lekke-

baardege, zie iMi'ERrECT), lieb gelekkebaard, o. w. Het-

zelfde als Likkebaarden in ile Woordenb.

LEKKELIPPEN, o. w. Zie ukkelippe.v.

LEKKEN, lekte (wvl. ook lektege, zie IMPERFECT),

gelekt, b. en o. w. Hetzelfde als holL Likken, fr. lecher.

De hond lekt zijne wonde. De beer lekt zijn Jong.

— .'11 dat lepel lekken kan, iedereen. « Het zal al naer u
schieten dat lepel lecken kan. » (F. Van den Werve.) i> Elk

wilt sig hedendaegs met schilderen bemoeyeu, het wilt al

met het pinceel spelen dat lepel lecken kan. » (Id.)

— Ge zult wat lekken, is tcwe tonge lang, zegt men
spottende met iemand die zonder grond zich inbeeldt dat

hij iets bekomen zal, b. v. zijn geleend geld wederkrijgen.

—LEKKEN, z.Af-.

LEKKEN, m., mv. hkkens. Een mensch met een stil

en zedig voorkomen, maar die niet te betrouwen is, een

lekkeraar. Wacht u van dien lekken, hij zal u verraden.

Die vent met zijn plat aanzicht en zijn sluik haarzict er mij

een vervliekte lekken uit . Een lekken die 't ;d overdraagt

aan de overheid wat zijne medegezellen uitrichten.

— Kil. Lecker, neqiiam. Weil./o/j^c lekker, snotjongcn

;

stoitte lekker, stoute jongen.

Siet dees twee lekkers aen (het zyn van ons geburen),

Sy worden beide gi'ain. Ei! let eens hoe hetgact,

Soo sy gaen worstelen in 't midden van de straet.

(L. De Meyer.)

LEKKER, m. Een plat vierkantte koekje van sirope

met potsuiker gekookt en in een kaartblad, wiens boordcn

omgeplooid zijn, gegoten en gesleven. Hoeveel lekkers

krijgt men I'oor eene kluite ? Een lekker is geen babbclaar.

LEKKER, m. Opsloovervan eene mcuw, ix.paremeni.

Nieuwe lekkers aan de mouwen stellen, als ile oude lekkers

versleten zijn.

—LEKKER, z. Pertse-.

LEKKERAAR, m. Wordt in 't Ipersche gebniikt om
iemand aan te duideu die 't .al aan zijn eigen belangen

slachloflert, die niet le betrouwen is, die uit gebrek van ver-

stand of karakter iets verricht dat kwalijk is, een lekken.

Het is een lekkerare. In die politieke part i
zijn eenige lek-

keraars die zich door de tegen|Wrtij laten om den tuin leiden.

De overheden vinden altijd lekkeraars ten hiumen dienstc.

LEKKERBEETJE (wvl. -b^tje, zie klankverk.),
o. Sixnt van peer, 8a gcenlimeteiB lang, en 5 dik, groea

van polio met braine en gele wratjes bezaaid, smeltende,

gesuikerd, en zeer aangen;»;im, rijpende in October te

Veurne. (Zie La Belgique Iwrtieole, tome i, bl. 373.)
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LEKKERKOEK (wvl. lekkerkouke, zie ou), m.

Pepeikocl<, fr. pain d'cpicc. Alle liefkoeken zijn geene

lel;k.:.rkr,tk,n.

LEKKERPOOT, m. Zie onder KOKTEKRAKF.r..

LEKKING, V. Het lekUen.

— Labboring, water of antler vocht dat dc bond uit eenen

schotel mag labberen. Lekking aan den bond geven. De
bond beeft geene leUking meer.

— Scheitsende wordt het 00k gezeid voor Drank. Die

werkman is neerstig als bij lekking genoeg krijgt.

LEK-MIJN-LIPPE, m., vkhv. lek-mi/ii-Upkcn. Lek-

ker beetje, fr. liche-fricin. Dal is nog i^s van lek-niijn-lippe.

lemand icts s;even van lek-mijn-lipken. Dat is lek-mijn-lip.

LEKMOES, o. Soort van blauwe verw, bij Weil. I.ak-

mncs, fr. toiirncsol. Lekmoes in 't kalkwitsel mcngen om
cell blaiiwendig kleur te bckomen, waarmede men eenen

niuur vcrwt. Lekmoes met azijn vermengd geeft een rood

Jdeiir.

LEKVEUREN, b. en o. w. Zie lekvoren.

LEKVORE (wvl. ook i.ekveure), v. Bij lanJb. Zie

ZEEUWV'ORE.
— LEKVOREN, lelnvorde, gehkvoord, b. en o. \v. Bij

landb. Lekvoren delven. Een land lekvoreii.

— Ook Lekveuren.

LELIE, v., fr. lis. — Dcfransche Iclie, bij speldewerk-

sters Eene soorte van patroonwerk. Zie p.\troon\ver1v.

— LELIE, z. Boscb-, Busch-, Godelieve-, Sint Josefs-,

Sint Pieters-, Water-, Witte-.

LEME, v. Zie LEEM en Accomp. aid.

LEMENT, 0. Zie lament.

LEM MEN, m. AVillem, fr. Guillatime.— Zie lamen.

LEMMER, ni. Dit woord, waarvan Belemmeren ge-

vormd is, staat als verouderd reeds bij Kil. die 't vertaalt

door 1. impcdimentum, nocumcntum, nwlcstiii, fr. embar-

ras, gene. Ed. De Dene gebruikte 't

:

In grooter beroerte en lemmer draeijende

BIyfvendeontnist ende zeere onthueght.

— Dit woord leeft nog bij ons in de bezondere beteekenis

van Belemmering op de borst, belemmerJe ademhaling,

aamborsligheid, fr. oppression de poitrine, asthme, phthi-

sie. Den lemmer hebben, fr. etre poitrinaire. Hij is van

den lemmer gcstorven.

t- Niet te verwarren met Lemte, b.paralysie; noch met

Leemte, fr. plaic ptiante :

Pocken, masels, Idmpicn, cancker, tvledercliyn

.

(Ed. De Dene.j

—
J. Vande Velde zegt bl. 240 : « Ghelyckerwys dat een

diamant es goet ende upreclit, als zy nergens gbeen lemmer

ofte vlecke cii heeft; soo es cock dat gheloove uprecht

't welcke met gheen dwalynghe belemmert en es. »

LEMMER, m. len niet 0.) KJing van een mcs enz.,

fr. laDie.

— Bij ketclbuischers. Schrapmes, fr. grattoir. Met den

lemmer schrapt men het koper

.

— Bij mulders. De lemmers van eenen molenas zijn

ijzeren lattcn, een vingej dik, drie vingerS breed, en eenen

voet lang, waar men de lialzcn van den as mec belegt voor

de klockte.

LEMMERBAND, ra. Bij mulders. IJzcren band of

kartedierond ienhals van den molenas gesloten ligt op do

uiteiiidcn van de lemmers.

LEMPE, v. ZieLlMi'E.

LENDEGESCHOT, LENDERGESCHOT, -..

Lendejiclit, fr. lumbago, tour de reins. < Die droeve mage
die geen' spys en kan verteren. en dat leiulergeschot, en die

gedurige krampen, en die watergalle: 't is al wal te zeggen. »

(C. Diivillcr-).

LENDELMERG, o. Zie LENlw.^tEK(;.

LENDEMERG, LENDELMERG, LENDER-
MERG, o. Ruggemerg, fr. moelle t'pmiere. Outleding van

't lendelnierg.

LENDEPLAASTER(E, v. Pleister om de lendc-

zweer te gpnezen.

LENDERGESCHOT, o. Zie lendegeschot.

LENDERMERG, o. Zie lenbemerg.

LENDERZWERE, v. Zie lendezweek.

LENDEZWEER, LENDERZWERE, v. Lende-

pijn, fr. lumbago, tour de reins, rluunatismc lombaire. De

lenderzweer wordt meest veroorzaakt door eene koude die

op de lecn valt, door eenen schielijken zwaai van 't lichaam,

door eenetegroote poogingom een gewicht op te heffen,

door te langdurig voorwaarts gebogen te staan, enz. De len-

derzweer schoot in mijnen rug. Peerden krijgen ook de

lenderzweer. Zie ZWEER.

LENE, v. Leuning. Zie USEN.

LENE, v., lenen, vldw. leentje. Hetzelfde als Lee, lede,

d. i. scharnier, fr. charniere. De lenen van eene venster,

van een deksel, van eene binnendeiir, enz. De noten en de

nijdspille van eene lene.

—LENE, z. Kraak-.

LENE, v., vkhv. Z«K<y'f. Verkorting bij 't volk van

den eigcnnaam Magdalena, ofook van Helena.

— Wordt als gemeen substantief gebniikt voor Een sul-

achtig vrouwmensch,

XENEMENT, bij Ruysbrouck, zie lament.

LENGSCH, adj.Mat, krachteloos, ontzenuwd. Lengsch

zijn van reizen, van arbciden. Gij ziet er niet wel uit : waar

doet het u zeer? Overal en nievers : ik ben geheel lengsch.

— Laf, fr. Idche, sprek. van 't weder. Het weder, de-

luclit wordt lengsch, als er eene dondervlaag naderl.

— Dit woord gelijkt aan 't 1. languidus. Dock, aangezicn

dit woord meest gehoord wordt te Brugge, en dat men in

dezc stad de woorden hond, mande, enz. uitspreekt als

hongd, mangde, enz., wil ik gissen dat lengseh hetzelfde

is als knls zoo men elders zegt. Zie LENTS.

LENGSKENS (wvk ll\gske.s, zie e), liijw. Allengs-

kcns. Hot wordt lengsliens donker avond.

—LENGTE, z. Strek-.

LENS, m. ZieLElNS, m.

' LENSSEN, bij Kil., zie lenzen.

LENTE, V. Leutevrucht, die na den winter gezaaid

is. Het is goed weer voor dc lenten. De lenten staan geheel

schoon. Na de wintervrtichten kruidt of wiedt men de len-

ten. « D'een helft stoppelen van winter-vruchten en d'ander
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helft "^ii lenten, » (Cost. v. Lande v. Vn-en). •. Onder

welcken hor-ougst onck verstaen wordt weerwinninf;hc van

hnte, larwe cnde somcr-gherste. » (Cost. v. Veurtie.)

— Vandaar de Lentemarkt le Iper, eene bczonderc

r marktplaats waar men a]le slag van boohen, erwten en

vitsen vorkoopt, ook kamillezaad, koolzaad, lijnzaad, haver,

cnz., in legenovcrstelling met de Graanmarkt waar men
tarwt en rogge verkoopt.

LENTE, V. Traag en lui vrouwmensch. Eene lente van

cen wijf. Eene lefigc lente. Eene leege looie lente (iiit dcr

mate lui en lamledig vrouwmcnscli)

.

— Lecge-lo'oie-lente wordt als bijw. gebezigd. Zie aid.

— pit woorrl liangt aan 't 1 . lentus. Van daar Lenteren,

!. U-tili- ct it;ua-iv agcrc; en Lanterfanten.

LENTEMARKT, v. Zie i.ente, i".

LENTEREN, bij Kil., zie r.E.\TE 2°, en iani'Er-

I rl.LEX.

LENTS, adj. Mat, krachteloos, ontzenuwd. Ik ben

lents v,m zoo ver te gaan. Ik vrees dat ik ga ziek worden :

ik ben geheel lents.

— S])rek. van 't weder, Laf, loom, bevangen. Het weder

is lents, fr. le temps est Idche, mat.

— Kil. heeft Lents, lijns, 1. lentus, laxus; en noemt dit

uoord vcrouderd. Wij gebniiken het nog, raaarhet wordt

lens uitgesproken zonder t, doch langzaam weg, hetgcen

eene t veronderstelt. Te Brugge kliukt het Icngsch. Zie aid.

*LENTSEN, bij Kil., zie lenzen.

—LENZE, z. Tonge-.

LENZEN, /<"/«A',j'<?/c«Jrf',b. en o. w. Geld uithalen

om te betalen, fr. dclicr la bourse, payer. Dit woord hoort

men bij spelers, die zeggen b. v. Begin maar te lenzen (haal

maar u\v geld uit om te betalee, gij gaat de partij verliezen).

Dezen keer zult gij wel moeten lenzen. Ik verloos het spel,

I en moest drie stuivers lenzen. — Zie urri-ENZEN.

— Kil. Lenssen, lentsen, solvere (fr. de'lier, losbinden).

De nieuwcre woi>rdenb. liebbeu lenzen voor ijdelen, fr.

vider

.

-LENZEN, z. Uit-.

LEPEL, ni. Bij zoutzicders. Groote schup met eea

langoii steel van ijzer, om de koleu in den oven te schieten

.

— Oor van eenen haas, fr. oreille d'tm lievrc. Schertsende

ook van menschen gezeid, b. v. lemand bij zijne lepels

pakken, fr. saisir qtwlqu'impar les oreilles.

— Op den lepel scheren, iemand eenen kleene:; lepel in

den mond steken tusschen de wang en de tanden, om aldus

het vel le spannen en gcmakkelijkcr den baard af te sclie-

ren. In pl.iats van den lepel, gebruikten eenige barbiers

hunnen duim. Van daar de vraag, eertijds gemeeii bij de

barbiers te lande : Hoe moet ik u scheren, op den duim of

op den leiiel?

— Eeii kindje met den lepel kweeken, hem lepelspijs

geven in plaats van het te zogen. Omdal de moeder ziek

was, wierd het kind met den lepel gekweckt. Hij is met

den lepel gekwcekt geweest (zegt men schorlscnde van

iemand die veel kan eten).

— Al dat lepel lekkcn kan, zie LEKKE.V.

— Lepel I'an de spade, het ijzer blad, fr. le fer de la

beehi:. Een lange lepel. Eene sjiade met breeden lepel.

— Zijnen lepel wegsmi/ten of ingeven, sterven. Hij gaat

ook haast zijnen lepel wegsmijten. Hij heeft zijnen lepel

weggesmccen. Ikgeloof dat hij g;iat zijnen lepel ingeven.

— Noch. scheiitel noch lepel meer hcbbcn, alles kwijt zijn,

niemendalle meer bezitten.

:— Met den lepel vergadrd en met den rziifel wegge-
smcteu, zie RUIFEL.

—LEPEL, z. Aal-, Bauwd-, Bold-, Bolt-, Bouwt-.

Dien-. Mostaar.llepeltje, Paal-, Pui-, Schaap-, .Spa-, Tip-.

LEPELBLAD, o. LEPELBLAREN, o. mv.,

LEPELKRUID, o. Eene plant die in dc kruidkunde

cochlearia heet. — In Vlaanderen geeft men ook dezeu

naam aan de Waterweegbree, bij L. Fuchs vorschlcpel-

criiyt, fr. plnintain d'eau, 1. alisma plantago

.

LEPELHOUT, o. Hout waarvan men lepels maakt.

Al hout en is gecn lepelhout, fr. tout bois n'cst pas bon a

faire Jleche, d. i. men moet de personen en de middels

weten te onderscheiden efa te kiezen die men gebruiken

wilt.

Popelieren hout is goed lepelhout

Maar abeelen hout is nog beter hout,

is een rijmpje dat, bij de kinders, den zang nabootst van

den wedew.aal. Xlen zegt ook nog:

Popelierelhout

Lepellput

.Schrepelhout.

LEPELKRUID, 0. Zie lepelblad.

LEPELPUIT, m. Naam van eenen duivel in volks-

vertelliiinon. Zie onder DOVEL.

LEPELREK, o. Een rck met gaten doorboord, waaiin

men houtcn oftinncn lepels stelt, metdesteerten neerwaarts.

LEPELSPA^DE, v. Eene spade met eenen lepel, d. i.

een ijzeren blad, smal en meer dan andere omgebogea. Het

is met de lepelspade dat men lepelvoren graaft.

*LEPELVLIEGEN. Dit woord, volgens het Alg.

VI. Idict., is le Antweipen gebmikt voor Geene minnares

meer heliben . Wij zeggen Wepel vliegen. Zie WEPEL.

LEPELVORE, v. Bij landb. Eene vore die men in

den akkcr graaft zoo breed als de lepel van de spade. Lepel-

voren maken.

LERRE, V. Teleurstelling, vcrlies, anders gezeid Eenen

dek, eenen drevcl. Ergens eene lerre aan hebben. Hij

meendc daar eenen gocden kooj) te doen, maar hij heeft er

eene lerre aan (hij is er aan bedrogen). Ik sta daar weerom

al mel eene lerre: mijn proprietaris gaat mijn huis vcrmaken,

maar ik moet een deel van de onkosten betalen

.

LERZE, LEERZE (uitspr. lezze, leze, zie Rs), v. Het-

zclldc als holl. Laars, fr. botte.

— Wordt even als Male, Ransel, Liere, cnz. schertsende

gebniikl voor Maag, fr. estomac, ventre, in de volgende

zegswijzen. Zijne lerze vulleu (zich zat eten of drinken).

Hij heeft zijne lerze vol (hij is bijkans dronken, hij heeft

eene vlieg in zijne oog).

— Vandaar Bier-, Kaffi-, Jenever-, Wijn-, d. i. iemaUvl

die veel bier, kaffi, jenever of wijn drinkt.

— Weiland "heeft Lcrs, v., dat hij verklaart door » Eene

zekere maat : lersse wifns. » Wij zeggen ook Een buik w.yn

voor eene hoeveelheid wijn als een goede drinker kaa dragen.

Zie BUIK.
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—LERZE, —LEERZE, z. Bier-, Jenever-, Kaffi-,

Post-, Wijn-.

LERZEN, It-rsde, hebgclcrsd, o. w. Drinken, bekeren,

fr. i>obchttcr, chopiner. Hij (loet niet dan lerzen. Eene ton

bier is al spoedig gelen?cl, als men er gedurig aan lerst.

Geheele dagen lerzen. — De uitspraak van dit woord klinkt

Ifzzen, Iczen . Zie RS.

—LERZEN, z. Uit-.

LES, LESCH, o. Lis, fr. iris, glaicid.

—LES, —LESSE, z. Drie-, Negen-, Stront, Zes-.

LET, c, mv. Iciten. Gewrichl, fr. articulaHon,jointure.

De letten van de vingers. Het let van de ha'id, {x.foignct.

Het let van den elleboog, van de schoere, enz. Pijn hebben

in de letten. Hij kent het niet om kiekens te snijden, hij

v;ndt de letten niet. Dubbel letten hebben (zie gelet).

Uit het let zijn (ontwridit zijn, etre deboiie). Zijne schoer

v.'as uit het let, de heelmeester heeft ze weer in 't let

gedaan. « Van lette te lette in stukken ghesneden. » (J. Da-

vid, s. j.)

— Kil. heeft Let en Lit. « Styvigheid of gezwolendheyd

in de litten. » (G. Simons.)

— ICnoop van een riet of halm, fr. namd. Een stronhalm

met vier letten. Dat stroo is droog tot in de letten.

— Beentje van vinger ofJ:eeii, fr. phalange. De duim

heeft twee letten, de vingers hebben drie letten. Het eerste,

het bovenste let. Het derde, het onderste let. Een let van

den teen afzetten. « Zy sneden hem alle die eerste letten van

zyn vingeren of. . (N. Desjiars.)

— Graad van verwantschap, fr. degre de parente.Tri'\)i%

mijn bloedvcrwant in 't derde let. Zij bcslaan malkaar in

't tweede let. Een let voorder of Geen-vriend (zie GEEN-

vriend).

— Lidmaat of deel van 't lichaam, fr. membre. Kloeke

letten hebben (kloek gelet zijn, fr. etre membrii). Een let

afzetten, fr. amputer un membre. Pijn gevoelen in al de

letten. Hij kan geen let verroeren. Ik had geen let aan mijn

lijf, dat stil stond (gcheel mijn lichaam bcefde van verschot

ensehrik). « Lijf om lijf, ledt om ledi. » (Ed. De Dene.)

« Dat die tonge een lei is seer cleyno. « (Th. van Hereutals.)

En voel' heel mijn gheraemte, laes!

En al niijn letten t'saemengroeyen.

(J.
de Harduyn.]

— Voor ons Let, mv. Mten, zeggen de Hollanders Lid,

mv. leden. Zie LTD.

—LET, z. Nagel-, Op-.

LETJE, LETSKEN, o. Beeljc, weinigje. Een letje

geld, fr. unpen d'argent. Hij heeft nog een letje sclnildcn,

maar niet veel meer. Daar is armoede in dat huizeken, en

geen letje, fr. etpaspen. Hij heeft slagen gekregen. 't was

geen kleen letje (d. i. overvloedig veeb. A\'acht een letje,

ft. attendez tin pen. Beurtelings een letje gaan en een letje

rasten. Hij slaapt nu en dan een letje. Een letje ziek zijn.

- In Fransch-Vl. zegt men li/lje {liitje). Dit is een ver-

kleenwoord van 't ongebniikte let, lijt, waarvan lettel^

lutli'l gevoimd is. « Ghy suit noch een weynigh slapen,

noch een hitsken sluymooren. » (J.
Daviil, s. j.)

LETS, m. en 00k LETSE, v., mv. Utsen, vkKv.

letslie{n. Hetzelfde als elders Lis, lits, luts, lus, d. i. een

snoer, lint, riera of touw tot eene oog gemaakt om daarin

iets vast te maken, anders ook Ooge, oogske(n, genaamd.

Een mantel of kapote met letsen in plaats van knoopgaten.

De zeilen van de molenwieken liggen vast met lolsen. E>n

stuk lijnwaad, dat men bleekt, ligt met letsen aap de leep-

einden iiilgespannen. De handdoek hangt met een letsken

aan den nagel. Kleene schilderietjes en ingelijste printjes

hangen dikwijls met letskens in plaats van ringen langs den

mmir. De letsen van een greel zijn lederen riemen die de

klippels aan den balg gevestigd houden

.

— Doch meest Een snoer- of lintstrik, z )0 gemaakt met

de dobbclgeplooide einden van 't snoer of lint, dat er een of

twee oogen aan uitstcken ; is er maar een oog, 't heet een

Enkele lets ; zijn er twee oogen 't heet een Dobbele lets.

De schoe'n (d . i. de snoeren of linten van de schoe'n) wor-

den met dubbelen lets geknoopt. lets met eenen lets vast-

knoopen. Eenen graanzak toebinden met eenen enlielen

lets. Hij draagt om zqnen hoed eene zijden trens met dob-

belen lets en kwispels. Eene vrouwmuts met letsen, fr.

nands de rnbans). Linten en letsen (Kwikjes en strikjes).

Waeroni al die goude letsen

Als om uwe ziel te quetsen.

(P. Devynck.)

Wordt ook gebniikt voor den Etrik van eenen hals-

d(>elc, van eene sjerp, enz. Knoop uwen halsdoek met

eenen lets, met eenen dobbelen lets. Een rouwsluier om

den arm geknoopt met letsen. De vlaamsche priesters dra-

gen eenen breeden zwarten cingel dien zij op de lenden

vaslknopeu met groote letsen, met eenen dobbelen lets.

— Er^ens geenen lets aan kunncn leggen, iets volmaakt

viuden, er niets op te zeggen hebben, bekennen dat men er

niets aan te verbeteren heeft. Hij heeft eene redevoering uit-

gesproken waar dat ik geencn lets kan aaQ,leggen. Ik zal

dat verveerdigen dat er niemand ccnen lets zal kunnen aan

leggen. Kunt ge daar eenen lets aan leggen.'

LETSE, v. Schamier, anders ook Lede, Kraakic

naamd, fr. charniere. Eene deur met letsen. De letsen

een deksel. De lets is gebroken.

— Een snoer, lint, enz. Zie lets, m.

LETSEKNOOP, LETSKNOOP, m. Een kn

gemaakt met een snoer of lint waarvan men het een n.

ofde twee einden dubbel plooit, zoodanig dat het a;u>

knoop eene oog of twee oogen niaakt. Eenen letskiv
•

maken. Met eenen letseknoop toebinden. Een enkele. l 11

dubbcle letseknoop.

LETSEN, letste, geletst, b. w. Met eenen lets kn<

of binden. Pe sch .e'n letsen. Zij letste hare muts ondci

kin vast. Met een rouwlint op den arm geletst.

— Een snoer of lint op wijs van eene oog ergen-

vestigen. Eenen handdoek letsen (er zoo een lintjc

naaien). Een ingelijsl printje letsen. I

LETSKEN, o. Zie letje. F

LETSKNOOP, m. Zie letsekmoop.

LETST, super), van Laat. Zie Li'uvrsT.

' LETTEL, zie onder letje.

LETTEN, /f/fc (wvl. ook Uttege, zie impekkec 1),

heOgekt (fvl. elet, zie ge), o. w. Wachten, vertoeven. '

'

veni lijd ^•erletten. Ik mag niet langer letten. 1 ij heeli

eenen oogenblik gelet. Met hiercn daar te letten, kouu 1
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le laat. Ge moogt nievers letten. « Met den avont namcn sy

hun wegh naer Hondschoote, ende lettedcn nergens dan in

een doncker hcrbergsken, alwaer sy hun ververschten. »

(P. HeinderycxJ

Een ezel ghinck hy bereyden,

Hy en lette niet een twint;

Daerop sette hyse alJe beyden,

D'e moeder ende dat lieve kint.

fOud gedicht.)

— Zouder (tc) ktten, zonder verwijl, onmiddelijk. Het
leger ontschtepte en zonder letten trok hel den vijand tegen

Zoohaast de onbeschofte jongen dat antwoordde, zijn vader

zonder lelten gaf hem eene duchtige ranseling.

— onpers. met aan. Afhangen van, schillen aan, fr. tenir

a, dependre de. Het let aan mij niet (ik ben er geen beletsel

aan, geene oorzaak van). Waaraan let het dat de macliien

niet gaat? Het let aan een wiel.Aan wien heeft hetgelet dat

onze reis mislukt is ? Het let aan 't slecht weder dat ik niet

gegaan ben. — In dezen zin zegt men ook Liegeii, bij de

holl. Liggen, te Bnigge Lijden.

— .Schillen, fr. differer. Het let veel dat hi|zoo rijk niet

. is als zijn breeder. Het lette geen haar. Het lette niet of hij

was dood

.

LETTER(E, v., bij ons ook m., fr. lettre. Hij wist den
brief van buiten van den ecrsten lettere tot den Laatslen.

— Op Utter spreken, de taal spreken juisl gelijk zij

geschreven wordt, en niet .gelijk zij. gemeenlijk gesproken

wordt bij 't volk. Hij spreekt op letter. Leeren op letter spre-

ken. Bij de \'lainingen, wier taaleigen in uitspraak en

woordcM nierkelijk verschilt van de schrijvende taal (die al

mecr en niecr op den hollandschen leest geslegen wordt),

mag men het spreken-op-letter niet te ver drijven zonder

naar school vosserie te rieken.

— Kop of letters smi/ten, kruis ot munt spelen, h.jmter

a croix ou pile. Het is letters (het geworpen muntestuk ligt

met de letters d. i. met de munt, naar boven, en n;et den

!
kop iiaar nnder).

—LETTER! E, z. Sint-Pieters-.

LETTER, adj. Luttel, weinig, 1. pauciis. Er was
letter graan o]) dc markt. Het is spijtig dat er zoo letter

brave lieden zijn. Letter verstand hebben. >-. Sehepenen die

letter verstandt hebben om een ghemeente wel tc regieren.

»

(Z. v. Male.)

In een cleijn conventken van letter nonnen

Daer saten de susterkens bij tvier en sponnen.

(Anna Biins.)

Letter \'vnA.\. mer die deertsche eere haten. (Id.)

— Letter of vele, weinigen of velen. Daar mogen letter

of vele menschen zijn, hij zal 't woord voeren. Letter of veel

geld.

— Letter ofgeen, weinig of geen. Daar was letter ofgeen

. volk in de kerk.

Wie siet men (iodt socckcn "-

letter oft gheene.

(A. Biins.)

— bijw. Luttel (I'ij M- Lambrecht hitter), 1. parurn.
Vccl denken en letter spreken. Ik heb met dien man le

letter gehandeld, om hem te kennen. Letter slapeu, letter

wandelen. . Midls dat sy van heuren huyzen, renten ende
landpachten niet ofte letter en ontfanghen. » (Z. v. Male.)
« Midts dat se hier letttr te doen haddcn. » (Id.) « Xu
wertter letter ofte gheene meede ghereedt, midts dat se de
vrimden man niet en comt haelen. » (Id.)

Acht sij mijns letter, ic acht haer noch min.

(A. Biins.)

Profijt zonder eere zeer letter weerdt is. (Id.)

Letter ijemandt hier al sijn willeken heeft. (Id.)

LETVOCHT, V. Bij veeartsen. Lidvocht, vocht dat

aan het wit van verscheeitren gelijkt, tusschen de gewrich-
ten, fr. synovie.

LEUCHEREN, lettcherde, geleucherd (fvl. eUnt-

eherd), b. w. Hetzelfde als Loochenen, fr. titer. Gij kunt
het niet leucheren. Hij leucherde 't al wat men hem ten

laste lei.

LEUGENAAR, m. Zie i.ogenaar.

LEUGEN'E, v., en bij on.<» ook m. Logen, fr. otot;-

songc. Hij houdt Ihoope van de leugens (hij doet niet anders

dan liegen). lemand eene leugen ophangen (op de mouwe
vesten). Leugens verkoopen (vertellen, zeggen). Eene leugen

I'.egen, fr. fnire nn memonge. Men loog eene leugen oni

zich uit de moeilijkheid te helpen. Hij is van de eerste

leugen niet dood (nietgeborsten).

-LEUGEN.E, z. Peerde-.

LEUGEN(E, v., mv. leugens. Kleen voorportaal bui-

ten aan den ingang van eene kerk, fr. porcJie-anvent . De
leugen is aan eene kerk hetgeen de luif (fr. aic-vent) is aan
een huis. Eene leugen aan eene kerk bouwen om de koude
of den wind af te keeren. Eene leugen aflireken omdat zij

't fatsoen van den gevel bederft. Jlen vindt hier en daar

kerken te lande die leugens hebben . Eene leugen aan den
grooten ingang van de kerk. Die kerk heeft geene leugen

aan den grooten ingang, maarzij heeft er aande zijdeuren.

In de leugene slaan om mis te hooren. De dieven waren al

de leugen in de kerk gebroken. De lijkschraag hangt in de
leugene.

— Men zegt het ook voor Portaal onder den toren, tr.

porche. De klokstrengen hangen in de leugene.

— Vgl. Lcuke.

LEUGENEGE, LEUGENIGE, LEUGENIN-
GE, V. Leugenaarster, fr. mentcifie.

— Zie -EGE.

-LEUGENEN, z. Af-.

LEUGENMEET (uitspr. leugemete, zie N), v. Leu-
genaarster. Zij is eene geweldige leugenmeet. Ge moogt die

leugemete nooit gelooven. Gij leelijke leugenmete! — Vol.

Toovermete.

— Mctle, iiH-te is zoovecl als meter.

LEUGENZWEE, v., mv. -zwee'fi, zaclitl. ec. Bij

timm. Eene zwei wier beide riggels, niet als de haakzwei in

rechthoek vastliggen, maar die even als de beenen van
eenen passer kunnen open- en toegaan, zoodat men naar

beliefte eenen scherpen, rechten of stompen hock kan
maken, fr. sauterelle, faiisse-eqtierre.

6g
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LEUKE, V. Eene afgetuiade plaats, omheining, auders

00k Bocht genaamd, fr. enclos. Eene leuke niaken voor de

verkeus. Eeue klokhen met hare kiekens in eene leuke.

— Afdak, fr. appentis, hangar, bij Kil. 1. pergula. In

eene leuke sielt men wagens en karren in 't droog.

— Somtijds hoort men Dc leuke naar den wind hangen,

maar dit schijnt misverstaan voor De huik naar den wind
hangen.

—LEUKE, z. Zwijns-.

LEUNE, V. Leuning, lene, 't geen waarop men leunt,

fr. appui. De leune van eenen steeger, fr. ra/npc d'jtn esea-

Her. Eenen stok voor leune liebben. De leune van eene

brug. — Eig. Die jongeling is de leune van zijneu ouden
vader.

LEURE, V. (en nooit m.) Deugniet, schelm, schurk,

fielt, kapoen, fr. coquin,fripon. Die leure van dien vent is

niet te betrouwen. Hij is zoo eene leure. Eene leure van een

vrouwmensch.

Zoo de wulf wandelde

Bloedghulseghe Inere.

(Ed. De Dene.)

— Versleten lap, vodde, kulte, afgedregeu kleed. Oude
vodden en leuren.Verkoop al die leuren aan den voddeman.
— LEUREM.\N, LEUREVENT, m.Voddekooper, lorieman.

Draag al dien ouden bucht naar den leurenian.

— LEUREM.\RKT, V. Voddemarkl, fr. marche attx

chiffons, fripcrie. Hij heeft die broek goedkoop gehad op

de leuremarkt.

— Men zegt 00k Oudeleuremarkt. Dat komt van dc

oudeleuremarkt (dat is lets van geringe weerde).

—LEUREVENT, m. Zie LEUREMAN.

LEUREN, Icurde, hcb geleiird, o. w. Mooschen,

onbehendig te werke gaau.

— Leuren met. Ge meet alzoo met dat kind niet leviren

(zorgeloos en ruw dragen en behandelen). Met zijne boeken

leuren.

— b. w. lets in stuklien leuren (door ruwe behandeling

brclien en schenden).

— Afl. Leurder, mooscher, jongen die zijne Ideederen

scheurt en M-hcndt, enz.

LEUREN, o. w. Zie leuring.

—LEUREN, z. Af-, Rond-.

LEURING, v. Wordt, evenals Leuren, gebruikt voor

Avondstlieinering, fr. crcpuscule. In de leuringe, in liet

leuren van den avund.

—LEURZEN, z. Af-.

LEUSIGH, bij Kil., zieLUiziG.

LEUTE, v., zonder mv. Vreugde, pleizier, pret, ver-

nuiak dat zich gem. uitwendig toont. Leute hebben. Leute

maken. Voor de leute zijn, fr. aimer la joie, le plaisir.

Geheel de fcest is in leute vergaan, fr. s'est passe'e dans la

joie, Ik vreesde dat zij gingen kijven, maai 't is nog al in

leute vergaan, fr. le tout s'est tcrminc' joyeiisenunt. Hij

heeft geern leute. Ik heb daar veel, wemig, geen leute

gehad. Zijne leute hebben in iets (moeten lachen met innige

voldoening). Ik had er mijne leute in, van dien zwetser

aldus beschaamd gemaakt te zien. Die dwaze vader heeft er

zijne leute in, als zijn Idnd kwaad doet. Uit leute, om de

leute, voor de leute (niet ernstig, om te lachen). Uit leute

spelen (niet om geld). Hij zei dat maar uit leute. Uit leute

reizen. Het is geen leute (het is niet om te lachen). Zulke

ongelukken tegenkomen, zoo zwaren arbeid moeten doen,

is geen leute. Hoe meer zotten hoe meer leute. « Vele gin-

gen uit nieuwsgierigheid, en de jonkheden gingen uit leute

omdat het verkoren maandag was : Me kuunen daar zoowel

letite maken als elders, peisden ze. » (K. Callebert.)

— Grap, spel, fr. farce. Ik peisde 't wel dat het zulk

eene leute nicest zijn (dat het zulk een spel, zulk eene zaak

moest zijn). Het gerucht liep dat er in dat huis een valsche

muntenanr woonde; de politic trok er naar toe, en 't was

maar juist zulk eene leute (zulk een spel, fr. une telle affaire).

» Maar hier is de leute », fr. Tnais voici le cote plaisant.

(Vaelande.) « Om se alle te naemen die deel van die leute

mieken. » (Id.)

— Dit woord, overal en gedurig gesproken, hangt klaar-

blijkelijk samen met 't 1. Icetus. Leute staat aan Vreugd
gelijk 1. Icetitia aan gaudiiim.

—LEUTE, z. Binnen-.

LEUTEDING(wvl. leutewingen, zie dingen), o.

Vcizet, fr. plaisir. Uit leutcdingen, uit leute, niet ern^lig.

Uit leutcdingen met de kaart si)elen (niet om geld spelen,

maar enkelijk uit verzet/. Neem het niet k\xalijk, het is \

maar uit leutcdingen gezeid.

LEUTEMAKER, m. Vreugdemaker, vrolijk raensch

die de anderen verhistigt.

LEUTERACHTIG, adj. Zie lutter.a.chtig.

LEUTEREN, Icuterde, heb geleuterd, o. w. Leute

hebben en leute niaken, zich verlustigen met prateu en

lachen. Wij hebben daar wel geleuterd. In zulk eene verga-

dering gaat het ernstig : men leutert er niet.

LEUTEREN, b. en o. w. Zie lutteren en de

comp. aid.

LEUTIG, adj. Vrolijk, vermakelijk, grappig, l)lij-

gecstig, fr. gai, plaisant. Een leutige vent. Hij is /.eir

leutig van aard. Een leutig verhaal. Een leutig gesprek. Elii

leutig proces. Een leutige boelc.

— Lief, aardig, fr. agreable, riant, gai. Een leutig

houdje. Een leutig vogelken. Een leutig bloemperk. Eene

leutige wandeling. Dc leutige Icntedagen.

— Leutig zijn op iemand, toonen dat men blijdc en

verheugd is van iemand te zien, te niogen onthalen ot aan-

spreken, enz. Het kind was zoo leutig op zijnen vader als

hij thuis kwam. Hoe is die ambtenaar gezien in de gemeen-

te? Het volk is er niet leutig op.

— I.EUTIG.^ARD, m. Een vrolijk mensch. Zij waren alien

leutigaards te samen. Zoo een leutigaard is het vermaak \an

eene gchcele vcrgiring.

LEUZIG. adj. Lui, tra.ag. Zie LUlzKi.

LEVAARD, ni., met den klemtoon op le. Versclie

hariiig, nieuwe haling, fr. Iiarengfrais. De levaard is ncnh

gerookt noch gepekeld.

LEVAL, bijw. ZicEVEL.

—LEVE, z. Bij-. Vgl. —LEEFTE.

LEVEL, bijw., klemt. op vel. Hetzelfde als Nevel, d.

i. evenwe!. — Zie EVEL,
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LEVELING, m. Mensch. 'tEn is geen leveling op de

werelil ilie 't weet, die 't zou gelooven.

— \'jil. Sterveling.

LEVEN, trrfde (wvl. ook leefdege, zie imperfect), A^J

gekefd(M. clcefd, zie oe), o. w., fr. vivre.

. — /« Iff! In'cn, er al zijne vreugd in vinden. Dat is een

lastig weric dat niemand veel zoekt, maar hij, hi] leeft daarin.

Die schoolmeester leeft in de jon^ens. Hij leeft maar in de

gazetten. Hij leeft in den oorlog.

— Van den krijg /even, zie KRIJG.

— Wt>rdt gezeid van levenloozc dingen die bij de minste

aanraking of van zelfs roeren en bewegen als of er leven in

ware. De wijn leeft als hij in gisting is. Het deeg leeft als het

rijst. Kwik leeft. De kwelm leeft. Water leeft als het begint

te koken. Pluimen en andere veerkrachtige dingen leven,

als zij samengedrukt zijnde weder uitzetten . Een uurwerk

leeft als het in gang is. Hutse leeft als zij wikkelt.

LEVEN, c, fr. vie.

— Van ?nyn {uw, zijn, ons, hitn) leven, fr. de ma vie

•vvvante, de 7'otye vie vivante, de sa vie vivante, enz. Ik en

heb dat nog van mijn leven gezien (nooit in mijn leven). Hij

heeft dat nooit van zijn leven gehoord. Gaat ge van u

leven naar Rooraen liiet gaan ? Zij heeft van haar leven

droeve tijden beleefd. Wie heeft er van zijn leven zoo verre

geweest? Het is tocli van zijn leven geen waar ! ('t is toch

nooit geen waar! fr. mais ce n'est pas possible!) Hij heeft

nooit van zijn leven gedeugd.

— Dikwijls wordt het voorzetsel fa« onderdrukt, b. v.

Ik wil mijn leven nog naar Roomen gaan. Zoude hij zijn

leven nog rijk kunnen worden ? Het is toch zijn leven geen

•waar

!

— Is dat een leven, V is lijk een oordeel, zie onder

DOEMDAG

.

—LEVEN (\v. en s.). z. Bij-, Boom des levens, Op-,

Uit-. Ook Wellevcnd.

*LEVEN-DAGH, bij Kil., zie levensdag.

LEVENSDAG, m., mv. levensdagen. De tijd van

't leven. Kil. Leven-dagh, leef-dagh, cetas, tempus humante

vita. He wil dat mijn levensdage lang onderhouden. Hebt

gij dat uw levens<lagen nog gezien r Ik heb van mijn levens-

dage nooit gestolen. Hij heeft dat van zijn levensdagen niet

bedreven, fr. de sa vie vivante il ne I'afait. « Dan bliven

si haer leve daghe meyneedich. » (Th. van Herentals.)

<\oax myn le'ee-dage-lanck. « (P. Devynck.) « Voor syn

leef-daegke langh. » (L. Vossius.) « Wy blyven schole

gaeude, ons leven-dag/ie \cin^\. r
(J. David, s. j.)

Wilt toch noyt u lei-e-dage

Vreesen voor een somer-vlage.

(P. Devynck.)

Wie heeft oyt syn Ic-L'en-daghen

Hier afmenschen hooren waghen?

(P. Gheschier.)

— A. Biins zcgt zyn dage, met onderdnikking van

levens.

y.vn dage hij noeijt op mij gekeven heeft.

— N. D.?sp:irs schrijft (I, bl. 493) : « Nemmermccr die

daghen hners lei'ens. »

LEVER, m. (en niet v.), h./oie.

— Men onderscheidt den zwaren lever en den lichten le-

ver. De zware lever is de eigenlijk gez. lever, Ix.foie. De lichte

lever is de long, fr. poumon. Als men Lever zegt zonder

zwaar of licht erbij, 't is de zware lever dien men beduidt.

— Den lever doen zwemmen, drinken dat de lever

zwemt, overvloedig veel drinken. Water drinken dat de

lever zwemt. Den lever doen zwemmen in 't bier.

— lets op den lever hebhen, lets op het hert hebben, fr.

avoir quelqiie chose sitr le ca^ir. Hij had die ontvangene

beleediging nog op zijnen lever. Ik heb hem daar eeiis deftig

zijne zah'gheid gezeid : het was al lang dat ik 't op mijnen

lever liggen had. Zijne ondankbaarheid ligt mij op den lever,

ir.fe ne la hii pardonnepas, elle me pese stir le cetnr. Wat
ligt u dan op den lever? Dat zal op uwen lever liggen, man
(dat zult gij ti beklagen).

— Kenc drooge lever hebhen, zie DROOG.

—LEVER, z. Roche-.

LEVERING, v., fr. livraison.

— Levering doen, leveren, ix.faire livraison. Levering

doen van dertip zakken koorn. Ik ga morgen levering doen.

« Nochtans hebdy Judas Scarioth ghecust als hij in het

hofken Icveringe quam doen van dijnder onnooselheijt. »

fP. Bacherius.)

—
• Ijevering ontvangen, fr. recehoir livraison. Ik heb

heden levering ontvangen van een stuk wijn.

— LEVING(E, z. Bij-, Uit-.

—LEWERE, —LEWERKE, z. -leeuwerke.

'LEYDE. bij Kil., zie lee, 2°.

'LEYSSE, bij Kil., zie leisel.

LEYSSEN, bij Kil., zie leise.

LEYSTEN, bij Kil., zie onder veeileesten.

LEZEN, las (wvl. ook leesdege, zie imperfect),

gelezen (fvl. elezen, zie GE), b. en o. w. Bidden, fr. prier.

Eeuen onzen-vader lezen. Het morgengebed lezen. Een

gebed lezen aan de deur om eene almoes. Gij moet lezen

's morgens en 's avonds, en voor en na de maallijd. Lezen

voor de zielkens in 't vage^'uur. Lezen voor zijne weldoeners.

Eene uur lang lezen. Hij zat zoo ingekeerd te lezen van

't begin der Mis tot het ein le. « Het beste dat wij te doen

hebbea is nu voor onze kinders lezen. » (K. CaUebert.)

— Men zegt God bidden, eenen heilige bidden; en niet

God lezen, eenen heilige lezen.

- -DeH. Mis lezen, Ir. ce'lebrer la S' Messe. Waneer

leest die priester ? De priester heeft vaudage voor zijne over-

ledene oudcrs gelezen.

De priesters moghen nooyt, hoe seer geknesen,

Min als voor tieri stuyvers le.':en.

(Vaelande.)

— Dit werkwoord is somtijds gebruikt als verbnm me-

dium in den zin van fr. se lire ; b. v. dat is een boek die

weinig leest (die weinig gelezen wordt). Eene lezende Mis,

fr. fnesse basse. — Dus zegt men ook : Hij noerat (fr. se

nomme) Pieter. Die verzen Iceren (fr. s'apprennent) moei-

lijk van buiten. Die stoffen verkoopen (fr. se vendent) niet

veel in den zomer. De groote klok luidt (fr. se sonne) met

drie mannen. Enz.

—LEZEN, z. Af-, Mis-, Oor-, Over-, Weg-.

LIBERSTUK, -STIK, o. Zilveren viiSraokstiik, fr.

piece de cinqfrancs.
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LIGHT, 0., fr. liimiere. Het volk gebruikt dit woord

maar in Het licht van den H. Geest, en deigelijke zegs-

wijzen die 't dikwijls hoort uit den mond van de predi-

kanten. Anderszins zegt het Lucht, m. of o. (zie aid.), of

bezit;! het eene andere uitdiiikking, b. v. tusschen donkeren

en klarcn (tusschen Ikht en donker), enz. Nogtans er zijn

eenige coniposita waar licht in bewaard wordt, b. v. weer-

licht (m. niet o.), lichtsteking, enz. nevens de yormen

Weerlucht, Luchtsteking, enz.

— Het eemt'ig Ikht, het licht dat gedurig brandt in

't Hciligdnm voor het H. Sacrament.

—LICHT, z. Gods-, Weer-, Zee-.

LICHT, adj., fr. leger.

— Een weinig loslijvig, gemakkelijk van stoelgang. Hij

is licht. Hij staat licht, fr. il a le ventre libre.

— Lkht van geest, opgeruimd, vrolijk, blijgeeslig. Die

deugdzaam leeft is altijd licht van geest, 1. hilaris. Licht

van geest is tcgenovergesteld van zwaarmoedig,. en ver-

schilt van lichtzinnig

.

— Alet lichter hand, lichtjes, niet kloek, niet sterk. Met

lichter hand een huis bouwen. Die sluis is met lichter hand

gemaakt ; zij zal niet lang meegaan. < Een capclkkcn met

lichter-handt op-gem.acckt. » (X. Vaiihove.)

LICHTBEWAARDER , LUCHTBEWAAR-
DBR, m. Zoo heet in sommige streken de Koster, fr.

sacristain, omdat hij moet zorgen voor 't eeuwig Licht in

het heiligdom. (Om eene gelijke reden geven de Franschen

den naam van Itiminier aan eenen ieiknieester). Die licht-

bewaarder kan wel zingen en op den orgel spclen. Dc licht-

bewaarders zijn op vele gemeenten ook schoolnieesters. Bij

den lichtbewaarder te school gaan. De pastor zond zijnen

luchtbewaarder.

LICHTE, v. Long, anders ook Lichte lever, fr. pou-

mon. Wordt meest gezeid van geslachte dieren. De lichte

van een zwijn, van eene koe.

— Doch ook van menschen :

Lydt den ridder groote pynen

In de nieren, in de licht.

En niet min in syn ghesicht.

(Gheschicr.)

Vernielt allenghs myn ti^ngh' en lichte.

Die nu g'heel drooge wort en dichte :

Soo dat ic 't herte voel vergaen

End' ooc mijn sprake stille staen.

(Boetius de Boodt.)

LICHTE, V. Bij mulders. Een heftuig dat in 't fr. tretn-

fure heet, en dient om het graan fijner of grover le malen.

De lichte bestaat uit drie stukken : den ezel die onder den

ligger ligt, het lichti/zer, en de waag of hcfboom die, op

een steunpunt nistende, den ezel leegt of hoogt volgens dat

men hem op- of neerwaagt. — In 't bezonder wordt die

kefboom aleen, ook Lichte genaamd, fr. epe'e de treinpure.

— De lichte van de eegde is eene soort van haak of

lirommen stok achter aan de eegde vast, om deze op te lich-

ten en er den bucht (pemen, enz.) uit teschudden.

— Fig. De lichte houden in een huis, er de lieden troos-

ten in hun verdriet. Ik was zelf over van verdriet bij de dood

van moeder, en ik moest nog de Uchte houden in huis.

LICHTEMEER, bijw. Zie nichtemeer.

LIGHTEN, b. w. — lemand eenen land lichten, 2,\e

TANIJ.

—LIGHTEN, z. Dag-, Uit-, Weer-.

LICHTER, m. Doodkist, fr. cercueil. Eenen lichter

docn niakeTi. Een eiken lichter. Een lijk in den lichter

kisten.

— Van lichtcn, oplichteti, gelijk het 1. fcretrum van

ferre.

— LICHTEREN, lichterde, gelkhterd, b. w. In den lich-

ter of doodkist leggen, kisten. Een lijk lichteren.

LICHTETUIT (wvl. lichtetute, zie m), v. IJdel-

tuit, lichthoofd, lichtzinnige Aochier,^. line evapor^e. Die

lichtctuite is het verdriet van hare ouders. Trouw nooit

met eene lichtetuite: « Die ligte-tuyt, die quistekool, die

klappeye blylt in wezen. « (I. De Vloo.)

— Zie TUIT

.

LICHTIJZER, o. Bij mulders. Eene lange verticale

ijzeren roede die van onder vast is aan het uiteinde van den
ezel, en van boven aan sen uiteinde van den hefboom. Zie

LICHTE.

-LIGHTING, z. Zcgel-.

LICHTONTSTEKENSTIJD(wvl.i.ucHTONTS-rE-
KEN.->T1ID), ni. Het vallen van den avond, als men het

keerslicht of de lampte ontsteekt. Het was lichtontstekens-

tijd als hij thnis kwara. De dansfeest begon met den lucht-

ontstekenstijd.

LICHTSTEKING (wvl. LUCHTSTEKINGE,zieLUCHT),

V. Feestverlichting, viering, fr. illumination. Ter gelegen-

heid van de aankonist van den prins, was er 's avonds

lichtsteking in geheel de stad. Eene schoone, eene.algemeene

lichtsteking. Het slecht weder heeft de lichtsteking doen

mishikken. — Zie onder LUCHT.

LID, o., mv. liden (en nooit /«'«. Zie leen}. Er is bij

de West-Vlamingen een groot verschil tusschen Lid, mv.

leden, en Let, mv. letten.

— Het woord Lid, mv. leden, wordt gebruikt in den zin

van Lidmaat of deelgenoot van een gezelschap. De leden

van een genoolschap, van eene familie. Als een lid van

't huisgezin aanzien worden. Hij is lid van den raad. Een
raadslid, de raadsleden.

^ — Voor de andere beteekenissen, die de Wdb. aan Lid

geven, zeggen wij altijd Let, mv. letten, Zie let.

—LIED, z. Kwene-, Kwijne-, Water-.

—LIEF, z. Zoetelievetje.

LIEFDE, V. Liefde geli/'k in eenen kaffi-molen, zie

KAFFIEMEULEN.

LIEFGETAL, adj. Lieftallig, minzaam, vriendelijk,

fr. affable. Liefgetal zijn. Een liefgetalle mensch. Hij sfreekt

iedereen liefgetal aan. « Sagmoedig en liefgetal zyn tot een

jeder. » (F. Van den Werve.) t Dat gy soo lief-getal sijt

en aenghenaem. » (A. Poirters.) « En vlytich in de weer en

yder lief-getal. > (J. Cats.) 5 Wat soudet ghy doch achten

sachter, liefgetalder dan het aenleyden tot spelen. »

(J.
Steeghius.) <t Ghelijc een hecre vanden lande begheert

met sinen ondersaten liefghetal te zijn, ende dat si hem in

zijn heerscappie gheionstich vallen. » (Th. van Herentals.)

H Is oock onmogelick

Aen goed en kwaede t' zaem, te wezen liefgetal.

(G. De Dous.)
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Maekt dat hier beneden alles

Aen den dichter liefgetal is.

(K. de Gheldcre.)

— Z. V. Male gebruikl Ijcftael : « h)' was altijt lieftacl

aen sjTien volcke. »

LIEFGETALLIG, adj. Lieftallig. Liefyetallig zijn.

Ecu liefgctalliy mensch.

— Afl. Liefgetalligheid.

— Wegen"; deze vier vorraen lieftallig, lieftaal, liefgetal

en liefgetallig, vergelijU onstuimig, ongestuim, bij ons ook

ongestuimig; — onmoedig, ongemoed, ongemoedig; —
ontrouwig, ongetrouw, ongctrouwig, en ontrouw; —
onrustig, ongeriist, bij ons ook ongerustig.

LIEFKOEK (wvl. -kouke, zie oi:), m. Een koek, bez.

een zoetekoek ot eene lukke, dicn men aan iemand geeft

uit liefde en genegenheid.

— Veiders al ander ding, eetbaar of niet, dat men als een

liefdebewijs aan iemand schenkt. De moeder, als zij van de

markt korat, brengt voor hare kinders eenen liefkoeke

mee, nu een zak mokken of speculate, dan een nieuw

klccdje, en wel eens ook wat speelgoed. De lielkoek woidt

ook Pandfeesl geheeten. — Niet te verwairen met Lijtkoek.

*LIEFTAEL, adj. Zie liefgetal.

LIEFTOEVIG (wvl. -touveg, zie ou en -lo), adj.

Vriendtoevig, niinzaam en gedicnstig.

— Afl. Lieftoevigheid : « Hij haddc toch eenigen troost

en licftoiinghi-iu bij zijre vrienden ontmoet.» (K. Callebert.)

LIEGEN, loog (wvl. scherpl. oo, zie duigen), heb

^ !>gen (fvl. ilogen, zie GE), o. w., fr. mentir. Gij liegt er

om, fr. Tous en avez menti. Ik wil er niet om liegen.

Ik zeg bet u regtuit, zy heeft er om gclogen.

(J.-B. Decorte.)

— Liegen dat het schai'iwe geeft, zie schauwe.
— Liegen omer zakken by te droogen, zie z.\K

.

— 't Is gelogen, het is eene leugen, gij liegt er om.

Vriendt met oorlof, 7 is ghelogen :

Ydelheyd heeft u bedroghen.

(P. Gheschier.)

— Jlissen, falen, fr. mantjiier. Dat kan niet liegen, fr.

cela ne peut inanquer. Dat liegt nooit. Als 't weder laf en

bang is, het zal donderen : dat liegt bijkans nooit.

— onpers. met hebben. Schelen, schillen, fr. differer,

1. abesse, distare. Het loog niaar weinig of hij was ver-

moord. Het liegt nog al reel dat hij zoo rijk niet is als zijn

breeder. Het loog bijkans niet of ik kwam telaat. Die tivee

riggels zijn juist even groot, dat het geen haar en liegt. Het

hegt maar eenen duim dat 't een korter is dan 't ander. « Sijn

macht is soo groot dat sj- schier gheen dweers-sti oo en lieght

van de ghene sijns meesters. » (P. De\-ynck.) « Gemerct dat

hy nu wat wysere gheworden was dan hy te vooren

gheweest hadde, al en loocht zo overvele niet. » (N. Dospars.)

— Liegen aan, schelen, schorten, haperen, te kort zijn,

manqiicr a. Liegt er niets aan dat peerd (heeft het geen

gebreken)? Daar liegt niets aan die koopwaren (zij zijn gaaf

en gezond). Dat uurwerk gaat niet wel : er liegt lets aan.

Wat liegt er aan dat kindje dat hel zoo gedurig schreit ?

Sedert eenigen tijd het liegt hem allijd iets (hij is nooit

geheel gezond). Als hij iets koopt, er mag niets aan liegen,

of hij wilt het niet. Het rainste dat er aan loog, hij wierd

het gewaar.

Wie souw dat toch kunnen merken

Dat het hier of daer wat lo6g''i

(P. Croon, sprek. van een uurwerk.)

— Liegen aan. Hetzelfde als 't holl. liggen aati, d. i.

afhangen van, vcortkomen, fr. tenir a, depetidre dt. Hot
zal aan mij niet liegen. Het liegt aan u. Aan wien heeft hei

gelogen dat wij daar niet gewecst hebben? Het heeft aan

't slccht wcder gelogen. Het liegt niet altijd aan den' gcnees-

heer dat de zieken sterven of genezen. Hel loog aan mij dai

hij te lale kwam. « Ten loogh aen u niet dat ghy de crooue

van martekacr niet en hebl ontfaen » (L. Vossius.) « Xiel

welende waert heralieden lieghen mochte dat zijs zo tonde-

ren ghebleven waren. » (X. Despars.) « Waerder eenich

quaet inde erfrenten te coopene gheleghen, dat sonde daer

lieghen want [omdat) den prijs onghelijck minder es dan

de erfrente. » (C. van Dordrecht.)

— Te Brugge zegt men lien aan. Zie LrjDEN.

— Liegen, activd genomen voor Te leur stellen, bedriegen,

staat in de Woordenboeken.

Ydelheydt heeft ons ghelogen.

(P. Gheschier.)

De ioden waenden den

Hem looch haer wanen.

Christi uutplanen,

(A. Biins.)

—LIEGEN, z. Af-.

LIEKSEM, m. Zoo klinkl in 't Land van Aalst wat bij

on> Lijksem, Liksem luidt, fr. cicatrice.

LIEM, m. Bij vinkeniers. De daad van 't liemen. Eenen

Hem geven. De liem van eene vink.

— Fig. Eenen liem geven of laten van iets, aan iets

lullen, er een woord van reppen, iets te verstaan geven.

Heeft hij u van die zaak niet gesproken ? Hij heeft er mij

eenen hem van gegeven.

LIEMEN, liemde, Iteb geliemd, o. w. Bij vinkeniers.

AVordt gezeid van eene vink die haar liedjes neurt in plaats

van te zingen, fr. fredonner, chanter a demivoix, anders

ook Slijpen geheeten. De vinken liemen m 't begin van de

lente; ook als zij moede worden van zingen, of in de zomer-

dagen als het uit der mate heet is. In de prijskampen, waneer

er vinken zeer luid zingen, zijn er andere die somwijlen

liemen ; het liemen telt mede voor den prijs, zoowel als het

zingen, maar het tjokken niet noch het pinken.

LIEN, lee en leed, geleer, b. w. Zie LIJDEN.

LIER(E, v. Hetzelfde als 't 1. lura, lora, d. i. een Icde-

rea zak, I'r. outre, en overdrachtelijk Bulk, balg, fr. ventre.

Het wordt gehonrd in de volgende en dcrgelijke zegswijzen

:

— Zf/'ne Here vullen, zich zat eten, de maag vullen. In

datfecstmaal heeft hij zijne lier; gevuld. Mijne liere is vul.

— In zi/ne liere gieten, slaan, enz., in zijne maag gieten.

binnenslaan, enz. Sla die kafhe in uwe liere. Hij slocg die

koolbra in zijne here.

Daer was in de bespreken

Dat Tcun op ieder mael in syne tier mogt steken

Een voUe kanne bier

(Vaelandc.)

— Iemand wat op zi/ne liere geven, anders ook gezeid

op zijn vel, op zi/nen balg, d. i. slagen geven. Geef hem
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maar wat op zijne liere. Hij heeft het daar op zijne liere

gekregen. — Fig. Hard berispen. Die redenaar heeft den

minister daar zoo iets op zijne liere gegeven.

— Draai uwe liere af, oi draai uwe siel af, d. i. loop

van hier, maak u van kante, ga uit mijne oogen, fr. va fen

paitre.

—LIERE bet. ook een zeker snaarspeelluig, fr. vielle :

\ an 't I. lyra.

— Op zi/ne Here spclen, ecnc kwadc hum hebbon, fr.

<'/ie dc mauvaise humeur. Laat hem maar loopen, hij speelt

.j /.ijn liere.

— Het gnat gelijk ecne liere op ecTien stok, oi hetgaat

i;clijk eerie liere des zondags, of op den fondag, met of zon-

der bijvoegsel van de woorden en 't en ronkt dan nog met;

anders, het gaat gelijk eene lampte, d. i. de zaak gaat wel

en gemakkelijk, Vaffaire tnarche a merveille, la chose va

hien. Hoe gaat het op die gemeente met den nieuwen bur-

gemeester? Gelijk eene liere op eenen stok.

— De liere draaien, schreien, fr. plenrer, schimpende

gezeid van kindcrs.

— Zie LIERESTUK.

*LIERE, bij Kil. Zie onder i.ierestuk.

—LIERE, z. Ber-, Tiere-.

'^LIERELAUW, bij Kil. Zie onder LIERELOUW.

— All. J'crliirlanwen, zie aid.

LIERELOUW (wvl. lierelow, zie AU), ni. Het

lierelouwen. De lierelouw van den doedelzak.

— De Woordenb. hebben het adj. lierlauw, Kil. Liere-

lauw, in den zin van fr. iin peu tiede, d. i. lauw of warm
gelijk de liere of de bulk, buiklauvv, buikvvarm. Zie liere.

—LIERELOUW, z. I.oere-.

LIERELOUWEN (wvl. HERELo\VEX,zie.\u), liere-

louwde, heb gelierelouwd, o. w. Wordt gezeid van 't een-

toonig en neuzelend gemurmel van eene lier, van eene

ruischpijp, enz. Het lierelouwen van den doedelzak. Ik

hoorde de herders in de vallei zingen en lierelouwen (spelen

op de lier of den doedelzak).

— Verdrietig spelen op den orgel- Zitten lierelouwen op

den orgel.

— De beek vioeide al lierelouwende over de steenen.

— Wordt ook gezeid van het tierelieren ceniger vogelen.

De nachtegaal lierelouwt in den avond.

LIERESTUK (wvl. -stik), o. De orduinen kant-

stukken van eenen trap of stoep aan den ingang eener deur,

worilen lierestiikken genaamd, waneer ze bij de onderste

trede uitwaarts omgekruld of gekronkeld zijn. Men gaat in

diea tempel langs eenen trap van vier treden die tusschen

twee lierestukken ingelaten zijn.

— Kil. Liere, scammtfn prce forihns : sedile 7>estib2tli.

« Niemant en vermach ten straten inden gront van buylen

sijnen muer jet te niaken ghelijck bordesschen, steeghers,

overspronghen oft cock eenige lieren, bancken ofte passet-

ten. » (Cost. V. Auden.aerde
,

)

LIERETIERELIERTJE, o. Een zingend vogeltje

in 't algemeen.
Lierctiereliertje

Zat op zijn tafeliertje
;

Het miek hem een kazaksken
Van honderd duizend takskens

Zonder garen ofte twijn :

Die 't kan raan, zal oolijk zijn.

(Kinderraadsel.)

LIES. Het Alg. VI. Idiot, zegt dat dit de vlaamsche

uitspraak is van 't adj. li/s. De West-Vlamingen zeggen lys,

liis,ea geenszins lies ; hei woord ri]m\.o\) i/s, bifs, gri/s,

paradifs, enz. Zie IJ.

' LIBSCHE, v., mv. lieschen. Hetzelfde als het holl.

Lies, fr. aiiie. In de liesche gewond. < Noch is het goedt

(een peerd) te houden met een vaste handt in de liessche. »

(Jac. Desmet.) c Int net overslroopt van t' hooft totfen

liesschen. s (lid. De Dene.)« Als imand in de liesschen of

in het hangen van den buyk, groote pyn heeft. » fG. Simons.)

« De ghescheurtheyt was raeerder dan twee vuysten wt zijn

liesschen. » (C. Vrancx.)

— LiESCHESTtJE, o. Bij beenhouwers. Het stuk dat >iit

de liesche gesneden wordt van eene geslachte beeste.

— LIESCHWEGGE, V. Bij mulders. leder van de twee hou-

ten wiggen die langs beide zijden van den pestel gedreven

worden in den kop van den molenas om den pestel er vast

in te klemmen.

LIETE, LIJTE, v., vklw. Lictjc, Li/tje. Eigennaani

bij 't \t.lk voiir Rosalie.

LIEVER, m. Hetgeen men liefst heeft of doet. lemand

zijnen liever geven. Ik mag nooit mijnen liever hebben.

Laat raij eenen keer toch mijnen liever doen. In dat huisge-

zin mogen de kinders geenen liever kennen. Gebied mij wat

u lust, ik heb geenen liever. « Ons leerende niet onsen wille,

ons verkiezen oft lie^ier, maer den wille Godts te beminnen,

te omhelsen ende te volgen. » (A. Adriaensens.)

—LIEVETJE, z. Znete-.

—LIEVE-VROUWKEN, z. Linde-.

LIEWEEKEN, lieweekte, gelieweekt(h\. elieweekt),

b. w., klemt. op lie, en de scherpl. ee'm wee. Zoo heet in

Fransch-VIaanderen hetgeen in Noord-Vlaanderen zoken,

en in Zuid-Vlaanderen dampen genoemd word, d. i. voch-

tig maken, sprek. van lijnwaad dat moet gestreken worden.

Men lieweekt eene waschle (d. i. gewasschen en gedroogd

lijnwaad) met ze, b. v. lichlje."; te besproeien met water-

droppels, en ze dan ineengewonden eenen dag te laten

liggen. Gelieweekte hemden en beddelakens.

LIEWESSE, v.,klemt. op /«•. Zoo heet in Veurne-

Ambacht de Waterhoning, de mede, fr. hydromel.

— Weil, heeft lavas in den zin van Drank die met

brandewijn overgehaald is uit eene plant welke ook lavas

oi eppekriiidheet, fr. livcchc, Kil. lavesche, livesche. — Zie

\yEERSE.

LIFTE, V. Lccfte. Zie aid.

LIGGEN, lag, gelegen (fvl. i-legen, zie GE), o. w., fr.

ctreconcile.

— Men zegt onz. De bollebaan, het land, de stove ligt,

in denzelfden zin als men bedr. zegt de bollebaan, het land,

de stove leggen. Zie leggen.
— Wegens de wendingen hi/ lag en sliep, ik lag en

droomde, enz., zie onder EN.

— Ergens liggende en staande zi/'n. Wordt dagelijks

gebruikt sprek. van eenen bebouwden grond die te verkoo-

pen is. Men zegt het ook van iemand die levers veel verkeert

en verblijft. Als gij hem noodig hebt, ga naar die herberg,

het is onverschiUig waneer, hij is er liggende en staande.

— Aan de boete liggen, in geldboete geslegen zijn, fr.

etre mis « Vamende. Hij ligt aan de boete omdat hij gela-

veid heeft. Hij ligt aan vijftig frank boete.
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— Aan den ivintcr, aan den vofstj aan den regen liggen^

zegt men als het wintert, vriest of regent. Wij liggen sedert

eenige dagen aan den regen. Wij gaan haast aan den winter

liggen.

— Aan di-n deel liggen, eene nalatenschap erven. De

oude n.an is dood : ze gaan aan den deel liggen. — Met

eenen deel liggen, zijn deellot van eene nalatenschap ontvan-

gen hebben. Sedert dat hij met zoo eenen deel ligt, is hij

trotsc'i geworden.

— Aan een 7i'erk liggen, er neerstig aan bezig zijn, fr.

etre colle siir. Dat dagblad is zeer belangrijk : ook de schrij-

ver ligt er aan van 's morgens tot 's avonds. — Met een

iverk liggen, een werk te verrichten hebben. Ik lig daar

met een werk waar ik haast geen doen aan zie. Men kan met

een werk liggen zonder er aan te liggen. Hij ligt met veel

werk.

— Met de koorts, met de mazels, met de pokken, met den

typhus liggen, er besmet van zijn . De Hollanders zeggen

Aan de koorts liggen.

— Met lets liggen, iets bij zich heiben dat men beter

kwijt ware. De lakensnijder ligt met veel verpieterd goed.

Hij ligt daar met eenen dienstknecht die hem weinig voor-

deel doct.

— Dom f/g^ren, zie DOM.

— /.fet iemanddweersch in den zdk liggen, zie DWEER.SCH.

— Jemand ten halze liggen, zie H.\LS.

— Onder de gerechten liggen, zie GFkECHT.
— Op zijn reenwstroo liggen, zie keedwstroo.
— In stokken of in stokke liggen, zie stok.

— In den toebak liggen, zie toeb.vk.

— In tjokken liggen, zie TJOK, 2°.

— Te vensteren liggen, zie VENSTEREN.
— Zich ergens ophouden, fr. sejoiirner, sprek. van solda-

ten in krijgsdienst. In welke stad ligt nu dat regiment ? fr.

OH est-il en garnison? Zijn breeder ligt te Brussel. Het
leger lag aan den voet van den berg. « AVaerora zegt men
van de soldaten dat ze liggen, van de priesters op eene

prochie, dat ze staen, van de dieven in 't gevang, dat ze

zitten? » (***)

—LIGGEN, z. Door-, In-.

LIGGER, en in eenige streken LEGGER, m. Groote

brevier in quarto, fr. ireviaire de cabinet.

— Register waarin de eigendommen van kerk, of disch,

enz. beschreven staan met de namen van de pachters en de

betalingen. De Ligger wordt onderscheiden van den Omloo-
per. De ligger van de kerk. De ligger van de gemeente. De
ligger van den disch. De ligger van de Onze-lieve-vrouw-

goederen. Er zijn veel oude liggers gestolen geweest in de

fransche revolutie. <-. Dit naervolghende es de groote ende
nieuwe leggere van al den lande toebehoorende de kercke
van N , ligghende in diversche prochien ende steden,

al nieuwe beleghert by my Jacop Boghaerts als ghezworen
landmetere, an°. xv'xxxij. » (Opschrift van eenen ouden

'•gg^'-)— Vgl. OMLOOPER.
— Bij brouwers. Groote ton, die, met bier gevuld,

bestemd is om langen tijd in den kelder te liggen. Onder
andere hebben de liggers dit vo^rdeel van in den kelder

min plaats te beslaan daii de gewone tonnen op avenante
doen zouden. Een wijnstuli is een ligger.

— De boeren geven den naam van ligger aan hetgcoii

de veeartsen een ingesloten gezxi'el, fr. tumeur enkystee,

noemen. De ligger is eene soort van zak of beurs die zich

voiTnt in de vliezen en gelen etter in zijn midden draagt

.

— Ook het sponzig gezwel dat de fransche veeartsen eponge

heeten.

LIGGER, z. Uit-.

LIGHUIS (wvl. -HUU.s, zie ui), o. Kra.imvrouwen-
g:istlr,iis, ook Moederhuis gen.iamd, fr. hopitalde la mater-
nite. Zij is nnar het lighuis van Gent vertrokken.

LIGMANDB, v. Eene lange mande op wijs van eene

wieg waarin men een lijk of een ziek mensdi naar het

hospitaal draagt.

LIJD, o., mv. lij'deren (wvl. lideren, zie Ij), vklw.

lijdcke{n, li/dje (wvl. lideke, liidie). Hetzelfde als Lied,

fr. chanson. Een lijdje zingen. Een schoon lijdjc. Lijdjes

dichten. Het avondlijd van den nachtegaal. — Meest
gebruikt in den verkleenvorm.

LIJDEN, leed, geleden (wvl. LIEN, lee of leed, geleen :

zie -lEN), b. w., fr. souffrir.

— Zooveel lijden alseenpcerdmet eengreel, zie G.\REEL.
— Wordt te Brugge onpers. gebruikt voor Liegen (holl.

liggen) in den zin van Afhangen, fr. tenir a, dependrc de.

Het zal aan mij niet lien (ik za] er de schuld niet van zijn,

als het raislukt). Aan wien leed het (wie was er de schuld

van)? Het heeft aan hem geleen. — Elders zegt men
Letten.

—LIJDENDE, z. Laat-.

LIJDENIS (wv!. UDENESSE, LIENESSE, zie -ien), v.

Lijden, fr. soitffrance. < Door het lijden Christi na te volgen,

worden onze li/'denissen min zwaar, wij maken ze verdien-

stig ter zaligheid. . (C. Van Hullebusch.)

LIJD2AMIG, adj. Lijdzaam, verduldig. «Den warach-
tigen li/tsamigen menscen en bedroeft geen dine.

» (H.Herp.)

« Maer lydzamirh wesen. » (Ed. De Dene.) « Ootmoedich
schaepken Christi, lijdtsaemich ende discreet. » (L. de Hu-
vetterc.) — Zie -z.\mig.

LIJF, LIJVE (wvl. LIVE, zie IJ), v. Verkorting van
Olijf, fr. olive. Olie van de lijve, anders ook Lijfolie, fr. huile

d'olive. Zie ook lijfkoek, en LniKLEUR.

LIJF (wvl. LIIE, zie iji, o. Bij mulders. Het lijf van den
molenas is Dat gedeelte van den as tusschen de twee
halzen, of De as van den eenen hals tot den anderen

.

— Een kort kleed dat het lijf bedekt van aan den hals

tot aan of op de heupen, en dat wel bepaaldelijk :

I' Het lijfkleed voor mannen, met of zonder mouwen,
op de borst sluitende met eene rij knopen, anders ook
Oriderlijf en Onderveste genaamd, fr. gilet

;

2" Het wollen lijfkleed dat velen onder 't liemde dragen,

anders ook Slaaplijf of Lijveken geheeten, fr. camisole de

laine, gilet de Jlanelle, de colon, etc.

3° Het lijfkleed dat de vrouwlieden van de mindere klas

boven hare andere kleedij dragen, met mouwen, om de
lenden vastgeregen, en met eene geplooide schroode afgezet

die over de heupen hangt, anders ook Jak en Kapote
genaamd, fr. casaquin, juste. Het meisje draagt een katoe-

nen lijveken en gordt er zijne schorte op

;

4° Het lijfstuk van het lange vrouwenkleed, fr. corps de
jupe, corps de robe. Dat lijf is te lang, te kort. Een lijf ver-

nauwen, verwijden. Het kleed bestaat uit den rok en het

lijf met de mouwen.
— Te lijve, hetzelfde als li/veli/k, d. i. met eigen lichaam,

zelf in persoon. Te lijve visschen (zelf in 't water waden om
de vischnettcn te kmien of te trekken). De geernaarvangcrs
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visschen, de eene te lijve met de kniinette, .en de andere te

peerde met de karte. Hij bewerkt zijn laud te lijve (d. i.

zondcr peerden of ossen). Men spande de peerden van den

wagen af, en de menschen trokken hem te lijve voort.

Ergens te lijve naar toe gaan (d. i. te voet, zonder peerd nf

rijtuig). lets te lijve dragen (d. i. op 't hoofd, op de schou-

dcrs, op den iiig dragen, en niet voeien).

— Zonder uitstel nocli verpoozing, gedurig voort, met

krachtige aanhoudendheid. Hij sclirijft te lijve voort om
gedaan te hebben. Hij was te lijve bezig met werken, met

weven, euz. Te lijve regenen. Te lijve doodgaan, fr. se

motirir rapidwicnt. Hij ging te lijve dood, en hij sprak

nog van genezen.

— In !evenife(n lijve, terwijl men nog leeft en gezond is.

Het is beter almoesen geven in levenden lijve, dan bij testa-

ment nn zijne dood.

— Ill V lijfhangen, zie H;\.NGEN.

—LIJF, z. Onder-, Rok-, Slaap-.

—LIJFDE, 7.. Din-.

—LIJFiE, /. Bar-, Ber-, Par-, Per-.

LIJFKLEUR, o. Olijfkleiir, fr. conleur d'olive.

— All. Lijfkleurde (olijfUleurig, gcelgroen). Een lijfkleiir-

de klecd.

— De Woordenb. vertalen Lijflcleur door fr. cotileur de

I hair; maar daarvoor zeggen wij Vleeschldeur.— Zie i.ijl'', v.

LIJFKOEK(wvl. LIU'KOUKE, zie ij en ou), m. Het-

zclldi- als I ilijflioek; zie aid. « Oockploclit men te maecken

ende bacUen tot Brugghe groote menichte van lijfkoucken

die men sont westwaert. » (Z. van Male.) — Zie LIJF, v.

— Sommigen zeggen LiefUoek; zie aid.

LIJFKOOP, m. Soort van wijnkoop, fr, fot-dc-vin,

bcstaaiide gem. in bier dat de koopers in eene boomvendi-

tie, eiiz. te drinken geven. Die een lot koo))t, zal een stoop

bier lijflcoop geven.

— Geld of drank aan den verkooper gegeven tot zeker-

heid van den koop, fr. arrhes. « Alle coopmanschepen ende

nianghelinghe gliedaon op zondaghen, zijn geliouden voor

nul, negheen, ende van onweerden, ende indien d'een ofte

d'ander vande contractanten eenighe lyf-caop verschoten

ofte verantwoordt hadde, zal dien houden aeu hem zelven,

zonder danof eenich remboursement te moghen verhecs-

schen. » (Cost. v. Veurne.) « De ghone eenige contraclen

docnde op vvercke-dagen in taverne, sullen hebben. . . haer-

lieder keure lotten sonnen onderganck des daegs naervol-

ghende, ofsy de selve coiitracten ende verbanden houden. .

.

willen, behoudens by den ghonen de selve des anderdaeghs

afgaende . . . ende tot die.i wederkeere lijf-:oop ende

Godts-penninck. » (Id.) <• Angaende de landen ghecocht by

decrete, men heeft altijts gheuseerl dat de debiteuren deselve

vermoghen te lossen, ende wederoni antrecUen binnen dry

maenden, met prompt furnissemeiit ende refusie van godts-

penninck, li/f-coop, ende het ghone daerom den grondt

vercocht is, ende den cooper loyalick verschoten ende ver-

leyt heeft. : (Cost. v. Pitgam.)

LIJFOLIE, v.Olijfolie, fr. huile d'olive.— Zvi LIJK, v.

LIJFROL (wvl. l.iiFKOLr.E), v. Bij landb. Houten rolle

of t^ille, die, lichter dan de peerderolle, geschikt is om door

men -hen to lijve voortgetrokkcn te worden. Hij rolde zijn

Uiul Tict de lijfroUc.

LIJFSGENA, liijw. Gedurig voort zooveel hot hjf

vermag, lijvemacht. Terwijl de soldaten lijfsgena vochten,

was de generaal weggevlucht. Hij was lijfsgena bezig met

werken, met weven, met schrijven. Hij stond lijfsgena te

roepen om hulp. Dat vogeltje doet niets dan lijfsgena zin-

gen. De kiekens zijn lijfsgena aan 't kezen. — Ook van

levenlooze dingcn. Het regent lijfsgena. Lijfsgena \Tiezen,

Terwijl het lijfsgena stormt en bliksemt, staat de stuurman

onberoerd.

LIJGRAS (wvl. LIGARS, LIGERS, uitspr. ligas, liges,

zie Ks), o., klemt. op /y, Hetzelfde als Lidgras in de Wdb.

LIJK, LIJNK(wvl.LilK,uiNK,zielj). Wordtalsbijw.

gesteld achter het ww. in menigvuldige spreuken waaraan

het eenen zachten schimp of lichte verwondering toevoegt,

en moeilijk of niet in 't fransch te vertiden is. Ge zijt daar
'

lijk! fr. tiens vous voila. Ge zijtlijk niet geiomen / fr. mats

voiis n'etcs pas venu. Ge doet het lijnk niet ! fr. vo7ts tie

faites done pas ce que votes aviez dit. Ge verstondt het

lijnk anders, fr. on eiit dit qtce vous Ventendicz aiitrement.

Ge zegt daar lijnk niet op, fr. it parait que votes n'avez

rien a redire a cela. Ik gesmaakte lijk dat er aan die spijs

iets schilde. lie zag lijk dat hij inij iet wilde zeggen. He

hoorde lijk dat er zoo iet gezeid wierd. Aan iemand die,

iets doende dat hij eerst gezeid had niet te kunnen of te

willen doen, onze verwondering voorkomt met te zeggen

b. v. Ik ben van gedacht veranderd, Ik ga 't evenwel doen,

enz., antwoordt men dikwijls : « Het schifnt lijk » fr. on le

dirait: a{t. Tic zie 't lijnk », fr. maisje le vois. — (De woor-

den in italiek hebben het accent oratoire.)

— .Staande v66r eenen comparatiet of eenen superlatief,

dient li/k, lijnk tot verzachting van 't geen er al te siellig

en te absoluut in is, b. v. Het is alzoo lijk nog beter. I'at

zou .alzoo lijk nog schooner zijn. Ik heb mijnen jongstcn

broeder daarmee belast : hij is lijk de rapste daartoe. « De

meulcnare en boer HoUemeersch, die hun die zaken liji

meest aangetrokken hadden, hadden Jan Onraedts koopdag

met inzicht op Verkoren maandag gezet,... eenen dag dat

de menschen... tot koopen lijk meest genegen zijn. »

(K. Callebert.)

LIJK (wvl. LIKE, zie IJ), v.AVeiland verklaart dit woord

door Boordtouw van een schipzeil. Onze mulders gebrui-

ken het ook voor Boordtouw van 't zeil eener molcnwiek.

De lijken zijn vastgenaaid langs debeidezoomen dcrzeilcii.

LIJK (wvl. LIIK, zie IJ), o. Lijkdienst, plechtige begra-

vcnis, h.ftinerailles, service funebre.'Kxh morgen een lijk.

Het lijk bcgint ten 10 ure. Een groot, een kleen lijk, fr. mt

grand, tin petit service. Naar een lijk gaan. De Idnderen

weenden zoo in 't lijk van hunnen vader. (Het 1. ftmus bet.

ook 1° een dood lichaam, 2° eene lijkstaatsie).

— In lyke Uggen, zooveel als over eerde liggen, d. i.

gewasschen en gekleed liggen met het doodgewaad waar-

rr.ede men zal gekist en begraven worden. Hij ligt in lijkc.

In veel gewesten hangt er e<,n hcht te branden aan 'thuis

waar iemand in lijke ligt.

— Te lyke been, naar de begraving nooden. Als er

iemand dood is, worden de geburen te lijke gebecn. De

reeuwer g.'uat rond om de kennissen en geburen te lijke to

beden.

— LIJK (wvl. -LiK, zie lik), is de uitgang, niet aleen

van menigvuldige adjectiets, maar ook van eenige onzijdigo

substantiefs, t. w.

Huwelijk — fr. maria^e ; Beddelijk— bedding; Begraaf-
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lijU — liegravenis; Keenilijk — keeinte; Bromvelic en

Brackelii- in Middeln. Wdb ; Vcchtelijk bij D' De Jagcr.

LIJKDEUR (wvl. -liikdeureJ, v. De groote vcoi-

dciir van eenc kerk, langs waar men de lijken in- en uit-

dr.'iagt ; anders ook Endeldeur geheeten, eng. lichgate.

LIJKELAKEN, v. Zie lijkl.\ke.

LIJKEN (wvl. LIKEN, zie rj), lijkte, heh geli/kt, c. w.

Kinderspel, anders ook Klijken en Klinkemutsen geheeten.

Zie r.ijKjE.

LIJKEN (\\\\. LIKEN, zie i.l), lijktr, geli/kt, h. en o.

\v. Bij scliocniakers. Hetzelfde als holl. Likken, glad wrijven,

glanzen, polijsten, fr. lisstv; polir.

LIJKER, m. Bij schoemakers. Hetzelfde als holl. IJk-

ker, alaani van been, hout of ijzer om te lijken (likken). Wen
onderscheidt den Ballijker, het Kolis en den Sluitlijker.

—LIJKER, z. Bal-, Sluit-. Zie ook -LIKKER.

LIJKJE, LIJKSKE(N, o. Verkleenw. van Lijk.

— Li/kje smijten, een kinderspel anders ook Lijken en

Klinkemutsen genaamd, fr. jouer a croix ou pile. Waar-

schijnelijk dus genaamd omdat hij, die decenten hutselten

opsmijt, wint als het alien geliik koppen of munten zijn,

en verlirst als er gedeeltelijk munten vallen.

LIJKLAKE (wvl. lrklake), v. Bloedzuiger, echel,

fr. sangsuc. Lijklaen zetten. « Hij bekloeg ze, die ravelaars

en die lilcnde lijkelaken, die onverzadelijk de wereld, met al

wat zij in heeft, op het lijf liggen, om te zuigen en in te

zwelgen hetgene zij later verwerpen moeten.i (K. Callebert.)

— Kil. Laecke, hiriido. — Het oude laken, deens. Irege,

angeis. Iccca, bet. genezen.

— Men zegt ook Lijklaken, m. en v., mv. -lakens

.

LIJKPOORT(wvl. liikpoorte), v. De poort van een

kerkhof, langs waar men de lijken ter begravinge draagt. De

lijkpoorte sluiten, opendoen

.

LIJKREDEN (wvl. liik-, zie IJ), v. en m. Hetzelfde

als Lijkrede in de Woordenb., d. i. Redenvoering bij een

lijk of graf, fr. oraison funebre, discours funebre. — Zie

reden.

LIJKSEL (wvl. liiksee, zie ij), o. Bij schoemakers. Do
afgcschaafde kant ofzoom van de zool die met eenen lijker

glad gewreven wordt. De lijksels leggen, de lijksels zetten

(de zoolkanlen lijken die van steke gesneden zijn). Men zet

lie lijksels van vrouwschoe'n met den sluitbezegel, en van

Iror/.en met het kolis.

LIJKSEM (wvl. liiksem, zie ij), m. en v.,fr. cicatrice.

Zie liksem.

LIJKSTOK(wvl.LitKSTOK, zie lj),m. Bij schoemakers.

r.ang stuk bukshout om de zolen efTen te wrijven en te

glanzen, bij ICramers Dikhout en Gladhout geheeten, fr.

' 'srigle, btii.s.

— Ook Asliek, fr. astic.

LIJKTEEKEN (wvl. LHKTEEKEN,zie ij), o. Oveiblij-

\ende teeken van eene geheelde wonde, ook Likteeken en

I.ijksem, fr. cicatrice. Een lijkteeken op het voorhoofd. Hij

draagt er nog de lijkteekens af.

Doe toogdi hem ter selver stonde

Lij'ctehin van elker wonde

I

(Maerlant.)

— Fig. Het vergaet al gelyck een vlotlende .schip,

't weick zynilc voorby-gezeylt, getn lyckteeckencn naeren
laet van syncn loop. (A. Debuck.)

LIJKVOETJE (wvl. LiiKVOETjE, zie ij), bijw. Met
de twee voeten te gelijk, spansvoets, fr. a piedsjoints. Lijk-

voetje springen. — Men zegt ook Luikpoet, Lokerde-
voet, enz.

LIJMAUWE (wvl. LiiM-oWE, zie ij en au), v.

Koornaar met lijm bestreken omdaarmede vogels tevangen,

Lijniauwen leggen.

LIJMEN (wvl. LLMEN, 7,iei},) lijmde, geli/md,h.\v.

Met lijnistokken of lijmauwen vangen. Vogels lijmen. Eene
vinlc lijmen. — Fig. .Steelsgewijs nemen, fr. gripper,

chipcr. lemands borze of snuifdoos lijmen.

— o, w. Als vioeibaar lijm samenkleven. De pap lijmt

als hij goed verbonden is. Roer en kook den pap tot dat hij

lijmt, dan is hij best om eten. Van erwten zegt men Lee-

men. Vgl. ook Melen, sprek. van aardappels.

LIJMEN (w-vl. LIMEN, zie IJ), lymde, ben gelijmd, o.

w. Lijmsels of lijnksels krijgen, met vuile strepen bevlekt

worden. De hemden lijmen meest aan de hals- en hand-

banden. De kraag van dat kleed is gelijmd van "t haardat

er op neerhangt.

— lie lees in de Cueren van de wevers v. Brugghe :

< Daer eeneghe van zulken bkenen Ivemden of onghelijc

vielcn, andersijnsghoed vanwuUen ende vanmaecselezijnde,

daer an de drapier van vaerwen cost hanghen wille, dat hy die

zai moghen doen ghevcn den vaeruslach ende voord doen vaer-

wen van zulker vaerwen als hem goed dijnken zal. » (Vgl.

't volgcnde art. uit de- Cueren van Roiisselaere up tfaict

vande Draperye : « Waert dat by loyers, int loyen van der

groote perse, bevonden worden eeneghe laeckenen met

eenege onghelycke plccken, tzy van stoflfe qualic ghedeelt by

den Mildere, ofte anderssins daerinne gheoorboort, tzy int

blaeuwen, graeuwen ende allerhande coluer dat werdt de

vuldere de boete v scele parisis. »)

LIJMSEL, o. Vjiile streep in hemden, laken kleede-

ren, enz. — Zie LIJNKSEL.

LIJN (wvl. LINE, zie ij). V. Dun touw.

Ecndrachtich treckende altijt eene lijne.

(A. Biins.)

-r Bij landb. Lang Icizeel van vlas gedraaid dat, in 't be-

bouwen van 't land, gebniikt wordt om de werkossen of

peerden te geleiden. De lijne is vast met het een einde aan

't gebit van 't roepeerd, en met het ander einde aan 't gebit

van het handpeerd, zoodanig dat de landman het midden

van de lijne in handen heefl.

— LIJN, z. Slag-, Steert-, Vleethaak-, Vloothaak-,

LIJNCKSE, LIJNCKSEME, bij Kil., zie lij.nk-

SEL.

LIJNDE (wvl. liinde), v. Lijn, dun touw, fr. corde.

I.ijnde om eene schuit voort te trekken, om een peerd te

geleiden, om te visschen, om daar langs eenen gracht te

delvcn, enz. — Meest gcbruikt in Veuine-Ambacht. De
uitspr. van dit w. luidt juist gelijk die van linde (wvl. liinde),

fr. lillcKl.

LIJNE, v., vklw. Li/ntje. Eene verkorting bij 't volk

van den eigennaam Katelijne, Catharina; of ook van Caro-

lina.
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Wordt als gemeen substantief gebruikt in den zin van

Een \Toun-men5ch die eenvoudig en sulachtig is. Het is zoo

eene lijne. Eene dwaze lijne. Eene onnoozele lijne.

LIJNHAAK (\ivl. LIIXHA.\K, zielj), m., meest vk!w.

lijnhaakje, li/nhaaiskefii. Angel, vischhaak, hingerhaak,

fr. hamefon,

LIJNK (wvl. i.iiNK, zie ij), voegw. Hetzelfde als Lijk,

gelijk, met de ingeschovene n (zie >), fr. comme. Groot

lijnk een reus. Bitter lijnk alsem. Zingen lijnk eene liester.

— Li/nk, lij'nk als, lij'nk of, met een werkw. Lijnk gij

\vilt. Liji.k als 't uwe ware. Hij spreekt lijnk of hij krank-

zinnig wierd.

— Wegens de zegswijzea : Gij doet het lijnk, enz . Zie

LIJK, upcK.

— Zelden of nooit zegt men Gelijnk, en nimmer wordt

lijk, ll/ni o(geli/nk als adj. gebezigd; dan zegt men gelijk

;

b. V. die twee stoelen zijn gelijk. Twee gelijke beelden.

LIJNKSEL, LINKSEL (wvI.lilnksel, zie ind),o.,

mv. li/nksels. Vuile ingedro'ngene streep in laken, in lijn-

waad, in katoen, enz., voortkomende hetzij van stof of

zweet, hetzij van wrij\nng aan iets dat vetachtig is, hetzij van

de strijking der handen, enz. Vet haar ma.-ikt een lijnksel

aan den boord van de kraag eens fraks. Haar witte voor-

schoot was vol lijnksels. Er zijn veel lijnksels in dat vuil lijn-

waad. Die hemden zijn niet zuiver gewasschen : er zijn nog

lijnksels in aan den halsband. Lijnksels in de oksels van

eenen jas (van 't okselzweet). Als men het lijnwaad wascht

met het te stampen, in plaats van 't met de hand te wrijven,

blijven er de lijnksels in aan de zoomen en de plooien.

Lijnksels in eenen steenen of planken vloer zijn vuile stre-

pen die er in blijven waneer men hem niet nauwkeurig

gewasschen heeft.

— "U'ervel, stiiem in den huid ten gevolge van eenen

zweep- of roedeslag, of ook ten gevolge van lang geplooid

te liggen. Hij is zoo vet dat de lijnksels in zijn vel staan.

— Men zegt ook Lijmsel. Zie N"G.

— Kil. Lijnckse, linckse, lijncksenie, lincke, vibcx,

signum verberis (striem of wer\'el door den slag van eene

zweep of roede vcroorzaakt).

LIJNS, zie oiider LrjxsLiKKER.

*LIJNS, bij Kil., zie LENTS, adj.

*LIJNSE, LIJSE, bij Kil., zie Lijs, adj.

*LIJNSELICK, LIJSELICK, bij Kil., zie onder

UJS, adj.

LIJNSLIKKER (wvl. uins-lekker, zie lekken),

m. Bijlandb. Scheitsnaam gegeven aan den jongen die ten

dienste staal van den peerdeknecht om den stal te ruiveren,

de rijUiigen te kuischen, nu en dan voor de peerden te

zorgen, enz.

— Liftis of hins is de spie die het wiel op den as houdt

;

en lekken of likketi is fr. lecher.

LIJNWAAD, o. Zie lijwa.vd.

LIJNWADIER,m. Koopman in lijnwaad, fr. mar-

chand (/< toilcs. De winkel van eenen lijnwadier. Die

lijnwadier woont te Brugge in de Steenstraat.

LIJNZAAD, o. Zie de Wdb. — Het lifnzaad schiet

zi/n olichrood, zie OLIEBROon.

LIJNZAADKRENSEN, LIJZAADKRENSEN,
v. mv. Krensen van lijnzaad, het kaf van de uitgeslegene
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vlashippens. Lijnzaadkrensen koken tot voedsel van de

verkens.

LIJNZAADMEEL, LIJZAADMEEL, o. Gema-

len lijnzaadkoeken, anders ook Koekepoeder en Oliebrood

LIJNZAADWEERSE, v. Water met lijnzaad gezo.

den. Zie ^^•EF.RSE.

LIJP, adj. Hetzelfde als Leep,dat kwade vouwen heeft,

fr. qui a de faux plis. Haar kleed hangt lijp (in scheeve

vouwen). De uiteinden van een stuk lijnwaad zijn lijp.

Mijn hoofd dat schudde-bolt, mijn lenden hangen li/p.

En, met een woort gesej-t, de keers brant in de pijp.

(J. Cats.)

— Het Alg. VI. Idiot, heeft li/b in dergelijken zin .

—
Het eng. lap beteekent plooi, 7-ou-i'.

LIJPEINDE, LUIPEINDE, LEEPEINDE
(wvl. Lnp-, LUtJP-, LEEP-EXDE), o. leder van beide uit-

einden van een gebleekt stuk lijnwaad, anders ook Rek-

einde genaamd. Als een stuk lijnwaad wilt bleeken, zoo

wordt 't tusschen de lanen opengespannen langs den grond,

en sterk uitgerokken, en aan beide hoeken van elk uiteinde

met kloeke litsen vastgebonden aan staken.Uitdie werking

volgt dat de neggen van 't lijnwaad langer worden dan de

middenlinie, en bijgevolg dat de breedtezoom van elk uit-

einde ingehaald is op wijze van eene halve maan, zoodanig

dat de insbgdraden niet meer recht en strek liggen, maar

de kromme richting volgen van eenen boog en meer of min

slechte plooien maken, somtijds wel vijftien of twintig

ellen ver. Deze vijftien of twintig ellen zijn dan eig. het Lijp-

einde, nogtans in den handel wordt die naam bepa.ild en

enkel gegeven aan de uiterste halve el of vierendeel. De
lijpeinden zijn van minder weerde dan het overige. Hij

kocht zes ellen lijnwa.id en kreeg het lijpeinde toe.

— Verders wordt het ook toegepast op het begin en

't einde van een stuk andere stof, zoo als z ide, laken, enz.,

namelijk als dat stuk nog in zijn geheel is gelijk het van

't weefgetouw kwam ; want in den handel is een stuk laken

maar het derde deel van een stuk in de fabrijk, zoodanig dat

een fabrijkstuk van honderd ellen b. v. verdeeld wordt in

drie stukken elk van 33 ellen gewiUig; en dat bijgevolg het

middenstuk niet een lijpeinde heeft, terwijl de twee andere

elk maar een lijpeinde hebben. De uiteinden die geene lijp-

einden zijn, heeten de toogplooien. Dat stuk laken heeft

zijne lijpeinden (is nog in zijn geheel, fr.cette piece a cap et

gitei4e). Op de lijpeinden staan gemeenlijk bloemsieraden of

getalletters geborduurd. Het lijpeinde alsnijden.

— Ook wordt het gezeid van de uiteinden eencr plaat

gegoten lood. De lijpeinden van zandlood.

— Te Antwerpen zegt men leiperend, lijpercnd, (Alg.

\n. Idiot.)

LIJPEN (wvl. LIPEN, zie rp), li/pte, lieb gelt/pi, o. w.

Kwade vouwen hebben, lijp zijn, fr. ai'oir de faux piis.

Wordt gozeid b. v. van de rekeinden van een stuk lijnwaad.

van een kleed dat kwalijk aaneengenaaid ofgezoomd is, v.-iii

eenen lap die ongelijk aangenaaid is, van beliangselpapier

en ingelijste prenten en landkaarten die slechte plooien zet-

ten, enz. £en geweefsel lijpt als men er de negge van uitrekt.

.Scheur met geweld eenen lap calico in twee stukken, de

gescheurde zoomen zullen lijpen . Haar kleed lijpt 200 lee-

lijk aan den Imkeren kant. Die lap is te lijpende aangenaaid.
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Als fjij de landkaart in have hani;riggels vcstigt, ge nioet

zieii dat ze niet lijpt. De ])ieMto staat lijpeiide in hare lijst.

Haar kleed hangt lijpende van onder.

— Woidt ook bedr. gebezigd. Zie uitlijpen.

— Men zegt ook bij streken Luipen, en Leepen. Te Ant-

werpen hcet het Leipen, Lijpen, zegt Alg. V/. Idiot.

-LIJPEN, z. Uit-.

LIJPHEID (wvl. nok I.IPIGI, zie heid), v. De staat

van hjp tc zijn. De lijplieid van dat laken zal vcrdwijnen

nicl tc wasschen. DeHjpheid van dat papier zal vevdwijnen

met le droogen. — Ook Lcephcid.

LIJS, m. meest LIJST, m. en ook LIJSTE, v. Bij

Kil. staat lys, Vjse vermekl als een vlaamsch woord en ver-

taald door scnmmim, bank. En zoo vindt men het bij onze

vorige schrijvers die ook Zillijs zeiden. Ed. De Dene b. v.

spreekt van « de zitlys in zyn comptoor. ^ — Zie LIJZE.

— Dit woord is nog in 't gebruik bij ons om den zitbank

aan tc duiden die vast is aan het houten schutsel of pant

van planken staande nevens den ingang binnen de gemeene

huizen waar de voordeur, niet in eenen gang, maar vlak in

de keuken opengaat. Hij zat op den lijs. Als er geene stoelen

genoeg zijn, moet men op den lijst gaan zitten.

— Deze zitbank dieut teveus als deksel van eenen bak
waarin men nagels, hamers, borstels en dergelijke andeic

dingenlegt:daarom\vordtdicbak zelve ook Lijs genaamd.

l>e hamcr ligt in den lijst. Smijt dat al in den lijs. Zie UJ/.E.

— Doch gemccnlijk gceft men dien naam aan het houten

schutsel zelve, 't zij er een zitbank aanls of niet. Een smalle

lijst. Een lijs van drie voet breed en zes voet hoog. Eenen
lijs maken die maar zoo hoog is als de deur. Eene lijste die

tot aan den zokler komt. De lijst dient om den wind af te

keeren die door de gerren van de deuv blaast

.

— Ja, deze laatste beteekenis van 't woord is zoo alge-

racen geworden, dat men, om den zitbank of den voddebak
te bcduidcn die er aan vastzijn, meest altijd Lijsbank of

Lijsbak zagt.

— De beittcr bachten den lijs hebbcn. Jt/c-t de boter hacli-

Un den li/'s zitten, zijn voordeel uit eene zaak bekomen heb-

bcn en zich om het overige uiet bekreunen, zijne schaapjcs

in 't drooge hebben. Die bakker zit met de boter bachten

den hjs: hij heeft graan gckocht teiwijl het goedkoop was,

en nu is het te duur.

LIJS of LIJZIG (wvl. uis, Li/.iG, maar geenszins

Jiis noch liezig), adj. Licht, zacht, fr. leger, doux. Kil.

Lijse, lijnse, lentus, U'nis, mitis, placidus, stibniissus.

De lijzige pluinien van de vogels. De eene kant van 't flii-

wcel is lijze, en de andere is ruw. Lijs haar (dat zacht en

fijn is). Handschoe'n van lijzig leder..Eene lijze stem (die

zacht en zoet is). De dons is lijzig.

— Li/ze land, lijzig land, land dat door de bebouwing
licht en mulder en los geworden is, fr. terrc mctiblf. Die
akker is reeds lijze genoeg om bezaaid le worden. Eenen
akker lijze leggen, lijze maken. Teedere vruchten vragen

eenen lijzen grond. Den akker lijze leggen om er vlas in te

zaaien. De hoveniers leggen hunne schamels lijzig.

— !-iJ-igc handeling, lichte en gemakkclijke en bchen-

dige manier om te werken. Die letterzelter hecft ccne lijze

handelingc. Hij zalnooitcen goed werkman worden, zijne

handeling is te plonip, en niet lijzig genoeg.

— Li/ze, lijzige slanp, lichte slaap, die nicl vast noch
diep is, fr. sommeil h'ger, doux somwcil.

— Lijzig gelioor, licht en fijn gehoor, fr. oii'ie sitbtile,

fine. Hij heeft een lijzig gehoor. « Lijzig en gewarig hork-

ten Jan Onraedts ooren naar die opkomende~berechtings-

belle. » (K. Callebert.)

— Ljze reiik, lichte en fijne reuk, fr. odorat subtil. De
jachthonden hebben eene lijzige reuke. Lijzig in de reuke

zijn. Een ziek mensch is lijzig in de reuke.

— I'i/zige oogen, flauwe oogen, fr. yeux faibles, lan-

guissants. Hij is nog niet gehcel hersteld van zijne ziekte :

zijne oogen zijn nog lijzig.

— bijw. Lichtjes, zachtjes, zoetjes, fr. legeretnenl, dou-
cement. Kil. Lijselick, lijnsclick, lente, sensim, leniter,

didciter. Lijs over lets strijken met de hand. De vogel-

kweekers weten hunne sijsjes lijzig (zachtjes en voorzich-

tig) te behandelen. « De naelde vant compas lysigh doen
beven . «

(
J . de Hard.) « Maer soo ghy met u hand hoe

lysigh dat ghenaeckte. » (Id.) « Ic clopte zeer lyselyc voor
haer celleken. » (A. Biins.)

— Lijzig slapen, zacht en stil te sluimeren liggen ; licht

slapen zoo dat men gemakkelijk ontwaakt.

Gy weet van over-lang hoe Ijsigh dat ic slape,

Hoe dickwijls in de n.acht ic liggh' en geeuw en gape :

Al teeckens van verdriet.

(P. Devynck.)

Binnen dien dat al haer lede

nisten, ende si haer ooghen toe dede,

na die maniere ende die wise

dies si pleghen die slapen Use.

(Bormans, Ciiristina.)

— Lijzig liooren, een fijn gehoor hebben. De hazen

hooren lijze. Lijzig hooren is 't opposiet van hard hoorcn.

— Het hoort hier ljze. Wordt gezeid van eene plaats

waar de stem van die spreekt, licht en gemakkelijk gehoord

en verstaan wordt zelfs van dezen die er buiten zijn.

Spreek niet luid in deze kamer, want het hoort hier lijze

(die in de nevenkamer zijn, zouden u kunnen verstaan). Zie

HOOREN.

— Ljzi^ hangen, liggen, staan. Wordt gezeid van lets

dat nauwelijks hangt, ligt of staat en dreigt te vallen, anders

ook Nipte. Die vogelmuit hangt lijs aan den muur. Die

dekpan ligt lijzig op het dak. Die schotel staat lijzig op den

boord van de tafel. Een vogelknip moet lijzig gesteld

worden.

— Lijzig vullen, Ijzig opgietcn . Wordt gezeid van

graan, zaad en andere dingen die men ergens licht en zacht-

jes indoet, zonder die sanien te drukken of vast toe te per-

sen. Een vat lijzig vullen met graan.

— Ljzig spreken, zachtjes en traagzaam sprel.en. De
biechtvader sprak lijzig om den zieke niet te vermoeien.
— Ljzig gacn, stilletjes en traagz.aam gaan. De kat zag

iets roeren en ging er lijzig naar toe.

LIJSBAK, m. De bak v.an den lijs. Zie ujs, m.

LIJSBANK, LIJSTBANK, m. De bank van dcii

lijs. Zie l.ljs, m.

LIJSHAAK, m., vklw. lijshaakskeyn, Ijshaakje. Mc-

talcn haak die ergens op eenen n.agel v.astzit zoo nogtans

dat hij er op diaaien kan, en dient b. v. .a,an eene lijze of

koiTertje om het deksel v.ist te haken langs buiten, als er

geen slot aan is ; of aan ccne kas om de deur lanjre binnen
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vast te haken . Men gebruikt 00k lijshaken om eene opcn-

staande deiir of venster vast te leggen, enz. fr. crochet.

LIJSOLIE, V. Lijzaadolie. «. Heefit Pieteis gegeven

aen de kerke, eeuwelijk ende ervelijk, jaerlijks eenen stoop

lijsoUe. » (R. d. H., v, bl. roi.)

— Zie LIJZAAD.

LIJSORBOOM (uitspr. Ihorhoom), m., klemt. op or.

Eene pk-int n et welriekeude bloeraen die men gebruikt om
thee te maken, anders 00k Wilde elm geheeten, Kamer-
kniid, Wulfvlinder, Theeboom, Roorebbe, fr. rei'ne lics

prcs, 1. spircca itlmaria L.

—LIJSPEREN, z. Weg-.

LIJST, m., LIJSTE, v. Bank. Zie ujs, m.

LIJST (wvl. LnsTE), V. Zelfkant of boord van laken,

fr. Usicrc du drop. De lijsten afscheuren. Een schoeisel uit

lijsten gevlochten. Lijsten gebruiken tot kousbanden. De
lijsten van 't lalten zijn van een ander kleur dan 't overige.

Breede, smalle lijste.

—LIJST, z. Dak-, Eier-, lliddel-. Midden-.

LIJSTBANK, m. Zie lijsbank.

LIJTE, V. ZieLiETE.

LIJTER (wvl. LITER, zie rj), bijw. Hetzelfde als Let-

ter, luttel, weinig. Hij is lijter gebeterd. Hij heeft lijter

geleerd. Daar zijn lijter menschen. Een lijter grooter dan

zijn breeder.

LIJTJE (wvl. LIITJE, zie ij), o. Een weinig, een luttel.

Eiii lijlje ziek /ijii. Zie letje.

LIJTSEKAUTEREN (wvl. liitsekowteren, zie

AU), lijtsckautcrde, heb gelytsckmtterd, o. w. Hetzelfde als

Lingeloolsen, rietsen.

LIJVE. v. Zie Lijf, r.

LIJVEL,IJK(wvl. Li\-ELIK, zie Ij), bijw. Hetzelfde als

tc li/'vc, d. i. met eigen lijt en lichaam. Lijvelijk visschen. Lij-

\elijk bet land bewerken . Lijvelijk eenen zak graan dr.igen.

— Gedurig voort, met krachtige aanboudendheid. Lijve-

lijk bezig met studeeren. Lijvelijk spreken. Van 's morgens

tot 's avonds lijvelijk zingen. Lijvelijk regenen. Lijvelijk

vriezen.

LIJVEMACHT, bijw. Hetzelfd.- als Lijvelijk in den

zin van Gedurig voort, zoo veel bet lijf vermag. Lijvemacht

gaan om bij tijdcn aan te komen. Lijvemacht regenen,

vriezen.

—LIJVEN, z. Achter-.

LIJWAAD (wvl. LIWAAD), 0. Hetzelfde als Lijnwaad,

fr. to/c. Fijn lijwaad. Groflijwaad.

— Ecu stuk lijnwaad, fr. piece de toi'le, gelijk het van

't getouw komt. Er waren veel lijwadenop de markt. Hoe
veel hebt gij gehad voor uw lijwaad ?

— Linnengoed, doch vooral hemden, fr. Huge. Een pak
viiil liji'aad. Dat arme kind heelt geen lijwaad aan. Versch-

ycwasschen lijwaad.

— Men vindt dit w. bij onze vorige schrijvers, en vooral

bij M. Lambrecht.

— Kwaad /i/\}i)-u'i7aJ, zie K\v^\.\D.

— B/oedvan Ii/[n)7i.'aad, zie onder BLOED.

—LIJWAAD, z. Bakkeis-.

LIJWADEN (wvl. 00k Li\v.\m, zie ij, en -en), adj.

Van lijnwaad, fr. de toile. Een lijw.iden Weed. Lijwaden
beddelakens. Eene wonde verbinden met eene lijwaden

schroode.

LIJZAAD, o. Hetzelfde als Lijnzaad.

— Vgl. Lijwaad.

— Vandaar Lijzaadmeel, Lijzaadolie, Lijzaadpap, enz.

uilgesproken lizamcel, Ihapap, en zelfs lizemeel, lizepap en

Uis-oUe.

LIJZE (wvl. LIZE), v. De nonr.en van S. Jans hospitaal

te Brugge geven dezen naam aan het houten kistje of

koffertje dat zij elk op hare cellen hebben, en dient om vuil

linnen, enz. in te bergen. Het is een soort van bak omtrent

drie voet lang, twee voet hoog, en een voet wijd, skiiteude

met een deksel van boven.

— Vgl. 1. risciis (koffertje) ; zie ook ujs.

— J. Yperman gebruikt lifzc in den zin van Hersenvlies,

fr. meninge, bez. het zachte hersenvlies, fr. pie-mere. « Dura
mater, dats die wpperste lyse^, fr. dure-mere.

LIJZE, bijw. Zie Lljs, adj.

LIJZEMEEL, LIJZEPAP, LIJSOLIE, zie lij-

z.\j\d.\ieel, enz.

LI JZIG, adj. Lijs, licht, zacht. Zie Lijs, adj.

— All. Lijzigheid.

LIK, voegw. Hetzelfde als !i/k, geli/k, fr. comme.
— Dit lik (uitgesprokeu met de vlaamsche korte /, d. i.

gelijk men in 't fr. leque, lee zou schrijven, zie l), hoort men
maar in 't Brugsche, waar men overigens de afgeleide

geli/ieii, fr, ressembler, geli/k licbben, fr. aioir raison, enz.

uitspreekt gelijk elders bij de West-Vlamingen, d. i. met do

heldere /, gelijk in titel. Zie IJ.

-LIK. Dit was oudtijds in de schrijftaal, en is thans nog

in de vlaamsche spreektaal, de uitgang die tegenwoordig -lijk

geschreve-i wordt in menigvuldige adjectiefs en in eenige

substantiefs (zie LIJk). De z'van dit -lik is kort, niet gelcjic

in likkcn, dik, ik, schikken, enz. waar zij klinkt gelijk de

fransche c ; maar gelijk in Galliscli, Keltisch, Belgisch, enz.

waar zij ifels meer gehoord w'ordt dan in den uitgang ;> van

zalig, eer.ig, weerdig,^nz. en insgelijks geene verdubbelinj;

van den volgenden consonant vereischt als men het woord

vcrlengt :

.Mogclik — mogtlike, ge^'aarlik — gci-narlike, enz.

even ook als in :

Oorlog— oorlogen, hcrtog — hertogen, enz.

— De uitgang lyk van woorden uit vreenideii oorsprong,

zooals (ip03tclyk, katholijk, enz. klinkt tonzcnt, niet -lick

(als in bliek, ziek, enz.), noch -lik (als in mogelijk, gcvaar-

lyk, enz.), maar -Itik met den helderen i-klank (als in titel,

enz.). Hetzelfde grijpt plaats voor miizyk, pratijk, politijk,

kolijk, enz.

LIKKELIPPEN (wvl. lekkeuppen), likkclipte, heh

gelikkelipt, 0. w. Likkebaarden, fr. se lecher les Ui^res.

Op vastgestelden dag, loopt Reintje al likkelippen

Naer 's ooivaers woonst

En denkt dat hy een goede brok gaet knippcii.

(J. B. Decorte.)

—LIKKER, z. Polevij-, Sluit-. Zie ook -lijker.
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LIKSEM(E, LIKSEN(E,ni.env.LikteekeD, wond-

tcekeu, fr. ckittiicc. Hij draagt nog de liksenis in zijn voor-

hoofd van als liij, kind zijnde, in de tanden van eeneii

krauwel viel. « Tdoopsel ende tvermsel ; want die teeken

ende licseinett van dese sacramenten eewelijck in de siele

bliven. » (Th. van Herentals.) — Ook Lijksem(e.

LILLOOIZEN, o. w., klemt. op HI. Zie i.ingeloot-

-I N'.

LIMMEN, limde, heb gelimd, o. w. Hetzelfde als

Glimnien, lumieien ; angels, leomaii (vgl. 1. hivien). Met het

lininicii van den dag, fr. a Vaurorc^ an point dii jour.

LIMPE, V. Ezeloor ol vouw in het blad van eenen

boek, fr. orei'lle, corni-, larron. Eene liinpe leggen in eenen

bock. Eenen schoonen boek vermooschen met er te veel

liinpen in te leggen.

— Kwetsuur, snede, messteek, enz. fr. halafrc, coup de

couteau, de poi^nard. Eene limpe krijgen in den buik.

leraand eene limpe geven. Eene doodelijke limpe.

— Soort van ondicht of ijdel lijnwaad waarvan de inslag-

draad slechts met eenen slag ingeweven wordt. Limpe

weven. Het gaat voort gelijk limpe weven {het werk gaat

spoedig voort).

— Borrel, glaasje, fr. unegoutie, tin verre de rogomme.

— Slet, slepe, gemeen vrouwspersoon.

LIMPEN, Hnipte, getimpt, b. w. In eene teug uit-

drinken, binnenlappen, inslaan. ilcest gebruikt in Binnen-

en Uitlimpen.

— Baaien, steelsgewijs nemen, wegfoefelen, fr. gripper,

chipcr. Hij zag daar geld liggen en hij heeft het gelimpt. Hij

was op het punt van het te limpen . Hij limpte 't in zijnen

zak. — Ook Lijmen.

— Vgl. 't fr. /(7;«/£7- (uitdrinken ; 1. lamhcre, fr. laper,

gr. AoTTTtOj leppen. Van daar misschien Onbelompen,

anders gezeid Ongehkt (onbeschoft, onbehouwen).

— LIMPEN, z. Af-, Binnen-, In-. Uit-, Weg-.

* LINCKE, LINCKSE, bij Kil. Zie lijnksel.

LINDE (wvl. LiiNDE, zie ind), v. Lijn, touw. — Zie

M.INDF..

LINDE (wvl. LiiXDE, zie ind), v. Een boom die in de

wetenschap li/ia platyphylla Sco'p.heeii, fr. tillettlcomtnun,

iilleul de Hollande.'

— Horde linde (wvl. harte liinde), soort van linde met
klcene bladeren, tilia microphylla Vent., tilia sylvestris

Desf In de lusthovcu vindt men harde linden en treur-

linden.

—LINDE, z. Treur-, Tronk-.

LINDELIEVEVROUWKEN, o. Een Onze-lieve-

vrnuwbeekl dat in een kapelleken aan een lindeboom hangt.

LINDEPIEPE, V. Een vogeltje, ook Bietjestekker

en Kappellevogcl genaamd, saxicola riibetra, fr. iraquet

taiier.

LINDETJIEPE, v. Hetzelfde als Lindepiepe, kapel-

levogel.

—LING. Deze uitgang dient om substantiefs en adver-

ben te maken ; adjectiefs, behalve de misbniikte Zonderliug

en Onderling, bestaan er niet, zegt Prof. Bormans in zijne

Oin'stma,h\. 16.

r. De substantiefs, die den uitgang ling hebben, zijn in

Vlaanderen gemeenlijk m. en o., doch met eeuig verschil

:

het m. duidt iets meerders, en het o. iels minders aan. Zoo
zegt men den verstekelhtg voor eenen man en het versteke-

ling voor een kind ; eenen schyverling voor eenen druisti-

gaard, en een schi/'verUng voor eenen scherf of zoo iets dat

schijvert ; enz. Daaruit volgt dat zulke substantiefs die altijd

en noodzakelijk iets minders aanduiden, ook meest onzijdig

zijn, b. V. een gerzeling (fr. bn'n d'herbe), een jaarUng (een

veulen dat raaar een jaar oud is). En daarom dat zij, die een

gedacht van grootheid of edelhcid bcvatten, altijd mannelijk

zijn, b": V. jongeling (die meer is dan een jongen), stedeling,

veldeling, huizeling, inboorling, enz.

— De uitgang ling wordt gemeenlijk gevoegd bij substan-

tiefs, zoo als Gerzeling (gars-ling), Jaarling, Stedeling, enz.

Somwijlen ook bij het worteldeel van een werkwoord, b. v.

snipperling, verstekeling, leerling, zuigeling, inboorling, enz.

Daaniit volgt dat men beter zou Hemelling, Paalhng, enz.

schrijven dan Hemeling, Paling, enz. — Men verwarre

echter den uitgang ling niet met den uitgang ing voorge-

gaan van eene 1 die het worteldeel van 't woord eindigt of

door de algemeene spelregels vereischt wordt, b. v. Groen-

seling (groensel-ing), Brondseling (brondsel-ing), Dwaling

(dwaal-ing), Kwelling (kwel-ing), Stalling (stal-ing), enz.

Zie ING.

— Somwijlen schuift er eene r bij -ling naraelijk als er

eene doove e voorgaat, b. v.

Kammerlingen — kammelingen ; Kapperlingen — kap-

pelingen : Schaverlingen — schavelingen ; Schapperlingen

— schappelingen ; Snipperlingen — snippelingen; Zager-

lingen — zagelingen, enz.

— Bruggeling (fr. Brtigeois) en Iperling (fr. Iprois),

zijn bij ons de eenigste steelingsnamen in -ling. Andere

gaan uit in aan, aar, enz., b. v. Poperingaan, Kortrijzaan,

Oostendenaar, Thieltenaar, enz.

— Vaelande zegt Helling voor dnivel, en Gedaanteling

voor figjiur, letter : « Hadden de Latynen rj'k gcnoeg

geweest in gedaentelingen, sy souden hurme ei door e niet

uytgedrukt hebben. » — « Het is belacchelyk het gedae/tte-

lingy by ons ypsilon te heeten.

»

II. Wat de adverben betreft, de uitgang ling schreef

oulings linglie, en later lings en ling. In onze gesprokene

taal klinkt hij Unge, life en lings. Taa spreekt men

:

Blindelinge
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dingen, enz. met den cAUlanI; ann de //), v. Schongelkoord

waarmede men lingelootst.

— De Idemloon is op ling, en de 00 is scherpl. in lootse;

doch in conige streken klinkt hjt lotse, met de korte o ; of

00k loohc.

— ClNGELOOTSEN, lingelootstc, hcbgeliTigeloot.it, o. \v.

Bezondere manier van rennen, schongelen of tonteien,

liierin bestaande dat het een uiteinde van de touw vastligt

aan de kroon van eenen boom, terwijl lict ander cindigt op

eene gioote cog of lets waarin men zich neerzet, en dan al

zwierende in de lucht zoo lang om den boom ronddraait

tot dat de touw rond den boom ganscli opgewonden is. Men
kan ook lingclootsen met het onderste deel van de touw

vast te houden in de handen, zonder in den lets te hangen.

Men lingelootst aleen , maar om te rennen, iser meest een

tweede die de renne weg en weder beweegt. Zich knenzen

aan den boom onder het lingelootscn. — Zie Wingeloozen

en Lielootsen en Vgl. Ringemuren = Riemnren, Ring-

schaalde = Rieschaalde.

— Men zegt ook Lingelotsen en Lillooizen

.

LINJE, LINIE, V. Bij zeevisschers, enz. Soort van

zeevisch, in de Wdb. leng, it. lingiie geheeten, 1. lota

JHolva.

LINK (wvl. LiiNK, zie INI)), o., vklw. linkj'e, liiiisie{>i.

Een halve centiem, het vierde van eenen cent. Dat stuk

katoen komt aan 62 cenliemen en een linkje de elle. De
kindeis spelen dikwijls om een linkje, zoo dat zij viermaal

moeten winnen voor eenen cent.

— Dat is geen linkje wtcrd^ ib geef er geen linkje voor,

fr. cela ne vaiitpas line maille.

— Dit link scliijiit eene veikorting van hellink, bij Kil.

hetzelfde als heller, Ir. obole. De eerste greep hel, uitge-

sproken als e [e link), is genomen geworden voor het onzij-

dig lidwoord (want men zegt e lint, e land, enz. voor een

lint, een land), en alzoo is het woord niet aleen verkort

tot link, maar nog vevanderd van geslacht.

LINK, voegw. Gelijlc, fr. comme. Zie i.ij.nk.

LINKEN (vvvl. LIINKEN, zie ind), linkte, hcb i;clinkt,

o. w. Loeron, lonkcn, lunken.

Waren daer de hoenders komcn

Linken, lonkon, schuw en schouw,

Of ik ze vcrjagen zou.

(Ct. Gazelle.)

LINKSEL (wvl. LIIXKSEL), o. Vuile streep in lijn-

w.aad, katoen, laken, enz. voortkomende van 't zweet,

enz. Linksels in de hemden. — Zie LIJNKSEL.

LINS, m. Zie i.eins, m.

— LINS, —LINZE, z. Weer-.

LINT (wvl. Lii.NT, zie IND), 0. Behalve den zin van

't fr. ruban die gekend is, beteekent dit woord ook Linie,

streep, reel ; en vooral die reef die de Idnderen, bij sommige

spelen, in den grond schrijven, om aan te duiden waar men
staan moet als men speelt, anders ook gezcid de Meet (I.

meta). Een lint trokken in 't zand. Aan 't lint staan. Van
lintgaan (beginnen spelen, b. v. met den marbel, van aan

de reef). Ge moet van lint gaan (ge moet wederom begin-

nen aan de reef).

— Fig. Van lint gaan, van meet af beginnen, herbe-

f,innen, wederom iets aanvangen van eersten af om het

beter te doen. Hij was reeds luitenant in 't leger, maar om

zekeren misslag heeft hij al zijne graden verloren, en nu
moet hij van lint gaan (d. i. begiimen met wederom simpel

soldaat te zijn, en den gewonen weg volgen om allenq--

zijne graden weer te bekomen). Hij vond mijne verzen niet

goed, en hij zei mij : alio, ga van lint (hermaak ze van

't begin at).

— Men bemerke dat lijn, en 't 1. linea, en 't fr. Ugnr,

ook die dubbele beteek. hebben, te weten i" \3.n snoer,[\.

ruban, cordon ; en 2" van reef, streep.

— 7.i/ne ton J hangt aan lintj'es, zie KLINKSXOER.

—LINT, z. Laat-, Saai-, Zijde-.

LINTE (wvl. LitNTE, zie ind;, v. Hetzelfde als Lint in

den zin van Reef, streep. Eene linte trekken of schrijven.

in den grond. Van linte gaan. Zie LINT. — In de eene

streek zegt men lint, in de andere linte.

—LINZE, z. —LINS.

LIP(PE, v., fr. levre.

— Eene lippe maken, eene lippe trekken, pruilen, de

onderste lip vooruitbrengen of laten hangen om misnoegd-

heid en tegenzin uit te drukken, b.faire la lippe,faire une

grosse lippe.

— Op de lippcn liggen, iets op de lippen hebben. Het

woord lag op mijn lippen.

— Aan iemands lippen hangen, hem gretig aanhooren

.

Zij hongen aan de lippen van den redenaar.

— Van de lippen zijn, uitgesproken zijn. Het woord wa»

nauwelijks van zijne lippen, als. .

.

— De lippen lekken, likkebaarden tot teeken dat men

iets lekkers geeten heeft of gaateten.

— Kiel van de lippen kunnen, niet kunnen uitgesproken

worden. De letter r kan van zijne lippen niet. Hij had

geern dat geheim uitgebracht, maar het was als of het van

zijne lippen niet kon.

— De lip[pen spannen, beginnen schreien ofweenen.Die

jongen spant seffens de lippe, als hem iels tegengaat.

—LIP(PE, z. Lek mijn-. Span-.

—LIPPEN, z. Lekke-, Likke-.

—LIPTE, z. Dik-.

—LIRREN, z. Koke-. Vgl. —rullen, —rillen.

LIS, LES, o., zonder mv. Hetzelfde als Lisch, fr. iris,

glaieul. Er staat veel lis in dien watergracht. Met lis den

weg beleggen langs waar de kerkprocessie gaat. Snijlis.

Boeklis.

— Ook het gebladerte van andere planten dat aan

't zweevdvormig blad van 't lis gelijkt. Het lis van porei,

van mais, van lelicn, van lane.

— Verders ieder blad van 't lis of van lisgelijkende plan-

ten; en dan heeft het woord een mv.lissen, lessen (uitgespr.

lizzen, lezzen, met de zachte s). De lissen van 'ths. Dat li-

heeft lange lissen. De lissen van porei, van dekviet,van mais,

van lelien. Datkoorn heeft jeugdige lissekens. De lissen van

de zagge hebben scherpsnijdende neggen. Neem een lis van

porei, en leg het op de wonde.

— Dit w., in dezen iin van Een zweerdvormig blad, is

vroiiwelijk in eenige plaatsen waar 't men lizze uitspreekt

met de zachte 2,juist als ofmen lirze schreel (want mirzelen,

burze, knerselen, enz. spreken inizzelen, biizze, knezzelen,

enz. zie Rs). De langste lisze van 't lis. Eene pretliszc.
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— Weilaiul lieefl IJscIi, lis, lies : <; Hct dal ilut vol /iczen

staet. V. (Honft.)

— LIS, —LISCH, /. Hoi-, Holm-, Snij., Stekel-.

LISBOTTE, LISCHBOT, v. Hct zaadhoofdetjc

\:m liscli, fi". d<' !;/aifii/. Dc lischbotten staan in eenen tros

o|j eeiien steel

.

LISKALM, LISCHKALM, m. Do wortcl van dc

watcrlclic, kalmnes, kiwortel. — Zie KALM.

LISLING, LESLING, LISCHLING, LESCH-
LING (uitspraak lizzcling, Iczzeling), m. en o., niv.

-lingen, vklw. -!ingskc{n. Smal en lang plantenblad dat

n>eer ol min dc gedaante, niaar niet de grootte heeft van een

lischblad. Dc lislingen van de tarwe, van de rogge, enz. —
Zie -I.INO.

LISMUSCH, LISCHMUSCH. v. Een vogcl, ook

Kietnuisch en Karretjiet gelieefen, fr. hittant tffs roscaiix,

LISWORTEL, LISCHWORTEL, m. Hctzclfdc

als Lischkalin. Leiwortel.

LIZE-MOEIE, V. Soort van zomerpepr, kort van

steert, geelgroen van pelle, tamelijk van groottc, en londer

dan de maliicupeer. De lizemoeien worden hij de boeren

veel gebezigd om taarten te maken.

— Dit Lizc-moeie bet. eig. Xante Elisabeth, even al.-.

men zegt Roze-moeie, Jan-oora, enz. En dat die naam aan

eene bezondcre soort van peer gegeven wordt, komt ongc-

twijfeld hieruit voott dat die peer oorsproukelijk bij ccne

zekerc Lize-moei zal gekweekt zijn

.

LIZORBOOM, m. Zie LijsoRBooM.

LO, v., niv. loon, met zachtl. 0. De oksel, de ruinite

onder de oksel tusschen het lijf en den arm, fr. I'aisse/le.

Hij nam zijnen stok, zijnen paraplui onder den lo, fr. sous

h bras. Eenen pak onder of in de lo dragen. De kogel vloog

door zijne !o zonder hem te kwetsen. Met eenen bock in de

lo, en eenen bril op de neus.

— Dit woord, veel gebruikt tusschen Schelde en Leie, is,

mijns dunkens, ccne verkorting van hke (zie luik), even

als men daar ook bolletra, la, va zegt voor holktraag,

lagc, rage.

LO, m. Eigennaam bij 't volk, verkort van Lodden, Lodc-

wijk, fr. /.mi's.

— (lok gebruikt even als de eigennameu Djoos, IClaai,

enz., voor Sul, onnoozele vent die zicli gcmakkclijk be-

dricgen laat.

LOBBEDEI, ra. Zie l.\bbedei.

LOBBEN, m. Hetzelfde als Labben, lummel, sni, fr.

bcni't, boriasse.

Fop miek den dicht, en Lobbcn seyd hem op

;

Hy docht sich schrandren man.

(Vaclandc.)

— lilt is lijk Lobben in dr %'itsen, of 't is lijk Lamfn in

de vitsvri, zegt men van icmand die weinig of geen voort-

gang maakt in zijn werk, die altijd even veire is.

LOCHTENIER, m. Hovenier, fr. jardinier. Dc
lochtcnier van 't kasteel. Een goede lochtenier. De loclUu-

nicr spit hct land, zaait en plant. — Dit woord is gevormd
van Locht, lochten, dat oulings zooveel was als Lochting,

zegt het /i/^. ;-/, Idiot.

LOCHTENIEREN , locbtcnicrdc , lu-b gcloc/itc

nii-rd, o. w. Hovenieren, eenen lochting bewerken en be-

/.iirgon. Flij lochtcniert wel. Hij lochteoiert op het kasteel.

T^ochteniercn voor zich zelvcn of ,voor ccn anderc.

— All. I^ochteniering, Lochtenierscl.

LOCHTING, m., mv. lochtingrn , vklw. loc/r/ings-

k((n. irocbhof, ix.jardin potagcr ; ook Bloemtuin, h. jar-

din ti fh-iir.i. ULen gxooie, een klccne lochting. Koolen in

den locliting planten. Blocmcn in den lochting pUikkcn.

« Een lelie die dweers duer een steen ghegroeyt was

binnen sconincx lochtinck. > (N. Despars.) < Eenen zeer

fraeyen hof ende playsanten lochtinck, van alderande coste-

licke en zeer welriekende crnydenen blommcn» (C. Vrancx.)

— lochtingbed(de, o. Bij Landb. en hoveniers. Aan-

geaard bed, brauwe, winterbed, kwakkclbed, fr. billon. Een
land in lochtingbedden leggen.

— LOCHTINC^BLOEM 'wvl. -bi.omme), v. Tuinblocm.
— lochtingboek{\vv1. -boUk), m. Tuinboek.

— lochtingbouw (wvl. BOW, zie au), m Tuinbouw.
— LOCHTINGLAND, o. Tuinland.

— LOCHTINGVOETEN, m. mv. Groote brccde voeten,

audersook Plakvoeten ; dus genaamd omdat zij wel dicnen

om den bezaaiden lochting toe te trappelen.

— LOCHTiNGMAN,m. Lochtcnicr, hovenier, fr. jardinier.

LODDEN, m. In de volkstaa! zooveel als LodewijU,

I.uduvicus. <1ok Lo.

—LODDEREN, z. Pa-.

LODDERLIJK, adj. en adv. Bedrukt, tricslig, fr.

vuHam-olii]'.ii\ ti ish\ sprck. van de oogen. Dat arme kind

bezag mij met /.oo lodderlijke oogjes. LodderlijU kijken om
deernis te verwekken. Waarom kijkt gij' zoo loddcrlijkjes?

is er 11 misschien een ongeluk gebeurd?

LOEBA&(wvl. LOUBA.S, zie OU), m., m\. Icibasscn.

Lunipaard, boerenkinkel, ix. paltoqitet.

LOEDER E, m. Boosaardige lompaard, slcchte boef.

Een trouwlooze, verraderlijke, kwade loedcr. « Wachter

ulieden of, hct is een quaet loedere. » (N. Dcs])ars.)

'k Geloof het wel, gy locder!

Meynt gy dan, dat ik sal

swyghcn r

(Vaclandc.)

— Dii wooid drukt allcrgrootste verachting nit.

LOEF (wvl. I.OUF), m. Loebas, leiire, lurpe, lompe en

af/icluelijke vent. Een leelijke loef. Een loef van eenen vent.

LOEF, verl. tijd van Lachen, anders locg. Hij loefer

mede. Hij loef luidkecls. — In 't wcstvl. klinkt hct loiif,

long: zie OU.

LOEFER, m. Zie onder lukhen.

*LOEFT, bij Kil., zie loeimi.n.

LOEFTANG (wvl. i.oui-tange, zie ouj, v. .Sourl van

groote ij/.eren nijptang om orduinsteen op te trekken, bij

Kramers Steentang genaamd, fr. lomv. De loeflang giijpt

den stccri wederzijds vast.

LOEFTEN (wvl. l.nuKTEX, zie or), en nog vcrachte-

lijkcr LOEFTI, m. Lomp onbehendig mensch. Een loef-

ten van eenen vent. Die botte loefti.

— Kil. Loeft, luft, lucht, sinister (linksch).
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LOEIE, V. Vumme vlas, vlasmijt. Het vlas in bondels

opbiiulen en dan in loeien stellen . Eene loeie vlas.

—LOEIE, z. Vlas(ch-.

'LOEIER, bij Kil., zie luider.

LOEME (wvl. r.OMME, zie OE), v. Een gat, eene ope-
niii;,' in liet ijs. Eene groote, kleene, ronde, vierkantte
loeme. Eene loeme kappen in 'tjjs om er water uit te

scheppen. Hij maakte loemen om de visschen lucht te

gevcB
.
In eene loeme vallen en verdrinken. Des anderen

daags waren de loemen weder toegevrozen. Loemen aau
den leant of in 't midden van "t ijs.

— Loeme verschiK l>ij ons van Bijt. Zie bijt.

LOENIE, LOENJE, v., mv. loeniin, loenjen. Bij

landb., enz. De loenjen zijn de twee lederen leizeelen die
vastzijn aan beide kanten van 't gebit en achter de maan
van 't peerd aan 't kordeel vereenigd zijn, fr. Uticrc. —
Vgl. fr. lons^e.

LOENTE, V. Hetzelfde als Loete, luim.

LOEP, adj. Schalk, slim, leep, fr. adroit, mnlin. Het
is een loepe vent. Hij is geheel loep.

LOERDERIK, m. Loniperik, botterik, in de Woor-
denb. Locr, fr. lourdtvicJ.

—LOERE, ?.. Koke-.

LOERELAAIEN, locrclaaiJr, heb gdoenhiaiJ, o.
w. L,ii en ledig zijn, Inilakkcn, fr. faineantcr . Geheele
dagen lociclaoicn. Liggcn loerclaaien in bed, in de zon.

LOERELIERELOUW, m. Een klanknabootsend
wonrd om het eentoonig geluid uit te drukken van eene Here
(fr. vieUe) of van eenen doedelzak (fr. cornemuse\ enz. Ik
hoor geern den loerelierelow van den schaper in de dalen.

— LOERELIERELOUWEN, loerelierelouwde, heb geloerc-
iterelommi, 0. w. Het eentoonig geluid van loerelierelouw
laten hoorcn, slepende neurien of lullen, eng. to lull. De
loerelicrclouwende muizelzak. Hij zong en loerelierelouwde
op zijne liere. « Slaepliedekens singen om het quellijk ende
ongerust gemoed van den sondaer in 't slaep te loerelicre-
Itimfc. ,(P. Croon.) — Vgl. Lierelouwen.

—LOEREN, z. 'Kocke-, Koeke-, Koke-.

—LOESTEREN, z. Pa-.

LOET, adj. Beliaaid, mislukt. Eene loete brouwte, fr.

ii'i biasnn manque. Eene loete bakte, fr. unc cuisson mat

LOET(E, V. Kwade luim, nuk, gril, fr. Inbie. Loeteu
hcbben. Een mensch, een peerd met loeten.

— Afl. Loetig, Loetachtig (grillig, kwintig, fr. capri-
cieiix).

LOETE, V. Bij bakkers. IJzeren ovenkrabber, fr. rdblc.

— Bij zoutzieders. Houten krabber om het zout uit het
muldcn van dc panne naar de kanten bij te halen, als men
't uitscheppen wilt.

— Bij landbouwers. Houten of ijzeren lepel om het vloei-

barc mest uit den beerput.te scheppen, of over den akker te

spreiden, anders 00k Loeze, Aallepel en Beerlepel ge-

naanid, fr. louche.

— Bij pottebakkers. Vierkantte bladje koper, groot lijk

het plat van de hand, dieuende om op de schi/f, hiezen
(fr. moulures) rond een aarden vat te draaien.

— Bij mulders, zijn de Loeten vierkantte stukken hout
in 't midden van 't wiel van eenen molena.s.

LOETEFAAI, LOETEFAAN, m. Dwaas mensch,
snnpelaar, sukkelaar. Het is zoo een loetefaai. o Gij loete-
faai, wat dat gij gelooft ! Ik kan met dien loetefaan over
den weg niet, ik kan er niet mee handelen.

LOETEFAAIE, v. Kaaksmeet, kaakslag. Ik ga u
eene leelijke loetefaaie geven.

LOETEFAAN, m. Zie loetef.^ai, m.

LOETEN, en met nog meerdere verachting LOETI
m. Doinmerik, dwa/.e vent. Een loeten van eenen vent. Gij
lompe loeten.

o Ghy ouden grysen loeten.

(L. Vossius . I

Bacchus, plomp en zonder reden

Alb een loeten, als een kluts.

Sunder heusheydt, wonder bluts.

- (Id.)

Al scliijn ic een hatelyc sassem loeten.

(A. Biins.)

Maer morbleu ! dien botten loeten

Had in syne konst gemist

;

Want den ]xit was nog twee voeten

Korter als de schoone kist. (Vaelande.)

—LOETEN, z. Gars-, Gers-.

LOEVERIG (wvl. louverjg, zie ou), adj. Lomp en

leelijk, zonder fatsoen, slordig. Een loeverig mensch. Loe-

vcrig gckleed zijn. Loeverig vet zijn. Die wagen is loeverig

gcmaakt. « Venus was gheel lanck ende lonven'ch. ,

(M. Dospars.)

— .\fl. I.oeverigheid (wvl. ook Louverigi, zie -heid).

— Dit wnord is gevormdvan Loef.

LOEVIG(wvl. r.ouviG), adj. Hetzelfde als Loeverig.

Een locvige vent.

— I.af, fr. mou, pesant, sprek. van 't wedcr. Loevig

werr.

*LOEWEN, LOEYEN, bij Kil., zie onder L.\M-

HOOIEN.

LOEZE, V. Aallepel; langgesteelde lepcl waarmcdc
men het ^loeibaar mest over het land gict, fr. louche. —
Ooli Loete.

— De hoeveelheid vocht die men in eens met de loeze

gici, eene gcut. Giet nog eene loeze water op die bloemen

.

LOEZEN, loesde, geloesd, 0. w. Zie LUISCHEN.

—LOEZEN, z. Af-.

LOEZING, v. Beukeling, pandoering, pak slagen.

LOF, o., mv. loven. Plechtige aanbidding van 't AUer-

heiligste Sacrament, die gedaan wordt op de zondagen na

de vespers of completen, en op zekere dagen van de week

des avonds, fr. salut, I. laudes vespertinee (in tegenover-

stelling met laudes matuthue, vl. Lauden, die deel maken

van de kerkelijke getijden, en na de Melten gelezen wor-

den). De loven in Vlaanderen bcginnen en eindigen met de

zegening van 't Allerheiligste en daartusschen zingt men

i
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eenen lofzang ler eere van 'tH. Sacrament, eenen ter eer

van O. L. Vrouw, en dan eenen ter eer van den Heiligen

van den dag, ofwel een psalm voor de zielen in 't vagevuur

of voorde noodwendigheden van den tijd. Het lof duurde

eene halve uur. Een lof zingen. Een lof op den orgel -pelen.

Naar het lof gaan. Het is morgen avond lof. Prediken onder

't lof. Luiden of kloppen voor het lof. Zijn avondgebed

lezen in 't lof. Een kruisgebed lezen na 't lof. < Jan ging

dagelljks naar de Messe en het Lof. » (K. Callebert.)

— F<7« 't lofkometi^ te leur gesteld zijn, bedrogtn zijn.

In de^en zin zegt men ook : Hij komt van zijn peters.

—

Docli zie onder KOMEX.

LOFREDEN, t. en m. Hetzelfde als Lofrede in de

woordenb., fr. e'loge, panigyriqiie. Zie REDEN.

LOFTING, m. la eenige i;ewesten hetzelfde als Loch-

ting. — Zoo zegt men ook Ploef, genoef, enz . voor Ploeg,

genoeg, enz.

LOGENAAR (wvl. leugenaar), m. Bij hommelboe-

ren. Eene hopperank die welig gegroeid is maar geen of

weinig vnichten draagt. Dat zijn al leugenaars.

— Gfpatente leiigenaar, zie GEPATEN'T.

LOGGE, v. Zie lugge.

LOGIE (zie looize), v. Hetzelfde als fr. loge.

— In 't bezonder, Een planken hut, anders ook Boeie,

en bij de Hollanders Loods geheeten, Eene logie waarin

men brandhout of kolen legt. Bergt dat hooi in de logie.

Stel die spaden en rakek in de logie. Eene logie bachlen

het huis.

LOGIST, o. Logement, fr. logis.

— Droog legist, een huis waar landloopers en andere

zwervende lieden 's avonds de wijk nemen, en, voor eenige

centiemen. opstoelen ofbanken mogen slapen.

—LOK, z. —LOKKE.

LOKE, V. Zie luik.

LOKEN, b. en o. w. Hetzelfde als Luiken. Het wordt

substantieflijk gebruikt voor den Plooi van 't been, anders

ook Luik, en Wade, fr. jarret genaamd. Het loken van

't been. — Vgl. lo.

*LOKEN, bij Kil., zie loker.

LOKER, m., mv. lokers, lokercn. Sloederhoorn, fr.

come ih la mairice, irompe de Fallope. Het is in de loke-

ren dat de bloeien of eierstokken zichbevinden.

— Een bakske of schuiflade waar men sleutels en andere

kleene voorwcrpen in legt die men dikwijls noodig heeft.

In alle winkels is er een loker. De korketrekker ligt in den

loker. Leg dat in 'tlokertje. — Kil. Loken, loatlamentum,
theca, conceptactilnin.

LOKERDEVOET, LOKERSVOET.bijw. Met de
twee voeten te samen gevoegd. Lokerdevoet voortspringen.

Dejong'rs springen lokerdevoet over de grachten. — Bij

Kil. en Weil, heet het Spansvoets. Zie lutsvoetje en

LIJKVOETJE.

LOKET, o., mv. loketten, vklw. loketje. Hetzelfde als

't holl. Vak, fr. case, compartinient. Eene doos met loketjes.

Eene kas met verscheidene loketten. In die apotheek heeft

elke flesch of bokaal zijn loket. Pe loketten van eene letter-

kas, fr. cassetim.

— Boordeel of plank van eene boekenkas, van eene
winkelkas, enz., fr. rayon de bibltotheqiie, etc. Eene

oibliotheek met vijf loketten. Stel dien boek op het hoogste

loket. Al de loketten zaten vol katoen.

LOKGAT, o. Bij steenbakkers. De lokgaten, ook
Heulen genaamd, zijn pijpen in den steenoven, met hout en
kolen gevuld om het vuur te voeden, ix.fiiriere.

—LOKKE, —LOK, z. Vil-, Vit-, Vitte-.

LOKKEBOUW (wvl. lokkebow, zie AC), m. Het-
zelfde als Antentral.

LOKKEDIJZE, v. Zuigdotje, fr. notiet a siicer.

LOKKEMAM, LOKKETET(TE, v. Deborstvan
zogende moeders, fr. mamelle.

— Ook Zuigdotje, klontje suiker of zoo lets in een stukje

lijnwaad gewonden, dat de lieden in den mond van kleene
kinderen leggen om er aan te zuigen; anders ook difze,

Jloil:e,fokkeen littte geaaamd, fr. nonet a sneer.

LOKKEN, lokte, hebgelokt, o.w. Al zuigende drinken.
De zuigelmg lokt. Aan de geneverflasch lokken. « Dat en
belet niet dat den baes aen de genever-flessche ga lokken,

of zich dagelyks al eenige stoopen uj-tzet ga tappen, of twee
drj- zwarte zusters trachte den hals af te vringen. » (C. Du-
villers.)

— Ail. Lokker, Lokking, Loksel.

—LOKKEN, z. Uit-.

—LOKKER, z. Mamme-.

LOKKETETTE, v. Zie lokkem.\m.

-LOKTE, z. Rui-, Ruw-.

LOLLEN, hide, gelold, b. en o. w. Sluiken, smok>
kelen, bij ons ook Blauwen, ir.fraitder. Gelolde goederen.

Hij heeft dat gelold. Rap in het lollen.

— Afl. Loller, Lolder.

LOMBARDZEEREN, lombardzeerde, gelombard-
zecrd, b. w. Met paneelwerk bekleeden,niet berd beschieten,

fr. lambrisser. Die kerk is gelombardzeerd.

— Afl. Lombardzeering.

*LOMBER, m. en o. Lommer. Zie aid. en ook B.

LOMME, v. Zie loeme.

LOMMER, m. en o. Schaduw tegen den zonnegloed,

fr. Vombre (zie L). In het lommer van de boomen.
— In het bezonder, Zwoele zomerhicht met wolken over-

trokken ; anders ook Lommerlucht gezeid. De lommer is

voordeelig aan 't bloeiende vlas. Het is lommer vandaag.

— P. Mallants, L. Fuchs. enz. zeggen De lombre. — Zie

D'De Jagers Schi/nb. Freq., 75.

— LOIIMERLUCHT, m. LOMMERtt'EDER, o. Warm en stil

zomerweder met wolken overtrokken.ook enkelijk Lommer,
m., geheeten. Zie aid.

LOMP , adj . Zie de Wdb. — Zoo lomp ah een trkkbal,

zie TRIEKBAL.

LOMPE (in eenige streken uitgespr. lotimpe). Soort van

riviervisch, in de Wdb. Kwabaal, Puitaal gen.aamd, fr. lotte

de riviere, borbothe, motelle, 1. gadits lota. Lompen en

tinken. De lompe heeft eenen grooten kop gelijk van eenen

ro; baard, en een dun rond lijf als een paling.

— Kikvorschjong, anders ook nog Puidhoofd, Puits-

hoofd, Potshoofd genaamd, fr. tetard. Het water krielde

van de lompen. De lompen veranderen in puiten.

— Het "vklw. lompje is te Oostende een zeevnsch, fr.

motelle, 1. inotela mustela. (Van Beneden, Ann. Pari.

1865-66, docum. bl. 602.)
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— Zie ZANDLOllPE.

— In sommige gewesten zegt men Lonte, en deze vorm

is waarschijnelijk de oudste, zijnde hetzelfde als 1. lota, fr.

lotte, met de ingeschovene N. Wegeus het verloop van lonte.

in lompe, vgl. vl. lante = holl. lampe ; pintelen = pirn-

pelen ; klont= klomp; nant =» na?npt, \. pecunia nume'

rata, bij Kil.

—LOMPE, 7.. Puide-, Paite-, Zand-.

LON, LONNB, v, Een vrouwennaam, verkort van

ir. Madelon, Magdalcentje. — Vgl. plonne.

— Lonne; swyg ! of 'k sal u let ren

Te beklappen sulken heer.

— Moeder, hy steelt nog al meer :

't Is met slelen en met liegen,

En met listig te bedriegen,

Dat hy nog den hecre maekt.

— Lon, 't is tyd dat gy het staekt.

(Vaelande.)

LONDEREN, londerde, heb gelonderd, o. w. Galmen,

fr. reteniir. Zie lunderen.
— Afl. Londering. Zie LUNDERING.

LONGER(E, m., mv. loncers, lotigeren. Bij ons

algemeen gebruikt voor Long, fr. pottmon. De geneesheer

zegt dat de eene longer reeds geheel bedorven is. Zijne

longers afspuwen (uitteren, fr. pht/iisie piilmonaire).

« Slimige humoren hangende aan de longer. » (F. Rapaert.)

« Dore den roupere soe trect die longere den wint tbore,

eiide si stecten weder hute, dweike men heet den adem. »

(J. Yperman.) Er schilt hem lets aan den longer. Hij hceft

maar eenen longer meer

.

Hebt canckereghe screve

Duer uwen longhere.

(Ed. De Dene.)

De ghemaecte wyn verbroeyt lever ende longher,

(Id.)

Desen mensche swart van honger

Voelde pijn omtre.nt sijn longer

.

(P. Devynck.)

Waeruyt spruyt dees bitter smerte

Aen miin longlier, aen mijn herte?

(M.)

Hy vloekt dat syne longer

Opswilt als een pad.

(Vaelande.)

— LONGERADER, m . Longader, fr. veine pulmonaire.

— LONGERKWAAL, V. Longkwaal, fr. affection pulmo-

naire.

— LONGERPIJP (wvl. LONGERPUPE, zie PIJP), V. Long-

pijp, fr. bronche.

Men heeft al menigmael het herte soo sien jagen,

Dat het geronneu bloed verstopte d'aderslagen,

Of uyt de longerpyp gespuit wierdt door den mond.

(L. Demeyer.)

— LONGERVIER, o. Longvuur, fr. iyiflammation dii

poumon,
— LONGERZIEKTE, V. Longziekte, fr. maladie pulmo-

naire ; phthisie pulmonaire . « Een boec daer remedien in

staen tegen longersiecte. » (F. Rapaert.)

— LONGERZWEER, V. Longzweer, fr. ulcere au poumon.

LONKEN, lonkte (wvl. ook lonklege, zie IMPERFECT),

heb gelonkt (fvl. ilonkt, zie ge), o. w. Naar iemand vrien-

delijU scheefuit kijken. Op iemand, naar iemand lonken.

— De eene oog toeluiken en rhet de andere zien of lets

wel recht is, enz. fr. gitigner, bornoyer^ I'e timmernian

lonlct om te zien of eene reil wel recht is. De jager lonkt

(miUt) naar het wild dat hij treffen wilt. Lonken door een

slotergat.

— Loeren, schcrp op iets zien met begeerte van het te

bemachtigen. De kal lonkte op eene muis.

— Lonlccnde pi onkende weder, zie PRONKEN.

LONKOOGEN, lonkoogde, heb gelonkoogd, o. w.

Iktzelftc als Lonken. Naar iemand lonkoogen. « Ghelyc

een goed katteken stille sidt ende lonc-ooght, ende verwacht

het muysken. » (A. Adriaensens.)

LONNE, V. Zie LON.

'LONSE, bij Kil., zie LAUSCH.

LONTE, V. Een riviervisch, anders ook Lompe gehee-

iei^,g</diis lota, fr. lotte de riviere. — Zie LOMPE.

LONTE, v., fr. meche.

— Lonien rieken, of de lonte rieken o{gerieken, onraad

vernemen , fr. flairer la meche. Hij rook lonten. Hij heeft

de lonte gcroken.

— Lonte geven, met drift en gewtid iets verrichten. De
een zong terwijl de ander gedurig lonte gaf met zijne viole

(er harde klanken uit trok). Hij gaf er lonte op (sprek. b. v.

van iemand die hard op zijnen ezel larabooit, enz.) Het

geeft lonte (het hagelt, het stornit, of het dondert met

geweld). — In denzelfden zin zegt men ook Peper geven,

Snoer geven. Lament geven, Fut geven, enz.

— Eene lonte scheren, iets m 't verborgen doen dat niet

mag geweten zijn, eeue donkermis doen, smuigen. De keu-

kenmeid die wafels b ikt buiten de weet van de huisvrouw,

scheert eene lonte. De vrouw die, in de afwezigheid van

haren man, hare buurvrouwen op een kattifeestje noodigt,

scheert eene lonte. De zoon die, onder voorwendsel van

naar de kerk te gaan, in eene herberg trekt en daar blijft

drinken, scheert eene lonte. Jongens, komt t' avond, vader

en moeder zijn niet thuis, wij gaan eene lonte scheren ; maar

ge moet zwijgen, want er mag niemand van die lonte weten.

LOOCHENEN, loochende, geloochend, b. w. Verla-

ten, fr. quitter, abandonner. Zijn huis loochenen. Hij heeft

zijn huis geloochend en is naar het vreemile vcrlrokken.

Hij was deze stad zoo moede dat hij ze geloochend heeft en

naar eene andere gaan wonen is. Zijn vaderland loochenen.

Die vader was zoo wreed, dat zijne kinderen hun huis

geloochend hebben ! Huis en land loochenen om de wilde

volkeien te gaan bekeeren. « Hierentusschen reeser zulck

een generate mortaliteit onder de koyen, ossen ende andere

beesten, datcr veel wel ghestelde landslicden omme treur-

den, jae, zom ooc tlandt looclwnden. » (X. Despars.) « Dat

hy van grooter anxste ende vervaerthede tvelt loochende,

ende naer Amiens vloot met die reste van zijnder armeye. »

(Id.) — Het woord is veel gebniikt.

-LOOCHENEN, z. A1-.

LOOD (wvl. LOOT), o., fr. plomb.

— Load in zi/ne schoc'n hebben, zie SCHOE.

— Scliiotlood, paslood. Fig. In zi/'n lood zijn, in zijnen

behoorlijken stand zijn. Hij is vandaag in zijn l.jod niet (hij

is op zijn pas niet, hij is meet of niiii ziekelijk). Uit zifn

lood zi/'n, verlegen zijn, onthulst zijn. Die tijding heeft hem
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uil zijn lood gesmeten. In zi/'n load komen, op zijn pas

komen. Hij was zoo gram geweest, dat hij nioeite had om
weur in zijn lood te geraken

.

— Bij drulvkers. //: 't lood staan, gezet zijn, fr. etre

compose. In 't load zetten, in drukletters stellen om dan te

druUken. Hij zet dagclijks vier bladzijden van uw hand-

schrilt in 'l lood. Dit politieli artikel staat reeds in 't lood,

maar ik wcet niet of ik het ga lalen diukken.

— Bij potlebakkers. Soort van saus uit verglaasbare stof-

fen gemaakt om het aardewerk te bestrijken, anders ook

Loodsel, Verloodsel, en in de woordb. Verglasel genaamd,

fr. vernis, couverte,

— Ook Brandverw, fr. email, waarniede men ijzcrcn

potten, kopcren ketels, enz. testrijkt.

—LOOD, z. Bind-, Preuf-, Rabauw-, Smal-, Zand-.

LOODEN, looddi\ gdood (wvl. LOOTEN, lMc,gelot,

zie KLANKVEKK'.), b. \v. VerloodeD, met loodsel bestrijken.

— Bij metsers. Den v^rtikalen of horizontalen stand van

eenen muur onderzoeken door middel van het schietlood of

paslood. We gaan 't eens looden of het recht is.

—LOODEN. z. Af-.

LOODEN (wvl. LOOTEN en looti, zie en), adj. Van
lood, fr. de ploinb. « Sy vercochten de looten gooten van

hunlieder kercken. » (P. Heinderycx.) « Looten koghel. »

(P. Mallants).

— Fig. Log en lomp, fr. lourd. Een looden boer (ne

looti boer). Een looden peerd (e looti peerd).

LOODERIK (wvl. looterik), m. Logge vent, lom-

perik, fr. lourdaud.

LOODKNIKKER, m. Bij pottebakkers. Bollelje van

gebakken aarde dat men in 't loodsel dompelt om te zien of

het loodsel good is om te vcrlooden.

LOODPEES, LOOTPEZE, v. Bij zeekustvisschers.

Eene koordc voorzien van looden zinken en dienende tot

onderzoom aan de seine, in tegenoverstelling van de kork-

pees die den bovenzoora uitmaakt. De loodpees heet fr.

plombcc,

LOODSEL, LOOTSEL, o. Bij pottebakkers. Ver-

glasel, fr. vernis, couverte. Die aarden vaten hebben lood-

sel van binncn maar niet van buiten. Loodsel maken. Met

loodsel bestrijken.

— Brandverw, fr. email. Het loodsel van dien ijzeren

pot springt af.

LOODSTOK, LOOTSTOK, m. Bij zeekustvis-

schers. Een houton stok vier a vijf voet lang, van ondcr

voorzien \an een zwaar stuk lood. Men vestigt eenen lood-

stok aan beide zijdeboorden van de seine, en bindt er de

spniiten aan die door peerden voortgetrokken worden. De
loodstolc heet in fr. bourdon, bordenaiix.

LOODTEIL (wvl. lootteele), v. Bij pottebakkers.

Vat of koni waar 't loodsel in is om de aarden vaten te

verlooden

.

LOODZEEL (met scherpl. 00 en ee], o. Bij zeevis-

schers. De zware koorde die de korre boordt tusschen de

korijzers, en langs den zeegrond sleept als men vischt.

LOOP (scherpl. 00), o., zonder mv. Wordt bij ons

aleenlijk gebruikt voor Raaploof te velde, met groeze en

knol, brassica napus esculenta, Ir. navets. Dat loof staat

schoon. Jeugdig loof. Loof dat gulzlg groeit. Loof met

groote knoUen. De koeien loof geven (om te eten). Loof

zaaien. Loof heulen of braken. Loof dunnen (er eenige plan-

ten van uittrekken, als zij te dicht staan). Loof zetten (het

loof zoo verdunnen dat elke plant op behoorlijken afstand,

b. v. eenen voet, van elkaader staat, om te beter op te

groeien)

.

—LOOF, z. Beet-, Beete-, Chicorei-, Kort-, Stoppel-.

LOOFBOTiTE, v. Bloembot van raaploof. De loof-

uotten be^innen te bloeien.

LOOFGROEZE, v. Het groen, de bladeren van raap-

loof Loofgroeze aan 't vee te eten geven. Jeugdige, magere

loof^jroeze. — Zie groeze.

LOOFSPRUIT (wvl. -sprute, zie ui), v. Uitspruitsel

van raaploof of lavette. Loofspruiten stoven en eten.

LOOFSTAAL, LOOFSTABEL, m. Stam van

raaploof. Een loofstaal met veel groeze.

— Ook de raap zelve met den stam . Eenen loofstaal uit-

trekken. Eenen loofstaal laten opschieten en bloeien en

zaden.

LOOFTOP, ni. Top van eenen stengel of van eene

spruit van raaploof. Looftoppen stoven en eten. De loof-

toppen beginnen te bloeien.

LOOFZAAD, o. Zaad van raaploof. Rijp of onrijp

loofzaad. Loofzaad koopen op de markt.

LOOGE, V. Wordt in eenige gewesten gezeid voor

Look, fr. ail.

LOOGE, V. Bij zeepzieders. Potasch met water ge-

kookt en met levend kalk doortrokken, dienende om in den

zeepketel met olie vermengeld, zeep te maken, fr. lessive

des savonniers.

— Bij drukkers. Potasch met soda gekookt om den inkt

van de letters af te wasschen.

— Flauwe kaffi, lumpe, slooi, fr. lavasse. Het is maar

looge dat ge daar gemaakt hebt.

—LOOGE, z. Peper-, Schoude-.

LOOGEBURSTEL (uitspr. -bustel, zie Rs), m. Bij

drukkers. Borstel waarmede men den inkt van de letters

afwascht in de looge.

LOOGELEEK (wvl. -lek, zie klankverk.), o. Eene

klens om loog te leken, anders ook Rusch genaamd.

Zie aid

.

— Geleckte loog, loog die door de asch gczegcn is. Dat

is een sclioon loogeleek, ik ga eene goe waschte hebben.

LOOGEN, loogde, heb geloogd, o. vv. Loog geven. De

asch loogt in 't water. De guano loogt als hij, op den

.akker gespreid zijnde, door een zachten regen bevochtigd

wordt.

—LOOGEN, z. Schoe-, Schoude-, Uit-.

LOOGKETEL, m. Bij zeepzieders. Groote ijzeren

kctel vastgcmetst boven een fornuis, dienende om loog te

koken.

LOOI, m. Eigennaam bij 't volk gebruikt voor Eligius,

fr. Eloi. « Den eenen was Loy De Zager. » (Kr. v. Br.)

— Even als Lamen (WiUem), Lodden (Lodwijk), enz.,

wordt Looi ook gebezigd als gemccnenaam voor Traag en
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onbehendig mensch. Het is een oprechte looi. Een looi van

eenen vent.

LOOI, adj. Hetzelfde als Lui, log, KU. Loy, vaddig.

Eene looie lente. Looie vent. Looi zijn.

—LOOIELENTE, z. Leege-.

LOOIEN, looide, heb gelooid, o. w. Wordt te lande

schertsende gebruikt voor Sint-Eloy vieren, den patroon

van de smeden en wagenmakers. De boeren looien met de

wagenmakers en smeden mee, en kijken te dier gelegenheid

sorawijlen wat diep in 't glas. Hij is gaan looien bij zijnen

wagemaker.

— Afl. Looier, lid van S. Eloois gilde.

LOOIEN, V. niv. In 't Ipersche gebruikt voor loeiiien.

Zie LOENrE.

LOOIER, ra. Zie onder LoorEN, 1°.

LOOIZE, v. Westvlaamsche uitspraakvan Logie. Dus
zeggen wij nog Horlooize— fr. horlogc ; Pluimaaize —plui-

magie ; enz. — Zie -AGIE.

—LOOIZEN, z. LU-.

LOOK, o., fr. ail.

— Hi) hftft dot zoo noodig ah look in syne ooge, hij

zou dat beter niet hebben, dat is hem meer nadeelig dan

Yoordeelig. Romans lezen, gij hebt dat zoo noodig als look

in uwe ooge. — Men zegt ook Als rook in zijne ooge.

— Er is look in den meersch, er zijn latten aan 't huis.

Zie onder lat.

—LOOK, I. Kraai-, Knii-.

—LOON, z. Gods-j —LOONT, God-.

LOONE, v. Soort van gras, dat in de maaimeerschen

staat, en van goede qualiteit is. Loone en Lammersteert.

LOOP, m. Bij hommeldroogers. De loop van den hom-
melast is een gewelfd fornuis of oven waarin men vuur
ma.nkt om den hommel te droogen. De veurst van den loop

heet de Zeuge. Boven den loop is de helle.

— Bij timm. enz. Groef waarin een raam of deur schuift,

fr. coulisse, De loopen van eene antependiums-kasse in de
sacristij.

— Bij mulders. De loop van eenen molen zijn de twee
loopschooren die aan 't ondereinde van den molensteert vast

zijn om hem te vestigen en te steunen. Als men den molen
wilt dmaien, moet men den loop oplichten van den grond.

— Zi/n loop nemen oi halen, zijnen haal neraen om er-

ge js over te springen, fr. prendre son e'lan.

— Fig. Ik zal mi/nen loop halen, zegt men met verach-

tingeven als ik zal mi/ haastcn, om met kracht te weigeren

iels te doen. Gaat gij dat koopen? Ik zal mijnen loop halen,

fr. je m'en garderai bien. Hij zal zeker zijnea loop halen

om uwen voorstel te aanveerden.

— Kleene afstand, korte weg, fr. trotte. Het is maar een

loop van hier. Van hier tot daar, htt is ni.iar een loopken.

— Of die loop, of omtrent, fr. oic ii pen pres. Hij moet
vijftig jaar of die loop zijn, fr. il a cinqiiante aiis on envi-

ron. Zes maanden of die loop.

—LOOP, z. Ackter-, Baar-, Drie-, Maan-, Mane-, Om-,
Schijf-, Schuif-, Twee-, Voor-.

LOOPEGE, LOOPIGGE, LOOPEIE, v. Loop-
ster, lichtzinnige dochter die veel op den dril is. Het woord
is zoo sterk niet als 't fr. .oureuse. « Komt dan, ontj-dige

herberg-loopers en loopegen, komt en leest dit verhael. »

l\'.-ielande.J

—LOOPELING, z.Uit-.

LOOPEN, Hep, heb of ben geloopen (tvl. eloopen), o.

w., fr. coiirir. ,

— Loopen gcli/k eene hen die moet leggen, beteuterd, I

verlegen loopen. Zie Hen.
— De tonne loopt, als het bier langs de opene kraan uit-

vloeit. De tonne loopt te traag, geef ze wat lucht al boven
met het zwikje te lossen. De tonne is ten einde geloopen.
— Er tegen loopen, er tegen waaien, er tegen vliegen,

hard bekeven of berispt worden. Wacht, hij zal er thuis

gaan tegen loopen.

— Loopen op, vloeien op, trekken op, zweemen naar. Dat
kleur loopt op het bleek. Die vogel loopt op eene \-ink. Zijn

geschrift loopt op het mijne.

— Op den dompel loopen, zie DOMPEL.
— In de boonen loopen, zie BOONE, v.

— Het is lastig tnel den duivel om zeerst loopen, zie

DtJIVEL.

— Op vier pooten loopen, tK^ foot.

— Leentje loopen, zie leen'TJE.

— Met zi/'n lioofd door den tuin loopen, zie TUrs.

— Veugelwee loopen, zie VOGELWETOE.
— Bij timm. Schaven. Meest gebruikt in oploopen en

uiiloopen, zie aid. Vgl. ook Voorlooper, soort van schaaf,

fr. varlope.

—
- Met den loopenden meter, d. i. bij de maat van de

lengte, zonder acht te nemen op de breedde of de dikte.

Balken of boomen koopen met den loopenden meter.

— Loopende bevolking, fr. populationJlottante.

— Loopende land, Ian 1 dat met geene huizing bezel is,

en nu eens aan dezen landbouwer en dan aan den anderen

behoOTt volgens dat elk meest geeft. Die hofstede is dertig

gemete groot, zonder het loopende land. Die boer gebruikt

twee gemete loopende land. « Hebbende in pachte eenighe ',

huusinghen, hofsteden ofte loopende landen. » (Cost. v. '

Veurne.)

— De loopende tere, longtering die spoedig voortgaat,

fr. phthisie galopante, phthisie aigue.

— Loopende wonde, etterende wonde, fr. une plaie sup-

purante. Een loopende been hebben.

— Loopende wind, \vind die gedurig verloopt en nu eens

uit dit geweste blaast en dan uit een ander. Loopende wind

is staande weder, als de wind veel verloopt, is het gem.

stanJvastig schoon weder.

— LOOPEN, z. Af-, Door-, Op-, Over-, Uit-, Weg-,

Zak-.

LOOPER, m. Jong verken onder de zes maanden. Er

waren veel loopers op de markt. Hij heeft drie loopers

gekocht. Vgl. DRIJ\'ER.

— Houten of raetalen rolle waarover een zwaar voor-

werp geraakkelijker voortgedreven wordt, fr. rouleau. In

den oven en den stookput van eene zoutziederie zijn er

drie of \'ier ijzeren loopers, waarop de lange en zware ijze-

ren Icpel ea de lange en zware ijzeren pook liggen ; deze

loopers draaien onder het weg- en weerschuiven van dien

lepel o( die pook.

— Vast- en rechtstaande spilletje waarop men eene garen-

klos stelt ora te haspen. De loopers staan, ten getalle van

8 a 1 2, op eene horizontale reeze van den haspel

.

— De stoelen die men in de kerke verhuurt voor eenen

cent, heeten loopers, in tegenoverstelling van de' staande
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sloelen die aan bezoiulere personen toebehoorende altijtl

hiinne vaste plaats behouden. Die geenen staanden stool

heeft, neemt eeneii looper

.

— Schrijfboek waarin men dag voor dag en ter loops al

achtereen aanteekent wat men betaalt of ontvangt, koopt

ofverkoopt, anders ook Kladde en Kladboek gelieeten.

lets op den looper schrijven. Den looper overzien.

— Men heet loopertjcs, looperkens, sraa'.le speldewerU-

kantjes op eenen patroon gemaakt die niemand, of beter

iedereen toebehoort . De loopertjes mag iedereen maken en

aan iedereen verkoopen, maar patroonwerk niet. De loo-

pertjes worden ook Marktkantjes genaamd . De loopertjes

zijn zeer snial en zonder ander sieraad dan een boUetje, een

bladje of een bekje of zoo lets, waarom zij dan ook den

bezonderen naam ontvangen vau BoUetjes, Bladjes, Pinne-

kens, Vapeurtjes, enz. Een loopertje maken. Loopertjes

koopen

.

—LOOPER, z. Achter-, Dag-, Om-, Onder-, Sdians-,

Schijf-, Voor-, Zand-, Zecre-.

LOOPEREGE, LOOPERIGGE, v. Hetzelfde als

Loopogo. Zie alil.

—LOOPING, z. Baar-, Zak-.

LOOPMANDE (wvl. i.opmande, zie kl.\^'kverk.),

V. HetzelfJe als Camande.

'LOOP-MERCKT, bij Kil., zie markt.

LOOPSCHOOR(wvl.LoI>SCHOORE,zieKLANKVERK.).
V. De loopschooren van eenen liouteu windmolen zijn de

twee korte steunhouten die onder aan den molensteert vast

zijn en op den grond rusten om de zeilen in den wind te

houden. Die twee loopschooren heet men ook Den loop.

—LOOPTE, z. Nieuw-.

LOOPVORSCH (uitspr. loopvos, zie KS), m. Een
schoon bevallig puitje, in lieflijk grocn gedoscht en met
een wit buiksken ; Iiet leeft in groenselhoven en klavert op
planten en boomkens; anders ook Haagpuit en in de

woordenb. Loofvorscli genaamd. — Vgl. Landsloop onder

LANDSLOOE.

— Meest gebriiikt in 't Land vau Aalst.

LOOPZEEL, o. Koorde waar men een peerd mede
bestiert, anders ook Kordeel geheeten.

LOOS, LOOZE (scherpl. 00), v. Hetzelfde als Long,
fr. poumon. « De pulmo ofte loose is het instrument des

adcms. » (Jac. Desmet.J De looze wordt ook de lichte lever

geheeten.

LOOS, adj . Dat niet wezenhjk is, valsch.

— Looze boom of boJem, bij brouwers, is een ijzeren

blad geheel met gaten doorboord, en liggende onder in de
brouwkuip, {c.Jauxfond d'une cuve matiere.

— Looze massche, looze maasch, ijzeren sdiakel die

schuins open- ol toegeduwd kan worden. De looze mas-
scheu dienen om provisoir eenen gebroken schakel van eene
keten le vervangen. De keten brak, maar hij vermiek ze
seffens met eene looze massche. De voerman heeft altijd

eenige looze masschen meO.

— Loos poer, poeder of buskruid zonder ki'gel ofzaad.
De soldateu schoten met loos poer.

— Looze staanJers in een vensterraam, zijn de kantlatlen

die boven de antilie aan den middeustaander gevoegd zijn,

om dat bovendeel van dea middenstaander even breed to

doen schijnen als het onderdecl. Vensters die opschuiven,

hebben geene looze staanders.

— Looze ribben,h.fausses cotes. De looze ribben rei-

ken tot aan 't borstbeen slechts door dunne knorbeentjes.

— IJdel, fr. vide. Loos graan (waar weinig of geen meel
in is). Loos zaad (zonder kiem). Looze noot (waar geen
kern in is). Als ge beuknoten raapt, ge moet geen looze
rapen.

— Wordt in Fr.-Vl. gebniikt voor Los, niet toegedrukt.

Het land ligt loos.

—LOOS.Dezeuitgang,diedientom adjectiefste maken,
beteekent eene berooviug, een mangel, b. v. vaderloos,

eindeloos, sprakeloos, enz. — Nogtan daar zijn drie woor-
den waarin -loos eerder het tegenstrijdige aanduidt : twee
van die woorden zijn veel gebruikt in Vlaanderen, het
derde is gebezigd in Holland. Het zijn

1° Flenteloos, zwak en kiachteloos van vermoeidheid,

ontzenuwd en slap gelijk eene flente.

2° Goeloos (goedloos), die al te goed is, fr. bonasse.

3° Schdloos (schadeloos), beschadigd, reddeloos. Een
schaloos schip. Een schalooze lap laken.

— Weil., die dit laatste woord verklaart, gist dat het

verbasterd is uit Schadelijk. Maar men bemerke dat schade-

li/'k eerder actiet is (dat schade vetoorzaakt), en schaloos

passief (dat beschadigd is). Zoo ook goelijk, goedclyk (goed-

gunstig, die goed doet), en goeloos (die te goed is, die zich

laat bcdriegen en verongelijken).

—LOOT, z. Duimer-.

LOOT, o. Zie lood en de comp. daaronder.

LOOTEN,b. w. en adj. Zie looden.

LOOTEN. — Met Looten woncn, eene zegswijs zeer

gemeen in 't Poperingsche voor Bij eenen harden en stren-

gen meester wonen. Het zal dien dienstbode varen : hij is

daar met Looten gaan wonen. Hij woont met Looten (hij

mag nooit zijnen eigeuen zin doen). Als de kinders lets

niet geern eten, zegt de moeder hun dreigender wijze : ik

zal u met Lootea doen wonen. Ik ga u op school doen, ge

ziilt daar met Looten wonen.

—LOOTSEN, z. Linge-, en andereald.

LOOVE, bij Kil, zie LOVIE.

LOOVER, m., vklw. looverke{n, loovertje. Boom-
blad. Er moet maar een loover in 't water vallen om eenen

piiit te verschrikken. Er waait geen loovertje, het is goed
haver zaaien.

— Meest gebruikt in 'tmv. en dat wel voor Boorabla-

deren die beginnen te verdorren ea af te vallen, of die reeds

atgevallen zijn. De ratelende loovers. De loovers vallen af

en bedekken den grond. Loovers bijeenschravelen. Op loo-

vers slapen. Met loovers vuur maken. Een put vol rapen of

wortels met looveren dekken. De dief lag onder eenen hoop
loovers verborgen.

— LOOVEREN, looverde, gelooverd, b. w. Wordt tus-

schen Schelde en Leie gebruikt voor 't geen ook Plooschen

en Verlezen heet, d. i. de onderste bladeren afplukken van
eene plant op den akker. Men loovcrt de roode beeten om
voedsel voor 't vee te hebben.

— LOOVEKKI.EURDE, adj. Eeukleur hebbende lijk ver-

dorde boombl.idcrcn, fr. feiiille-worte. Een looverkleurde

kleedje. Looverkleunle linten. — Zie -DE.
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— LOOVERTAK, m. Een tak met loovers of blaren. Een
loovertak stak nit de dakvenster van die herbcrg tot teeken

van den baarloop. Met eenen loovertak liet vliegeiide ge-

wormsel van de peerden afkeeien.

LOOZE, V. Zie loos, v.

LOOZEN, loosde, ^eloosd, b. w. Wordt in Fr.-Vl.

somwijlcii gebruikt voor Lessen, b. v. Eenen pand loozen

nit den lombaard. De garden of de wetteboden loozen, fr.

congc'dier les garnisaires (met zijne schulden le betalen).

LOOZEPIJPE (wvl. -puPE, zie prjp), v. Zoo heet de

gemeene soort van selderij die voor de kenken gekweekt
wortlt, en wier stam loos is, in tegenoverstelling van de Vul-

lepijpe. Er zijn twee soorten van loozepijpe : de gemeene
selderij en de knol- of raapselderij.

LOP, weslvlaarr.scke verkorting van loop, imperatief

van Loopen . Zie klankverkorting. — Dus ook Ibpken

voor Joopken ; Ibpschoore voor loopschoor, enz.

LOR, m., vklw. lorke{n. Van 't eng. /or</, mylord,

naam dien men aan honden geeft.

De honden hebben 't speiir gemist!

Mylord, hy zelf, Mylord, die zich nodit had vergist,

Mylord heeft nu gelogen.

(J. B. Decorte.)

LOREEREN, loreerde, hcb geloreerd, o. w. Rond-
z.\ erven, waren, verkeereu. Schoolers die in hetland loree-

ren. Er loreert een wolf in dat bosch. Sedert eenige dagen

zie ik hier omtrent eenen vreemleling loreeien. — Men
zegt ook Roleeren.

LOREINEKOEK (wvl. -kouke, zie ou), m., vklw.

•koekjc . Een koekje van wittebroodsdeeg, omtrent twee

vingers dik, vier vingers lioog, en acht vingers lang. De
loreinekoeken komen nit den oven aaneengebakken op eene

rij van tien of meer. Het ontbijt uemen met loreinekoekjes.

LOREJAS, LORIAS, m. Schobbejak, schuifte, on-

deugende kerel.

LOS, adj. Er is een vy'ze los, zie vijs.

—LOS, z. Land-.

LOSCH, adj. Loensch, scheel, fr. louche. Lossche oog.

Een lossche mensch. Dat kind is losch. Losch zien. Losch

kijken.

— Lossche tinke, smaadnaam gegeveu aan iemand die

losch is. Eene lossche tinke van een ventje, van een vrouw-

mensch. Zie tinke.

— Lossche hoofd"dver, fr. migraine.

— LOSCHAAED, ni. Icniand die lossche oogen heeft.

— LOSCHHEID, V. Loenschheid. De loschheid van de

oogen genezen.

LOSHEI(E, V. Heiblok die, in eene stampmolen, dient

om de weggen te lossen bij middel van den sleutel dien hij

neerwaarts drijft

.

*LOSIG, bij Kil., zie luizig.

LOSKAAI, v. Zie aard.

LOSLUTTEREN, /««£-J-</t' los, losgeliitlerd,h. w.

lets los ni.iken met te lutteren. Een bocmpje loslutteren

(de wortels los maken met 't boompje weg en weder te

bewegen).

LOSPILKEN, b. w. Zie lospulken.

LOSPULKEN, pidktelos, losgepulkt, b. w. Lospeu-
teren. De reuvc van eene wonde lospulken. — Ook Lospil-

ken. — Zie pri.KEN.

LOSSELIJK (wvl. -LIK), adj. Losbaar. .Oft andere

/<«t(7/;A'oft onlosselicke renten. » (Cost. v. Veurne.)

LOSSEN, loste (wvl. ook lostege, zie IMPERFECT),

gelost, b. w. Eene rente lossen (afkoopen), fr. amortir tine

rente, rembourser le capital. « Dat si verbonden zijn die

reftten te lossen ende tghelt weder op te legghen. » (Th. van

Herentals.)

— Iemand eenen land lossen, zie TANI).

— !Nevens dit ww. hebben de Hollanders ook Lozen dat

wij niet kennen, en waarvoor wij Lossen gebruiken. Nog-
tans in 't Poperingsche hoort men Loozen voor Lossen wat

verpand is, fr. de'gager. Zijne juweelen loozen (b. v. nit den

lombaard). Eenen pand loozen.

LOSTER, m. Lummel, een mensch zonder geestkracht

en zonder fatsocnlijkheid, slaphertige lompaard. Hij is zoo

een loster. Gij groote loster. — Vgl. fr. rjistre.

LOSVOETJE, bijw. Zie lutsvoetje.

LOT, o. Het lot dat men trekt als men voor de milicie

lot. In 't lot vallen (een slecht lot trekken, solJaat moeten

zijn). Uit het lot vallen (zich vrij loten van de milicie).

—LOT, z. Deel-.

LOT, adj. Beursch, buikziek, fr. blet. Eene lotte peer,

fr. 2ine poire blette. Met iang te liggen worden de peren lot,

de appels murw, de mispels vort. Eene lotte peer is geene

rotte peer.

— Een lot ei, een zwalpei, een ei dat bebroeid is maar

onvruchtbaar gebleven ; ook een bedorven ei, in 't algemeen.

— Fig. Iemand lot slaan, hem machtig veel slagen

geven, dat, ware hij eene peer geweest, hij or lot van zon

wezen.

— Lot ijs, vervrozen water en sneeuw, broos ijs, rot ijs.

LOTDAGEN, m. mv. Dus heeten de zes laatste en de

zes eerste dagen van 't jaar; bij Kil. Nieteldaghen, Nienw-

tel-daghen, Meickel-daghcn genaamd. De bijgeloovigheid

van 't volk beweert uit deze twaalf dagen het weder te voor-

spellen van elke maand des volgenden jiars, namelijk als het

schoon weder is op den 26 december, zou het ook zoo zijn

in januari; slecht weder op den 27 december, is ook slecht

weder in de maand februari; enz.

LOTEN (en nooit Lotten), lootte (wvl. lotte en Ibtege),

geloot (wvl. gelbt, en fvl. elbt, zie KLANKVERKORT.), b. en

0. w. Het lot trekken, ir. tirer au sort.

— Bezonderlijk van jongelingen die volgens de wet het

lot moeten trekken om soldaat of geen soldaat te zijn. Hij

heeft nog niet gelot. Waneer moet hij loten ? — Er zich in

oi nit loten, in of uit het lot vallen. Die er zich in lot is

soldaat. Hij heeft erzich uit gelut.

LOTERACHTIG, adj. Zie lutterachtig.

LOTEREN, b. en o. w. Zie LUTTEREN en de comp. aid.

LOTERSPEEKTE, adj. Zie lutterspeekte.

LOTHEID, V. Beurschheid. Delotheid van eene peer.

LOTSBOLLIG, adj. en adv. Onbedachtzaani, oabe-

zonnen, fr. inconsiderc. LotsboUig spreken. LotsboUig

antwoord. LotsboUig te werke gaan. — Vgl. BotsboUig

J
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LOTTEN, m. Hetzelfde aU Lodden, Lodewijk, Ludo-

icus.

—LOTTEN, --. Ber-.

LOTTEREN, b. en o. w. Zie i.utteren, en de comp.

alil.

LOULOU. Ken kaartspel, anders Kloppen en Piekla-

houwrn ^'nnanid. Zie aid.

LOUME, V. Hetzelfde als Loeme, lomme.

—LOUW, z. Liere-.

LOUWEN, o. \v. Reiken. Zie lauwen.

'LOUWEN, bij Kil., zie onder Lambooien.

—LOUWEN, z. Liere-, Loereliere-.

LOVE, V. Onderlat, appentis.

—LOVE, z. Par-, Per-.

LOVEN, b. w. — Loofden dag als h^'voorbij is, roep

j;c'cn nios-selen eer ge aan strand ziji, reken op geenen tijd

di',11 yij nog niet hebt. — Anderen zeggen Men mag den

dag maar gelooven als hij 't einden is. Zie gelooven.

—LOVEN, z. Par-, Per-.

LOVIE, V. Lustbosschagie met overlommerde wandel-

dreven, fr. bosquet. Zij wandelden in de lovie. De lovie

van 't kasteel.

— Kil. Loove, 1. Jimbracuhimfronduim ; — projecta,

compluvium, pcrgiila, vulgo lobia.

*LOY, bij Kil., zie laai, adj.

*LOYEN, bij Kil., zie onder lambooien.

*LOYFFER. bij Kil., zie lubben en luifek.

—LOZEN?, z. Af-.

LUBBEN, ni. Die gelubd of ontniand is, fr. chdtrc.

Het wordt gezeid van eenen slier, die, na gediend tehebben,

is gesneden geweest, anders ook Bulos genaamd, in tegen-

overstelling van den Os die gelubt is geweest nog een kalf

zijnde.

— Fig. Sul, fr. benet. — Het A/g. VI. Idiot, heeft Loffer,

Loefer ook in den zin van Sul ; en Kil. verklaart LoyfTer

door Ruyn, 1. equus castratus. Zie LUIEER.

LUCHT, in de eene streek m., en in de ander o. Alge-

meen gebruikt voor lichl,-fr. lumiere, 1. lux, lumen. Dat
huis heeft te weinig lucht. lets bij den (het) lucht houden.

Die (dat) lucht is te kleen, te groot. Den (het) lucht niet

kunnen verdiagen. Bij den (het) lucht werken, naaien,

schrijven. Men liet ons zonder lucht. De (het) lucht van

eene lamp. Eenen (een) lucht uitblazen. « Hoe meer men
het lucht (van de zon) stopt, hoe meer het uyt-bortelt. »

(L. Vossius.) « Soo cranck en weeck van ghesichte dat sy

de luc/it niet en cost verdraghen, ende teghen of in de luc/tt

zien. » (C. Vranc.x.) « In criminele zaeken de probatien of

proevven raoelen claerder zijn dan den Incfit. . (L. de Dani-
houdere.)

o menschen sonder lucht, o donckere vernuflen !

(L. Vossius.)

o Lucht des ouden tydts, in wat een diepe n-acht

Lichtal u wetenschap ghedolven!

(Id.)

— Brandende lampteofkeers. Den (het) lucht ontstcken.

Den lucht ergens aan hangen. Den lucht verzetten. Den
lucht orawerpen . Breng het lucht hier. « Barnende toordsen,

vierpannen ende bander luchten. • (Kr. v. Br.)

— I^n kleen luchtje in eene groote lanteertt, of Eene
groote lanteein met een kleen luchtje, zegt men b. v. van

iemand die er uitwendig kloek en gezond uit ziet, doch
inwendige krankten en ziekten heeft; ook van iemand die

veel beslag maakt en weinig verstand heeft, enz.

- Het is lucht in 't kapellcken, ik zie bedrog in die

ziak, ik heh er geene trouw in.

— //; iemands lucht staan, hem beletten klaar te zien,

met te staan v66r de lampte of v66r de venster. Ge staat

in mijnen lucht. Ga uit mijnen lucht, of is uw vadcr een

glazemaker ?

— Fig. Iemand tegenkanten, hem verhindereii in zijne

werking. In zijn eigen lucht staan (iets verrichten dat onze

eigene belangen tegenstrijdig is, fr. mal servir ses propres

inte'rets).

— Ergens lucht in of door zien, middel of mogelijkbeid

zien van iets te verrichten. Hij deed mij geheel de zaak

uiteen, maar ik zag er geen lucht in. Dat ik er lucht in zage,

ik zou u dien dienst geern bewijzen. — In 't fr. zegt men
insgelijks : si /e vols jour a ccla.Je n'y vols point dejour,

— Ge zijt beter met een luchtje voor u dan bachten u,

het is beter aalmoesen en andere goede werken doen tenvijl

men leeft, dan ze bij testament doen verrichten na zijne

dood.

— Lucht steken, de voorgevels der liuizen verlichten met

keersen of kleurglaasjes, ter gelegenheid eener feeste. Geheel

die wijk van de stad heeft licht gesteken om het huwelijk

van N. te vieren. — Zie lichtsteking.
— Venster of andere opening langs waar het licht in een

huis komt, fr. lumiere. « Kick verm.ach op sijn eyghen gront

te tinimeren ende metsen, sonder aenschouw te nemen op

eenighe vensters ofte luchten van andere die daer by

verdonckert mochten wesen. » (Cost. v. Br.)

— Bij schrijnwerkers. Kleene groef tusschen een ojief of

ander lijstwerk en eenen effenen kant of riggel, fr. tarabis-

cot. Een lucht steken. Rond het paneel van die deur,

tusschen de hosting en de verganng is er eene bies, eene

eierlijst en een luchtje.

LUCHT, v. Hetzelfde als Locht dat bij ons niet gehoord

wordt, fr. air. In de lucht vliegen. Lucht geven aan eene

ton met het zwikje te losser.

— Bij wijnverlaters, zie snLFERL.\P.

— Geur, fr. odeur, emanation. Eene vuile, stinkende

lucht. Die zieke gecft eene onverdragelijke lucht.

Landouwe die vrachten zoet van luchten draegcht.

(A. Biins.)

Nccmpt den cedms van Libano, soet van luchten,

Tserpent zal vluchten

.

(Id.)

— Sprooie Ittcht, zie sprooi.

— De lutht zaant, zie Z.m^en.

— Op scherpe lucht gaan, op schuim loopen, fr. c'corni-

Jler. Hij is naar stad gegaan op scherpe lucht. Hij kwam
hier op scherpe lucht.

— Op lucht liggen van iets, of Met lucht liggen naar

iets, op iets gehiimd zijn, er zin op hebben. Hij ligt op lucht

van een geschenk, van eenen post, enz. Dai is een lief

kleedje : zij ligt er met lucht naar. — In de Wdb. staat

Geene lucht op iets hebben (ergeen zin in hebben).

—LUCHT (sensu div.). z. Boothamer-, Opper-, Weer-,

Zee-. Vgl. -LIGHT.
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*LUCHT, bij Kil., zie loeftex.

LUCHTADER, m. Adempijp, fr. trache'e-artere. Zie

ASEJIADER.

LUCHTBAL, m. Hetzelfde als Luchtbol, in ile Wdb.,
fr. ni'rostat, ballon.

— De Inchtbnl opsteken, wegloopen zonder zijne schul-

den te betalen. Hij heeft den luchtbal opgesteken.

— vkhv. hichtballeije . Bij spellewerksters. Soort thd
marktkanlje waarin figuurtjes gemaakt zijn bestaande elk

uit twee aaneenhangende balletjes waarvan het onderste het

meeste is. Dat meisje maakt het luchtballetje. Een kicht-

balletje verkoopen voor twaalf stuivers de elle.

LUCHTBEWAARDER, m. Zie lichtbew.\.\rder.

LUCHTEN, liuhtl,- (wvl. 00k huhiege, zie imper-
fect), heb ^clKcht (fvl. eli<cht, zie GE), o. w. Lichten, licht

geven. De lampte lucht niet genoeg, niet klaar.

— b. w. Eene I'ecrse Inchten, eene brandende keers

houden opdat men beter zie. He zie niet in den kelder, kom
en lucht de keerse . De diiivel lucht de keerse, fi-. Ic diable

s'en nicle fzie KEERSE). Den duivel een keersje luchten (of

branden, fr. bruler une chamlelle au diable). Men lucht

den duivel een keersje, waneer men b. v. eenen boozen en

onrechtveerdigen burgemeester vleit en veel eerbied betoont

om van hem iets te bekomen.

— Temand luchten, licht houden bij hem, fr. e'clairer

qiielqu'tin. Lucht mij in den kelder, langs den trap, op den

zolder. Ik luchtte hem met de keerse, met de bollanteere.

— lets luchten, licht houden bij iels opdat het gezien

worde. Als men in den avond bolt, moet men de stake

luchten. Als men in den avond in den doel schiet, moet

men het vA\. luchten. Lucht het slot opdat ik het opendoe.

— Fig. Temand luchten, hembedriegen, foppen, fr. duper.

Betrouw hem niet, hij zal u luchten. Hij heeft mij gelucht

met mij in die zaakte wikkelen. De winkelier dachtte mij

te luchten. Hij heeft daar eenen koop gedaan, waar dal hij

leelijk aan gelucht is. Hij is daar gelucht geweest voor een

oordje 't voer.

— Bewaken, fr. sun'eillcr. Het werkvolk luchten (dat

ze niet ledig staan noch borrels drinken). Het is vandage

maandag, ge moet de werklieden wel luchten. We zijn

gelucht (fr. on nous snrveille), zegt het werkvolk als de

wakende ooge van den meester hun belet van den tijd te

verkwisten.

— Ook gebniikt (even als Geluchten) met eene negatie

of eene interrogatie, in den zin van YerAxagea,fr. supporter,

soufrir. Ik kan dien vent niet luchten. Kunt ge hem luch-

ten? Ik mag hem noch zien noch luchten. Hij heeft haar

nooit kunnen zien of luchten. « Dies hem tgemeente zo

overgrootelicx belchde dat zy hem niet laugher ghesien en

mochten nochte luchten. i> (N. Despars.)

Geen hoverdy oft vleyeryen

En kost hij luchten noch gelyen,

(I. de Gricck.)

— Kil. Luchten, aspkere.

—LUCHTEN, z.tnt-.

LUCHTER, m. Lichter, armkandelaar, fr. lustre.

LUCHTGEEST, m. Een geestige kerel, fr. un honime

amusant, spiritual.

— Kil. Locht van geeste, anhnosus, alacer, Icetus,

—LUCHTIG, z. Open-.

LUCHTSMOOR, m. Zie onder .\ardsmoor.

LUCIFER. Het h gelijk fiet ende van Liieifer, zie

ENDE.

*LUERE, bij Kil., zie luider; bij De Dene, zie

. I.EURE.

—LUFFEN, z. Pa-.

*LUFT, bij Kil., zie loektex.

LUGGE, LOGGE, v., zonder mv. Eene graanziekte

waarbij de meelbloem der korrels al in zwart stof vergaan

is op den akker, anders ook Grijmte geheeten, fr. nielle,

grains nielle's, epis nielle's. Er is dikwijls veel lugge in de

tarwe. De lugge is niet te verwarren 1° met de Brand-auw'e

(zie aid); 2° met den Heuning (honingdauw), fr. rouille,

die niet op de aren, maar op de halmen valt en ze met

roestige vlekken besmet ;
3° met de Stuifauwe die in de

haver en 't schokkeljoen gevonden wordt, en hierin bestaat

dat de aren zwart worden, verkrinipen en afstuiven, zooda-

nigdat de halm aleen maar overblijft; terwijl de grijmtau-

wcn er uitwendig goed uitschijnen, en haar zwart stof maar

verspreiden als de korrels onder den vlegel gebroken

worden.

LUI (wvl. LI', zie ri), adj. Algemeen gebruikt voor

Luid, hoorbaar. Een lui gelach. Eene luie stemme. Een

luie klank. Spreek wat luier. Ten luiste roepen dat men
kan.

— Luie gaan, luid klinken. Die klok g;uit luie. Dat

schuifeling gaat luie.

— Men zegt ook Luw. Luwe roepen. Luwe zingen. —
Vgl. Ruid, bij ons Rui, Ruw.

—LUI, z. In-.

LUID. m. Zie gelt^id.

LUID-DE-BEL (wvl. luud-de-belle), m. en v.

Icmand die luide spreekt en relt.

— Het eerste deel van dit woord is de imperatief, want

het wordt in de uitspraak zeer sterk geaccentueerd ; ten

andere, ware 't een adjectief (luidde-belle), wij zouden

luiebelle zeggen. — Vgl. Kruideken-roer-mij-niet, Lek-

mijn-lip, Kruip-door-d'hage, enz.

LUIDEN, LUIEN (wvl. lu-en, LU\raN, zie ui),

luidde (wvl. ook ludege, luwdege, en fvl. lood\, geluid

(wvl. gelnud, geluwd, fvl. eloon voor geloden), b. en o. w.,
j

fr. sonner. Terwijl hij de klokke lood, viel een steen Van

den torre. De klok heeft reeds geloon. « Die gheboet den

clocludere dat hy de clocke zoude luen ten heenen. »

(G. Weydts.)

En twaelve sloeg! en luide en fel

Zoo lood een klokke wonder snel.

(K. de Gheldere.)

't Was avond en de ranke boot

Gleed stil door 's waters baren
;

En 't klokske dat in 't klooster lood

Begroette 't vreedzaem varen.

(Id.)

^^ Lniden naar, door 't luiden der klok naar iets uitnoo-

digen. Het luidt naar de vespers. « Hoorende Itiyden na

den rifter, sullen sy terstont commen. » (B. Gheysen.)
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— op iemand luien, er deflig op slaan. Zij luidUen er op

dat hij keeroogde. Op eenen ezel luien cm hem voort te

drijven.

— ITct znlop ii-jten beiaard o( op ii-uvn torre luien, Het

zal op uwen torre bciaarden, gij zult eene scherpe ver-

maning of berisping krijgen ; men zal u over den hekel

halen.

— Een klokske hooren luiden, maar niet -jieten waar

lie string of -waar de klepel hangt, zie KIOK.

— Aan ecnboord luiden, zie BOORD, 2".

— Over doo.1 luiJeti, zie 0\'ER.

-LUIDEN, -LUIEN, z. Uit-.

LUIDER wvl. Li-DER, en niet bidder; zie ui), m.

•t Z. Ifde .lis Luier, luur, kinderdoek, fr. lan^e. Het kind in

versche hiiders leggen.

— Kil. heeft Loeier, Luier, en Luere.

— I.VIDERMAXDE Cwvl. LUDER-), V. Eene mande met

Kiicrs of kindcrwindsels, Ir. layette.

LUIDSKEEL, LUIDSTERKEEL (wvl. luuds-

KliF. TiTii^TERKELE, zie UI), bijw. Zoo luid mogelijk,

lui'lkecls. I.uidsterkele roepen. Luicbkele lachen.

LUIEN, b. en o. w. Zie luidex.

LUIER, m. ZieluwER.

— ^[et knp en liiiere, met kop en haar, met kop en

huid, c.insch en geheel.

LUIFER (wvl. LUFER, zie ui), m. Deugniet, schelm,

sohiirk. !>ocf.

Riep : ha ! luyfer! deugniet

!

(Vaelande.)

— Dit Liiifer is bij Kil. Lr>\"ffer, een ruin, 1. equus

castrotu.% (vgl. Lubben hierboven). En Ed. De Dene
• gebruikti-uiferen voor Lubben, fr chdtrcr^ rendre eunitqtte:

A\"ellust tsvleechsvan Aea gheliiferde ghehaet.

— Zie Gaill. 's Gloss, in v. Ghehifert.

"LUIFEREN, bij De Dene, zieLClFER.

LUIFERIE, V. Deugnieterij, schelmerij.

LUIGEN (wvl. LCGEN, zie ui), luigde, gelitigd, b. en

o. w. Tlelzelfde als Luwen, luiden, fr. sonner. Zij zijn met

vieren om de groote klok te luigen. De klokke luigt. Het

luigt voor den kerkdienst. — Dit luigen is algemeen te

Bnrjge.

LUIK (wvl. I.I.-UK, zie ui), o. LUIKE (wvl. i.uke). v.

LOKE, V. Het plooien van den knie of den elleboog, de

pli.its wxsx de arm of het been toeplooit. Het luik van den

knic wordl ook de Haam, en bij de Hollanders de Wade,

(r.Jnrrct, geheeten. Het luik v?n den arm is tegenoverge-

steld aan den elleboog. — Zie LOKEX en viTTEt OK.

— Een pantsel of blad van eene windeweer, van eene

-cliilderij, enz., dat als een v.nsterbUnd toe kan luiken,

wordt ook een Luik genaamd. Eene windeweer met drie

luiken, fr. parment A trois feiiilles. Eene schilderij met

twee luiken. fr. triptvque.

— Bij niuldors. Kistehcrd. fr. ronverseaii.

LUIKAANDE, LUIKANDE (wvl. lvuk-, zie ii),

V. Een vo^cl die in de Wdb. Duikeend genaamd wordt.

Men zegt ook Dop.iande: z. aid.

LUIKEN (wvl. LUKEx), look, geloken, b. en o. w.

-Sluilen, toeiloen. Het luiken van twee oogen (d. i. de dood

van eenen mensch) brengt in veel huizen groote veiandering.

Met geloken bcur/cn betalcn (d. i. zondcr de geldbeurs te

ontsluiten, waneer men b. v. van iemand zooveel ontvangen

moet als hem geven, enz.).

— Substanticflijk. Het luiken van 't been, de wade, fr.

jarret. Z\a I riK en LOKEN.

— LUIKEN, z. Toe-.

LUIKEN (wvl. LUKES, zie ui), luikte, heb geluikt, o.

w. In 't water duiken, onderduiken, dompelen, fi. plonger.

Die man luikt lijk eene aande. Xaar onder luiken. D:e

zwemmer luikte naar onder. Een snoek die luikt (die, lig-

gende aan de opper\lakle van 't water, eensklaps nederduikt

al slaande met den steert). Eene aande die luikt (eene

duikelaande).

— Een kinderspel, anders ook Lijke en KJijken geheeten,

{r.j'ouer a croix oil pile.

LUIKER {vr\-\. LFKER, zie ci), ra., mv. luiiers, vklw.

luikertje, luikerke{n. Een mes met houten hecht waar het

lemmei in toeluikt, fr. jambette. De luiker wordt ook

Hadem en Peule geheeten.

— Het vklw. luikertje wordt ook als bijw. gebezigd voor

Luikvoet, fr. a pieds joints. Luikertje springen.

-LUIKER. z. X«n-.

LUIKERMES,LUIKMEShnl.Lt-KERMES,LUl-K-
ME-S). o. Luiker, hadem, vouwmes, b. jambette.

LUIKOOGEN, /jH^oiT^ffr, heb geluikoogd, o. \v. De
oogen toe<loen. Het kind luikoopt van den vaak. Zonder

luikoogen (zonder pinkoogen, met strakke oogen, onbe-

vTeesd), iets ze^en, lets doen, of iemand bezien.

LUIKSPAAN (wvl. LtruK-, zie m), o. Bij glaze-

makers. Een houten mes om de groeven van smallood of

breedlood eerst open te stekeo, en er dan de ruit in vast te

luiken

.

LUIKVISCH (wvl. LCTJKVISCH, zie ci), m. Een \-isch

die luikt, een visch die, liggende aan de oppervlakte van

't water, eensklaps naar onder duikt. De snoeken en de

baarzen zijn luik\nsschen. — Men zegt ook Slagvisch.

LUIKVOET (wvl. ll-ukaoet), bijw. Spansvoets, fr. «

pieds joints. Luikvoet springen, of luikvoetje springen.

Vgl. LIJKVOETJE.

LUIMEN, o. w.Sluimeren. Gaan luimen (gaan slapen).

— Kil. Luvmeren. dormitare.

LUIPEINDE (wvl. i.nTP-EXDE,met voUenklemt. op

luup. en halven klemt. op en), o. Zie lijpeixde.

LUIPEN (wvl. LUPEN, zie ri), luipte, Iteb geluipt, o.

w. Hetzelfde als Lijpen en Leepen, d. i. kwade vouwen

hebben, fr.<77'<;7> defaux plis (zie lijpen). Haar kleed luipt,

fr. son habitgoude, grimace, fait la grimace.

— Grijnen, grijnzen, fr. grimacer, sprekende van een

kind dat licht krijt en schreit. Zie LEEPEN.

LUIPER, m. Zie lkeper.

LUIS (wvl. Lurs), m., en LUIZE (wvl. live), v., fr.

pou. Eenen luis kraken. Het jong van eene luize heet Nete.

— Wordt met verachting gezeid voor Eenen vreeradeling

die ten koste van een ander zoekt te leven . Eene fransche

luize. Wij hebben al die \Teemde luizen hier niet vandoen.

— Luizen met steerten hebben, in de uiterste armoede

zijn. Die vent zal nog luizen krijgen, en luizen met steerten.

— Beter een luis in den pot als gcen vet (met het accent

op geen), beter iets dan niets

.
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— Uitspniitsel aan den tabakstam na dat hij afj;eto])l is.

Die scheuten worden luizen genaamd omdal zij ten kosle

van de bladeren leven . De luizen. moetcn zorgvulJig iiitge-

nepen worden. Die abak staat vol luizen. Daze luis wordt

ook Dicf genaamd.

— Bij kuipers. Stukje van eene duig, dH men ondcr do

hpepels drijit ora ze rond het vat te doen spannen.

— Luizen in 7 land. Zie boereluizen.

— Met de luis in de oore loopcn, een vermaan of knijzmg

gevoelen van koorts, van tandpijn of van eene andere kwaal

of ziekte. — Ook een voorgevoel of halve kennis hcbben

Tan iel6. Hij gaat van zijn ambt afgesteld worden : liij loopt

met de luize in de oore.

— Hij pronkt lij'k een litis op eenen kain, wordt schert-

sende gezeid van iemand die tier is en praalziek.

— Een pafeel liiizckem of een oven vol brood, armoede

of rijkdom, gebrek of overvloed.

— Zi/n 't de luizen niet, 't zijn de neten, spreekw.

—LUIS, —LUIZE, z. Boereluizen, Henne-, Kleer-,

Smeer-, Zwalm-.

LUISAARD (wvl. LUZAARD), m. Hetzelfde als Luizi-

gaard.

LUISARM (wvl.LUUSAARM, zie vi en .\ARM),adj. Zoo

arm als een luis, ellcndig arm. Hij is luisarm. Hij zal nog

luisarm worden. Luisarm huisgezin.

LUISCHEN (wvl. LUSCHEN, zie UI), luischtc, heb

gehiischt, o. w. Met geweld slaan of werpen. Op iemand

luischen met den vuist, met eenen stok, enz. Met kluppels

in den noteboom luiscben. Eene koe uit cone akkervrucht

luischen. Hij nam gestoord het geld en luischte 't achter den

vloer. — Men zegt ook Loezen en Luizen.

—LUISCHEN, z. Af-.

LUISCHING, LOEZING, v. Pak slagen. Iemand

eene luisching geven. Eene deftige loezing krijgen.

LUISGIBRIG, adj. Wordt gezeid van iemand bij

wien de kleerluizen geern verblijven. De een is luisgierig en

de andere niet.

LUISLEEG (wvl. luusleeg), adj. Luizig en ledig,

zeer lui, vadsig. Luisleege menschen. Een luisleege dienst-

knecht. Luisleeg zijn.

LUISTEREN (wvl. t.uusteren, zie ui), luistrrde

(wvl. ook luusterdege, zie imperfect), heb geluisterd

(fvl. elitusterd, zie ge), o. w. Horken, fr. e'cotiter.

— Even als horken wordt lidstercn gebniikt voor Ondei

deu invloed zijn van lets. Naar slechte voorbeelden luisteren

(volgen), fr. se laisser infliiencer par de mauvais exeinples.

Die vloer luistert naar het weer (hij is vochtig of droog vol-

gens dat het weder vochtig of droog wordt). De Noordzee

luistert naar de maan.

LUISZAK, m. ]Velgezind geli/k een liiiszak, zie

SCHOELJE.

—LUITE. z. Dronke-, Genever-, Pamj er-, Ponipor-.

Vgl. — l.EITE, — I.UTTE.

LUIZE, V. Zie LCis en A^comp. aid.

LUIZEBEIER (wvl. luzebeier), m. Niep, doorn-

bezie.

LUIZEDOM (wvl. LUZEDOM), adj. Geweldig dwaas.

Luizedom zijn. Een luizedomme vent.

LUIZEKOORN (wvl. luzekooren, zie ui), o. Eene

plant die men hier en daar in den akker vindt, melampy-

rum arvcnsc L., fr. bU de vaclie. Het luizekcorn is eene

serofiilarinOy en heeft dus niets gemeen met het koorn

noch met andere grassoorten ; alleenlijk vloeit zijn zaad op
.,

vernepen graan, zijnde zes millimeters lang, en drie ndllim. :

breed, met ronden rug, en geribden bulk, dunner aan 't ccn ••

einde en dikker aan 't ander, geelbrain van kleur met een >

of twee zwarte punljes aan 't dikste einde wiens top grauw

is. Het luizekoorn is zeer hard en taai en bedevft de bloem. l

— Eenigen geven dezen naam ook aan Veinepen en ver-

kronipen koorngraan.

LUIZEN (wvl. I.UZEN), luisde, geluisd, b. w. Afspe-

len, in 't spel winnen, sprekende van een' spcler die veel cii

spoedig wint. Hij luist de centen in 't kaartspel. Hij hccit

al mijne marbels geluisd.

— lemands borze luizen, pluimen, rooven. « Niet om
hem naer den krijgh te stieren, maer om sijn burse te

liiysen. » (P. Devynck.)

— Den tabak Inizen, de luizen of spruiten afknijpon

die kings den stam van de tabakplanten uitschieten, fr.

rejetonner le tabac.

— Sniijten, gooien. Zie luischen.

—LUIZEN, z. Af-{:-), Beurze-.

LUIZEPOOK (wvl. LUZEPOKE), V. Luiszak, die veel

luizen heeft, fr. ponilleux.

—LUIZER, z. Beurze-, Burze-.

LUIZEVALLIG (wvl. luzevallig), adj. Onnuttig,

walgelijk vuil, helzij in eenen stoft'elijken zin of in eenen

zedelijken. Luizevallige jongens.

LUIZIG (wvl. LUZIG, zie UI), adj. Vuil, morsig, sme-

rig, fr. crassetix. Een luizige vent. Het is er luizig in de

keuken. — Fig. Ontuchtig, zedeloos, fr. sale. Een luizige

klapper.

— Vooral te Brugge en in Noord-Vlaanderen even als

bij Kil. Inysig, leusigh, losigh, lui, vadsig, fr. paresseux,

indolent. Dat volk is luizig. Een luizige werkman. Luizig

zijn. — In dezen zin zegt men ook Lussig, met den korten

fi-ldank van biil,-schiit, enz., en niet met den !(-k!ank dien j

men hoort in luzig. Zie u. \

— Moeielijk, fr. difficile, sprek, i" van iemand die lastig

en boos is : Haar man is een luizige vent, fr. itn mc'chant

homme; 2" van lets dat veel moeite en arbeid vraagt : Een

luizig werk. Zulk eene machien is luizig om maken. Eene

luizige strate (lastig om betreden, 't zij zij te hobbehg of te '{

zandig is). Eene luizige kordwagen (kruiwagen die zwaar

en lomp is, en lastig om voeren).

— LUiziGi^\RU, m. Iemand die luizig is; vuilaard, sniecr-

lap.

— Ook Lussigaard, luiaard, luierik, fr. paresseux, fai-

nt'ant. Die luizigaard ligt altijd in de zoniie te bakelen, nf

St at levers langs de straat tegen de huizen geleund.

— LUiziGHElD (wvl. ook LUZIGI, zie UI en heid), \

.

Morsigheid, fr. salete.

— Ook Lussigheid, Luiheid, fr. paresse. Kindereu

vlucht de luizigheid, zij is de bron van alle kwaad.

LUKIJZER (wvl. luk-izer, zie ij), o. IJzeren vorm

om lukkcu te bakken. Zie LUKKE.
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LUKKE, v., rav. lukkcn, vklw. lukje, lukskein. Dun

stevig wafeltjc, gemcenlijk laDgrond, uit bloeni, boter en

suiker gebakken . De lukken worden veel als nieuwjaargift

geschonken, en daarom ook Xieawjaarwafeltjes geiiaannl.

Lukken bakkcn. I.ukken over (afel als nagerecht.

— ffet ^aat li/k Inkken bakken, zegt men van lets dat

spoedig en gemakkelijk verricht wordt.

LUKKEDEEG, n., zonder niv. Deeg om lukken te

bnkken.

LUKKEN, hikfe, gehikt, b. en o. w. Slrijnen, met een

niotiwJMiimft vereeren, nieuwjaar wenschen, fr. I'lminer.

leniaiid luliken met een gouden muntstuk. Ik ga moigen

gann lukken. Ilij lieeft zijne meter gelukt.

—LUKKEN, 7.. U\s-.

LUKSCHOOT, LUKSCHEUTE, v. Eene school

met pijl o( kogel die bij geval treft. Men doet cone luk-

schcut tclkens men lets goed treft zonder het bedoeld te

hebben. Ge scliiet met den boog naar eene kalle, en gij treft

den oppcrgaai : 't is eene luksclieute.

LUKSLA.G, m. Een gelukkige slag dien men doet bij

geval, fr. coup de hnsard. In het teerlingspel zijn 't meest

al lukslagen . Eenen lukslag (hazaard) doen in eenen koop.

LUKTHEM, LUKT-HEM, m., klemt. op lukt.

Geluk, lukslag, goed geval, fr. bonhetir, heuretix hasard.

Hoe zijt gij daar aan geraakt? 't is een lukthem geweest.

Het groot lot winnen is een dondersche lukthem. Het is bij

lukthem geweest dat ik hier vandaag gekomen ben

.

— 't Woprd heeft een rav. Dat zijn van die lukthems die

iemand rijk maken in eenen slag. Zuike lukthems ziel men
alle dage niet.

LUL, m. Het lullen, deun, zangwijs, voois, fr. air,

fredon, liireliire, Kil. ratio har?)ionica, numeriis car-

minis,

Des Couckcouks ouden l»7, en 't Spitters soet gheluyl,

Dcr Cyskens cnoteringb, en 'sSpreeuwen wilJt ghefluyt.

(J. de Harduyn.)

— Gcmompel, gcmunnel, gebcuzel. Al die lul komt hier

niet te pas. De malle lul van de vrijers. Hij is daar weer

itiet zijnen vcrdrietigen lul.

— H'l,, ni. Lamlendige vent, die lui en traag is in 't werk,

sammelaar, Iteuzelaar. Een lul van eenen vent. Hij is zoo

ccn lul. Ik kan met dien lul het werk niet gedaau krijgcn.

— Pannckoek. In dezen zin ookLuIle, v. Zieald.

— I.UL, m. Hoop, goede moed. De geneesheer heeft

gccncn lul op dien zieke.

—LUL, z. Gars-, Gers-. Vgl. -rul.

LULDE, adj. Los, niet dicht of vast, niet geslolen of

geprcst. I let land ligt lulde, als het los en muUig is, fr.

meubie. Hoe meer men den akker bewerkt, hoe lulder hij

wordt. Als men papier wilt branden, men moet het hilde

leggen of het vlamt niet. Op een lulde bedde slapen. Steck

het vlccsch lulde in den pot, want, als 't er lulde in zit, zal

het beter koken. Heur haarkrollen hongen lulde neder,

vielcn lulde opde schouders.— AVegens den uitgang, zie -DE.

LULK, adj. Leelk, leelijk, fr. laid, inlain, in Gronin-

gen Ulk zegt W'eiland. Een lulkc vent. Een lulkedaad.

— Afl. Lulktc, fr. laiJenr.

LULLE, V. Paimekoek, anders ook Heetekoek en

Palulle genaamd. Lullen bakken. De lullen zijn gemaakt van

bloem, eiers en melk; somtijds mengt men er mater, tenkte,

celiadone of andere groene kruiden in.

—LULLE, z. Pa-.

LULLEN, lulde, heb gehild, o. w. Neuren, binnen

's monds zingen, \r. frcdonner, chanter it denii-voix, Kil.

7iujneros no7i verba canere.TiyX is geen zingen, maar lullen.

Een deuntje lullen. Een kjndje in slaap lullen, eng. to bill

asleep. Het lullen van den doedelz.ak.

— Mompelen, zachljes spreken, stillekens praten, zoodal

men van bij wel de woorden versfaat, maar van verder

slechts een onverstaanbaar gemurmel hoort. Kil. mussare,

miissilare. Lullen is iets meer dan fluisteren, fr. chuchoter.

Wat lult hij daar? Zij stonden daar te lullen. Waarvan lul-

len zij da.ir te samen? Lullen en pruUen. Lullen en mutse-

.1 alen. In den minuenhandel wordt er veel geluld. De ach-

terklapsters zijn weer aan 't lullen. Te samen zitten lullen

over vroegere gebeurtenissen.

— Mompelen, rullen, pruttelen uit misnoegdheid, fr.

vinrnnirer. grommeler. Hij gehoorzaamde al lullende.

Waarom lull gij al weer?

— Beuzelen, nietsbeduidende dingen vertellen, fr. confer

des sornettes, ba^arder. Ik hoor geern pruUen (fr. plaisan-

ter), maar niet lullen . Die prult zegt iets, maar die lult zegt

niets. Hij zat daar te lullen.

— Slaplendig zijn gelijk iemand die bevaakt of bedron-

keu is (vgl. eng. to lo/l, fr. se pciicher nonckalamment).

Hij zat en lulde in zijnen zetel. H ij stond en lulde tegen den

numr. Hij lag en lulde op zijnen elleboog.

— Het vlas lult, zeggen de boeren, als het welig groeit

op den akker, en zijne dikke mollige sprieteltopjes, die den

bloesem bevalten, wellustig en dartel de eene tegen de

andere leunen en neigen.

— Slap en traag zijn in 'twerk, geenen vooitgang maken,

zijnen tijd verluieren en vertalmen. Hij lult wcderom al.

Die werkman heelt geheel den voornoen geliJd. Ziet gij hem
daar staan lullen ? Gij lult en gij lult, en gij zijt nooit nievers.

— .4an ids In lien, traagzaam en lui aan iets werken.

Hij is bezig met er aan te lullen.

— Aan iets lullen, aan iets roeren, van iets reppen, er

melding van maken. Hij lulde daar niet aan. Hij dorst cr

niet aan lullen.

— b. w. Iemand lullen, hem bedotten, hem slrossen.

Ken werkman lult zijnen meesler, als hij zijn werk ver-

knoeit of verluiert, en de meester die 't bemerkt vermaant

hem dan zeggende : Ge moet ze niet lullen! of Caatgij me
lullen dan?

— £en druppelken lullen, een borrel drinken. Drcupel-

kens lullen.

— LULLEN, z. Lanter-.

LULLEPOT, LULPOT, m. Zoo veel .als LuUcman

dat Kramers verfranscht door babillard, bavard.

— Pruttelaar, knorrepot, ix.grognard.

— Sammelaar, treuzelaar, fr. lambin.

— PruUeman, die zich met kleenighcden, met beuzclin-

gen bezig houdt

.

LULLEPOTTEN, Utllepotte, heb geliillepot, o. w.

Zich met kleenigheden bezig houden, pnilsen, tnitselen,

futselen. Ik wecl niet wat ik zat te lullepotten, als hij te
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niijnent binnenkwam. Wat lullepot hij daar in tie kamer?

— Beuzelpraat vertellen, babbeleo, fr. bavnrder, ver-

biager. — Zie TUXTEPOTTEN.
— Afl. Lullepotter.

LULLING, V. Hetlullen.

LULPOT, m. Zie lullepot.

LUMPE, V. Slechtekaffie, slooi, fr. lavasse. Ga-je die

lumpe, zulke lumpe drinken . Zij maken niet aaders als

lumpe. — Vgl. Limpe.

LUNDEREN, lunderde, heb gclundfrdiM. Hunderd,

zie ge), o. w. Weergalmen, schondeien, helmen, golvende

voortgalmen, fr. retentir. Dekreten van den koeherder, en

de slagen van zijne klaksoor lunderen in de dalen. Het
gehuil van de wilde dieren lundert in de bosschen. Een don-

derslag die lundert door de lucht. Hij zong dat de kerk

lunderde. Hij schreeuwt dat het in raijn ooren lundert. De
kick lundert.

— Men zegt 00k Londeren. Dit woord is een frequenta-

tiefvan Luif'en {luidde en load, gcluid <fa gelod^n'), met de

ingeschovene n , Zie N.

— De bcteekenis van talmeii, sammflen, fr. lambiner,

die de Woordenb. aan Lunderen geven, is bij ens onbekend.

— LUNDERING, LONDERING, V. Galtn, weerklank, fr.

retentissement. De lundering van den donder. De luude-

ring van eene felle stem.

LUNKEN, lunktr, heb gelnnkt^ o. w. met op. Loeren,

lonken, ])iepoogen. De kat zat en lunkte op eene muis.
— Mikken. Hij schiet zonder lunken.

— V'riendelijk en met licfde naar iemand kijken. Lunken
op of naar iemand.

— Ook Linken.

LUNS, zie onder lijnslikker.

LUNTE, v., vklw. liintje. Hetzelfde als Lumpe, slooi,

drank of Icpelspijs waar te veel water in is, fr. lavasse.

Lunto van kafiie, van paj), enz. lie eet zulk geene lunle.

Het is lunle.

LURPE, v. Booswicht, schelm, schurk, deugniet. Eene
lurpe van cenen vent. A\'acht u van die lurpe. Dat is eene

* lurpe!

— Het Alg. VI. Idiot, heeft Luspe, in den zio van Deug-
niet, als een westvlaamsch woord. Ik heb het nog nict

gehoord.

— LURPEGOED, LURPEVOLK, o. -Slecht volk, deuguiets-

volk, fr. canaille, Betrouw dat lurpegoedje niet. In dien

wijk van de stad woont veel lurpevolk.

LUSCH, adj. Losch, fr. louche. Hij kljkt een weinig

lusch.

— All. Luschheid.

LUSSIG, adj. Hetzelfde als Luizig in den zin van Lui,

vadsig, fr. paresseiix.

— Afl. Lussighcid, Lussigaard.

LUSVOETJE. Zie lutsvoetje.

LUTS, m. Kleene zachte schok of schudding. Met een

lutslien of twee zal de ijzeren kram uitkomen . Die dik en

vet is doet geenen stap zonder ceuen luts.

LUTS, LUTSCH, adj. Wiggelend. De halskwabbe

van den os hangt luts. De speeken van dat oud wiel staan

luts, zlj:i luts, worden luts. Die grendelkram zit luts, ge

inoet ze vastslaan. Mijne tanden staan luts.

LUTSBEENDE, bijw. Spansvoels. Zie lutsvoetje.

— Zie -UE.

LUTSCH, adj. Zie Luxs.

—LUTSE, z. Lutsc-.

LUTSEBALIERE, bijw. Waggelend en als lamlen-

dig. Lutsebaliere gaan, fr. marcher nonchalamment. Hij

trok er lutsebaliere naar toe.

— LUTSEBALIEREN, littscbalierde, heb gehitsebalierd,

o. w. Lomp en slingerende gaan. Hij kwam daar al lutse-

Oalierende. Hij kwam daar gelutsebalierd. Hij lutsebalierde

VOOrt. — Vgl. MANSELEN.

LUTSEBOLfLE, v. Soorl van krullebol met weinige

boat, zoodanig dat zij, in 'trollen, eene richting volgt die

op \erre na zoo krom niet is als die van de krullebol, en

bijgevolg eene baan vereischt die veel langer is dan breed

.

— LUTSEBOLLEN, lutsebolde, heb geliitsebold, o. w. Met
de lutsebolle spelen. Vgl. b.\nebollen.

— Afl. I^iitseboUinge.

LUTSELUTSE, bijw. Al lutsende, traagzaam en

zwankende. Luiselutse voorttreden

.

LUTSEN, lutste, heb gelutst, o. w. Wiggelen, zwan-

ken, zachtjes schokken. De uier van eene koe lulst als zij

gaat. De manen van 't peerd lutsen als het loopt. De leil van

den kalkoen hangt en lutst. De lutsende kwispels van zijnen

hoed. Hij loeg dat hij lutste. Lutsen (hutscn) van vettig-

heid
. De koe is zoo vet dat zij lutst (d. i. dat het vet lilt en

schudt aan haar lijf, als zij zich beweegt). J. De Hardxiyn

vertaalt non estpax ossibiis meis door : Ach ! siet hoe mijn

gbebeente lutst,

Ey! siet, hoe menschen syn ! hoe hem de sinnen lutsen.

(Vaelande.)

— Al zachtjes schokkende gaan, met lutsende stappen

gaan. Naar huis lutsen. Hij kwam daar gelutst op zijn

eeuwig gemak. Ik zag er he.n ook naar toe lutsen.

— Los staan en wikkelen, fr. branUr. Een tand die

lutst.

— Lutsen aan iets, er aan wiggelen. Aan eene staak

lutsen om zeuit den grond telosseu. Hij lutste aan mijncii

arm om mij te ontwekken.

— Men zpgtdat de ooren van iets lutsen, in den zin \an

fr. avoir les oreilles battues, rebattues d'icne chose. Groi !-

vadcr krijgt van al zijne kleenkinderen zooveel nieuwjaar-

wenschen, dat er zijn ooren van lutsen. Hij babbelt zooda-

nig dat er mijne ooren van lutsen.

— Lulsen verschilt van Lutteren. Dit laatste duidt eene

wiggeling aan die veel lichter en dapperder geschiedt, en

meost met gereutcl vergezeld is.

—LUTSEN, z. Voort-.

LUTSEN, lutste, gelutst, b. w. Hetzelfde als Lorsen
dat Kramers verklaart door Op krediet koopen, te borg

halen, fr. prendre ou acheter a credit. Wij gebruiken het

in de tautologie Borgen en lutsen, of Leenen en lulsen, d. i.

1" fr. emprunter, 2" h.preter. Door borgen en lutsen is hij

arm geworden. Hij heeft uiets in zijn huis : hij moet het al

leenen (borgen) en lutsen. Neem geld mee, ik wil niet dat

ge borgt en lutst. Ik wil a.ia niemand leenen noch lutsen.

— \'andaar Lutser.
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Ledicheyt van menighe cen rooverc maect,

Een liitsere, een boorghere, enz.

(Ed. De Dene.t

LUTSVOETJE, LUTSEVOETJE, LUTSE-
POOTJE.en in N'eurne-Ambachl LOSVOETJE, bijw.

Met de twee voelen te samen gevoegd, fr. d pieds joints, a

pieds clos. Lutsvoetje springen.

— Men zegt ook Lutsebeendc, Lokerdevoel, Lokersvoet,

in de Woordenb. Spansvoets.

LUTSETAND, m. Een tand die wikkelt en lutst.

Coortsen, hnoft-sweir, lutse-tanden.

(L. Vossius.)

LUTSEVOETJE, bijw. Zie lutsvoetje.

LUTSKEN, o., zieonder letje.

LUTTE, v., vkhv. lutje. Zuigdotje, dijze, fokke, lokke-

tette, fr. noitet a siuer.

— Sulachtig vrouwmensch, sukkelaarster, dwaze dochtcr

die zich licbt bedotten laat, sloore. Het is zoo eene lutte. —
Van daar : Dronkelutte, Kaffilutte, Jeneverlutte ; waarvoor

men in 't Kortrijksche Dronkeluite (en in Fransch-Vlaan-

deren Dronkelette). Kaffihiile, Jeneverluite zegt. Te Brugge

hoort men Kafti/»/^(' nevens Dronke/;;//*' en Jeaever/Hz/'c.

— Men bemerke dat fotke en dt/ze ook fig. gebniikt

worden voor Een lui wouwmensch.

—LUTTE, z. Dronke-, Genever-, Kaffie-. Vgl.—LUITE,
— i.eitk.

"LUTTEL, LUTTER, z. i.etje.

LUTTERACHTIG, LE UTERACHTIG,
LOTERACHTIG, adj. Leuterig, fr. hranlant. Lutter-

aclitig mes (wiens lemmer los zit in den hecht).

— Fig. Zwak, slap, fr. debiU. Een week en lutterachtig

mensch.

LUTTEREN, bittetde, heb geluUerd, o. w. Aan iets

roercn dat het wiggelt of ruttelt. Aan etn boompje, aan eene

geplante staak, enz. lutteren om ze in den grond los te

maken. Aan de klink van eene geslotene deur lutteren opdat

men kome opendoen. Ik hoorde den dief aan de dakpannen

lutteren om in den zolder te breken.

— AVegens 't verschil van Lutteren met Rotelen, KJote-

rcn en Ruischen, zie rotelen.
— Loszitten, wiggelen, fr. branler. Een tand die luttert.

Een mes dat luttert, wiens lemmer luttert in den hecht. Die
vensters sluiten niet dicht : zij lutteren van den wind. De
wielen lutteren op den asse.

— Lutteren van vettigheid, zoo vet zijn dat het vleesch

hutst en lilt aan 't iijf. Hij luttert van veltigheid. Eene koe
die lutt'.rt van vettigheid.

— Mi/'n tand luttert naar oesters, naar snippen, zegt

men om aan te duiden dat men er op belust is.— Zie t.\nd.

— Afl. Luttering, Gelutter.

— Ook Leuteren, Loteren, Lottercn.

-LUTTEREN,- LOTEREN.—LEUTEREN,
z. Lus-, (_ip-. Uit-.

LUTTERPEZE, LEUTERPEES, LOTER-
PEES, V. Bij spinsters. Een sneer liggende in de keep van

de klos, en met het bovenste en onderste uiteinde vast aan

den stijper v.an "t spinnewiel. De lutterpees, ook Spansnoer

genaamd, dient om de klos te beletten van op de spil te

gemakkelijk rond te draaien. De lutterpees is te slak, span
ze een weinig.

— Bij geernaarvangers. Eene koorde die met het een cinde

vastligt boven aan den dromer van de karte, en met het

ander einde rond de bil van den visscher die te peerde zit.

De lutterpees dient om, naar beliefte, de karte te doen

gapen of te sluiten.

LUTTERSPEEKTE, LEUTERSPEEKTE
,

LOTERSPEEKTE, LOTTERSPEEKTE (wvl.

-SIEKTE, zie KL.\>KVEKK.;, adj. WiTdl eig. -;ezeid van een

wiel wiens speeken ontdodderd zijn en wiggelen. Een lutter-

speekte wiel.

— Verders ook van stoelen, tafels, kassen, wagens, enz.

wier sporten en lalten, stijpcrs, schachten en riggels uit-

wijken en losgaan en kleuteren. Die stoelen worden lutter-

speekte. Kene lutkrspeekte boekkas. Een arm houten

hutteken gansch iiitgewoond en lutterspeekte.

— Fig. Ongestadig, wankel, waar geen staat op te

maken is. Het weder is maar lutterspeekte. Vele stemmers

in de kiezingen zijn lutterspeekte.

— Krank en zwak. Zijne gezondheid is maar lutter-

speekte. Zijn verstand is lutterspeekte. Zijne handelzaken

staan maar lutterspeekte.

— Men zegt ook Ruttelspcekte. — Zie -DE.

LUTTERSPICHTIG, adj. Hetzelfde als Lutter-

speekte (w vl. -ipekte).

. — Dus zegt men ook Wormslichtig voor Wormsteekte.

LUTTERTAP, LEUTERTAP, LOTERTAP,
m. Een lutterende tap.

— Fig. lemand die al lutterende gaat, die traagjes en op
zijn gemak voortwaggelt. Hij korat daar gclijk een lutter-

tap. Is dat een luttertap

!

LUW, adj. Hetzelfde als Luid, hoorbiiar. Zie LUI.

— Hetzelfde als Lui, leeg, vadsig. Ym daar Luwaard,
luiaard.

LUWEN, Itiu'de, gehru>d, b. en o. w. Hetzelfde als

Luiden, fr. sonncr. Zie ll"iden".

LUWER, LUIER, LUIDER, ra. Limr, kinder-

windsel, fr. lange. Een Idnd in de luwers.

LUWER, LUIER, m. Venster boven eene deur,

anders ook ijpperlucht geheeten. Door den luier komt de

klaarte in den gang. De luier hestaat meest uit twee glazen

ruiten die kunnen open- en toegedaan worden. Den luier

openstellen voor de koelte. De dief was met eene leere langs

den luier in huis gebroken.

— Ook het bovendeel vau eene venster, de venster boven

de antilie. Wancer het onderdeel van eene venster kan

opschuiven of opsnslaan, dan is gemeenlijk de luwer vast

en onbewegelijk ; maar kan het onderdeel niet open, dan

maakt men den luwer dat hij kan opengaan en de lucht

ververschen in huis.

^ In vele vensters wijkt de luwer meer of min uitwaart

zoodanig dat de antilie (of het dwarshout dat de venster in

twee'n verdeelt) eene soort v^n banksken is waarop men, als

de venster leeg is, kleeue dingen kan leggen, b. v. eene

tabakpijp. En d.an, even als men zegt : Leg uwe pijp op de

venster, voor Op den vensterbank, zegt men insgelijks : Leg
uwe pijp op den luwer, voor Op de antilie.

LUWERMANDE, v. Zie hidermande.

LUYMEREN, bij Kil. zie lvimex.

LUYSIGH, LEUSIGH, LOSIGH, bij Kil., zie

LUIZIG.



M
M. Dcze letter \ervvisselt

— !° Dilcwijls met de n, zie B.

— 2° Ook dilcwijls met de N, b. v.

Ik bcm — ik ben ; Bezem — hd besen ; Dambesie, —
danbesie hij Kil; Hemd — vl. hende, fr. chemise ;'K.QViVf —
kennip, 1. cannabis \ GrKamttn — grijnen; Mem — min

(voedster) ; Kaam — kaau, h.flairs sur la J/(Vc; Mispel

— fr. nefle; Napoleom — Xapoleon; Omlrenl — oiUrent;

Omt ODt- in de k-ii:'., b. v. omtziea; Peem — peeii;

Pelorim — fr. pHtrin ; Vadem — hd. faden; Vimnie —
vin, \. pinna; Vremd — vroid.

3° Ook met NG. zie ng.

4° Met de w achter / of /• op 't einde van eenige woor-

den, b. V.

Malme — malwe, maluwe ; Meelme — meelw, meluw

;

Mxirm — murw; Pulm — pulw, peuluw; Zccrme —
zeerwc, zeruw, zenuw ; Zwalme — zwalwe, zwahnv.

MA, loco MAAR, zie da.

MAAG (wvl. MAGE), v., fr. cstomac. Vervuilde mage,

fr. embari-as sfastrique. De mage trekt (als men goeden

eetlust heeft). Sedert eenige dagen trekt zijne mage niet meer

(heeft hij geenen eetlust meer). Ecne overlcide (overlegde)

mage, fr. nne indigestion. Dat viel keel op zijne mage (dat

bchaagde hem nict, dat lioorde hij niet geeni). lemand iets

op zijne mage leggen, geven of stuiken (iets zeggen of

gebiedeli dat hem hard en lastig is). De mage kecren {sler-

ven). Hij heeft of hij is de mage gekeerd (hij is dood). Hij

gaat de mage keeren. Eene afgewrochle mage (die niet of

weinig meer verduwt, ten gevolge van te veel te shmpen).

—MAAG, z. Melk-, Wafel-.

MAAGD, V. — ]\Ian en maagd, zie M.\N.

MAAGDAARD, m. Maagd, sprek. van een manshoofd.

In de processie waren er schoone groepen die elk iets gods-

dienstig en stichtende verbeeldden : onder ander een groep

maagden die deH. Ursula en hare gezellinnen verbeeldden,

en een groep maagdaards dragende het standbeeld van den

gelukz. Berchmans. « Als dien maechdaert sinte Jan. »

(Th. van Herenlals.) — Kil. vertaalt het door virgo mas.

MAAGDEBIE, v., mv. -bie'n. Bij biemclkers. Bie

van ccncn mangdi-nzw crni.

MAAGDEKEERS (uitspr. -kesse, zie RS), v. Eene

groote met blocnien versierde waskeerse die door een

maagdeken of dochterken, in 't wit gekleed, gedregen wordt

in de ]iroccssie. Twee meisjes, die nog hunne eerste com-

mimie niet gedaan Madden, droegen elk eene maagdekeers

nevens het beeld van O. L. Vrouw.
— Eene hoogstammige hofbloem, in fr. bouillon blanr

geheeten

.

— Men zegt ook Madekeerse en Matekeerse, in beide

beteekenissen.

MAAGDEKLAVER, v. Klaver van 't eerste jaar,

klaver die nog niet verwinterd heeft, die nog niet eens i?

afgem.aaid. Ilij zal daar i.i de:; heifst nog eene goede sno"

maagdcUlaver van hebbcn.

MAAGDEPELDER, m. Wit baarklccd dat men op

do kist van eenen jongeling dfjonge dochter legt, en genicen-

lijk nut lilocmkionncn vci^ierd is. — Zie pelder.

MAAGDEZWARM, m. en o. Zie maagdezwerm.

MAAGDEZWEE, v., mv. -z'diee'n. Soort van peer

gelijkende aan de mahieupeer, redelijlc dik en grauw vaji

pelle, — Dit woord met den klemt. op de laatste greep is

misschien eene verbastering van 't fr. mansnefte.

MAAGDEZWERM(E, -ZWARM(E, m. en o. Bij

biemelkcis. Als een biezwerm den korf verlaat in 't bloeien

van 't koolzaad, wordt het opgevangen in eenen anderen

kotf, iiit den welken er na eenige weken wederom een

zwerm konit. Dit laatste zwerm wordt Maagdezwerm ge-

heeten. — Vgl. Xazwerm.

MAAIBEEN, o. Maaivoet, been dat uitwaarts een

boog beschrijft in 't gaan.

— lemand die zuUc een been, of zulke beenen lieeft.

— MAAIBEENDE, adj . Maaivoette, die maaibeenen heeft,

die met de beenen maait in 't gaan. Maaibeende gaan. —
Zie -DE.

•— MiV.\lBEENEN, viaaibeende, heb gcmaaibeend, o. w.

Met de beenen maaien in 't gaan, maaivoeten. Een mensch

(lie maaibeent. Een peerd dat maaibeent.

MAAI(E, v., vklw. Maail!c{n. Een viouwenaam bij

't volk, anders Mie, Maria.

— Eene oiide Maaie, een oud grillig wijf.

— Eene zotte JSJaaie, dertele dochter. Ge zijl twee zottc

Maaien, zegt b. v. eene moeder aan hare twee dochtcrs die

samen lachen en kortswijlen.

— Blinde Maaie, .S/iHt/f il/(7C«c,schertsendevoor Blinde

vrouw. Ik zie bijkans niet meer, ik ben lijk eene blinde

Maaie ; ik ben zoo bUnd als Maaie.

— Flak in mijn ooge, zei blinde Maaie, dat is juisl in

mijne kans.

— 'k Zou dat c keer willen zicn, zci blinde Maaie, ik

geloof daar niets van.
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— Blinde-A[(r<n'c spclcti, bliiulc Icalle spclen, fr. joiur <i

colin-maillard.

— Ken ingebeekl waterspook, anders ook Kalle geheetcn.

Cki bij licl water niet, kind; dc -iiaaie zou cr u in trekken.

MAAIEN, b. en o. w. — Ilaaieu en iiiaaien, zic

IIAAIKN.

MAAIGRAS (wvk maaioars, m.\.mgers, uitspr. -gas,

•gis, zie Ksi, o. (iras dat bestemd is om gemaaid en in hooi

verandeid tc woiden. Laat dc Icoeien niet in 't maaigras

loopen, Hondcrd loeden maaigras koopen.

MAAIMEERSCH, m. (niet v.) Hooiweide, fr. pre a

fiuahrr. Debilken/ijiigeenmaaimeerschen.— ZieMEERSCH.

MAAISTEEKTE (wvl. mv.usti>kte. zie klank-

VEKK.), MAAISTEKIG, adj. Wormstckig, fr. veivux.

f>ii/!ii' il<i vei .. Een niaaisteekte appel. Maaisteekte noten.

— Fig. van iemand die naden en liksems heeft van het

koningszcer, fr. ecrotielle. Niet willen trouwen met iemand

die niaaisteekte is.

—MAAKSEL, z. Aakstcr-, Af , Akster-, Sclioon-.

MAAL (wvl. M.\LE^, V. Reiszak, knapzak. « Daer den

Heere tut d'Aposlelen seyde van glieen male te hebben

noch gheen twee rocx. «(M. T.ambreclit.) <. Hy had in eenen

sack oft male ghebraden vleesch met liera ghebracht. »

(H. Mallanls.) « Hy bracht zijn cusseneel in zijn male. »

[C. N'ranc.x.)

— Groote bedelzak, gemeenlijk van lijnwaad, dien de

schooiers met een dik snoer aan hunnen hals dragen, om er

de broodkanten of de aardappels, die zij krijgen, in te bergen.

— J/«/f of mantel, armoede of rijkdom. De tnischer

speelt diliwijls voor male of mantel (d. i. hij waagt al zijn

gekl om veel of niet te hebbenj. Hij onderueemt eene

gevaarlijke zaak : het zal male of mantel zijn. Hij geefl al zijn

geld in actien op den ijzerenweg : 't is mantel of male.

— Groote diepe zak of tesch in een kleed. De male van

eene kulte. Eene groote kazak met eene male op ieder heiip.

Zijne malen opvullen met appels.

— Fig. Maag, fr. estomac. Zijne male vullen (zijnen ransel

volstoppen). Brood en vleesch in zijne male steken.

MAAL, o. Meet, geteekend punt of linie waar men
staan moet om te spelen b. v. in 'i kegelspel, enz. Ge moet

op uw maal staan (aan de meet staan, voet bij stek houden),

fr. piiiter. Hij staat op zijn maal niet. — Ki). Mael, meta,

terminus.

MAAL, o. De hoeveelheid melk die eene koe in eens

gccft, fr. quantite de lait qn'on trait en tine fois. Een
maal van zes pin ten. De koe heeft dezen morgan een goed

maal gegeven. Hoevcel malen moet gij hebben voor eene

kcernte? — Vgl. friesch miel (Halb. 515), eu zie TEMPELt

M;V.\L.

— De hoeveelhcid voedsel die men in eens aan een riind

of ander dier geeft. Een groot, een kleen maal. Dit maal

is voor deze koe, en dat maiil is voor dc anderc.

— Dc hoeveelhcid water die iemand in eens loost, zeikscl.

-MAAL {sensu ,/i-vrso), z. IJzer-, Nuchtcn(d)-,
I KlUcml-, Schec-, .Scheid-, Tempel-, Uchtend-, Vicr-.

—MAAL, z. Duisl-, Tccne-.

MAALDE, MAALDJE, v. Hetzelfde als Malic,

fr. maille. — Zic -AI.IE.

MAALFIJN, o. Bij olieslagers. Zekere wollcn stof, ook
Slamplakcn geuaamd, waar men de stanipzaldicn van

maakt om de olie uit 't gebroken zaad te person in dc olic-

molcns.

—MAALSCH, —MAALS, z.Toen-, Tusschen-.

MAALSNOER (wvl. m.vei^.N'OEr, zie AE), o. Een

snoer of touwtje waarmede men eene boote vlas ombindt.

Het maalsnocr wordt met een galgestrop geknoopt.

— MAALTIJD, z. Noen-.

MAAN, m. en ook MANE, v., mv. manen, maans,

vklw. maantje. I.arve van de meivlieg, worm die 't vleesch

bedcrft, fr. larvc de la moiie/ie liU-iie, ver de viande. Dat

stuk vleesch krielt van de manen . Ik heb er eenen maan in

gezien.

— Made, wormpje in kaas, in opgevulde vogcls, in

gedroogd of gerookt vleesch, op oiidbakken brood, enz.,

fr. mite. Manen in den kaas.

— Vuile worm gelijkende aan een puitshoofd of kik-

vorschjong, en levende in den vloeibaren drek van de

secreetputten. De boeren zeggen dat de beer of ale weinig

vnichtbaar is voor den akker, als er veel n;anen in zitten.

— Het fr. mans bet. larve de hannelon, \er blanc.

—MAAN, —MANE, z. Aalmanen, Bcermanen.

MAAN, MANE, v., fr. lune. Kranke m.ian (afnemende

maan). Voile maan, tig. Vet en bolrond aan/.icht, fr. visage

de pleine lime.

— Band rond de mane, zie onder band.

— De kranke maan, zie KRANK.
— De maan is in den storm geboren, 't zal gcheel den

maanloop dtiren, zeggen de schippers wancer het slecht

weder op zee is in de nieuwe maan.

— AJoen in de mane zaaien, zie AJOEX.

— 7'egen de inane pissen, iets verrichten waardoor men

iemands gunst verliest, in ongenade vcivallcn, anders

gezeid in den tempel kakken. Hij wordt in dat h;iis niet

meer aanveerd : hij heeft er tegen de mane gcpist. Ik geloof

dat ik tegen de mane gepist heb : hij wilt mij niet meer

groeten. (Het fr. pisser contre le soleil bet. nuttelooze

pogingen doen.)

— • Z'jne mutse naar de mane schyveren, zie SCHIJVE-

REN'.

— De mane in eene staakwindmolen is eene ronde plaat

ijzcr die, in de holte van den brasem, rust op de uokke van

de staak.

— Halve of voile rin,j van goud of verguld zilver, waar

deprieslereene groote heilige Hostie in plaatsl om ze in de

Remonstrantic ter aanbidding van dc geloovigen ten toon

te stellen.

— Dc hoedenmakers geven den naam van J/alve mane

aan een houten alaaai in gedaante van eene halve maan,

waarop men den rand van eenen hoed bewerkt.

— Het maantje van de nagelcn is het wit of bleeke deel

dat op wijze van eene halve miuui uitkorat van ouder den

nijdnagcl, fr. lumile de I'ongle. — Het maantje van de ooge

heel anders Spioi;el. Storre en Ziontje.

—MAAN, —MANE, z. Visch-.

MAAN BALK, MANEBALKE, m. Bij muldcrs.

Een balk ilie achter den tccrsbalk ligl, en voor de vastheid

dient van den molcn.

MAANBASSER, MANEBASSER, m. Hond die

op lie m.ian basi, l)Cz. als zij in /ijn hok schingt. Alfe hon-

den zijn gccn manebassers. Ecu niancbasscr kan het liclit
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van de maan niet verdragen. — Fig. De goddeloozcn die

schreeuwen tegen de heilige Kerk zijn manebassers.

MAAND, v., doch in Fr.-Vl. m., vklw. »iaandekc{ii,

fr. inois.

]^an dc maand, in deze niaand, fr. ce mois-;ci. Kij is

van de niaand gestorven. Hij gaat van de niaand verhuizen. •

Zie VAN.
— Kort inaandeke, few inaandHv, zegt men van

Februai i.

—MAAND, z. Ate-, D00I-, Kalver-, Katrolle-, Keune-,

Koi-te-, I legst-, Oest-, Zaai-.

—MAANDAG, z. Mcisjes-. Wevers-.

—MAANDER, z- Achttien-.

MAANGESCHING (wvl. manegeschiing, zie ind),

o. Het gesching, de klaarte van de maan, fr. fe clai'r df la

htne. De lanteernen branden in stad niet, a!s liet maange-

schinc; is. Bij het niaangescliing iets verrichten.

MAANLOOP, MANELOOP, m Uurplaat waarop

het imr aangewezen wordt door eene n.aald die verlicht is

door de maan, fr. cadrmi n la lune. Eenen maneloop ma-

ken. Oudtijds was er op de hal te Iper een maneloop en een

zonnewijzor.

MAANLOOPONTSTEKING, v. Bij veearlsen.

Eene ontsteidng die eike niaand of alle zcs weken wedcr-

keert. De maanloopontsteking der oogen is eene kwaal die

de pecnlen sonitijds krijgen.

MAANSCHING (wvl. maneschiing, zie ind), m.

Het licht, lie klaarte van de maan. In den maansching naar

huis gaan. Dezen nacht is het geen maansching.

— Ivtaanmaand, fr. mois Innairc. Het is nog drie mane-

scliingen eer onze koe moet kalven. Die man heefl vele

maneschingcn geteld (hecft lang geleeld).

— ZieSCHlN'GEN.

—MAANSCHING, z. Peerdeboevers-.

MAANSCHIJTER (wvl. maneschtter), m. Mci-

vlieg, anders ook Mnnen geheeten, fr. mouchebleiie, monche

A -iHandc. De maneschijters zijn 't verdriet van de keuken-

meid omdat zij 't vleesch bederven door hunne larven. —
Zie MAAN, 111.

MAANVET, MANEVET, o. zondcr niv. Gesmolten

vet of smeer van 't bovendee! van eenen peerdenhals waar

de mane groeit. Een pond manevet koopen. Eenen wagenas

met manevet smouten. < Het maexer.-t der peerden is warm

tot in den Iweeden graet. > (fac. De Smet.)

MAANVISCH, MANEVISCH,m. Bij zeevisschers.

Een visch van weinig of geen weerde, fr. mole, 1. oithago-

risciis niola. « Ce poisson est une veritable kotellerie

vivante : il hcherg/ des parasites partout, Jusque dans

les chairs > zegt Prof. Van Beneden. (Ann. Pari. 1865-66,

docum. bl. 602.)

MAAR, V. Xachtmerrie. Zie MARE.

MAAR, MARE, v. Genicht, fr. bniil. Maak er gcene

mare van. Ik ga dat huis koopen voor u, maar ge moogt er

geene mare van maken.

MAARBEL, ni. en o. Zie marbel.

MAARL, MAREL, m. Mergel, fr. marne, eng. marl.

— Vgl. Mcrvel. < Steeu, marlc, leem, daerinck, moerende

dierghelijcke materie die de proprietaris wten bodeiii sal

doen delf\-en. ^ (Cost. v. Veurne.)

MAARLEN, maarlde, heb gemaarld, o. w. Zie

MARLEX.

MAARLEN, maarlde, gi-maarld, b. w. Mergelen, fr.

marncr, marler, eng. to marl, middeneeuwsch 1. marlare.

« Scgetes secari faciei et secabit, terram marlabtt et stereo-

rabit. -> iHet Gends chatter-bnekje.)

MAARLPUT, MEERLPUT, m. In Vlaanderen is

er hier en daav een vijver of waterput die den n.^am van

Maielput draagt, eng. marl-pit. Men weet dat de marel-

pulten niet anders zijn dan oude mergelkuilen, fr. marnieres.

Rond Merchem \indt men veel mcrelputten.Beoosten Tor-

hout, is e(-n maarlepit; ook te Stavele en te Elverdinghe.

MAARRECHTS, bijw. Zie onder rechts.

MAARREIS, bijw. Zie onder rechts.

MAARS (uitspr. maas, zie RS), m. Aars, achterste, fr.

derriire. Op zijnen maas zitten, vallen. Eenen schup krij-

gen onder zijnen maas.

't Was een dtoes der droesen baes,

Die met synen blooten maes

Op 't gestel omhoog gelegen

Was tot een canon bedegen.

iVaelandc.)

— Kil. heeft Maes-darm voor Aarsdarm. Zie Wdb. der

Xfd. Taal ad v. AARS. Doch' aars bij ons spreekt ces met

de zware ee.

MAARTiE, V. Dicnstmeid, tr. servante. De knechten

en de maarten. Op eene hofstede onderscheidt men de

ccrste maarte, de tweede maarte, enz. Eene jonge, eene

oude maarte. Zij dient als maarte op dat hof

.

— Het woord hoort men overal en vindt men dikwijls bij

onze vorige schrijvers.

— Van daar Boeremaarte, Kindermaarle, en de volg.

— MAART(E, z.Katte-, Keuken-, Schommel-,Vrouw-,

Zulle-, Zille-.

MAARTELING, m. en o. Die in de kaatstleden maand

Maart geboren is. Wordt meest gezeid van kleene visschen

die. met de lente uitgebroed, in den zoir.er reeds eenen vin-
\

ger lang zijn. Dat snoekje is een maarteling. — Zie -LTNG.

MAARTEWERK, o. Landwerk dat in de maand

Maarte verricht wordt.

^^'erk dat eene dienstmeid verrichten moet. Den vloer

schuren, voedsel koken voor het vee, den melkkelder bezor-

gen, enz. is maartewerk. Hij wilt geen maartewerk doen,

zegt hij.

MAAS, m. Zie maars.

MAASCH, MASCHE, v., inv. maschen. Hetzelfde

als Maas, v., d.it in de Wdb. verfranscht wordt door maille.

De maschen van eene nette. Eene groote, kleene masche

Steek van breiwerk. De maschen van eene kous.

— Schakel of sclialm van eene keten, fr. chainon. Zie

massche.

, MAASCHNAALDE, v. Tiene naalde om te maschen.

De maaschnaalde is kort en dun, maar zij heeft eene lange

oog gelijk de stopnaalde om er den woUen draad door te

krijgen.
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— Somwijlen wordt Iiet gezeid in den zin van Stopnaaldc.

MAASTER, m. Dit wooi 1 hoort men in de zegswijze

.VocA aiis/cr noch maaster, of noch gaaster noch maasSrr,

voor niet met al, niet eene spier. Daar is nocli aaster nocli

maaster meer van (daar is niets meer van over, alles is

opgeeten'.

— Il{ beb 00k Mock gaster nock master gehonrd voor

Niemand. Z j waren alien weggeloopen ; 't en bleef gaster

noch masler. De gaster en de master : 't was al to glre weg.

MAAT, MATE, v., vklw. inaat/e (wvl. matje, zie

KLANK\T!RK.), fr. mesurr.

— Zekere bepaalde grannmaat. Een Bnigsche zak graan

behelst drie maten. Zeven Brtigsclie maten doen drie hecto-

liters graan. Er zijn twee en dertig helletjes in eene mate.

— Het vklw. maatje (wvl. mntje) is de naam van twee

andere maten veel minder dan de voorgaande, t. w. a) vooi

drooge waren, als zout, rijst, enz. is het omtrent het vierde

van een liter. Een helletje behelst omtrent vijf matjes. —
b) voor eenige natte waren als olie, azijn, genever, is het

omtrent het zestiende eener pint, d. i. het twee en dertigste

eens liters; 00k enkel matje genaamd, tot onderscheid van

het dobbel matje dat het zestiende eens liters houdt. Een
matje genever. Twee dubbel matjes maken een baksken.

« Met een muddeken of maetjen brande-wyn in een fleschke

gedaen. » (G. Simons.) * Een muddeken of maetjen olyf-

olie in een steert-panneken . » (Id.)

— In de uitdrukking matje stellen, matjes deelen, is

matje vklw. niet van Maat, maar van Mat. Zie MATJE.

—MAAT, —MATE, z. Aardappel-, Meel-, Mes-,

Messe-, Mondeljcs-, Mondjes-, Pinne-, Toe-.— Vgl. Palra-

maetc en PInm-maete.

—MAAT, z. Deel-.

MAATPAANDER, MATEPANDER, m. Een
groote paander die omtrent het i;ex\ icht van achttien kilos

nard:i]ipels inhnudt. — ^'gl. ai}ITF.LI.ngsken.

—MAATZAK, z. Drie-.

MACHACHE, MACHACHEL, bij Kil. Zie

Ji Arm Mill:.

MACHOCHE, MACHOCHEL, v. Leelijk, plomp,

dom, slordig vrouwmensch. Eene oude machoche, fr. line

viei/le ratatint'e.

— Kil. Machache, machachel.

— Wordt ook gezeid van andere dingen, b. v. van eene

groote onfatsoenlijke bol om in de boUebaan te spelen.

— Dit woord is, met den vlaamschen lasch in den grond-

vorm, gevormd van Mokke, MokUel (dat in de Wdb. vcr-

franscht is door femmc oil Jil/e f;rosse et grasse, dorutoii).

Zie I'l ADAKKEN.

MACHRIETE, v. Kigennaam bij 't volk, 't zelfde als

Marguerite. Te Lichtervelde vereert en dient men .Sinte

Machriete.

MACHT, v. Vermogen. Het is in zijne macht niet van

eenen armen niensch te verstooten, fr. // //(' saiirait repotis-

ser un pniivre.

— Macht zien over iemand, over iets, zie onder over.

— At zyne hemelsche macht, zie hejielsch.

— Bij vinkeniers. De macht van eene vink is de voile

graad van bekwaamheid ora wel te zingen. Als de vink

aankomt, is zij nog op hare macht niet, en haar lied is

onvolmaakt; als zij op hare voile macht is, dan is haar lied

volinaakt en kort; als zij te ver op hare macht is, dan is haar

lied nog wel volmaakt, maar te lang. Met de vink op 't stop

te zetten, kan men hare macht vermindereu. — Ook Vier

g'heeten.

— Met de macht, in overvloed. Daar was volk met de

macht. Geld n^et de macht. Het regent met de macht. Er

stierv-en menschen met de macht.

MACHTIG, adj. Smachtig, versmachtend, verstikkend,

fr. e'touffant, suffoguant. Machtig weder. De lucht wordt

machtig, als het aanlegt om te donderen. Het is hier in de

kamei machtig van den rook.

— Afl. Machtigheid. — Zie s.

—MACHTIG, z. A-.

—MACHUIT, z. Kiere-.

MADE, V. Hetzelfde als Maagd, meid. Dit w. is bij ons

enkel gehoord in samenstelUng, b. v. Madekeers, en Made-

straat 1 te Brugge, fr. rue des vierges),

—MADE, z. Achter-.

MADEKEERSE, v. Zie maiVGDEkeers.

MADELAAR, m., fr. ctirateurd'une succession. 'Dit

woord vindt men niet aleen in de oude « Costumen » van

Berghen St. Wiuocx, van Brouckburch, van Oostende en

van Veurne, maar ook in 't fr. woordenb. van Bescherelle

die zegt : « M-\xiEL.\ER. Anc. jurispr. Terme usite dans la

Flardre flamingante ; se disait d'un curateur donnfe aux

successions vacantes et aux successions recueillies, pour en

poursuivre les droits et en acquitter les charges. » « Wanneer

yemandt deser weereldt overlijdt, den blijfver ofte blyveghe,

metgaders de ghemeene ho)TS ende aeldinghers vanden

sterf-huuse, zijn ghehouden te stellen eenen Madelaere

binnen de zes weken ofte veertich daghen naer het over-

lyden, omme t' sterfhuys te reeden, de inschulden te innen,

wtschulden te betalen. ende voorts alle processen (den

sferfhuuse aengaende) te verantwoorden ende vervolghen

endet' hende vanden jaere rekeninghe, bewijs ende reliqua

te doene van zijne handelinghe ende administratie; vermo-

ghende oock den blijfvere ende blyveghe voor alle andere

ende naer hemlieden de hoyTS ofte aeldinghers vanden over-

leden, zelve madelaers te zyne, midts doende dat den

madelaere schxildich is. » (Cost. v. Veurne.) « Als Madelaer

of Madeleghe seker gedaen hebbende voor haeren kinderen

goede, henlieder tot huwelicke betrecken. » (Cost. v. Ipre.)

— MADELARIJ, MADELRIJ, v . Als in eenighe sterf-

huusen daer weesen zijn, eenighe in-schulden oft wtschulden

wtghelaten worden ieghens de mcu-delrye rekeninghe, soo

zijn de voochden vande zelve weesen ghehouden de zelve

over te brinj.'hen ten weese-boucke. » (Cost. v. Veurne.)

—MADELEENE, z.Potje-.

MADESCHIJTER, m. Hetzelfde als Maanschijter,

fr. moiiclie bleiie, 1. calliphora vomitoria.

MADESTRAAT, v. Zie made.

-MAECKEL, bij Kil., zie bemokkele.n.

MAEL, liij Kil., zieMA.M, 2°.

MAES-DARM, bij Kil., zie m.vaks.

MAP, adj. Slap en krachteloos van dronkenschap, zoo

dronken dat men waggelt in 't gaan en tot niets meer

bekwaam is. Hij is maf.
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MAFJE, o. ICIeen roggebroodje met korenten gebak-

ken. Te Brugge bakt men maljes. Een mafje eten,

—MAGAZIJN, ?.. Po4r-.

MAGED, V. Helzelfde als Maagd. De heilige Maged
Maria. — Dit vindt men dilvwijls bij onze vorige schrijvers.

MAGEN, mocht, gemagen, o. w., te Bragge gebezigd

met den helderen a-klank (zie a), voor Jlogen, fr. pojivoir.

Ik mag, gij magt, hij mag, wij of zij magen . Gij magt dat

Diet doen. Wij magen dat zeggen. Ik heb niet gemagen.

— Nogtan de infinitief is raeest Meugen, gelijk overal

elders, waneer men dit woord gebruikt in den zin van Geern

eten of drinken, b. v. Ik heb hier ee.ie bezondere soort van

kaas, en ik veet niet of gij die zult meugen.

MAGER, adj., fr. maigre. Mager gelijk een prik (zeer

mager).

— Mager en taai li/k dekwissen, zie DEKWisSE.

— Mager li/k een pttit, zie PDIT.

— Scliiaal, koud en droog, spr. van het weder. Mager

weder verhindert den wasdom van de vruchten. In de

Maartsche maan is het dikwijls magere wrind. Als het

mager weder lang duurt, kunnen de veld^T^lchten zelden nog

welig worden, want, in plaats van te struiken, gaan zij

pijlde op.

— Mager zoo, mager kooksel, Wordt gez. van een huis

waar men gierig is, waar de tafel al te mager is. Het is daar

de mager zou.

—MAGEREN, z. Uit-.

MAGERMAN, m. Zie de Wdb.
— Mi7J-erman is kok, zegt men als ergens eene magere

maaltijd opgedischt wordt; ofook als iemand niet mild is in

't geen hij geeft.

MAGBRTE, v. Magerheid, fr. maigreicr.

— Mager/e is geen mini'e, zie jdnke, 2°.

MAGERTIERIG, adj. Zeer mager, krauk van ma-

gerte. Een magcrtierig man. — Zie TIERIG.

MAHIEUPEER, v., klemtoon op hieii, Soort van

goede winterpeer zeer gemeen bij de boercn, en vloeiende

van fatsoen op de kaljerooze. De zappige mahieuperen.

MAILLANT, m. Zie maljant.

MAK, MAKKE, v. Schaperschup, eene schup met

kleen blad en langen steel, fr. hoi'lette. De schaper met

zijne makke. De landbouwers in Noord-Vlaanderen dra-

gen eene makke raede als zij rond hunne akkers gaan, ja

zelfs als zij, in de week, naar de mis gaan; de makke bij

hen is als het kenteeken en het zinnebeeld van den boeren-

stiel. >. Deze hand die den standaard van het kruise omhooge
hield in bet gevecht, en die de makke gedregen heeft van

den goeden herder. » (A. Duclos.) — Zie mik bij Kramers.

Hy (de herder) gaet sjii schaepen voor. . .

.

Hy heeft gestaedelick het mackjen in der handt.

(G. De Dous
.

)

Hy neemt een herderskleed, een breeden hoed, een tnak,

Een knapzak, een schalmei.

(J. B. De Corte.)

—MAK, —MAKKE, z. Sdia-.

—MAK, z. Mik-. (?)

MAKANDER, pron. Gewestelijke vorm van Mrdkan-

der. Wij moeten makanders gebreken verdragen. Makan
deren helpen. — Zie L. Bij onze oude schrijvers vindt men
ook Menkandtren.

MAKARON, MAKRON, m., klemt. op on. Hetzelfde

als 't fr. maearon, kleen rond amandelkoekje dat onder den

tand kraakt, en dikwijls met andere lekkernijen als nag>

recht opgedischt wordt.

Beschuit, makrons en suikerzoet,

(
J. B. Decorte.)

— Zeer kleen koekje van meelbloem en suiker op papier

vasfgebakken, te Brussel karrabitje, en te Antwerpen

oble'ifitje genaamd. Een veste makrons (een blad papier met

oblewitjes bedekt). Makarons koopen. Om makaron^

draaien (op een molentje dat aan een uurwijzerplaat gelijki .

Makrons smijten (er om werpen met de teerlingen).

— lL\K.VRONK.\.s, MAKRONKL^SSE, v. Een vierkantte I

rond kasje dat, met makarons of karrabitjes gevuld, op den

rug gedregen wordt naar eene feest of kermis, en daar

langs de straten staat met een deksel dat teveus een bak is

waarin de voorbijgangers met de teerlingen werpen om ma-

karons. Zijne makaroukas was welhaast ijdel. Die vent

gaat met zijne makronkasse van de eene kermis naar de

andere.

—MAKE, z. Hage-.

MAKELAAR, m. Een rechtstaande stuk hout te mid-

den op den schaarbalk tot steun van den nokbalk in eeii

dak, anders ook Puntstijl genaamd, h. poinyon.

— De paal of standboom waarop de twee halfdeuren of

vleugels van eene halve deur shiiten. De makelaar van eene

schuiirdeur. « Sint Joos staat verbeeld op den makeliar

van de deur. » (G. G.)

— De leuning van eenen trap, anders ook de Reeze ge-

naamd, fr. rampe d'appui.

—MAKELAAR, z. Kies-.

MAKELAREN, makelaardc, heb gemakelaard, o.w.

Den makelaar spelen, ix.faire le courtier, I'cntremettei:'

.

Dees heeft het soo ghedraeyt, en soo gliemaeckelaert

Dat de trauw-bandt nu gheknocht is.

(L. Vossius.)

MAKEMENT, o. Veinzerij, gemaakt spel Het zijn al

makementen (zegt men van iemand die gebaart dat hij zick

is, of die zich inbeeldt dat hij lets niet verrichten kan, enz.)

Hij aarzell wel van dien eerepost te aanveeiden, en brengt

er al 't een en 't ander tegen in ; maar 'k geloof dat het al

makementen zijn (dat hij niet rechtzinnig is).

— ILMOSMEN rsPEL, o. Veinzerij, valschheid. Het is al

makementspel, fr. iljoiu la comedie.

MAKEN, miekea maakte (\\\\. owite), gemaakt (wvl.

gemirkf, Ivl. emakt, zie KLANKVERK ), o. w. Nest bouwen,

sprek. van vogels. De musschen zijn aan 't maken. De

akster maakt in 't hoogste van den boom. De vink maakt

methooi, vol, haar, enz.

— Bij scholieren. Een schoolwerk in geschrifl verveer-

digen, 't zij met vragen op te lossen, 't zij met iets le ver-

talen, 't zij met eene beschrijving of redevoeriug op te

stellen. Hebt gij al gemaakt ? — Ook schriftelijk kampen om

I
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ileeeistc plaats, fr. composer. Hij had niot };cil:Kin met ma-

lic \ als het tij I was van cindigen. Wei maUeo. Slcclit

makeii. Die best maaUt, lieeftde eerste plaats.

— Het kort of Jang niahen, weinig of veel tijd vertoeven,

iif werken, of leven, enz. lie kom u vandaag be/.oeken, maar

ik ga 't nict lang maken. Die zieke heeft het kort gemaakt

(is al ras doodgegaan). « Chilperyck diet insghelycs 00c niet

lane en maecte » </. /. niet lang en regnecrde. ("N. Despai s.)

— Geld maien, iets verkoopen om geld te hebben. Ik

moel beginnen geld makeu om n.ijiien pachtte betalen.

— Vcimaken, geven bij testament, fr. Icgiier. Hij heeft

mij eene hofstede gemaakt. Ik zai u mijn huis, mijne

bibliotheek maken.

— Ef ifwand aan maken, hem in *t spel doen verliezen,

fr. altrapper. Hij heeft er mij twee maal aan gemaakt in

"I kaartspel, in 't kegelspel, enz. Gij zijt cr aan.

— Het maakt er niet aan, het doet er niet aan, fr. cela

n\v fait rien. Die geneesheer zal mij veel geld kosten, ma.ar

'I maakt er niet aan, als ik maar genees.

— In iets maken, er in weten, er gevoelig aan zijn. Hij

maakt in zijn vaders dood niet. Men is over zijn gedrag

alom ontevreden; maar hij raaakt daar al niet in. Hij miek

er veel in, oradat zijne diensten zoo miskend waren.

— Maketi van, waarde hechten aan, ix.faire cas de. Ik

niaak van geen vleiers, fr. /f de'teste les flatteurs. Ik maak
veel van dien vriend. Ik maak daar niet of. Ik maak van

geeu btalen schrijfpennen, ik make meer van ganzepennen.

Hij maakt veel van een goed glas wijn, van muzijk, enz.

-^ Wat maakt gij daarvan? Wat beteekenis vindt gij

daar in? Hoe verklaart gij dat? Hij heeft mij eenen brief

geschreven, en ik weet niet wat er van maken. Wat maakt

gij van zulk eene antwoord, van zulk eene handelwijs?

— Van zijn neuze ma/xn, zie NEU/.E.

— Den hane maken, zie h.\ne.

— Feit van iets maken, zie FEIT.

— Een gat maken om een under te stoppen, zie GAT.

—MAKEN, z. Boote-, Glaze-, Hage-, Huis-, Kleer-,

Sclioe-, Sch ;on-, Uit-.

—MAKER, z. Balie-, Besl.ig-, Bla.ai-, Boote-, Gareel-,

Goreel-, Gr^if-, Hilte-, Klakke-, Kwiste-, Laweit-, Ledanze-,

L"ute-, Malette-, Moffel-, Moortel-, Muile-, Op-, Oven-,

Parctte-, Pit-, Prette-, Put-, Rie-, Ricd-, Riet-, Ruize-,

Spelle-, Stove-, Van-, Wan-.

MAKERIJ, MAKERIE, v. Makement, veinzcrij. Ik

gclnof dat zijne ziokte al maar wat makerij is.

— Wcrkwinkel, werkplaats van eenen smid, kleermaker,

timmerman, kuiper, enz. Waar is de tang? In de makerij

(d. i. in de smisse). Mijn kleed is in de makerij (d. i. bij den

kleermaker). Die sthoe'n zijn splinternieuw : gistcren zijn

ze uit de makerij gekonien. — Men zict uil doze voorbael-

dcn dat het woord moet bepaald worden door hetgeen er

rond slaat.

— MAKERIJ, z.Tuite-.

—MAKING, z. Vier-, Vuur-.

MAKKE, v. Zie M.VK.

—MAKKEN, z. Mik-. (?)

MAKKER, m. Soort van riviervisch. Baarzen, blicken,

tinkeu, binkken, vinnen, makkers, snoekcn en karpels.

— Alg. VI. Idiot, zegt dat Machel in Brab. een visch is

die eenige gelijkenis heeft met den brasem.

MAKKEREN, wrWvn/,-, /ici^cwnMv-y, o. w. Als

makkers of gocde vrienden met clkan<ler omgaan. Zij

niakkeren wel te gare (zij zijn goD vrienden). Met iemand

makkeren. Hij makkert wel met hem.

MAKKETENTE, v. Marketentster, zoetclaarster.

MAKRON, 01. Zie MAKARON.

MAKRONKASSE, v. Zie mak,\ronka.ss1!.

MAL, MOL, o. Vorm of patroon om iets te maken.

Om eene bollebaan te schikkeu en eene behoorlijke ligging

te geven, gebniikt men eene plank wier onderste rand,

boogwijsde afgerond zijnde, dient als maat om in de bolle-

baan eene lichtuitgeholde en gelijkvormige bedding te

maken : deze plank heet een Mai of Mol.

— Vgl. fr. moule, 1. modulus.

— MAL, —MOL, z. Katlle-.

MALAAIE, MALAANJE, MELAANJE, MA-
LANJE, MELANJE (klemt. op do tweede greep), v.

Kwelling, kwellagie, ongezondheid. Ziekten en malaanjen.

Hij zit vol zeeren en malaaien. — Vgl. fr. maladie.

— N. Despars schrijft : « Die welcke met zulcke miserable

ende melaengneuse zieckten ende cranckheden bevaen

was. » Dit mclaengnetis is 't 1. nialignus, fr. malin {maligne').

MALBROEK, MOLBROEK (wvl. -brouk, zie ou),

m. Groote zware vrachtwagen met breede wielen. — Meest

gebruikt in 't Land van Aalst. Kramers heeft fr. roite a la

malborough, rad met breede velgen.

MALDE, MOLDE, v. Een metalen of houten vorm
om lijstwerk te steken, of mouluren te trekken ; anders ook

MaUe, Molle en Pertijle geheeten. De plafoneerders

gebruiken eene malde om kornissen te maken. — Zie MAL.

— MALDE, z. Metsenaars-, Metsers-.

MALE, V. Zie MAAL, l°en 3".

— Maankalf, fr. mole.

MALEN, maalde, heh gemaald, o. w. Draaicn, rond-

draaien. Zie de Woordenb.
— Tautol. Draaien en malen, anders gezeid draaien en

keeren. Het is te zien hoe dat het zal draaien en malen, fr.

quelle toiirnnrv prendra Vaffaire.

— MALEN, z. Af-, Kort-, Mutse-, Weg-.

MALETTE, V. Hetzelfde als fr. mallette, malle, valies,

reiszak, bockzak.

— Knapzak, male, zak dien de werldieden en de reizers

zich op den rug binden en waarin zij huu alaam cf hunne

drooge spijzen dragen, fr. bissac.

— MALETTEMAKER, m. Valiesmaker, fr. malletier.

« Kofl'er- en maclettemaekers, knopmaekers, lintmaekers. •

(Wet van htt recht van Patcnte voor het vyfde jacr van de

raiische Republyke.)

MALIE, MAALJE, MALJE (zie -alie), v. Maasch,

fr. maille. De malien van eene net.

— Sleek van breiwerk, fr. maille. De malien van eene

kous

.

— Porie, kleene tusschenruimte die de moleculen of

bestanddeeltjes van iets van elkander Scheldt, fr. pore. De
malien van het hout, van 't glas, van het steen, van het

ijzer, enz. De m.ilieu van gesmeed ijzer zijn dichter dan van

gegoten ijzer. Dat hout is fijn van m.alie.
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— Porie van een vlies of vel, fr. pore. De malien van

'l vel, fr. Us pores de la peaii.

— Oude miint van kleene weerde, fr. maille. Noch duit

noch malie hebben, fr. n*avoir ni son hi inailU. Ik gave

er geene raalie roor. Dat is mi] geene malie weerd.

— Noch spelU noch tnali'e krijgen, zie SPELLE.

—MALIE, 2. Spaar-. *

MALIENIER, ra. Zie maljenier.

MALING, V. Gemalen of gebroken graan, boonen, enz.

tot voedsei van het vee ofvan de peerden. Des winters geeft

men malinge aan de koeien. Maling voor de peerden.

— ileel- of gruiswater voor het vee, fr. buve'e. Hebben

de koeien malinge ?

— Gemalen graan tot voedsei van den mensch, heet Meel

of Bakte.

— MAUNGJIEUZEL, m. Meuzel of kleene zak met ma-

ling of gebroken graan en boonen, voor de peerden. Voer-

raan, ge moet den raalingmeuzel raededoen.— Zie meuzel.

— iL\LlXGST-\XDE, V. Groote kuip waar men de maling

in doet voor peerden en koeien. De malingstande is bijkans

uit.

— M.^LINGZ.\K, ra. Groote zak, gelijk een graanzak,

waar men maling in doet voor peerden of koeien. Welk
eenen zak moet gij hebben, eenen graanzak of eenen ma-

lingzak?

MALJANT, MALIANT, MAILLANT.m., klemt.

op atjt. Toeziener, opzicliter van eene hofstede, iemand die

door eenen grondeigenaar a'angesteld is cm zijne verpachte

hofsteden gade te slaan. De grondeigenaar woont te Parijs,

maar er is hier een maljant die voor zijnen eigendom zorgt.

De landbouwer vroeg aan den maljant om eenige verbete-

ringen aan huis en schuur te hebben. Hij betaalt jaarlijks

zijn pachtgeld aan den maljant die 't d.in met de andere

pachtgelden verzendt naar den proprietaris. De maljant van

eeqe hofstede. Hij vereffent zijne zaken met den eigcnaar

liever dan met den maljant.

MALJENIER, MALIENIER, m., met den klemt.

op ier. Amb.-ichtsman die met den hamer werkt, zooals de

timmeriuan, de smid, de kuiper, de gareelmaker. — Het 1.

malleus, fr. viail, maillet, bet. hamer.

—ML.\XJENIERSGER£EDSCHAP, v., M.\LJEXIERSGOEDE-

REX, o. mv. Hamers, tangen, nagels, lechten, beitels en

ander ijzerwerk ten dienste van de maljeniers. Een winkel

van maljeniersgoederen.

MALKAAR, pron. Malkander (even als men Elkaar

zegt voor Elkander). Malkaar beminnen. Malkaars gebre-

ken verdragen. Aan malkaar hangen. Onder malkaar ver-

mengeld.

MALLE, MOLLE, v. Zie m.\lde.

MALLING, V. Jlodel of patroon in hout of papier om
er iets op na te maken. De stoeldraaiers gebmiken mallin-

gen ora de leuning van eenen steel te verveerdigen. — Vgl.

Mai, Malie.

' MALLOETE, bij Kil., zie m.\lotte.

MALME, v. Zie m.\lwe.

MALOEN, o., Ideratoon op loen. Bloksteen, fr. moel-

Ion. Maloea zagen. Een kassijn in maloen.

MALOTTE, v., met de stemnist op lot. Eene plant die

bij ICil. malloete heet, 1. melihitis officinalis. De malotte

draagt een reesera gele bloempjes op een stijleken.

MALTRATSE, MATTRATSE, v. Zoo zegt de
sprekonde taal voor Matras, bulster, oudfr. materats, nu
nuitelas, ital. materazzo. Op eene maltratse slapen. Eene
maltratse verslaan. — Zie Gaill. 's Gloss. 189 in v. mael-

traets.

MALUIE, v. Zie IIALUWE.

MALUWE, MALUIE, v., met den kleralooa op /.'(.

Hetzelfde in eenige streken als elders Moluwe, een zeevisch

die fr. moriie heet.

— Ook Meluw, zie il\lwe, 1°.

MALWE, MALUWE, v. Hetzelfde als Meluw, dai

in de Woordenb. verklaard wordt door Mijt, made, fr. nu't

ciron; maar bij ons meest gehoord wordt in den zin v .

Bladluis, fr. /«(r<?/-(7«, anders ook Jlijnder en Mienge .,>

-

heelen. Die planten krielen van de malwen

.

—MALWE, z. Boone-, Homrael-.

MALWE, V. ilaluwe, fr. nianve.

— ^\'ordt ook gebruikt voor Akkermelde, r. arroclie
d<-s champs. Zie d.\uwkoole.

— Men zegt ook Mahne, even als Zwalme, Murm, enz.

voor zzi'aluii; muni'. Zie II.

—MAM. z. Lokke-.

MAMMELOKKER, m. Gevang te Gent, zie k.\ze.

MAN, m., vklw. mannete{n, mantietje, in Veurne-

.\mbacht mannige, in 't Kortrijksche ttiannie.

— Van den man maien, zich grootsch aanstellen, beslag

maken, zich doen gelden.

— Sen man warden, door fortuin ofgeleerdheid een man
van gezag worden.

— Zijnen man staan, niet onderdoen in een gevecht, enz.,

zich weten te verdedigen. Hij kan zijnen man staan.

— Den laatsten man den zak opgeven, in eene herberg

of elders de laalste blijven, vertoeven tot dat de anderen al

wegzijn. Hij moet altijd den laatsten man den zak opgev;:

— Eenen man steJlen, een plaatsvervanger koopen \

den krijgsdienst, fr. mettreun rcmplafant on un stti

tuant.

— Mannetjes-cn-wijvetjes, soort van hofbloem, and -

ook Bjerkens-en-boerinneketts genaamd.

— Het mannetjc uit de maan, de zwarte vlekken die in

de maan, of 't ware, eenen man met eenen braambos ver-

beelden. Fig. Een koddig ventje. Gij zijt lijk het manneken

uit de mane.

— Man van buiten zi/n, ergens niet ingelalen worden,

moeten buiten blijven. Ik was daar man van buiten.

— Man en maagd, iedereen zonder onder=cheid. Dat zijn

dingen die men niet zegt aan man en maagd.

—MAN, z. Aards-, *Am-, *Amp-, *Ampt-, BagL -.

Bate-, l>aghuur-, Deel-, Dijk> Dood-, Franke-, Geema..;

Geernaart-, *Hader-, *Haer-, *Herde-, Koeke-, Klabov.:

mannetje, KJodde-, Koop-, Kouter-, Leure-, Lochtii^

Nachtmanneke(n, Xegen-, Oog-, Oude-, Pijke-, PruUc-,

Speel-, Tantemannekens, Tantemannetjes, Timmer-, Tni-

weel-, Veerd-, Voer-, Wei-, Zaai-, Zarre-, Zerre-. Vgl.Iemen.

MANDE (te Brugge mangde, rijmende op langde, zie

>), v., fr. panier.

— Door de mandc vallen. Bij onze vorige schrijvers even

als nu nog in Holland, heeft deze zegswijs den zin van Ziju

gezegde niet kunnen waarmaken, tot bekentenis komen.
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« Den clief verbaest ea vol schriclc viel op syn knien, en door

de inaniic; ghelijck men seght » d. i. hij beliende zijne diefte

na ze eeisl geloocheud te hebben. (A. Poirtcrs.) « Docli len

eynde is Beiengarius door de maitde ghedroopcn » d. i. hij

heeft zijne dwalingen bekend en afgezworen. (Mallants.)

— Thans verslaan wij hierdoor Mislukken, fr. rchoticr.

liij stclde zich op rang cm in den gemeenteraad gekozcn te

woiden, maar hij is door de mande gevallcn.

— Gt'wist is ecne mande. Zie GEWIST.

—MANDE, z. Assche-, Asschen-, Ga-, Halfhoed-,

Havot-, Helletjes-, Hidle-, Kansel-, Lee-, Lig-, Loop-,

Luwer-, M0I-, Molle-, Peerde-, Rooster-, Schaaf-, Schelling-,

Schellings-, Schet-, Schette-, Schooiers-, Shmse-, Stcen-,

Stxiin-, \'at-, Wijte-, Zooger-.

MANDEBREIER, m. llandemaker, iemami die

mandcn en paanders vlecht. Zie BREIEN.

MANDEL, m. Bij landb. Een hoop van omtreiU 12 of

14 schooven die tegeneen rechtgesteld staan op den akker

cm te droogen. Het koorn in mandels zetten. Die mandel

ligt omgewaaid. « Ende alse de mandelen in zyn ghevoert,

so heeft sy de rakinghen daer de mandelen op stondcn. >

(Geuds Charter-boekje.) « Een jeghelick is schuklich ten

Oughst sijn graen gepickt ligghende, te stellen in thiende-

Mngen, mandelen ofte ander hoopen naer costumen, aleer

hy sijn graen mach wech voeren. > (Cost. v. Aelst.)

— In middeneeuwsch 1. inandida. « Debet fructus prati,

dnm defalcati fuerint, in mandulas, et fenum in cumulos

poniadjuvare. »(Gends charter-boekje.)

— Dit woord hoort men veel in 't L. van Aalst , bij de

West- VI. zegt men meest Stuilc. Zie aid., 2° art.

MANDELEN, matidelde, gemanddd, b. w. Bij landb.

In iiiandcls zetten, anders gezeid Stuiken. De schooven

mandelen. Het gemandelde koorn. « Item es de praterye

schuldech te wachtene 'c cooren ende de evene ende die

andre vruchten staende up dien cauter, so dattere ne ghcene

schaede ne ghevalt tote dats al inue es ; ende te mandaUne,

ende tc vorkene de scoeve op den waghen. » (Gends charter-

boekje.)— Xiet te verwarren met Mantelen.

MANDEWERK, o. Gewist is mandewerk, z. GEWIST.

MANE, v. Zie M.-iAN, i" en 2".

MANEBALKE, ra. en v., MANEBASSER, m.,

zie jiiAANii-.

, MANELOOP, m. Zie 1LV.\NLOOP.

MANEN, en met verachting MAN! (zie -en), m.
Moivlicg, maanschijter, moiiche blcite, mouche a viande. Ik

hoor eencn manen in de keuken rondvliegen. Er heeft een

manen op dat vleesch gezeten en er zijne maantjes in geleid.

— Ook de larva van de meivlieg ; doch in dezen zin beter

Maan, m. Zie aid.

MANEN, miiande (w vl. ook maandege, zie imperfect),
gemaaiid, b. w. Outbieden, noodigen. lemand naar eene

begraving manen op gestelden dag en uur. lemand naar
cene vergaring manen. Hij maande mij naar zijn huis om
die zaak te vereiTenen.

— Aaiimanen tot betaling. « Den muldenaer is piofyte-

lyker gedient als iemaut anders, want hy en geeft noyt geld
aen den genen die den meesten arbeyd voor hem doet, en
word ook nimmermeer om geld van Axe gemaent. » (F. Van-
den Werve.)

— Bezweren, door bezwering verdrijven, fr. exerciser,

conjurer. Den duivel manen. Den duivel in de roode zee

manen. Dc rupscms van eenen fruitboom manen 'aflezen).

De aardvlooien manen van eenen vlaschaard. Th. van Heren-

tals zegt Bemanen : « den duvel bemanen ende bezweren »

in 't doopsel exorciseeren. — Zie ook af-, uit- en weg-
1L\NEN.

— Ten Kate denkt dat Manen in den zin van fr. exor-

ciser verouderd is : bij 't Vlaamsche volk bestaat het nog
overal, hoewel er veel bijgeloovigheid mede vermengeld is.

-MANEN, z. Af-, Op-, Uil-, Wog-.

MANEVET, o., MANEVISCH, m. Zie .\l\.\.nv-.

MANHOOG, adj. Zie manshoog.

MANIER, V. Zweemsel. Ik heb maniere van de
koortsen of van koorts (ik voel zoo lets dat aan koortsen

geljkt). Hij heeft lijk maniere van typhus. Dat bier is lijk

maniere van verschaald. Hij is lijk maniere van zot.

MANIERIG, adj. Manierlijk, gemanierd, h.foli, civil.

Manierig zijn. Mauierige kinderen. « Weest oock alsoo heel

luanicrigh in 't huys en op de straet. » (B. Vanhaeften.)

MANIPEL, m., klcmt. op «/. Sieraad dat de priesters,

de diakens en subdiakens aan den linkeren arm dragen binst

de H. Mi% fr. mat- iptite. De manipel is van dezelfde stoffe

gemaakt als de stool en de kasuifel. « Die manipel, die de

priester heeft aen sijn lincker hant, beteekent dat zeel daer

sijn gebenedide handeu mede ghebonden wareu. » (Claes

Zegers.)

MANK, adj. — Met krepelen leert men mank gaan,

zie KREl'ELEN.

MANKEMENT, o. Gebrek, mink, verminlciug, iets

dat de volkomenheid verhindert. Een mankement aan 't lijl

(b. V. eene breuk, fr. Iiernie). Dat peerd heeft een manke-
ment aan den voet.

MANKEN, mankte (wvl. ook tnanktege), heb gemankt
(fvl. i-mankt), o. w. Mank gaan, fr. baiter. Hij mankt een

weinig. Een peerd doen manken.
— mankeI'GOT, m. Hinkepink, iemand die mank gaat.

— XL\NKEK, ra. jNIaukepoot, kreupelaar, fr. boitciix.

MANNETJES-ZONDAG, m. Zie ouder sluiter-
•rjESDAG.

—MANNIG,z.Een-.

MANSARDEDAK, o. Gebroken dak, fr. toil brise,

to it it la marisarde.

MANSDIK(bij 't volk matisdikte, zie onder -DE), adj.

de grosseitr d'homme.

MANSELAAR, ni. lemand die traagzaam voortwag-

gelt, die al slingerende gaat op zijn gemak. Het is gelijk een

manselaar. Ziet gij dien manselare daar gaan?

MANSELEN, {mansclde, gemanseld), b. w. Mutsc-
maleu, schikken, regelen, bereiden, fr. arranger. Hij wist

de zaak te manselea dat iedereen voldaan was. Zij hebben
dat te samen gemanseld om mij te bcdricgen. Ik z;d het wel
manselen dat het goed iiitvalle. De diplomaten hebben den
vrede gemanseld tusschen de twee landcn.— Zie mi.vselen.

— o. w. Traagzaam voortwaggclen, op zijn gemak gaan
al slingerende met armen en lijf. Hij kwam daar gemanseld.

Ilij ging al manselende. Hij manselde naar huis. Ziet gij
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hem daar mansel.n in de straat? Het wordt raeest gezeid

van iemand die lang is van gestalte. — Ook Lulsebalieren.

>LVNSE1J\G, V. Scliikking, beraming, fr. arrangement.

Zijne manseling gelukte niet.

MANSHOOFD, o. XIanspersoon. Het was een nians-

hoofd. Wij waren met twintig manshoofden. Het zijn maar

de manshoofden die soldaat moeten zijn. FIct zijn er vijf

van de rooversbend- gevangen, drie manshoofden en twee

NTOUweiiamen. <i Een bastaerd, wesende oudste naeste

mans-hooft, wordt g >prefereerl voor gclroude jonger van

jaren.oftvrou-persoonen oudei van jarcD... Ende diesgelijcx

ist van vrou-per^oonen, daer geen mans-hooft ^n is... »

(Cost. V. Cortr. XV, 35.) « Elide by ghebreke van mans-

hoofden in ghelijcke graden, op d' outste vr uwe, ende

indiender geen kinderen en sijn, op de necfkens, prefereren-

de van gheUjcken d' mans-hooft voor de vrouwe in ghelijc-

ken "rade, sender anschauw te nemen weder 't selve outste

ende habeUte mans-hooft gecorameu is van mans-hooft

ofte vrouwe persoon. . » (Cost. v. Ninove, ui, 8.) « Item up

den 17''" '•ich id April, anno 87 (1487). doe waren twee

mooren tSinte Donacs in Brugghe, ende die ontvangen

tkerstendon., ende thelighe kersten ghelove, hover de vonte,

tes te wcter.e, dceu^n was een manooft, ende dander was

eene vrau'.vcname. . . » (Kr. v. Br.)

Dit w., even als vroiru:cna)ne (voor vrouwspersoon),

is dageUjks ..-tbruikt ia Fr.-VI.

MANSHOOG (bij 't volk manshoogde, manhoogde,

zie onder -D ;, adj. en bijw. Zoo hoog als een man, fr. de

hauteur J'h Miime,

MANSLANG(bij 'tvolk manslangde, mannelangde,

zie onder -he), .adj. en bijw. Hetzelfde als Manshoog.

MANSVEL, o. G-of gespierde vrouw, dragonder, fr.

virago,

MANSWERK, o. Bij schoeraakers onderscheidt men

manswerk en vroinuwerh : manswerk is schoeisel voor

mannen, vrouwwerk is schoeisel voor vrouwen. Die mans-

werk makcn Uecten mans-ioerkers; die vrouwwerk maken

vroii-iVU'crkers. Er zqn manswerkers die geen vrouwwerk,

en vrouwwerkets die geen manswerk kunnen maken.

MANSWERKER, m. Zie m.\ns\verk.

MANTEL, m. —Male of mantel, zie MALE.

—MANTEL, z. Kaaf-, Kap-, Schouw-.

MANTELEN, mantclde, gemanteld, b. w.Bij landb.

Wander do schooven op den akker gebonden zijn, stelt

men ze ii. stuilcen if mandels, d. i. in hoopjes van omtrent

12 of 16 sch 5oven, te weten 8 of 10 schooven te samen met

de au-.ven omhoog, en d.iarboven drie of vier schooven met

de auwen nederwaorts bij wijze van eenen mantel die de

graanauweii der rechlstaande schooven tegen den regen

beschut : deze laatsle werking heet Xlantelen. Eenen sluik

mantelen. Het koorn staat gestuikt en gemanteld. 't Wordt

ook gez-'iJ van al andere akkervruchten die men aldus in

hoopjes of mijten zet en met eenen strooien mantf 1 om-

kleedt. i^ oolzaad of erwteu mantelen. — Niet te verwarren

met ManJelen.

o. w. met liehben. In 't schoeljespel. Vragen om te

S'lclea nadat er reeds een gevraagd heeft.Die manlelt waagl

d'ubbel meer dau die vtaagt, b. v. de eerste vraagt voor vijf

centiemen, de tweede mantelt voor tien centiemen. Is er

een derde die opmantelt, 't is voor twintig centiemen.

—MANTELEN, z. Op-.

MANTELHOUT, o. Een sleunbalk onder .lan den

mantel eencr schouw, rustende op de slandtlijUen, en ge-

meenlijk geborgen achter het kaaflierd en den oniloop.

« Den schoor-sleen is niets anders als den steen die bn\en

op de tweeschanken of schranken van den heird rusten

den mantel van de schauwe draegt ; het selve ding heet

;

Manicl-hont, als het in plaets van steen een langstuk luau

is. » (Vaelande.)

MANTELINE, v., klemt. op //. Yrouwenmantel die

van op de schouderen neerhangt tot aan de voeten, en voor-

zien is van eene kap die men over 't hoofd kan trekken

Eene manteline dragen. Zij deed hare manteline affi/aan.

In hare mantelice geborgen.

'k Sagh wel aen de mantelyn

Dat het moest de moeder zyn.

(L. Vossius.)

— In veel gew-esten vetstaat men door Manteline slechts

den katoenen vrouwemantel dien de geringe of de arme

vrouwlien dragen. Is de manteline van l.aken, dan zegt

men daar Mantel.

MANTEN, m. Is bij 't volk een eigennaam, 1. Aman-

diis.

— Manten en Ka/le, namen van eenen vent en eene

vrouw die in ijzer verbeeld stonden op den ouden beiaard

van Kortrijk : Manten sloeg de uren en Kalle de halve

uren. De Franschen hebben Manten en Kalle gestolen en

naar Dijon ver\oerd waar zij thans nog staan.

— Oiereeniomen lijk Manten en Kalle, zeer wel over-

eenkomen, fr. s'accorderfort bien. Zij komen overeen lijk

Manten en Kalle.

— Manten tegen Kalle slaan, knoezelvoeten, de kn-ie-

zels tegen elkander stooten in 't gaan.

MANTOOIEN, z. Tuite-. Vgl. -^L\TOOIEN.

MARANKEL, MARONKEL, MARANTSEL,
o. Verha.->1 zonderslol of /in, ongerijmd verdichtsel, dwaze

leugen.Een marausel vertellen. IJlhoofdigc zieken doen

veel marankels uiteen. Het zijn al maiankels. Die zot slaat

vreemde marankels uit. Zij vertelde daar een geheel ma-

rantsel waar ik kop noch steert aan zag. — Ook Ramantsel.

MARBEL, MAARBEL, MERBEL, o. Manner-

steen, eng. marble, fr. marbre. Wilmarbel, zwart marbtl.

Een vloer in marbel leggen.

m. Marmel, marmeren bolletje om mede te sj"
'

fr. bllle, chiqiie. ilet de mavbels spelen. — Verder>

een bolletje in ivoor of glas. Een glazen marbel. Mai

zijn geen knikkers, want de knikkers zijn van pota.arde, en

gemeenlijk minder.

-MARBEL, z. Speel-.

MARBELEN (wvl. ook .MARBELT, zie knM, adj. Van

niarmer, fr. Je marbre. Eene marbelen tafel. Een marbelen

autaar. Een marbelen zerk.

MARBELEN, marbelde, lub gemarbeU, o. w. Met

de marbels spelen. De scholieren marbelen in het zand.

Geern marbelen. Geld winnen of verliezen met te marbelen.

b. w. Marmeren, eng. to marble, fr. marbrer. E' :
'i

muur marbelen. Gemarbeld papier.

MARCOU, MARCOUSZEER, o., klemt. o;
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Eene kwaal, anders 00k Koningzeer geheeten, fr. ccrouel-

les. Hel marcou hebben. Hij weet van 't in^rcouszeer.

« Ghequelt zijncle vande ziektc van S. .1/(7/yo/^ »(C.Vrancx.)

— Dus getiaamd omdat men Sint Marcou (Marculfus)

voor die kwale gaat dienen.

MARE, V. Xachtmerrie, fr. cauchemar

.

— ]'an de mare bereen zi/n, woidt gezeid van iemand

die in den slaap schier versniacht als woeg er een berg op

zijne borst. Die 's avonds al te veel eten, worden 's nachts

somwijlen van de mare bereden.

— Wordt ook gezeid van den Stengel , den tak of de

vnicht van een gewas, waneer zij bij geval platgegroeid zijn,

also! zij ergens tusschen gedrukt hadden geweest. Een

pompoenen Stengel die van de mar^.- bereen is. Om van de

mare niet bereen te worden, bergt de bijgeloovigheid in

't bed een elzen takje dat van de mare bereen is.

— De mare zoeken. Eene zoogezeide tooverkunst om te

achterhalen wie den voorgaanden nacht van de mare is

bereden geweest.

— Houd It op de beenen, zoo wordt gij van de mare

niet bereen^ spreekw. Beweging en arbeid voorkomt vele

kwelliagen, men moet om eene kleene o passelijkheid zicb

niet te bedde leggen, men moet op zijne hoede zijn, enz.

— Gerucht, nieuws. Zie M.\AR 2".

—MARE, z. Kok-, Kokke-, Nacht-.

MARECHS, MAREKS, bijw. Maar rcclit,. Zie onder

RECH rs.

MAREEKELEN, mareekelde, hebgemareekeld, o. w.,

klemt. op de schcrpl . ee. Moortelen, deefelen, pleien, door

eene slijkstraat treden of in ecnen natten akker arbeiden,

fr. pataiiger. Wij hebben daar moelen mareekelen. Ik ma-

reekelde in den modder tot boven de knoezels. Ik maree-

kelde altijd maar voort door de slijkstraat. De werklieden

mareekelen op het land. Hel gaat niet om te werken als

men zoo moet mareekelen. — Dit woord hoort men veel

langs Ruisselede, Caneghem, Oeselghem, enz.

— MAREEKELING, V. Het is gelijk eene mareekelinge;

het is eene ware mareekelinge (zegt men van eene vuile

slijkstraat), fr. e'est tin margotiillis.

— MAREI, z. Kaas-, Kas-.

MAREIS, bijw. Zie rechts.

MAREKS, bijw. Zie il\rechs en rechts.

MAREL, 111. Zie m.\.\rl.

MARELEN, b. en o. w. Zie ma.\rle.\.

MARELPUT, m. Zie m.^arlput.

MAREN, iiiaarde,heb gemaard,o. w.Het woord maar
dikwijls herhalcn. « Dat is nog al de moeite weerd, be maet-

jes? Maer, maer, maer! 'tis spytig dat er daeraen zoovecl

te maren valt. » (***)

MARENKS, MARESCH, MAREST, bijw. Maar

rechts. Zie onder RECH is.

MARIAGEN (uitspr. mariaaizen), o. w.Zic ruitEREN.

MARIASZWEERD, o. Soort van lisch dat in de

hoven gekweekt wordt, gladiolus Byzantiniis Mill.

MARIEN, mariiie, heb gemarid, o. w. Hetzelfde als

Morrcn, fr. murmurer. Men hoort het in de tantol. karien

en marie'n, d. i. korrcn en morrcn. Ik hoorde daar noch

karien noch marien (ik hoorde daar geen leveude ziel, 'I was

er doodsch stil)

.

— MARIJN,/. R00ZC-.

—MARIJNE, /. Xante-.

MARILLIE, MARILJE, v. Zie .makillie.

MARINKELKUIP (wvl. maritnkei.kui'E, zie ixn

en TJi), V. Worilt d.igelljks te Brugge gcbruikt in den zin van

Ir.de'bine, miserr, d. i. ellendige loestand, groote verlegen-

heid, armoede en nood. In de marinkelkuip gerakcn, fr.

totnber dans la debinc. In de marinkelkuip zijn o/'zitten, fr.

etre dans la debinc. In de marinkelkuip blijven, fr. rester

dans la debtne. Uit de marinkelkuip geraken, fr. sortir de

la de'bine, de la misere,

— Het wordt meest gezeid van dezen die in armoede en

nood zijn ten gevolge van ziekte of andercii tegenspoed; van

iemand die 't al verkwist en zoo door zijne schuld tot

ellende vervalt, zou 't men niet licht zeggen.

— Vgl. fr. etre dans le pe'trin^ etre an berniqitet.

— In den Inventaire analytiqw des chartres ct docu-

ments appartenant aiix archives de la ville de Gaud, par
Prudent van Diiyse (3' livr. 1857) vindt men eene '. Ordon-

nantie van de rootverwers ende morynkelacrs » waarin het

hun verboden wordt « gebloudc lakencn te redene met

coperloot, galnolen ende briselte ^ (fr. bots de Bre'sil), en

waarin verordend wordt dat « de voornomde rootverwers

van nu voorts een verscheiden let zullen zyn ende blyvcn

van de morytikelaers. » P. Van Duyse vertaalt roodverwers

en morynhelaers door fr. teintttriers de drops rouges et

teinttiriers de drops en d'autres couleuis. (zie R. d. H.
VI, bl. u.) — In de« Ceuren v. Rousselaere » vindt men
moreyt (moreitkleur, spaansche verwe morado gen.'.imd),

en in de » Cueren van de wevers v. Bni^e » lakcne morey-

den (in moreitkleur verwen).

— MARTST, .'.. *Niew-, Nieuw-.

MARK in 't land van Aalst ook Mork), o. Hetzelfde

als Merg, fr. moe'lle. Het mark van beenderen, van boomen,

van planten.

— Sanieiist. Markbeen, Markpijpe, Ruggemark, enz.

MARKT (uitspr. mart, even als tnt voor inht, kulte,

voor kiilkte, tente voor tenkte), v., fr. marche'.

— Markt doen ?net iemand, aan hem koopen of verkoo-

pen. Gij vraagt te vee!, ik kan met u geene markt doen.

— De maikt doen, naar de markt gaan om den wekelijk-

schen \oorraad te koopen of te verkoopen ,faire ses achats

ou ses ventes. De oudste dochter doet de markt. Zij is de

markt gaan doen. Zij heeft nog hare markt niet getlaan. De
boerinnen doen de markt als zij naar stad gaan boter, eiers,

enz. verkoopen; de keukenmeid doet de markt, als zij

visch, groensel enz. gaat koopen .— Meer bepaaldeliji; zegt

men in denzelfden zin : de botermarkt doen, de graanmarkt

doen, de groenselmarkt doen, enz.

— Ten einde alle marktcn iijn, ten einde alle middels

zijn, niet meor weten van wat hout pijlen maken, fr. etre a

bout de ressources. ,< Dat hij I'enden alle marten, naar

't oudmanhuis was getrakeld . » (K. Callebert.)

— De hennen leggen daar al met htinnc steertcn naar
de markt, zie HEN.
— Doening die meer of min belachelijk en dwaas is.

't Syn hier ook al sulke markten :

Men gelooft aen toover-parten

En het is al beuselry. (Vaelande.)

— Kil. zegt : « Marckt in compositione actionem, fre-

quentiam et conventum significat: ut beusel-mcrckt, nugie;
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\oop-meT]it,jyfgiit:>:s concnrsiis; Armc^-mzTcVt, frfquens
cornpotatio ; tronw-vno^ckt, nuptis:; brabbel-meickt, nichel-

meicUt, kijf-merckt. » Voegdaarbij Lachmaikt, (r. plnisan-

terir, Tjoolmarkt, fr. caducite, Sleurmarkt (Alg. VI. Idiot.)

cii l\ifl';lmerkt, (Id.)

— MARKT, z. Beuzel-, Garen-, Groensel-, Laken-,

Leiite-, Leure-, Oudeleure-, Prondel-, Slunse-, Tjool-,

Viscli-, \'riendag-. Voeg er nog de volg. bij van Kit. hier-

boven vcrmeld : Beusel-, Brabbel-, Drinck-, Kijf-, Loop-,

Ruchel-. Troiiwmcrkt; en Sleur-, Taffelmerkt van .4Ig.

]'!.Li; '.

— MARKTDAG, z. Prijs-.

MARKTEN (uitspr. marten), markte, heb gemarkt,

o. w. Up de marktplaats koopen of verkoopen, (r.fairc

ses r.chats ou ses ventes. Zij is gaan markten. De een is he-

henligor om te markten dan de andere.

— Ook b. w. Zie de Wdb.

— MARKTERIJ, z. Lach-, Lache-. Vgl. martf.rie.

MARKTHEMDE, o. Hemde dat men op de niarkt

koopt.

MARKTKANTJE, o. Smalle speldewerkkant die

iodircen maken en koopen mag, anders Looperlje genaamd.

De marktkanten worden onderscheiden in vele soorten die.

elk eenen naam dragen volgens het sieraadje dat erin gewerkt

IS, b. V. phthne, slunse, geernaar, Utchtballetje, paster-

hoedje, kla-oerbladje, nicrktn, sleksken, krikke, visclioogsken,

hladjes, pintiekens, boone, boUetje, twecbol, vapiirtje,

zangsken, enz. Eene kant, die geen marktkantje is, heet

Patroonwerk.

MARKTKOUS, v., mv. marktkotisen. Kousen die

men op de markt koopt.

MARKTSCHOE, m., mv. marktschoe'n. Schoe'n die

men op dc niarkt koopt.

MARKTWERK, o. Schoe'n en kleedingstukken \xr-

\"cerdig<l (1111 <ip de miirkt te verkoopen.

MARKTWERKER, m. Schoe- of klecrmaker die

i;i3rklwerlc verveerdigt. De marktwerkers zijn meest lieden

.li ' niet veel van 't ambacht kennen.

MARLE, m. ZieM.\ARL.

MARLEN, marlde, heb getiiarld, o. w. Hulp voor

weerhulp geven, malkander helpen. Wordt gezeid van twee

landbouwers die wederzijds elk op zijne beurt huu pcerd

of hunne peerden leenen om den akker te ploegen, den

"cgst in te menneu, enz.

— In somniige gewesteo zegt men Maarlen, in andere

Morlen, in andere nog Marwen, Merven en Mervelen.

MARMINNE, v. Iletzelfde als Meermin, fr. sirene.

— Windwijzcr die den vorm heeft ^an eene sireen, fr.

n\uictte qui repre'sente ime sirene. De manninne boven

;
ccue windmolen, « Van gheschUdert thebben met olye-

'
1 wo de marminne van het toneken vanden lantshuuse

• ii'ic daer naer dobbel vergult. » (Rekenynghe van Veurne-

Ambacht, 1598.)

—MAROL, z. Kaas-.

MAROLLE, V. Watervogel nog zoo groot als eene

musch, zwaiiachtig van pluiraagie, nestelende in het riet,

minder dan de waterhoen maar beter ter vlucht, fr. morelle

d'Europe, 1. fnlica atra. Het vleesch van de maroUen is

taai en heeft eene goorsmaalc.

MAROLLEKAAS. KAASMAROL, m. Soort van

fransche kaas die geraaakt is tc MaroUes, een dorp in

't departement van 't Noorden, fr. frontage de MarolUs,

of enkelijk marolles. Goede marollekaas, fr. dti bon ma-
rolles.

MARONKEL, o. Zie marankel.

MAROTTEN, marotte, heb gemarot, o. w. Zijne

koeieii op eens anders gras drijs'en . — Van fr. Tnarauder.

MARRE, v. Kaffigruis, fr. marc de cafe'. Arme lieden

maken kaffi met de marre die zij van de keukenmeid der

rijke lieden krijgen. — Vgl. Moer (van wijn, enz.)

MARSCHGANG, m. De gang van een marcheerend

of optrekkend leger.

— Wordt als bijw. gebruikt in deze uitdrukking : hi/

ging marschgangvoort, d. i. altijd voort, zonder staan. Ik

had schoon hem na te roepen, hij ging hij maar altijd marsch-

gang voort. Het regende en het waaide, maar hij — altijd

marschgang voort.

—MARSEELEN, z. Prijk-.

MARSEERINGfE, v. Bij timmerl. .\fmindering van

den smalsten kant eener ernte. Om eene ernte of pinne (fr.

tenon) te maken aan een stuk hout dat breeder is dan dik

(b. V. eene plank), verdunt men het uiteinde met het aan"

zijne vier zijden wat af te zagen of af te beitelen ; mi, de

twee breedste zijden van de ernte heeten schoeringen, en de

twee smallere heeten tnarseeringen , waarschijnlijk van

't fr. c'rnargcr, den ra-id afsnijden.Er zijn ernten met schoe-

ringen aleen, zonder marseeringen. Eene marseeringe

maken, vermeerderen. De ernte past niet goed in het gat, go

moet de m.arseeringen nog wat afschaven.

MARSRANK, m. Zieonder SCHEER.\?JK.

MARTEEL, m. en o., met den klemtoon op de

scherpl. ee. IJzeren hamer wiens steel dient om het harnas

ofde voleie op den dijsel te vestigen, anders ook Dijselha-

nier geheeten. — Niet te verwarren met de Armeelspil.

MARTEKO, m., vklw. martjcko en martekooije.

Aap, scheminkel, fr. singe.

Tscheraijnckel, twelck moeste zyn n.aectheyt tooghen,

L«yde den Vos voor ooghen

Van zyn steert hem wat te deelne t' zijuder noodt.

De Vos ontzeyt hem, Martico bleef achter bloot.

(Ed. De Dene.)

— In Vlaanderen is Marteko gemeenlijk Een jougaapje,

een apejong. Een aap en een marteko.

MARTELAAR, -LARE (wvl. ook -LfiRE), m.

lemand die, metgrooten tegenspoed, veel moeite en pijne-

lijUe pogingen doet om door de wereld te geraken. Hij

heeft geheel zijn leven een arme m.artelare geweest. « Is

dat gy niet veel en verliest, soo «n winde (wint gij) ook

niet veel, g\- blyft martelaer sonder iet te konnen opste-

ken, het is al dat gy kont door de weirelt geraeken. » (F.

Vanden Werve.)

— Een wafel die geschonden of mismaakt uit het ijzer

komt. Als moeder lukken bakt, de martelaars zijn voor de

jougens, die ze seffens opeten

.

I
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MARTELEN, maitehi,; heb gemarteld (fvl. imar-

teld), o. w. Met geweH armen en beenen rotien om ergens

uit of door te geraken ; met pijnlijke poginf; en moeite iets

venichlen. « AIs men nii wel versekcrt is dat het peerdt

niet ontbinden. roeren ofte w7/-/c/f«enkan.» fjac. Desraet.)

Hij heeft zoo moeten niarlelcn om door de slijkstraat te

geraken. De voemian heeft zoo gemarteld om door de

sneeuw te rijden. Marlelen en klamvieren om door de we-

reld te geraken, om zijn droog Ivood te winnen. Die arme
wedmre heeft veel jaren gemarteld, altijd hekommerd om
hare kinderen het noodige te verschafFen. Hij lag in <lcn

vloer te martelen en te klamvieren van de onvcrdragflijke

(liin. — Vgl. MOORTELEN.
— Tn 't Land van Aalst zegt men ^^ertelen, Jlerlelaar.

MARTELIE, >;., klenitoon o]i /,-. Verbasterde vorm

van Matt-rie, vof.r Etter ;
2" van Model cm te leeren schrij-

ven in de scholen. fr tundcle d'e'criture. De mcester gaf aan

elken scholier cenc martclie. Eene martelie naschrijven.

MARTERIE, z. Lach-, Lache-. Vgl. markterij.

MARUL(LE, V. De naam van Manillen wordt gege-

ven aan de zusters of nonnen die anders ook Maricolen

heeten 1. Marico!a\ d. i. Dienaressen van Maria. De Ma-
nillen dragen een brninacluig klecd en eene falie over

*t lioofd . Zij houdcn scholcn om de meisjes te onderwijzen

en ze te li-eren naaien en speldewerken . « By Marol/e of

by BeggjMi. •> {Vaclande.)

— In eonige plaatsen te lande gccfl men dien naam aan

eene gndvruchlice doclilor of kwezel die de kinders onder-

wijst be/oTiilerliik in de christelijke leering. Te school gaan

bij dc >r.inilk' van de gemeente.

—MARULLEN, z. File-.

MARULLIE, MARULJE, MARILLIE, v., zon-

der niv. Het/clflc als het eng. mnriain. d. i. sterfle, be-

smcttclijke ziektc onder de dicren die 't een na 't ander

doodgaan. De niarullie is in niijne konijnen : 't een ua

't ander steekt de nioord.

— Fig. zegt men De manillii- sit er in, oiDepe^t zit

er in, om een walgelijken stank aan te duiden. Het stinkt

lijk eene niandif . Het is de marulje.

—MARUNTE, z. Tninte-.

MARWEN. '. w. ZieM-^RLEN.

MASCH, ». Zie massche, jlvasch.

MASCHEN, maaschte, ffftnaascltt, b. en o. \v. Eene

scheurof gal van eene kous of van ander maaschwerk dicht

makeii mol de maasdinaalde, fr. remmaiUer. Kousen

maschen, fr. rcmmaillcf drs bas. Zij kan goed niaschen.

Er is mecr kunst in het inaschen dan in het stoppen.

Stoppen gaat S]ioediger voort dan maschen, maar hetgeen

gestopt is, is zoo schoon niet al~ hetgeen gemaascht is.

— Ilet kunnen tnaschrti, hit kiinnen ophalen. Die wa-

gen is te zwaar gelaan : de pecrden kiinnen 't niet maschen.

— Ook Masschen.

*MASIER, MASIERGAT, l>ij Kil. en andercn, zip

MAZIEK

.

MASKE, v, Hotzclldc als Massthe, maas, fr. maill,:

Eene maske van de net . De masken van breiwerk.

— In do eene j">laats zegt men maske, niaskelen, inaske-

ren, in de anderc massc/te, massckeleii, masscheren.

MASKELAAR, MASSCHELAAR, in. Zie .v.vs-

KEI.IEK.

MASKELIER, m., klemt. op Her. Erjiel, mannetjes-
ecnil, waanl, fr, cmiard.

— Men zegt ook Maskel.aar, Masschelaar, met den klenil,

op was.

MASKUIZE (wvl. M.'\.SKCZE, zie ui), v., klemt. op

hi:. Ongelnk, ongeval, letsel, beschadiging, hetgeen de

gaafheid van iets wegneemt, fr. 7nalhciir, accident. Ge
meugt dat kleed voor half geld hebben, omdat er eene

masknize aan is. Die boeken zouden duurder verkocht

worden, dat er geene maskuizen op waren. De wijnsteker

moet eenige centiemen te meer winnen op elke flesch,

omdieswille dat er nu en dan breken ; zoo ook andere

koopliedcn en winkeliers, die andere maskuizen hebben,

moeten ook iets te meer winnen bij elken verkoop.

— ri< denk dat ons tnasknize misvormd is van fr. me'chef

[A. i, mnlheiir, fdchense cwentiire ; van het ww. mecfioir,

d. i. nte'sarriver, arriver malheur, mal reussir) ; bij onze

vorige schrijvers meschief : » Doe ghebuerde een groot

messdiief van ghevechte. » (Kr. v. Br.) « Doe ghebuerde

een groot messciiie/ van een huis dat inviel. > (Id.) « Doe
was groot mes:kief -van brande in de huyzinghe van Pieter

Taelman, God almachtich ghttenedyt wil ons ende elcken

beschermen voor dat nressc^iief ende voor alle meschie^'en. »

(Id.) « Int jaer daer naer, zo verbarnde meest gheel die

stede van S. Omaers, by tvier van meschieve. » (N. Des-

pars.) — Nogtans zie MESUIS.

MASOEFEL (wvl. masoufel, zie ou), v. Een naam
dien de spelende meisjes te Brugge in 't volgende liedje

gebruiken :

Vanwaar komt gij getreden,

Masoefel ! Masoefel

!

Vanwaar komt gij getreden,

Masoefelke ?

Ik kom van onder de aarde,

Masoefel! Masoefel!

Ik kom van onder de aarde

Masoefelke.

Wat hebt gij daar al meegebracht,

Masoefel, Masoefel!

Wathebtgij, <-ff3.

Een mandetje met taarten,

Masoefel ! Masoefel

!

Een mandetje, enz.

— Elders zingt men Bntnellc :

Vanwaar komt gij getreden,

Brunelle gezelle

!

Vanwaar komt gij getreden,

Brunelleke ?

Ik kom van onder de aarde, enz.

A\'al hebt gij daar al meegebracht, etiz.

Een panderke met franschen, em.

— Masoefel is ook een spel, anders Blindekalle genaamd,

fr. coHn-jnaillard,

MASSCHE, V. en ook MASSCHEL, m. M.>asch,

inaas, fr. maif/e, De masschen \'au ccnc net.

— Steek van breiwerk, fr. maille.



^fAS — 590 MAT

— Schakel of schalm van eene keten, fr. chainon. De

masschen van eene gouden halsketen. De masschen van

eene ijzeren wagenketen. Er is eene massche gebroken. Een

peerd twee of drie masschen bate geven (zijne trekstrengcn

twee of drie schakels verlengen).

— Lossc massche. Zie LOOS.

— In de eene streek zegt men Massche met eene korte

a, in de andere Masche met eene lange a.

*MASSCHEL, bij M. Lambr., zie iWsscHER.

MASSCHELAAR, MASKELAAR, m. Manneijv.-s-

eend, waard, crpel. — Zie maskelier.

MASSCHEN, maschtc, gcmascht, b w. Zie maschen.

— Hct kiinncn masschen, het kunnen halen, het meester

kunnen, het machtig zijn. Dat werk is te zwaar en te lastig :

hij kan 't niet masschen. Die smoortabak is al te sterk : lU

kan hem niet masschen. Xeem zooveel spijs op uwe teljoor

niet : gij zult het niet kunnen masschen. Mijn peerd kan

't niet masschen nevens 't uwe. — In dezen zin hoort men

somwijlen 00k Massen en Maschen.

MASSCHER, m. Zwartsel van rook, anders 00k Grijm

of Grijmsel geheeten, fr. noir dc fumee. De masscher van

eenen pot.

— Graanziekte anders ook Grijmte of Lugge genaanid.

— Masker, grijns, mom, fr. masque. Eenen masscher

chagen. lemand zijnen masscher aftreklien .
a Boosheyt van

buyten wat vercietlvckt ende ghepaleert met den masscher

van deugden. ^ (A. Debuck.) — Ook Masschel : « De

ongheloovighen gingen in masscheU oft mommerien. .

(M. Lambrecht.) — Te Iper zegt men Mosscher.

MASSCHEREN, masscherde, gemasscherd, b. w.

Met masscher of Grijmsel zwart maken, fr. machurer,

noircir. Zel de ketels op den vloer niet, zij zouden hem

masscheren. De schoe'a masscheren (zwartcn met grijmsel

dat men van de polten met eenen vochtigen of vetten bor-

stel afwrijft, bij gebrek aan blink).

— Spreekw. Men wordt niet gemasscherd dan ran

eenen zwartcn pot, men wordt niet belasterd dan van

iemand die zelve niet deugt, men wordt niet vuil gemaakt

dan van iemand die vuil is.

— o. w. Eenen masker ofmom dragen, fr. masgiicr. De

vastenavondzotten masscheren te Brugge. Hij heeft dit jaar

niet gemasscherd. Ik bekende hem niet omdat hij gemas-

scherd was. . De ghcmasschcrde ende vermomde groot-

heden des weirelts. > (A. Debuck.)

—MASSEEREN, z. Foeter-.

MASSEL, m. Erpel, masschelaar, maskelier, maiine-

tjes-eend, fr. canard.

— Masscll-rs :i/n plasselkcs, of Massclkcns tnaten plas-

sclkens, zegt men van kleene wolkjes die in groote menigte

hoog in de lucht zitten, omdat er gemeenlijk regen op volgt.

MASSEN, maste, gemast, b. w. Zie MA-SSCHEN. Ik

kan dat niet nLisseu

.

MASSEPEIN, MARSEPEIN, o. Amaudelbrood,

fr. masscpniii.

— Te Brugge lieet nien nog massepein hetgeen men

elders gemeenlijk j;/'ff?</a/;<; noemt. Zie sPECtJl-\TiE

.

MAST, m. Een lange pijn- of speireboom. Als men

eene stellagie maakt, plant men masten in den grond.

— Den mast klimmen, fr. monter au mat de cocagn"

.

MAST, m. 6p de soldij van iederen soldaat te voet of

le peerde, worden er dagelijks eenige centiemen afgehouden

tot betiling van zijne kleedij, schoeise! en wapening : de

som van die afgehoudene centiemen heet men den M.Tst,

r. la masse. Een soldaat die veel kleederen verslijtende, te

kort heeft in zijnen mast, meet dat te kcrt betalen, eer hij

afrckent, d. i. eer het tiende jaar na zijne inlijWng bij 't leger

om is (b. v. een milicien van de klas van 1861 rekent maar j

af in 1871). Zijnen mast opleggen, fr. apurer sa masse.

— Dit woord mast gaat nevens masse, gelijk kast nevens

kasse, en most nevens mos.

— \'andaar ook Opmasten voor Opmassen.

MASTELLE, MOSTELLE, v., klemt. op j/-

Rond koekjeuit blocm en melk gebakljeii, met een kuil ol

put in 't midden. Ontbijten met mastellen en kaffi. In vier

beten eet hij eene mastelle op. Eene masteUe betaalt twee

centen. 1 Loopt ecus naer het dorp, jougen, om zes mastcl-

, len, eu haestu weeroni. » (C. Duvillers.)

— Vgl. fr. gateau, oul. gasteau, gastel. Eng. viasl-
'-

^/-^(^(koekebrood). Kil. spelt morstelU.

MASTELUINEN (wvl. -lunen en -lu.ni, zie ui en

EN), adj. Van masteluin, fi". de meteil, Masteluincn brood,

eng. mastlin-brcad, mcslin bread.

—MASTEN, z.Op-.

MASTER, ni. Xoch gaster noch master, zie NL\.\STER.

MASTIAAN, MESTIAAN, m. Eigennaam, an.!

ook B.i5ti.i.-in (^ie E), voor Seba:.tiaan.

MASTICK. bij Surius, euz. Zie M.\ST1EK.
j

MASTIEK .MASTIJK (wvl. mastiik, zie onJer 1

-UK), o. Welriekende hars van den maslijkboom, fr. mas-

tic. « De Indianen brenghen niede menigherley gommen,

mastick, witten balscm. >, (B. Surius.)

Stopvcrw van de glazenmakers, fr. mastic. Maslijk

maken van krijtpoe Icr en olie. De ruiten in eene venster

vestigcn met mastijk.

MASTIJKEN (wvl. M-VSTIKE.N), mastijkte, gen

ti/kt, b. w. Met stopverw dicht of vast maken, fr. m-i.,:,-

quer. De ruiten mastijken.

—MASTIJKEN, z.Toc-.

MAT, v. Zie MATTE. J

MATBAK, m. Een lange houten bak waar men het

glas in doof maakt. Die bak hangt op twee ijzeren duimon

in evenwicht tusschcn twee schragen; men legt er het klaar

glas in, en kcizelgruis daarboven ; dan wiegt men den bak

op- en neCrwaart tot dat het keizelgruis, gedurig over hct
'

glas schuivcndc, er den glans van afgenomen heeft.

MATBOOM, ra. Zie matteboom.

MATE, V. Zie maat en de comp. aid

.

MATEKEERSE, v. Zie maagdekeers.

MATELIEVE, v. Madelief, ii. petite marguerite.

Reyn' Mateliezvkcns, Anijs,

Rooscn, lenetten, Akeleyen.

(B. Vanhaelten.)

MATEPANDER, m. Zie !iL^\Tr.\NDER.
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MATER, o. Geurigc plant, in de woordenb. Moeder-

kruid geheelen, fr. matricaire, chrysanthemum parthe-

nium Pers., chrysanthemum matricaria L. Mater en

tenkte worden gebruikt om kruidkoeken te bakken.

—MATER, z. \niende-.

MATERIE (in eenige strcken Martelie), v. Etter, eng.

matter. Er konit niet veel materie uit die wonde. <c De
/jiven zoo gebruykt zynde, zal bet verrot vleesch al in

materie vergacn. » (G. Simons.) « Men moet de koorden

bestrijcken met seepe, omdal sy le haestigher de Materie

^ >udei' trccken cnde alsoo de quacde vochtighcydt uylsny-

:;hen. > (Jac. de Smet, passim.)

MATJE, o. \\d\v. van Mat, fr. natte.

— wvl. voor Maatje, vkhv. van Maat, fr. compagjion

:

mesure. Zie kl.axkverk.

— bijw. Hetzelfde als Mat, fr. mat, d. i, gevangen en

verwonnen (in 't schaakspel).

— De jongens, die malkaar trachten te overtreffen in

't springen over eenen wijden gracht, in 't zwemnien door

een diep water, in 't tergen van bcoze honden, kortora in

't verrichten van iets dat moeilijk of gevaarlijk is, zeggen

van dezen die niet kan of niet wagen durft 't geen anderen

reeds voorgedaan hebben, dat hij matje is, dat hij matje

geleid is, dat men hem matje gesteken heeft, dat men hem
matje gesteld heeft, dat men hem matje gegeven heeft, enz.

— Dus nog : ik ga u matje stellen ; hij kan mij geen matje

leggen ; iemand matje zctten ; enz. — Als men enkelijk dat

Sjiel aanduidt, zegt men matjes doen, matjes geven, matjes

zetten, matjes dceleii, enz. in "t rav. zonder regimen : Willen

wij matjes deelen? Zij gaan matjes leggen. — Zie bleune.

— MATOOIE, z. Teile-, Tille-.

—MATOOIEN, zie Teile-. Vgl. ;,l\.\tooiex.

MATROL, m., niv. matrols, klenit. op trol. Appel in

den oven gedroogd (na dat hij eerst geschrood en van de

sluize gczuivcrd is geweost).

— Gekonfijte matrols, appcls in den oven gedroogd en

daama met suiker toebereid.

MATROTE, v., klemt. op tro. .Slordig vrouwspersoon.

Eene ouilo malrote. Eene matrote gaat onfalsoenlijk gekleed.

MATSCH, adj. Mat, moede, fr. fatigue. Moede en

m.itscli van werken, van rcizen.

MATSEN, malste, gematst, b. en o. w. Metsen, met-

^clcn, fr. iisi.onner.

— .\ll. M;itsenaar, fr. $na{on. — Zie Metsen, enz.

MATTE, v., meest matten, meerx-. Klonter, wrongel

SM\ iiielk, slrcnisel, fr. grumeau, caillehotte, maton. —
Meest ucbiuikt bij de Oost-Vl.

MATTE, v. De uit biezen gevlochten zate van eenen

slocl. Do matte van dien steel is verslelen, zij moet herbreid

worden. De katjcs klauwen geern aan de matte van deu

stocl.

MATTEBOOM, MATBOOM, m., zonder mv.

zijnde ecu collectief. Varieteit van den buxus sempeni-

rens L., bviksboom die maar een voet hoog groeit, en veel-

tijds de bloemperken in de hoven omringt en zoomt, fr. l>uis

<i parterre, biiis nain. Een voetpad met matteboom boor-

den. Malleboom planten.

— .M.UUOOMEX, adj. Van matboom.

Xemende een matboomen meyke

Sy besproeyt het droeWg lyk.

(Vaelande.)
— MATBOOMSTOK, m.

. . . schoone lepeb

Niet van eesen wilgen blok

Maer van schoonen mat-boom-stok.

rid.)

MATTEKOT, o. Bij huidevetters. Eene logic waarin

de versche huiden liggen tot dat zij, aan eenen zekeren

graad van verrotting genaderd, bekwaam zijn om gepeeld,

on dan in de boen gesteken te worden.

MATTESPORT(E, v. De riggels van eenen stoel

w aar men de biezen op vlecht die de zaat uitmaken, heeten

Mattesporten. — Zie ^L\TTE.

MATTRATSE, v. Zie .maltratse.

—MAUWE, z. Boon-, Horamel-. Vgl. -malue.

*MAY, bij Vondel, zie >1EI, 2".

MAZARINEKOEK (wvl. -K uke), of KOEKE-
MAZARIJN, of enkel MA2ERINE, v. Soort van

lekkeren podding uit bloem, eiers, buier, suiker en kanecle

gcmaakt. Te Poperinghe bakt men mazarinekoeken.

— Kramers heeft fr. mazarine, gebak van amandelen,

van contitiiren.

MAZEGAT, o. Luchtgat, smalle opening in den gevel

van eene schuur, in den muur van koei- en peerdslallen,

dienende om dt lucht te ver\erschen. Des winters stopt men

de mazegaten met stroodutsen, of men nagelt er eene plank

op. Dat mazegat is eenen grooten \-uist wijd en eenen voet

en half lang. Mazegaten hoog in den miiur. De mazegaten

vervangen de plaats van vensters. Vele mazegaten gaan

zigzag door den muur, om den tocht van den wind te

breken.
Stellinggat. De mazegaten worden gemconlljk toege-

raetst na dat het gebouw voltrokken is. In dc torens, enz.

ziet men dikwijls mazegaten waar de kauwen of andere

vogels in beeten of schuilen. Kijken lijk een idl in een

mazegat. — Zie stellinggat.

Het Al<r. J'/. Idiot, stelt Mazegat gelijk met Mozegat

dat de Brabanders gebruiken in den zin van ons Gootgat,

en dat Kil. verlatljnt door lavatrinteforamen.

MAZEN, b. w. Kadijzen. Wordtgehoord in : Ge moet

niet niezen, ge en g.iat niet mazen, d. i. ge moet er uwe

boontjes niet op te weeke leggen, ge moet niet denken iets

te krijgeu.

— L>it w. schijnt ovcrgenomen uit de Bourgondsche taal,

waarin men zegt b. v. me mazen grandige poen (d. i. wij

hebben veel geld).

MAZERINE, V. Zie m.\z.vri.nekoek.

MAZIER, MOZIER, m., klemt. op zier. ICleene nis

of indieping in de diktc van eenen muur, anders ook Kapel-

leken genaamd,/fn«/<-//a impervia in muro, pariete aut

foco, zegt Kil. Een \ierkantte mazier. Een mazier die van

boven spits toeloopt. Mijn gebuur heeft ongelijk van te

beweren dat die scheidsmuur aan hem is en niet aan mij

;

want dc mazieren zijn langs mijnen kant. « Men onderkent

ghemeenschap van murcn, by datter op oft in gevrocht is

met hout, anckers, hoornen, uytstaende stcenen, pilaerkens
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oft Jnunniers, xeynsteis oft iiiosicrcn vati over becde

zijden » (Cost. v. Audenaerdc
.

) « Hct gemeenschap van

niuereu wort onder-kent door oude gemetste uytstaende

steenen, vensteren ofte 7nosie>en over beede sijden staende,

ende ander diergelijcke teeckenen. » (Cost. v. Nieupoort.)

In vele huizeii is er in den muur een mazier waarin een

kniisbeekl en een Mariabeekl staan. In oude huizen ziet

men mazieren in den hoelv van den Iieerd, en daaiin legl

men de baanstdoze, de solfcrs, enz. of stelt men dikwijls

een potjeofcen pannetje,

Douvv! douw! mijne Pier!

En de pap staat in den mazier.

En moerke za! naar Gent gaan,

En de papzal in den mazier staan.

(Volkslied.J

— In Braband zegt men Maziergat. Kik heeft Master

en Masier-gat . « Is oock een teeken van ghemeenschap (van

miiren), alsser van de een sijde balcken ligghen, ende van

d'ander sijde masier-gatcn sijn. » (Cost. v. Bergheu S.

"Winocx, XV. 10.)

ME, pron. Altijd bij 't volk gebezigd in plaals van we,

'iVif, fr. twus. Me gaan naar stad. Me willen niet. Me doen.

Me werken hier om dood. Me zijn der aan bedrogen. « J/'en

weten niet wie die sal deelen. »(J. de Harduyn.) « Me
kuunen daar leute nialsen . »(K. Callebert.)

— Als 7ne achter het woord komt, smelt het er gemeen-

lijk aan, met :issimilatie, b. v.

Damme— dat wij ; Doeme — doen wij ; Eime — ein wij

(hebben wij); Game — gaan wij; Jame — ja wij ; Kumme
— kunnen wij ; Lame — laten wij ; Meume — meugen wij

;

Moeme — moeten wij ; Neeme — neen wij ; Omme — 05

wij, als wij; Wimme, AVumme — willen wij; Zoume —
zoudeuwij; Zumme — zuUen wij; Zijrae — zijn wij.

— Men zegt 00k Me in plaats van Men, fi'. on, vuur

eenen consonant, b. v. me zegt; me scbrijft;-me loopt; me
gaat; enz. — Waueer er een klinker volgt, dan is 't men
o( m', b. v. men is; men akkert; m'is zot van dat te geloo-

ven ; m'hoort dagelijks zulke dingen.

— Voor eenen consonant zegt men gemecnlijk me voor

;;/////, b.v. Me laatste woord. Dat zal ik me leven laug

bcklagen. Me peerd. Me kleed. Me man. Me wijf. Me kind,

ile vader. Jle moeder. Me zuster. Me noom. Me geld. Een
brief voor me peter en me meter.

MECHS, o. Mest. Zie mes, 3° en de comj). aid.

MED, MEED, MEE, voorz., algemeen gebruikt in

plaats van Met, fr. azvc. iSIed ons. Med iemand gaan. Med
honderden. Meed iemand spreken. Mee ovcrtuiging. Met-

luilpe.

— Voor eenen consonant is 't altijd mee (zachtl. ee}. Mec
vader ga^n. Mee vrienden spreken. Mee peerden rijden.

Mee steenen sraijten. Mee werken leven. Mec geld krijgt

men alles. Mee botten (bij poozen). Het regent mee botten.

— A/eii een, medeen, meihenen, medeens, zoo Jnedeens,

en ook bedeen (zie b), bijw. Terstond, aaustonds, seflens

daarop, fr. immediatement. Ik kom medeen, ix.je viens

de suite. Ik ga dat medeenen doen. Hij antwoordde medeen.

Ik zal zoo medeens schrijven dat ik den voorstel niet aan-

veerd. Het weerlichtte en zoo medeens sloeg de bliksem in

den boom.

— .Mee dat, zie MET.

MEDDEN, voorz. gebntikt in plaats van mft,med,

fr. avie, dock enkelijk bij de voornaani woorden ons, hen:,

henr [haar). Ik ga medden hem. Hij was medden ons.

MEDECIJNAPPELTJE.o.vklw.ZieDUlFHEKTjF.

MEDEDOEN. MEEDOEN, deeoidcimee, mee,;,-

daan, b. w. Mcdenemen, fr. prendre aire soi, emport< 1 .

emmener^ hetzij dievelings, hetzij anders, Hij doet al w\'i'

dat hij krijgt. Ik ga vandaag mijnen hond niet meedocn.

Gaat hij op reis, hij doet niets mee dan zijnen stok.

— o. w. vr-.fXhebben. Deelnemen, h. prendre part. Mec-

doen in een spel, in ccne loting, in cene beraadslaging, i;i

eene oiidcrneming, in eene diefte, enz. Wij gaan een b.in-

ket geven : doet gij nice? Ik doe niet mee met u in die

onderneming. Zij waren met zessen die meededen. Hij

heeft meegedaan om zijnen breeder te niishandelen. Hij

heeft nog al meegedaan in zijnejongde (jongeling zijn.le,

heeft hij, naar 't voorbeeld van andereii, de wereldsche

vermaken gezocht).

MEDEDREEFELEN, dreefelde jnee, meegedree-

Je/d, b. w. Mededtijvcn. Men dreefelde mij mee met de

andercn uit het huis. Hij kocht vier viggens op de mnrlit.

en hij dreefelde ze mee na,ar huis. — Zie dreefelen.

MEDEDRUMMEN, drumde mede, med^:gcdrumJ,

b. w. A\ drummende mededrijven. Men drumde mij meile

naar buiten. — Zie drummen.

MEDEDWEEFELEN, dweefelde mede, mcde,^.-

d'.eeefeld, b. w. Hetzelfde als Medetweefeleu.

MEDEFLIMPEN, flimpte mede, medegeflimpt, b.

w. liehendig en dievulings medenemen. Mijn kunstvriend

heeft ongetwijfeid dien ouden boek medegeflimpt, want ik

viud hem niet meer.

MEDEGAAN, m&^QiKKVi.ging ol gono mee, heb

meegegfiii/t, o. w. Voortduren, voort gebruikt worden. Dit

kleed zal nog meegaan tot nieuwjaar. Ik ga niet lang meer

lueegaan (niet lang meer leven). Dat spreekwoord heeft lang

niLLgegaan, maar nu wordt het zelden meer gehoord. De
sj-.rcuk gaat mee, fr. le motfaitfortune. Krakende wagens

g,:an lange mee (ziekachtige menschen leven dikwijls laiij;,

f . les potsfelcs sont eenx qui dnrent le plus).

MEDEGAANDE, MEEGAANDE, adj. Inschik-

l.elijk, gedwee, toegevend, verdraagzaam, niet streng noch

umcilijk, fr. conciliant, indulgent . Een meegaande karak-

tor. -I. Een maniere van juslicien stelt Sinte Pauwels, maer

si is seer meegaende ende menscelic. » (Xh. Van Heren-

tals.) « Sinte Fransoys was zeer stranghe teghen zy selven,

maer seer megaende teghen zyn breeders. » (M. Lani-

brcL-lit.)

— De tweede plaats of rang bekleedend, fr. seeondaiie,

acLLhsoire. De H. Eligius is de meegaande jjatroen van die

ke. k

.

— .\fl. Meegaandigheid. « In der maniere dat zijne zon-

derlinghe wijsheit, mcgacndiefteit ende beleeftheit wel ter

deghen gerecompenseirt wiert. » (N. Despars.)

MEDEGELDEN,^oA/;««/t-, heb medegegolden, o.

w. Medebetalen, fr. eontribuer. In lets medegelden. Ik

heb daarin medegegolden voor drie frank.
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— MEliF.oni.nKR, 111. leniand die te samen met amlcreii

belaalt in ccnc zako. I)e mctlogelders in ceii liefdeweiU.

Eene mis doen voor de nicdegcMeis van tie schaal, fr. ct'l<'-

brff line messe pour ceux qiU ont donne a la queic,

— MEDEOICLDING, V. pijdrage, 't geen iemand betaalt tc

samen met andercn. « Pcrsoncle ende gewillige conlribnlie

ende medegeUlingc byde drye staten van Brabant, geconsen-

teert totle tegenwooidelvcke noolciycheyden. » (Titel eens

bodes gepiiiit te Brusscl 1577.)

MEDEGEVERTJE, MEEGEVERTJE, o. Een

palvju of zoo itts dat men met ecnen bode, enz. medegeeft

om 't aan iemand te behandigen. « Tegen dat de dag van

zijn wegrerzen gekomen was, lagen brieven en meegcrcrtfi's

geroed. (A. DikIos.) — Zie -ER.

MEDEPAAR, o. Echlgenoot, fr. conjoint. Hij komt

met zijn medepaar niet overeen . « Ende int huwclijc eeibaer

zijn endeuwen wf^ffc^'ghetrouwe zijn. »(Tli. van Heientals.)

MEDESLAAN, sleeg oi slo,-g med, heh meegcdegeti,

o. w . Goed lukken, gunslig uitvallen. Alios slaat laem

mede in zijnen haudel, in zijne ondernemingen. Als dc

wind meeslaat, zullen wij welliaast in de haven aaidanden.

Skiat liet mee, ik ben rijk ; maar slaat het tegen ik lien alles

kwijt.

MEDESLEIEN, sUide mce, mcegeskid, b. w. Door

^ieicrij of ander zacht gcweld meclrooneu of nieCslcpen . Zij

lie I zichjTieeblcien naav de lierberg, naar den dans. — Dit

wooid is slciker dan Medetueefelen. Zie SLEIEN.

MEDETISSEN, -TISSCHEN, z. meuetitsen.

MEDETITSEN, litste made, medegetiist, b. w. Ie-

mand zoo ophitsen en aansporen dat hij medegaat. Hij

lieeft mij meegetitst naar de herbcrg. — Ook Medetissen

en Medetissclien. —• Zie titsen.

MEDETJOLEN, tjoolde mcde, heb of b,'n nicdegr-

tjoold, o. w. Medesukkelen. Het kind tjoolt met zijne bedc-

lende moeder mee.

— Ook b. w. Iemand op zijne doolreis medenemen. De
zwcrvende schocister tjoolt oveial haar kindje mee. — Zie

TJOLEN.

MEDETROTTEN, troite mee, heb oS ben medcge-

trof, o. \v. Mcdcdiaven, medeloopen, medegaan. Ovcral

waar hij gaat, zijn hond trot mee. Ik Irotte met hem mee
door regen en slijk. — Zie 'IROTTEX

.

MEDETWEEFELEN (scherpl. ee), tweefeldc mede,

mcdegetweefeld, b. w. Door list en vleierij medeslepen, fr.

entrainer. Die gezel heeft hem mcdegetweefeld naar de

herberg. Zij liet zich meetweefelen door dien vleier. Hij

twcefelde niijnen houd mee.

— Afl. Medetweefeling.

— Men zegt ook Medcdweefelen . — Zie tweekelen.

MEDEWERKEN, b. \v. lets bij eene werking inslui-

ten ofvervoegen, zoodat het maar een gewrocht meer nit-

maakt. Deploegman werkt een deel van den graskant met,

als hij het mede omploegt en bij den akker voegt. Als de

wever eenige ketendraden niet medewerkt, is er eene ijdele

pkiats in 't lijnwaad.

— Eene slraat meewerken, ze volgen. Die wcg kronkelt

wel hier en daar, maar werkt hem altijd mee en gij zult ter

uwer bestemming komen.

MEDEWILLIG, adj. Die medewilt.gunstig, genegcn,

favorable, bieirreillani, docile. 1 Let, mewilligen leser, dat

gy desen kliidier niet nioogt rekencn onder al wat^ heetcn

mag. » (Vaelande.)

MEDEWONEN (wvl. mei>\veunen, zie o), woonde
nice, heb ineegcu<007id, o. w. Bij iemand in 't zelfde huis

woren onder zekere voorwaarden. De zoon trouwde en

bleef meewonen Inj zijnen vader. Van kinders en dienstbo-

den zegt men niet dat zij meewonen : liet meewonen ver-

onderstelt twee huisgezinneii, waarvan 't een onderhoorig

is aan "t ander. — Ook Inwonen.

MEDEZWINGELEN, z-.cingelde mee, heb medcge-

zieingeld, b. en o. w. \\'ordt gezeid van zwatte en derge-

lijk onkruid dat onder 't zwi.igelen van 'tvlas niet verdwijnt,

maar zich als vlas laat zwingelen en dus onder 't vlas ver-

blijft. Hij zwingelt zwatte en al mee. De zwatte zwingelt

mee (laat zich meezwingelen).

MEDGADERS, bijw. Zie metgaders.

MEDI, bijw. Zie metdten en bedi.

MEDIATIG, adj. Meewarig, medelijdend, fr. compa-
tissant. Mediatig zijn voor den armen. Een mediatig

mensch. — Meest gebniikt in Venrne-Ambacht.

MEDICIJNAPPELTJE, o. Kleen appeltje d.it

bloost en zeer lang bew aart ; anders Duifhertje genaamd.

MEDICIJNIGGE, MEDICIJNEGE, v. Eene
vrouw die den geneesheer speelt. Het woord slaat bij

E. Rapaert die verbitterd is op de medecynighen.

MEE, MEED, voorz. Zie MED.

MEE-, zie .mede-.

MEEKERKE, MEETKERKE, een dorp van

V'laanderen, zie onder meeuwe.\.

MEEKOP, m., met zware ee. Hetzelfde als lioll. Maau-
kop, mankop, Zdadbol van de slaaproos, fr. tete de pavot.
— Ook die plant zelve, heul, fr. pavot.

MEEL, o., met zachtl. ee, doch in vele streken met
zware ee (even als Dee!, fr. planche, bois de JVorzvge, in

't een gewest ook met de zachte ee, en in 't andere met de

zwaiecfgesproken wordt). Gemalen graan, h./arine.

— Bij brouvvers. Gemalen mout, fr. drichc, orge mou-
hte. — Vandaar Meelkuip, d. i. moutkuip, fr. cnve-ma-
Hire.

— Ed. De Dene schrijft meil : « in een /Ht'//-kiste. > In

West-VI. Idinkt cil en «> juist lijk eel en ier met de zware
e. Dus d-ti'eil, leile, pcil, heilig, reile, zcil, heirweg, enz,

iuiileu piel, hi-lig, relc, zeel, dwecl, leie, keerweg, enz.

— MEEL, z. Lijnzaad-, Lijzaad-, Schors-, Scluirr-.

MEELBAK, m. Kist waar men meel in doet.

— Bij mulders. Kist waar het meel in neervalt uit de

nieclgote, fr. huche.

MEELDE, adj. Dat meel heeft. Dit woord klinkt in

de uilspraal; lijk milde, fr. genereiix (zie heel) : je zyt

milde, niaarje bakt zelden,

MEELGOTE, v. Bij mulders. Soort van houten

kanaal of trechter waarlangs het meel van tusschen de stee-

neii nedervalt in den meelbak.

MEELKLONTER, m. Een klont nieclbkiem in den

pap, enz.
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MEELKUIP, V. Moutkuip. Zieonder MEEL.

MEELMAAT, v. Eene pint of ander vat om meel te

nictrn.

MEEL-OORM. ni. Weelworm. De nachtegaal eet

gecin niceloorins.

MEELSTANDE, v. Eene stande waar men meel in

doet en bewaart, meclUuip. De scheel of deksel van eene

meelslande.

MEELW, MELUW, adj., met zachtl. cc. Murw,

sprek. van rijp fruit dat met te liggen zacht en teeder ge-

worden is. Meelwe appels. Meelwe peer. Die appel is nog

uiet meelw.

Rijp, sprekendcvan eene zwcer ofetterbuil. Laat die

zweer meelw worden.

— Men zegt ook Meelwig.

MEELWIG, adj. Murw. Zie meelw.

MEENEN, meende (wvl. ook meendege, zie imper-

fect), ^<'W(r«(/(fvl. cmeend, zie ge), b. w. Met meenste,

met ernst zeggen of doen. Ik meen het, fr./c ne badinepas,

je parte sericusement. Hij meent niet wat hij zegt . Het is

gemcend, fr. c'cst bien seyieux. Ik dacht dat hij het deed

om te lachen, maar hij meende 't. Om anderen van iets te

overtuigen, moet men zelve het meenen.

—MEENEN, z. Mis-.

MEENING, v. Wegens 't verschil van Meening en

Meenste, zie meenste.

MEENSTE, V. Ernst, fr. serieux. Is dat meenste?

parlez-vous scrieuscment? etes-vous serieux? Is 't wel

meenste 't geen hij daar gezeid heeft, heloofd lieeft, bedreigd

heeft ? Het is niet om te lachen, het is voile meenste. lets

zeggen met meenste. Hij spreekt van soldaat te worden,

maar 'k geloof niet dat 't meenste is. Zij plaagden malkan-

der eerst uit jok, maar het wierd algauw meenste. Het is

zeker geen meenste dat gij morgen vertrekt ?

— Wij gebruiken meenmg ook in dezen zin, maar mec-

ning heeft nog andere beteekenissen ; terwijl mfcnstc maar

deze aleen bezit van ernst.

—MEER, z. Lichte-, Xichte-, Nichtge-, Niemer-,

Nommer-.

MEERDERNOOD,GROOTERNOOD,m.,klem-
toon op nicer of groot. Wordt bij personnilicatie gebruikt

in de volgende en dergelijke zegswijzen : Tracht altijd iets

te sparen tot dat Meerdernood komt. « Bewaar een appelken

tegen den dorst : Meerdernood kan komen. » (***_)

MEERKRAAI, met zware ee, v. Een vogel die in de

Wdb. Waterraaf heet, fr. corbeau aquatique, cormoran.

De m'eerkraaien zijn zwart, met eene kobbe op 'thoofd;

wein^; goed om te eten.

MEERLAAN, MERLAAN, m. Een vogel dien de

Hollanders Mcerle hceten, fr. merle. Men onderscheidt de

meerlaans in Blokmeerlaans en Maartsche meerlaans.

— Kil. Merlaen. Wij zeggen ook Meerlaar. Vgl. Spor-

waan = sporwaar. — Daar zijn er die liever Meerlhaan

spellen. Die moesten dan ook Sporwhaan schrijven.

—MEERLAAN, MEERLAAR, z. Blok-, Tjok-.

MEERLAAR, MERLAAR, MEERLARE, ra.

Meerlaan, fr. merle.

MEERLPUT {vwMc ce), m. Zie maarlput.

MEERMEUGER, ni., klemt. op wcr;- (scherpl . ee).

Kiokauw I , iemand die vies en moeilijk is op het eten.

MEERMEUGING, m., met vollen Idemt. o^ meer
(scherpl. ee). Zoo noenit men schertsende eenen welkdani-

gen appel die buitengewoon goed is van smaak. Dat zijn

meermeugiugen , AVat voor een appel is :'al? 'tis ceii

meermeuging. — Ook de eigennaam van eenen zekeren

appel in 't bezonder.

— Zie MEUGING.

MEERMIN NE, v. Zie m.\rmin'ne.

MEERSCH, MERSCH (uitspr. /«r«A, zie Rs), vklw.

meersihclken (zie DEMINUT.), m. Grasbnd (votirtijds meer

dan nu vochtig en nioerassig), fr. praine. De meerschen

langs de Leie en de .Schelde heeten Leimeerschen en Schel-

demeerschen. De meerschen staan 's winters dikwijls onder

water, en als 't vriest, men schaverdijnt er op. Het gras van

de meerschen wordt gemeenlijk gerr.aaid, en daarna dienen

zij tot weide voor het vee.

— Dit woord is overal veel gebruikt, uitgenomen in het

bloote Noord-Vlaanderen, waar de hooge weiden den naam

van Bilken dragen (zie bilk), en de leege weiden dien van

Brneken of Broekagien. Het holl. ficfwrfkennen wij niet.

—MEERSCH, z. Lei-, Maai-, Poper-, Schelde-.

MEERSCHAGIE(uitspr.?«e«,rA«a'/sc,zieRSen-AGlE),

v., mv. meerschagicn. Een meersch van tanielijke uitge-

strektheid. De meerschagien van de Schelde, van'de Leie,

van de Mandel. Die meerschagie heeft dit jaar veel hooi

gemaakl.

— Wordt ook collective gebruikt. Er is in die streek veel

nieer meerschagie dan akkerland.

MEERSCHBLEEK, m. Zie menagiebleek.

MEERSCHBLOEM , MEERSCHBOTER -

BLOEM, V. Eene plant die men veel 1 mgs de Leie en in

vochtige weiden vindt, caltha palustris L. Zie botek-

hloem .

MEERSCHHOOI, o.Hooi van maaigias uit de meer-

sclien. Drie faaizen meerschhooi koopcn.

MEERSCHNOOT (uitspr. mceschnote, zie RS), v.

Aardnoot, fr. terre-noix, banhan bjilbo-eastanjim L.

MEERSCHTJIKKER, m. Een s:hoon vogelij
,

anders Fieljak genoemd, lang en fijn, geelachtig van plui-

magie, dat veel verkeert bij schapen en ossen in de wei.i .

om te azen op de woniicn die door 't getrappel van het '.

uit den giond opkruipen. — Van meersch, weide, en /;. -

kc7i dat het gepiep van dien vogel nabootst.

MEERSEL (uitspr. meesel, zie RS), o., scheipl. ee. Al

wat dient om iets te verm'.crderen, langsel, lasch, enz. Een

meersel stellen aan een kleed. Een meersel nagelen aan eene

plank, aan eenen balk, aan eene buis. Een meersel smeden

aan een ploegschar, enz.

MEERSEN, b. en o. w. Zie meerzen.

MEERWE, V. ZieMERL'WE.

MEERZEN 'uitspr. >«<«<?«, scherpl, tv, zieRs), meersde

(wvl. ook meesdege, zie I.\iPERFECT),^^<.v«tvrai/(fvl. emeesd,

zie GE), b. en o. w. Vermeerderen, grooter, dikker, langer

of wij'ler maken of worden. Een kleed meerzen. Die hoed

is te kleen, ge moet hem wat meerzen. AUes meerst met te

(rroeien. <. Het getal vande selve te meersen oft minderen

naer haer-lieder goet-dincken. » (Cost. v. Belle.)
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^Teester let cens wat gy tloet

Als gy ketels mecsen moet.

(P. Croon.)

MEESTER, m. MEESTEREGE, MEESTE-
R1(G)GE, V. De niccbterege van de school. Meestcr of

niccslrighe. » (Cueren van den Vullers van Brugge.)

— lemand of iets meexter kunnen, meeste' warden,

meester zi/'n. Il< Uan hem niet (o/ geen) meester, fr. il est

plus fort gilt mot. Hij zal dat stulc vleesch wel meester

kunnen fkunnen opeten). Da boerin koii haren ezel geen

meester. Het heeft lang geduurd eer hij zijn volk meester

was. « Waerom is 't dat gy uwe peirden niet meester en

cent worden ? <• (F. Vanden Werve.) — Zie kuwen.

—MEESTER, /.. Disch-, Haag-, Hage-, *Hernes-,

Leger-, Menagie-, Peerde-, Sas-, Water-.

MEESTERBAND, m. Bij mulders. De molenstaak

wordt op de kruisplaten rechtgehouden en gesteund door

acht schuine schooren : vier laage die meesterbauden, en

vier korte die okselbanden heeten,

MEESTEREGE. MEESTERIGGE, v.Zie mees-
lEK.

MEESTEREN, meesterde^gemccsterd, b. w. Heelen,

genezcn : en o. w. ecnen geneesheer gebruiken. Zie deWdb.
— o. w. Mccstcren nan, artsenij toedienen. De genees-

heer meestert reeds lang aan zijnen zieken broeder. Mcestc-

reu aan eene ziekte, aan eeije kwetsuur, aan eenen kanker.

«Die meestert aen eene wonde. »
(J. de Harduyn.)

— ifeesteren met, eenen geneesheer of een geneesraiddel

gebruiken. Hij meestert nu met een aaderen geneesheer.

AVillen genezen zonder met iemand te . meestcren. Hij

meestert met zalve. Ge moet uwen verzworenen vinger

meesteren met oliebroodpap, met lijzepap.

—MEESTEREN, z. Burge-.

MEESTERIE, MEESTERIJ, v. Geneesmiddcl,

artseuij, fr. medhanunt. remede. Xaar de apotheek gaan
cm meesterij . De zieke had geenc meesterij nicer. Ik ken
daar geene meesterij voor.

Hier tegen en weet ic geen meesteri/e.

(A. Biins.)

MEESTERING, v. De daad van Meesteren.

— Artsenij, heelmiddel, meesterij. Dat is goedkoope
meest:ring. De apotheker raiek de 'meestering gereed. Pap-
pels gezoden is eene goede meestering voor de negenoog en
andere zweren. Ik ken daar geene meestering voor.

MEET, METE, v. Geteekend punt of reef waar men
den voet moet houden om het spel aan te vangen.Aan de
mete staan,

— Van mete gaan, van lint gaari. Zie lint.

— Meetj'e schieten. Een spel waarbij de jongeus met gcld-

stukken werpen naar eene reef in het zand gemaaki, en dan
die geldstukken al zwijmclende omhoog werpen, zoodaniy
dat dcze, die kop vallen, behooren aan hem die naast hot
meetje gescholen had.

—MEET, -METE, z. Leugen-, Toover-.

MEETJE (wvl. METjE, zie klankverk.), o.. vklw.
van Meet, Meter, doopmoeder. Zij is meetje van inijn

jongste kind. Dejongen is zijn meetje gaan bezoeken.

jtje. Een oud meetje— Oiui meetje, oud wijvckcn,

zonder tanden

.

Xerghens woonen ouder Pitjens,

Xerghens siet ghy ouder Mitjens.

(P. Dcvynck.)

— MEETJE-I..VP, L.'i^pjE-METER, o. Deze die, bij den doop
van een kind, de plaats vervangt en in den name spreekt

van de eigoiitlijke meter, die, doorzekere omstandighedcn,

in persoon niet kan tegenwoordig zijn. Zij is maar meetje-

lap. Zij zal Lipje-meler zijn.

MEETJESLAND, o. Zie meetjeslaxdek.

MEETJESLANDER (w\d. metjeslanuek;, m.

Een inw'onor vaii Meetjeslantl, eene stieek van Oost-Vlaan-

deren ilie aan West-Vlaanderen paalt, en voortijds Az pays
des quatrc me'tiers was, vanwaar het zijaen naam metiers-

land, meetjes- land behoudej) heeft.

MEETKERKE, een dorp \ati Vlaanderen, zieonder

MEEUWEN.

MEEUW(E, v. Een vogel.

— De meeuuvii op 't land is 't hoedjin in de hand, zie

HOED.

—MEEUW(E, z. Zee-.

MEEUWEN, m. Eigennaani bij het volk, vo,.i Bar-

iholonieus; even als Teeuwen voor Matheus.

— Benoovden Brugge is er eene prochie die in de schrij-

vende taal Meetkerke luidt; het moet Meeuwkerke zijn,

d. i. de kerk van Meeuwen, of misschien de kerk van den

H. Bartholonieus. De misgreep komt hicruit dat het volk

Meekerke zegt met eene scherpl. ee ; maar men bemerke

dat de scherpl. ee-klank in hel Bnigsche nooit gehoonl

wordt, tenzij gevolgd van n (eeu) : dus Meekerke met

scherpl. ee-klank is noodzakelijk Meeukerke of Meeuw-
kerke.

—MEEZE, z. Pimper-, Pumper-, Timper-.

MEEZE-LANGSTEERT, v., vklw. meezeken-lang-

steert. Soort van niees met langen steert, fr. mesange «

tongue giieite.

*MEGAENDE, MEGAENDICHEIT, zie meue-

GAANDE.

MEI, meest STINKENDE MEI, v. Een akkerkruid

anders ook Meidc en Miiide gehecten. Zie aid.

—MEI, z. Hondo-. Vgl. Hondsdille.

MEI, m. Bladrijke tak, fr. branehe feuiUiie, mai. De
berk met al zijne meier. De wind wiegewaagt op de meieii

van de boomen. Men plant eenen grooten mei in den

vlaschaard tot teeken dat hij vorkocht is. Men steekl eenen

mei op het dak van een niciiwgebouwd huis. Er steekt eeu

niei uil den kerktoren in de .kerniisdagen. en uit den gevel

van de herberg waar het baarloop is. « Met p.almen, olijf-

tacken en auder meyen... Die nu scoone lieffelijcke meyen

stroyen, die deurstekea dan u hooft met felle dornen. »

(P. Bacherius.) « Cuylen ende pitten die men met grocnc

meyden ende zoden overdeckte. » (N. Despars.)

En wellekonit den frisschen may
Uil hem gegroeid, nu afgesneden.

(Vondel.)
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— De berkenboom, fr. bouleaii, wordt in veel gewesten

ilei genaamd, ongetwijfeld oni zijne bladrijke takken en

twijgen. De schors van den niei is witachlig. Een bosch

van nicicn. Die meien groeien hier gulzig.

MEIBOOM, m. Eene plant die veel in den akkcr

groeit, anders 00k Auwdauw of Dauwlcoole genaamd.

MEIDB, V. Stinkende mei, kantjoen, fr. comomille

p!ia>iti\ in de kniidkunde anthanis cot;da L. Er staat

veel nieide in liet via?. — Eenigen zeggen Muide.

-MEIDE, v.. Honde-.

MEIENHOUT, o. Berkenhout, fr. hois ,1c boiilcau.

MEIEUVEL, MEIEVEL o. Maagontsteking die

de koeien snmtijds krijgon na Iiet kalven, anders nnk Kip-

ziekte genaamd. Het meievel verwekt dikwijls eenen

bloedopdrang in de liersens, en daarom wordt het 00k de

Moer in den kop gelieetcn. — Men zegt 00k Meieve. Vgl.

Stecrt-cvcl.

MEIEVE, MEIEVEL, v. Hetzelfde als Meieuvel.

Zie aid.

MEIGRAVE, ni. Xaani van eenen ingebeelden per-

soon, 00k nog Zomer<rra7'c en Gr>irc I'nn halfvasten

genaamd. s Hebt g)' nooit, achterwaerds 's jaers, achlcr eene

dondervlage, hooren zeggcn : tU- zonwr en de ichitfr zyn

^rschfed? Ja-gy, niet waer? hewel hadt gy wat vroeger

geleefd, gy liadt hooren zeggcu, binst die vlage : hoor.'

Zomer en Winter, die tioce sterke hcldeii, l'gf;en am
't ge^'echt! zyn dat slagen .' zyn dot slagen.' Ha.' 't wordt

late op het j'aer, de zomer is oud, hy en zal 't niet lialen,

liv gaet iiiortcn vliigten... hy vlugt! de winter is nice-

ster,

« Ja niacr, de zomer vhigt, maer de zomer koort weder;

.lis hy lange, vcrre van hi^r gerust heeff, en als de winter

een dud veisleten manneken geworden iS, week en lotter-

achtig, toen is de zomer weer hersteld , en, voorwaerds

's jaers komt hij weere, de kloekc ka.i pioen, en levert slag

aen den ouden Winter, die meet den duim leggen en 't stnk

laten steken.

« Daerby komt het, zoviden de voorouders u vcrteld

hebben, dat hy in Maerte zyn laetste geweld doet :

Wacyen en biiisschen en donker zyn

En d'lionden basssn en ik benauwd zyn,

zoo 't manneke zet, en, als dat lange geduerd heeft, de

styve trage winter en loopt niet weg, maer hy kruipt weg of

smelt weg liever, en als de tyd daer is viert de Hfeigrave,

lie prinse van den zomer, zynon intree, gepint met de

nieuwe blommcn, en "t .-dlerccrsle groeii. (G. G.)

MEIKEEST, m. MEIKEESTE, v. Soort van wit-

ten aardappel, grof>t en goed, met welige groeze; dus

genaamd omdat hij in de nieimaand keest of kiemt. Mei-

keeston planten. Meikeesten eten.

MEIL. bij De Dene, zie meel.

MEINEN, b. w. Zie mennen.

MEINGAT, o. Zie mennSoat.

MEINIG, adj. Hetzelfde als Menig, fr. maint

.

— Vgl. Meinen en Weinig, in vele plaalsen Jleiien en

Wenig uitgesproken.

MEINSEL, ni. Zie MiN.sEL.

MEINTIJD, m. Zie mennetijd.

MEINWAGEN, m. Zie mennew.\gen.

MEIROOS, v., vklw. nieiroosje. Een boompje uit

Japonie, anders Roosje zonder dooms, dat in onze hoven

gekweekt wordt, en gele bloemen draagt, in de wetenschap

kerria japonica^ fr. corete du Japan, eorehoriis.

MEISE, o. Zoo heet te Brugge wat elders Meisen luidt,

fr. fille. « En 't meise of de knecht was oni mokken, en

knols en pikniks geloopen. » (Uit een Br. weekblad.)

MEISEJONG, o., mv. meisejongens, vklw. meise-

jongske'u. Dochtertje, meisje, fr. fille, 1. pitella. Eene school

voor de knechtejongers, en eene school voor de meisejon-

gens. Daar zijn dertig meisejongens voor de eerste Commu-

'

nie. Een koppig, een grillig meisejong. — Zie JONG.

MEISEN E. o., meerv. ineisens, vklw. meisje en

/Ht7i&(even als hisjeenkuske, vklw. van hissenfi.eonssin).

Dochter, fr. fille, \.piieUa, filia. Een deugdzaam meisen.

Hij heeft twee knechten en een meisen, fr. // a deux garfons

etime fille.

— Dienstmeid, fr. servante. De knechten en de meisens

van eene hofstede, fr. les valets et les sen'antes. Een werk-

zaam meisen. Een meisen huren. Zij is 't meisen van die

mevrouw. ' De \'rouw laet het buys op de meysens en op

de knechten staen. » (F. Vanden Werve.) « Men beveelt het

meysen een mutsaert t'ontsteken. • (Id.)

De knechten zyn gekleed als heeren

;

De meissefis dragen zyden kleeren.

(J.-B. Decorte.)

— Brntrsche tneiskens, soort van ^TOegrijpe blozendo

]ieerljes, overalgekend in Vlaanderen. In fatsoenen blozend

kleur gelijken zij deze die fr. beiirre'aurore heet, niaar zij

rijpen in 't begin van den zomer, terwijl de heurre anrore

op het cinde van October maar rijpt.

— Beschaamde meishens, eene hofbloem die in de Wdb.
hornagi/ heet, fr. hourrache, 1. borrago officinalis : dus

genaamd omdat de bloempjes beschaamd, oft ware, neder-

hangen.

—MEISENiE, z. Trouw-.

MEISETREITE, v. Smaadnaam dien men geeft aan

eene dnchter. — Zie treite.

MEISJES MAANDAG, m. Zie sluitertjesdag.

MEIVISCH, m., mv. meivisschen . Bij visschers. Een

zeeviscli die in de stroomen opkomt, en dus 00k riviervisch

is, fr. finte, \: alosa fnta. (Van Beneden, Ann. Parlem.

1865-66, doc. bl. 602.) Te Veurne wordt hij Schot genaamd.

MEIVLIEG(E, V. Groote blaiiwe vlieg die har;

maantjes in het vleesch legt; anders 00k M^nen en Mane-

schijtor, fi". viouche blene.

MEIVORST (uitspr. -vast, zie Ks), m. Felle koud.:

in do Meimaand.
— Vervrozenheid aan de handen van kindercn, in i-yc

lente. Dat kind heeft den meivorst.

— Fig. en scheitsende, Het handejivel, de jicht in de

vingers, (x.goutte. Die man ligt met den meivorst in de

vingers.

MEKANIEK, o. Toestel bestaande uit eene schroef

en twee blokken die op de achterwielen passen, om ze te

remmen en den loop van den wagen in te houden langs eene
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lielliTip'; betcr '««"•( gcrKianid, fr. frcin, vulgaircment

imriiiiiijiif, zegt Bcscherelle.

MEKEREN (met zware em me), mekerde, keb gcme-
kcrd, o. w. Wordt gezeid van het blaten der geiten, fr.

bcei/neter, chevroier. De sleenbok mekert niet, zoo onze

gceten doen, maav hij schuifelt, en, als !iij yiam wordi, liij

snorkt. » (G. Gezelle.)

MELAANJE, MELANJE, v. Kwclling, kwaal. Zie

MAl.A ME.

'MELAENGNEUS, bij Desp., zie iMALA.\iE.

MELDE, V. — ]Vilde melde, zieAUWUAUW.

MELDJE, V. Ket/clfde ofMalic, fr. mailU. — Zie

-AI.IF.

MELDRING (wvl. -rung, -riink, zie INU', m.
Troiiwring, fr. anneau mtptial. Zij had haren meldring

verloren. « Dies sal de blijvege behouden haeren melt-

ri/'ml; sonder dien in deele te moeten bringhen. » (Cost.

V. Poperinglie; Tnn siicccssien.)

MELEKATON, MELLEKATON, m. Grootegele

perzili di(- rijp is op 't eiiidc van den herlsl, fr. inirlieoton,

milicolon, sp. melocoton.

MELEN (met zaclitl. of zware e, zie meel), vieelde,

hell of hen •;eiiiee/i/, o. \v. Wordt gezeid van gekookte aard-

appels die als mcel of bloem openvallen ; ook Bloemen. Die

aardappels melen schoon, melen niet.

— Zoo zegt men ook van Pap dat luj liymt, en van erwten

dat zij lecmen. Zie LrjMEN en LEEMEN.

MELJE, MELLIE, v. Hetzelfde als Malie, vcter-

beslag, fr. affe'ron ; maas van eene net, enz., fr. maille. Zie

KLW..

— Van elje te mclje iets vet tel/en, zie EIJE.

MELK (nooit Melke), v., fr. lait.

— Uit de melk gaati of vallen, bij landb. Droog gaan.

Zie onder droog.

— I-i de fnelk komen, in de tnelk li^Q;en, wordt bij de

landb. gezeid van het gezaaide graan dat in den akker begint

to z'.vcllen en zijne bloem in eene witte viocistof verandert

om zoo seffens tc kiemen De tarwe komt in de melk. Het
graan ligt reeds in de melk.

— De melk dbopen of blmnvcn, de mcIk met water aan-

leggen, fr. baptiser le lait.

— Melk nteten, zie METEN.

— MELK, z. Bienste-, Bieste-, Grieste-, Keer-, Keern-,

Keerne-, * Keire-, Kere-, Riest-, VIote-.

'MELK-ADER, bij Desmet, zie onder spr^vnk.

MELKAVOND, m. Vespertijd, halfachternoen, eene

uur of t\\ ee voor den avond : zoo genoemd omdat men dan

de koeien gaat mclken in de weiden en bilken. Hij kwani

llniis in den melkavond.

MELKBLADEN, o. mv. Dezelfde plant als Melk-

l-il.iat, w aar\an het misschicn uit misverstand gevormd is.

MELKBLEEK, m. Het bleeken van 'I lijnwaad met

niclk in pkials xan zuiver water. Den melkbleek geveu aan

eeii stiik lijnwaad. De melkbleek is de witste van alien, en

wordt veel te Kortrijk gevonden.

— Gcntsche melkbleek, een bleek tusschen melkbleek cu

menagieblcck.

— Lijnwaad dat met de melk gebleekt is. Dat is schooiie

mclklileek. Hemden van melkbleek. — Zie BLEEK.

MELKBOCHT, m. Afgctuind pork in eene weide,

waar men de koeien in drijft om ze te melken. — Zie

BOCHT.

MELKE, v. De horn of gelt van den mapnetjesvisch,

bij Kramers Milt, fr. laitance. De melke van eenen haring,

van eenen karpel, van eenen snoek. — Ook synecdochice de

Mannctjesviscli zelve. Daar zijn twee haringen : de een is

eene melke, en de ander eene kijte. Hij heeft liever eene

melke.

— Wegens k = t, zie K.

MELKEEMER, m. Eemer of emmer om te melken,

fr, sean ii tiaire.

MELKEGE, MELKIGGE, v. MelUverkoopster,

vrouw die met twee emmers in de stad rondgaat om zoete-

melk te verkoopen aan de borgers. Ik heb het gehoord van

de melkege. «GhaendemeteeD melckeghe.i' (Ed. De Dene.)

<- Ende het was een melkeghe, die melc vercochte by der

strate. » (T\r. v. Br.) < Hy hadde ghetrand eene melkeghe,

ende hy viel in de veste van groter dronckenschepe ende

versmoorde daer in zyn zonden. God hebbe zyn ziele.

Amen. » (Id.) — Dit woord is van dagelijksch gebruik te

Brugge . Zie -EGE.

MELK-ELDER, m. Hetzelfde als Melk-eur, Melk-

uicr.

MELKEN, molk, gemolken, b. w., £r. traire.

— Eene koe melken, twee koeien melken, vijf koeien

melken, enz. Eene melkkoe kweeken of hebben, twee of

vijf melkkoeien houden.. Daar is land genoeg bij dat huis

om een koeitje te melken (te kweeken). Hoeveel koeien

melkthij? Sedert dat hij een peerd houdt, kan hij maar

eene koe meer melken. Hij melkt drie koeien op die hof-

stede.

— Bie'n, diiiven, hanen, koni/nen melken, er houden

en kweeken, fr . nourrir et eUrver

.

— De centen, de marbels, de knikkers, enz. melken,

succe.ssievelijk afvvinnen in het spel. Die kaartspelcr melkt

de centen. De zaadjes melken (de marbels of knikkers, die

in de rooie of in het ruitje Hggen, den eenen na den ande-

ren uitschieten en winnen).

— Behendig en successievelijk inpalmen, afhalen. le-

mands duiten of penningen melken.

— Fig. Een koeije melken, veel profijt en winste weten

te krijgen uit iemand of uit iets. Die avocaat melkt daar

een koeitje (heeft daar eenen client waar hij veel gel.l aan

wint).

— Bij werklieden. De koorde, die vier a vijf maal rond

het kalf (windas) van de koe ligt (zie KOE), aanhalen cu

intrekkcn, naarmate men het kalf draaitom een gewicht op

te hijschen. AVie gaat er melken ? Deze die melkt heet de

melker,

— o. w. Melk geven. Eene melkende koe (eene koe die

dagclijks gemolken wordt). Wij hebben thans twee mel-

kende koeien en twee drooge. Die koe melkt eenen stoop

daags. Eene koe die veel melkt, die weinig melkt, die niet

meer melkt.

— MELKEN, /. In-. Ook Xieuwmolken.

MELKER, ni. Bij werklieden, zie onder MJiLivEN.
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3 —MELKER, z. Bie-, Hanc-, Keune-, Koe(i)-, Stal-.

MELK-EUR, MELKUIER, m. AVordt gezeid van

.ilenoiier eener koe, \raneer hij weinig gevleeschd is en vcel

:i>ie)k bevat. Zie vleescheur.

MELKEZEL, in. Ezel waarop de melkboeren huune

. toiinekens melk naar slad voeren.

— Fig. Een onbelompea koppig menscli.

MELKHu;!, V. Hui of wci van melk, fr. megtte, petit-

'
iaii.

MELKHITTEL, ni. Zie melkxetei..

MELKIGGE, v. Zie melkege.

MELKJESKRUID, o. Hetzelfdeals Kroonljeskruid.

1. euphorbia hclioscopia, fr. rcveil-inatin.

.1 - fl«ELKKNIEDE, adj. Die melkknic'n heeTt, beugel-

- :boende. Melkkniede zijn. Zie -DE.

MELKKNIEN, ni. mv. Uitwaarts-stekende knie'n,

( bcu'ijelbccncii. Dc mclkknie'n zijn 't conlrarie van de klul-

'sctc'tiie'ii. Hij lieefl melkknic'n. — Dus genaaind onickit

'iii6iV bij 'I mclkcn van dc kocicn, jle knie'n wijd van een

'jifl,''6ni cr den akcr of ecnicr tusschen le lioudcii.

. r^iyjELKKOM, m. Hetzclfde als Melkkoiunic, v. Aardcn

scnolol waar men melk in doel, fr. lerrine.

_,,
jMELKKUIP (wvl. -KUi'E, zie Ul), v. Kiiip waar men

'

V.o-tc'mclkof kcernemelk in doeten bewaart.

MELKLAUWER (wvl. -lower, zie au), ni. Kopc-

ren Ivclel om melk te drageu. Zij droeg twee melklauwers
'

iimhctjuk. Zie i.auwer.

,i J.: MELKMAAG, v. Bij veeartscn. De vierde maag bij

„ .Jjelkerende clieien, in de woordenb. Leb, l,ebbe, fr. <<///-

^^{cttc.ZK PF.N>.

-I '•! wt-ELKNETEL, MELKNITTEL, MELKHIT-
TEL, ni. Doove uetel, ook Melktingel genaamd, i. /a-

"'iHiiiin. De kiuderen noemen hem ook Zuignetel omd,it zij

er de bloemen van afphikken om er den lionig uit te znigen.

." ©B • tnclknetels verschiilen veel van de melkdistels. ifen

Jilbixletscheidt den witten melktingel (lamium album L.,

Suix^orU^.bhnKhe), en den rooden melktingel [lamium pur-
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ienllin'iK'R&i'vlin'poriiefsiii "f^"" -i'^' '"'- "-'-itm men

Ik, ,Wn k.Kih Ic inrllJeWl"'—

.th

' "Hen

de zoele
'

Zie imS^

'por:

; optaferzef

il .c'li'i liij To Ii.iinn-ji jiiJ na^iiijl aJ

,., .
MELKPLAA-lif, K;5?ffHS<K^''m.af flf«f)fe^fe>!«}S'-^

iiok f laan gcheeten, tragopogon pratensis L., h.^i^i^^is

'--' 'b*6lkschoTe'l; -schbuTvEL, i-scHiUtr-
qi fpiBIi. tti : I<>il'i<aiii«vil WailrhiiSite Wicilikcwiwnjelte' «L'tie|M

.

sfjUir-'iliJH- iMi:lte«l««rfi cJnntfcuw iVtef.;j.n*l1fsi.heut«ls'': JJap

maken. .
-•^'•'^''"^

'i "•','1,93 ;;[l."Ji.soi! oiCl
HUH -'-

lain 9?]) ,T?lb.t> gfoisv' ailj
ingramschaji, nij is kort \

. It, \\\\jt
k sbr:3J

liens

btes du

MELKSPIJS (wvl. -SPIZE, zie if), v. Zoetemelkpap,

MELKSTOEL, m. Stoellje zonder leune, op dric fl

vier stijpers, daar de boerenmeid op zit om de koeien to

mclkcn : anders ook Blokstoel genaamd.

MELKTEIL (wvl. -teele, scherpl. ce), v. Roomicil.

platle aarden scliotel of diep palecl waarin men de verscli.;

molkene melk doet om deu loom te laten gewoidcri,

platole, terrine.

MELKTHEE, m. en v. Warme drank van zoetemelk

met water gemengeld. Melkthee drinken in plaats van kafli.

Boterliammen met melkthee.

MELKTINGEL (wvl. -tiingei.), m. ilelknclel.

MELKTOBBE, v. Bij landb. Eene kuip of tol .

waarin dc zoete melk bewaard wordt tot dat zij meet l

keernd worden.

MELKWIED, o., zonder mv. Iletzelfde als Melkdi

-

duidi^lcl. kouijuekruid, in de welenschap sonchns L.

lailroii. — Sommigcn geven dezeu naam aan dc Ml'

saiadc, fr. pissenlit.

MBLKZIE, V. litne zie om niclk door te zijgen. —
Zie /Ml.

MELLEKATON, m. Zie meleicaton.

MELLIE, V. Zie melje.

MELODIJ, MELODIE, v., fr. m,-lodic.

- Ilet is eene me/odie, zegt men even als /wt is eene •

)ut is een kernel, d. i. het is onzeggelijk aangenaam, on

gelijk wel. Nooit iet zoo schoon gelijk die exposiii-

bloemen : 't was eene melodic. «Zo blijdclick, lioofsili

ende minsamelick ir.encanderen onderlinghe welleconi. i

dat zonder twijffele wel een zonderlinghe melodve oni /

was. J (N. Despars.) «Zanch men ende speckle men zo i

lentelick wel dat een vreueht ende melodie om hooren w i

(Id.)

MELT-RIJNCK, zie mei.drim'..

MELU'W, adj. Zie meelw.

MBMMER) m. Lidmaat, fr. mc'mbic. Hy lijiU v

zijne memmers. Een memmer die lam is. — Vgl. Lon.

fr. ombre, eu zie B.

MEMORIE, w — Memorie li/keen keimesteei

KEi;.NESlEEKf.

I. Het Alg. VI. Idiot, zegt <; dat ;;/MEN, fr.

Bclgic bij het volk weinil^'yf'ifiel!^'

.-fiWeSt-Viaiiiingen jsiliet-z(j«%eHieen,:8. .v. MeSSiMthi

bedrogeu; Mea-hodfile-idaiaM vioch'/i-uit 'ntKih nam.'

Nogtjijj^ .yoor ecneQ,fionioi)n.-^qti '*';|^fe>?iaH'W-
me zegt iiic 1. -i>t . rn- ! 1 — nj5,^i!?' °aar deM.

-^We.«4n .! . , 1- ,1,.„,., , .,:^M^1MM^^
'"Ai(c*(Jli'/»', 1... V. ih'u'I dat ,;cJaa(l- (mV'flsM-dat :r .\

'• ;'#Vts'fiu't>licteteirspri*tiS'rtk'''Jaiilfi '

MENAGIEBLEEK, m. Het bleeken vim hi

->!l^»t"^[Hv8P^v^<bt:-'oek-'He?^W*fia^^3.f-..

•/vii'^*t''«^l^'lK!i'e1H"i'J.'' K'ft'-ineiiagi'etfegfc'' u'oii!!

)._,^/?.<}t,-^|lf)p?k ,eii,A&tett)|e8kT genaai)ii.l[ 3uilsi»jT^^

nj4ii?!,;,i>Wl<;.itell?blseh,iif' l^jinogtauh dc be-lc uuidat ii

o^ijli.\TOP9li.i*'e$fePffl-itIP!*;h-'^*JWfl!t;U, .,',, ..v.- vi . r,'

MENAGIEMEEST&R,'m. >WadWi4iee^er'or

ii-difeAle&ftete'izoro^u'ivGiji-'dte'k^ttltevi en Ifet x-oe)!--'

de soldaten.
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M ENEN, inecnde, gemceticl, li. w. 1 nocasten, fr. (V/fvv?;/-

.
ger. Zie .mennen.

MENGAT, o. Zie ^rT:v^F,(•.AT.

MENGELSOEN, MINGELSOEN, o. MasteUiiri,

I
!

' Ijni'ii. t;ii W'* Oil ro^of^ s;inK'nt;e?npn<^eld, fr. mt'feii,

*. )o]i Mentjelmg van antleie vnichleo, b. v. tarwo,

I , vitsen. Mengelsoen zaaien. Mengelsnen aan de becsten

n. Het is entwaar e mingelsnen van tanve en haver.

MENIGTE, adj., altijd gevolgd van een mv. Veel, fr.

noiiibreux. Daar liepen menigte- menschen naar toe. Het

zijn cr menigte van gestorven. <i Daer nienighte Band\ tten

woonen. » (J^. Pevynclc.) « Wy vonden over al menighte

vrrvallen liuysen ende al de landen braecke. » (Id.) « Oiuler

sleciien waerender menighic die het wesen van melacl

.i:n. > (Td.) « Daer stonden omtrent eenen waterkant

7ii,niglr rielen. » (!•". Vanden Werve.) « Daer zynder noch

jnenigtf die u een stuk hebben sien uyt de hand eten. j (Id.1

— Vgl. F.nuiTle voor eenige.

'MENKANDEREN, zie m.vkani.ik.

MENNEGAT, MENGAT, MEINGAT,
. en vooral de dam of piete langs waar men over ilen

IjI rijdl om in en uit den akker te komen; anders ook

I'l en Freite genaamd. De wagens met koorn geladen

1 langs het niermegat naar de schuur. <; Ten ougstc den

1 willende sijn graen af-voeren door d'audere lieden

'

. daer over liy gewoone is te rijden naer sijn rechte

.v<-^»/, den selven moet versoeken 24uren van te vooren

I'-iK-M wcgh daer door te picken, 't welck dfn voorghelande

schuldigh is te doen, op peync dat d'achter-gelando ten

minsten schadedaer door sal rijden sonder misdoen. »
(V^oor-

gebodcn v. Eecloo.) « Niemant en sal sijne peerden, koeyen,

renders, schapen, of andere beesten op of door eenige landen

mogen dry ven, dan door het rechte menne-gat, sonder ander

gaten lo nio^ou makcn. » (Id. xxxviii.; — Zie r,.\T.

MENNEN, mcmie, gcmend, b. w. Inoegsten, den

oegst iiizamclen, het koorn van den akker naar de schuur

brengen, fr. engranger. Den oegst meuneu. Is de tarwe

reeds gemend? — Men zegt ook Meinenen Menen.

— \SA\.'We'a\\pa^iluceie,agere,veheie,minare, fr. metier.

—MENNEN, 7. In-.

MENNETIJD, MENTIJD. MEINTIJD, m.

Tijd dal do oogsl iiigezamold woult.

MENNEWAGEN, MEINWAGEN, m. Wagen
om den oegst van den akker naar de schuur te voeren. De
mcnnewagens loopen wepel naar den akker, en komen zwaar
geladen wcder. De mennewagen is van den april in den

gracht geklaaid

.

MENNEWEG, m. Mennegat, kouterrede. <- Voor
eenen gemccnen Icerck-wegh, menne-wegh ende marct-wegh
vijf vdoton breedde. » (Cost. v. Audenaerde.)

MENOKKE, v. Een handvol tabakbladen met eenen

band saamgebonden ; ook Benoltke geheeten. Pluk de

tabakblaren niaar af van den stam en bind zein menokken.
Eene benokke labak.

MENSCH, MINSCH, m., \.homo.
— .Men geliruikt dikwijis nunsch of menschen als excla-

matie van verwondering of medelijden of verslagenheid.

Wie heeft er, menschen! ooit zoo verre geweest! \\'cl

nien^ich ! ik heb zoo veel afgezien. AVel mcnsclxji'lop}^ jvpl

zal men nog al hooren. Waarom ben'spt gij mij .' ik kon het,,,

menschen! niet anders doen. « Er waren defi.hftprtl^'usl

gevraegd en er waron der tzestig opgeko!iiicn,;,iAzepl.igi^

meiisr/t, ja tzestig, dat is wel eene colossal? bqktfi^'^fi
(tJll een wvl. weekblad.) • Deze die wilden eonen gel((^lg^j

Kilo (tl. i. ic Brngge een gnioten diuppel.mi baksken
g.nh'er) dnnken, ze moehlen 't ook doen; wailT Iiij vMsIn
zijn geven, mense/i/ en hy en zag op geen fii&SjS' IgfiiJVtr

onder ot bnven. » (Id.) >
'

•

— Geen mensch nuer zi/'n, wordt gezeidj ygwieni^ivil jj^'e

zoodronkenis dat hij den naam van redel iik ^di^sei njiet

meer verdient, of door mishandelingen zoo'mismriakl'isfrat

hij geenen mensch meergelijkt, ofdoortegerf^t>t3"l;4ff<Mt-

moedigd is dat hij er het verstand bij verlies^:ei)?q.T !\-

— E-:n mensch (wvl. e mensch, ne mensche) wqrdt, yeel

gebi-uikt in den zin van 't onbepaalde, men, iemaiuf, I'eder-

een. Xe mensch moet veel doen om door de wereld t^j

gcraken. Ge zoudt alzoo ne mensche zot makcn. Xe men-
-ihe zou 't ook alzoo doen, fr. tout le iMndt en fe^tM de
iin'inc, moi je Ic fcrais anssi. Als een niensc^h-rziefciSjiliij

wordt geern gelroost. « Daeroni nroet cc/t,j)icnsiUiji h<y)y Jc-

voren bereyden met een voorgacnde ghclSetn." > (F.^B^iniy-

rius.) « Want in dat beghin der bekcringe'govoelt een iiienJi'v

gemeynlic meest dusdanige devocien. » (i^.iHff^)^^i4e
dat eei; menssche beter es, hoe dat hy viiiki beuSim'eh'n'jy

'

God crijcht. » (C. X^n Dordrecht.) « Dan-ftQ ^Rjgi^-upe
in de Mis) sal een mensche dat heylige SflcramenJL aimbkl-

den. » (Claes Zeghers.) « Een mensche moest'e'veene^^yecnenl

dyese zach iu zulchen benauheyt. 5 fG. Weydtsi) '<i Waer'oiii"

moet een mensche bidden ? » (G. De DoilSlJ^l 'bftS^Mism
ook over berispt, maar ge weet gy weblif» hfl^ffi^afM"
mensch doet al veel voor 't profyt. » (c. Duviller^.)[, ( 1 _
— Mensch aleen, moeder mensch aleene, gelieel .iJ^iJK

fr. (ibsohiinent seul. Ik moet dat mensch aleene doen. Mij

woont daar nu moeder mensch aleeue: H^S<5;'.3?^§^Jh,
aleen iu het bosch.

-.^-i'..: :!.•]• _ ,;:

Dat ick moet hier tiilleii l^JPii^^^^^'^-
Mensch alleene gaen ni^JJgi®feOS05:i:;.:

(P. Devyuck).

— jTc-h <i/).ov«;</i/M- «/^«>v^, zie op«Ei(,\.o;r; '

MENSCHELIJK, aJj. .1/,,., /v.;
iMv.iim.

MENSCHENAARDIG (vl. -akkwo, zie ak), adj.

Menschezot, die geerne bij menschen Is; hot i>ppii>iol v:>ii

.Monsihenschuw.

MENSEL, m. Zie mi.vsf.l.

MENSIE, MENTIE, v. -Melding, fr. ntention. Hij

maakt in zijnen lirief geen mensie van dat ongeluk.

— Teeken, schijn, Ir. signe, apparence. Mensie makeii

\an te vertrekkeif. De koe begint mensie te maken van te

vernituwen. Er is mensie dat hij zal komen. Al z\pigbii%Be

geeft mensie dat hij plichtig is. Die omstandighf^jeB «eyen

nog al mensie dat het waar, is. Er is overal groote mensie

van eenen aanslaanden oorlog. Naar iemaifcriTiEiiSie tiViKPn

of doen (teeken maken metde hand o( lioi hi.)i<I<lS»]Ii}iinek

mensie naar mij dat ik zou genaderd hcfcljfpj^jl^^ei-j^-al

n ensie van te willeu verlrekkeu. . _.najaajiaM— Kil. in Append. Mentie.

.aiHHSM
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MENTE, V. Eene plant die in de Wdb. Munt hcet, fr.

menthe.

— Sterke drank van niimte, fr. liqueur de menthe. Een

glaasje raente drinken.

— Pastielje van suiker en mente, plat of rond. Meutjes

koo_ien.

—MENTE, z. Akker-.

MENTEBOL(LE, v. Ballelje van suiker en munt, fr.

pirstilU- lie meiitlif. De menteboUen smilten in den mond.

MENTETHEE, m., fr. tisane de ?nenthe.

MENTIE, V. Zie lEENSIE.

MENTIJD, m. ZieMPNNETijD.

MEPAER, bij V. Herent., zie medepaar.

* MER, vocgw. voor Maar, fr. mais; is zelden of niet

meer gehoord, schoon het onze vorige' schrijvers, h. v. F.

Rapaert, vecl gebruikten.

* MER, loco Mher, bij Desp., zie MHER

MERBEL, m. en o. Zie MARBEr..

MERDELLEWORTEL, m.Groote plant anders

00k I'areele en Dikke genaamd, 1. rumex.

MEREDIG, bijw. en tusschenw. Waanichtig, fr. en

vcfite. — Zie WARENTIG.

MERELPUT, m. Zie >l\arlput.

MERF, adj. Murw. Mer\-e peer. Die appel is rijp maar

nog niet raerf.

— MERG,'..Lende-,Lendel-,Lender-.Doch vgl. >l\RK.

MERGEL, ra., in de WJb. fr. marne.

Ook Bagger, slijk nit grachten of waterloopen, fr. vase.

Zie MERVEf..

MERGELEN, mergelde, gemergeld, b. w. Mervelen.

Ecnen gracht mergelen. — Ook Merrelen en Jlervelen.

—MERGELEN, /.. Uit-.

MERGELSCHUP, -SCHIPPE, v. Zie mervel-

SCHUF.

MERGEN, ni. Morgen, fr. matin; demain. Dit woord

was vroegcr meer gebruikt dan mi. « Des s' vurghens hoo-

rende clippen. j (B. Gheysen.)

Ende s' merghens moe en mat

AViert ghedreven iiyt de stadt.

(L. Vossius.)

Als ghy riept, ic steldet uyt tot mcrghcn.

(A. Biins.)

En die heden 't landt ghebiet,

.Verglten wordt gheacbt als niet.

(P Gheschier.)

MERK, o. Hetzelfde als Merg, fr. moelle. — Zie MARK.

—MERK, z. Zeul-, Z00I-.

MERLAAN, m. Zie MEERLAAN.

MERLEN, nierlde, iteb gemerld, o. \v. Zie >l,\RLEN.

MERMINNE, v. Zie ^L^R^^N^'E.

MERRELEN, b. w. Mergelen, baggeren, gooren.

MERRIE, v., h.jiimciit.

— Bij bleekers. Tafel op vier stijpers, waar het gcwas-

schen nat lijnwaad op geleid wordt om te verleken.

— Ook Lange pcrtse liggende in twee sprietstaken, oni

't gewasschen linnen op te hangen en te laten uitleken.

—MERRIE, z. IJs-, Kachtel-, X.icht-.

MERRIEKACHTEL, o. Een kachtel van 't merrie-

geslacht, fr. poulislie.

MERRIEVILKE. MERRIEVULKE, v. Merrie- ,.

veulen, fr. poitlieiie, in tegenoverstelhng met Hengstevool. >

Eene merrie\-ulke van achttien maanden. — Zie VILKE.

MERSCH, m. ZieMEERSCH.

MERTELAAR, m. Zie martei.aax.

MERTELEN, mertelde, lub gemerteld, o. \v. Zie

MAKTEI.EN.

MERUWE, MEERWE, MERWE, v. Misschien
.

Uelzelfde als Melu«-, memel, dat in de AVoordenb. verklaard

wordt door fr. aeare, ciron. Doch bij ons algemeen gebruikt ^

als collectief voor dat geelachtig of roodachtig stof of venijn

dat somwijlen de bladeren en de Stengels der plantr

bedekt, en in 't tr. rouille geheeten wordt. De raeruvvc-

eene plantenziekte. Dezen uchtend vond ik mijne erwt

met meniwe bedekt. De meriiwe is op die vrucht oevallen.

— Zie HONIGD.\UW.

MERVEL, m. Bagger, slijk uit grachten of waterl -

Den, fr. hmirbe, vase.

:Men zegt ook Mergel (dat in de Woordenb. vei-

franscht wordt door inarm). — Zie MjVARL.

MERVELEN, merveUie, heb gemerveld, o. w. Het-

zelfde als Merven.

MERVELEN, menelde, geinervcld, b. w. Ba^ercn.

Eenen gracht mervelen. Eene vaart mer\elen.

— All. Merveling.

Men zegt ook Mergelen.

MERVELSCHUP, -SCHIPPE, v. Baggerbeugel,

<Toote lepel van plaatijzer of le ler. enz. met eenen langen

sleelom het slk op te halen uit den grond van ri\ieren en

andere waters, fr. drogue. — Men zegt ook Mergelschup.

MERVEN. iiierfde, heb geinerfd, o. w. Merf won'.r

murwen, fr. mollir. Laat die appels raerven.

Boelen, in boelschap leven, fr. vri^re en concubina.

Hulp voor weerhulp geven, anders ook -Mervel

merlen, marlen, maarlen. Zie iL\RLEN.

MERWE. V. Zie xiERtro^.

MES-, loco mis-, zie MIS-.

MES, v., fr. messe, zieMESSE.

MES, o., (x.couteau. De snee en de oesel van een 111

Bij tiramcrl. Aigedunde rand van eene plank, 01:.

de groef van eene plank geschovcn en gevoegd le wor.l

in de Woordb. messing %eTia.a.mA, fr. languette.

— Seffens het mes aan den kant (? broodkant) fu-bbLn,

licht in gramschap zijn, seffens iets kwalijk nemen. Ik maak

niet van lieden die seffens het mes aan den kant hebben.

Een mes in de mouw hebben, wordt gezeid .

iemand die, trouweloos en wreedaardig, seffens \m

neemt. Ik betrouw dien vent niet, hij heeft een mes in /ij:;

mouw. Wacht u wel van hem te bij te komen, hij hecft

een mes in zijne mouwe.
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— I'e stokkc en tc mrssf stnan, gelieel hereid en vcerdig

stnan om alyauw iels te verrichtcn. Ik stond te stnkkf! en

tc messe om afte reizen, maar de postwagen kwam niet

aan. Haast \\ dan wat : ik sta reeds een uur te stokke en te

messe om dat wcrk te beginnen dat ik zonder u niet doen

kan. — Eenigen zeggen te stokke en te bresse. — Z. STOK.

—MES, 2. Brood-, Deeg-, Groel-, Groensel-, Ham-,

llc-.pe-. Klief-, Liiik-, Luiker-, Noesel-, Palette-, Peel-,

I'eul-, Ploef-, Ploeg-, Ree-, Reit-, Schaaf-. Schalm-,

Scherf-, Schrcep-, Scliroo-, ."ichrood-, Snekker-, Snikker-,

Spiel-, Steek-, Steen-, Stop-, Tee-, Touw-, Trek-. Uitkap-,

Van-, Via-, Vlaad-, Voct-, Wan-.

MES (MECHS, MESCH), o. (en niet m.), zonder niv. Hel-

.Ifdeals 't lioll. Mest, d. i. \° Drek, fr. f.V(7-<7«i'/;/, sprck.

\,in menschen of dieren. Het arme kindje Lag in zijn mes.

, Den stront van den osse cnde duven mes. » (J. Yperman.)
2" Rottend stroo met beestendrek vermengd, h.fumicr. Het

mes uit peerd- en koeistallen. Het mes wordt ook Vette

genaanid. Met mes het land vetten. « Prysye van incs oftc

vette. » (Cost. V. Lande v. Vryen.)

Na dat hy nu had ghesaeyt

En het landt met mes ghepaeyl.

(P. Devynck.)

Die aen de swalwe toont het ambacht van te metsen,

De vyncken leert het hoy met mes te samen lefsen.

(A. Debuck.)

— [leiJensch mes of mest, Naam dien het volk geeft aan

hetgeen de wetenschap meconium heet, d. i. de eerste

darmontlasting van een kind dat ))as geboren is, en gevol-

gcntlijk nog heiden, nog nietgedoopt.

— Vandaar Straatmes, Straatmesch.

— Dit woord, in de uitspraak, klinkt lets langer dan
mes, snijtuig, fr. couteau. Kil. heeft mes, mest, en mesch.

De eerste vorm was mechs als blijkt uit angels, mcox, eng.

i>n'.\-en en }nnck, 7.vi. mock, ijsl. myk. Vandaar mesch, met
de aspiratie achter dei- (even als vlasch, wasch, losch oilos

(lynx), voor vlachs, wachs, locks) : s Epicuren ofte mesch-

verkens. » (J. Vande Velde.) « Met ^XrnftUiwsch ende alle

andcr vuylicheif. » (N. Despars.) « Zommeghe goten ende

stnrten zeccpotten ende strontpotten, by oorlove ghezeit,

over zyu hooft, in zulcker overvloedichcyt, dat men hem
van de messche niet en kende. » lid.)

— MESBEER fmechsbeer, meschbeer, met zware ee), m.
Een vuil ongesnuisterd mensch, anders ook Kafwulf
genaamd.
— MESCH, o., zonder mv. Mest, fr. excrement, fumier.

— Zie MES, 3".

— MESCIlTEt, m. Zie MESSETEI.

— MESGREEP (mechsgreep, raeschgreep\ ra., met schorpl.

". Drietandige mestvork, fr. trident a fumier. — Zie

CREEP.

— MESHOOP (mechshoop, meschhoo]i), rn. Mesthoop, r.

tas defumier. « Steenen, calck, meshoopcn oft ander bc-

lemmerthede. » (Keure van de waeteringhe van Blancken-

berghe.) « Overschot van cruyden dat men op den mes.'ioop

weghworp voorde beesten, dat' sochten de menschen, ende
sonderlinghe de kinderen uyt de mcshoopen. » (Z. v. Male).

— MESPUT, IIESSEPIT (mechsput, mesclipul), m. Put of

kuil waar het mes in vergaard wordt, (r. fosse au fumier,
trnu. Het vuil stalstrooisel wordt in den mestput met haken

gesleejit. « De stinckende mesputten der herten. » (Th. Van
Herentals.) « Den pachter en niach gheen mes verCoopen,

nemaer het ghene aldaer ghomaeckt, moet op het landt oft

inden /««-/>«/ blyven.
»
(Cost. v. Bouchaute, x, 20.)

Ruste brenght veel sorgh' en ruyse,

't Is den mesput van den huyse.

(P. Gheschier.)

— Ook Messingput.

— >rESKAPER, m. Straatvager. De mesrapers rijden met

eene mcskare door de straten van de stad.

— MESSEN (mechsen, \\\a%%d!!v<in\meste, ge/nest. Met mest

vetten, fr. fumer, engraisser . avec du fumier. Het land

messen.

— Van drek en strooisel zuiveren. Eenen stal messen

met schup en haak er den drek en het vuile stroo van uit-

weren). De koeien messen, de zwijnen messen (hun oud
strooisel wegnemen en door een nieuw vervangen). « Eens

ter weke den koeystal zuyveren en mestschen. » (F. Valcke.)

— In den zin van fr. engraisser tin cochon, enz., zeggen

wij Vetten, en niet Messen ; doch in het Land van Aalst

zegt men beide: eene koe, een verken messen of vetten, fr.

engraisser, meltre a I'engrais /en van da<ar Meskoe (mest-

koe), Mesverken (mestverken).

— MESSETEI, MESTEi (mochstei, mesch(ei), m. Een vuile

leelijke bond. — Zei TEI.

— • MESSE/.OP (mechsezop, messchezop), o. Sap dat uit

vuil stalstrooisel vloeit, fr. emt de fumier. — Ook Mes-

singzop.

— MESSING (mechsing, messching), m., mv. messin^en,

vklw. messingske(n. Hoop bedrekt legerstroo dat in eenen

daartoe bestemden put of kuil bij de stallen ligt te rotten.

Water gieten op den messing. Den missing uitvoeren (het

mes dat in den kuil is op eene kar of kn.uwagen laden en

wegvoeren). De messing verhit somwijlen, -waneer hij in-

wendig warm krijgt en begint te dampen. Over den messing

gaan. De man Job zat op zijnen messing. « Den hane op den

messij'nk. » (Ed. De Dene.) « Den tnessinck op 't hot, ende

visschen in den wal. » (Cost. v. Dendermonde, vi, 5.)

— Den hane op den messing vinden, zegt me J van

iemand die zoo laat thuis komt, dat de dag reeds aanbreekt

en de haan met zijne hennen reeds in den messing keest.

Die uachtuil (nachtraaf) vindt meer dan eens den hane op

den messing.

— Vuilnis uit het huis, zooals afval van groensels, rar^p-

en aardappelschellen, vlojrvaagsel, oud bedstroo of kaf, enz.

dat in eene daartoe bestemde plaats bij 't huis verzameld

ligt. Draag dat al naar den messing. Smijt dat buiten op den

messing.

— Het is geli/'k een messing, zegt men van eenen huis-

vloer, van een bed, enz. om te beteekenen dat het zeer vuil

en smerig is.

— ME,ssiNGPUT (mechsingput, messchingput), m. Mesjiut.

« Het mes op 't goet gemaeckt moet aldaer blijven, wedcr

op 't hint oft messinck'put. » (Cost. v. Audonaeido. en Cost.

V. Assenede.)

— MESShNGZOP, O. Zie iMESSEZOP.

— MESVETTE (mechsvette, mesclivctto), v. Vette, fr.

cngrais, waar de akker mede gemest wordt ; in tegenstelling

van de navette en van de vette in den mesput. « Tot het

maken van prys van saet, dright, labeur, mest-iette, naer-

vette, mest in den put, verwas van haute, ende van alle
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andere baete, dewelcUe naer costuvme eenen aeiikonienden

pachter sehxildigh is le aeavcerden. ' (VI. SeHi»g-boec.

;

MESCHIEN, MESCHIENS, bijw. Misschien, H.

'':!t-etrt\ Hij zal 't meschiens wei Iiooren.

— Ook subst. m. Zie MtsscHiENS.

MESDAG (uitspr. mestdag), m. AfgesteMe lee^t lag in

de kerk, zooals de tweede Kerstdag, de twcede Paaschdag,

O.-L.-Vrouwe liclitmis, enz. Op de mesdagen geschieden de

goddelijke diensten in de kerken gelijk op de zondagen,

maar degeloorigen moeten dan geen mis hooren en mogen

n'erken, nogtans werken zij gemeenlijk niet.

— Feestdag waarop de ambachtslieden huunen patroon

vieren met 's morgens eene pleehtige Jlis te doen zingen, en

dan het overige van den dag in vrolijkheden over te

brengen. Weversmesdag. Kuipersmesdag. Schoemakers-

mesdag. Morgen \'ierendespinslers haren mesdag |S. Cathe-

rinadag).

— In 't algemecn Dag waarop men niet werk, fr. joitr

de chomage. Het is morgen mesdag voor mij.

— Eene plaals die bij 't werken is overgeslegen geweest,

te Antweriien hciligdag geheeten. Als men het huis schom-

melt, moet men nergens geene mesdagen lateu (d. i. geene

hoeken of plaatsjes vuil laten liggen). De schikler heeft op

den muur veel niesdagjes gelaten. De tafel is niet wel afge-

vaagd : er zijn nog niesdagjes in. De landbouwer maakt

mesdagen in den akker, als hij hier en daar een deelken niet

beploegt of egt. K.ale vlekken m den baard heeten ook
mesdagen.

— Peil, taak, schellewerk, fr. tdclie. Zijnen mesdag

hebben (het werk dat ons aangewezen was, afgedaan heb-

ben). De speldewerkster had haren mesdag met den val-

avond. Ik vrees dat ik vandaag mijnen mesdag niet ga krijgen.

—Dus genaamd omdat men, zooh.iast de taak af is, dan

st.Takt van werken en het overige van den dag s|jelen rcag

.-ilsof het mesdag ware.

— J^an zijnen tnofid of van zi/ne redens eenen mesdag

maien, zijnen tijd verspillen met te praten en te klapperv,

in plaats van te werken.

—MESDAG, (-.MESTDAG), z. Spinnette-, Wevers-,

Zoppedoppe-.

MESHANDEN, o. w. Zie mishanden'.

MESHUUS, MESHUUZINGE, /.\c .mesuis

en H.

• MESIE, MESYE, bij Maerl. en anderen. Zie

MErZIE.

MESKOE (mestkoeI, v. Zie onder llESSEN hierboven.

MESMAAT, MESSEMATE, v. Bij timm. Mes-

singmal, stiikje hout met eene groef die dient om de dikte

te meten van een mes dat in de groef van eene plank moet

geklikt worden, fr. moiilet, molet. — Vgl. Pinnemaat.

MESPLOEG {wvl. ifESPLOUGen ook mespt.ouf, zie

iU), m. P.ij Umm. Eene schaaf die in de Woordenb.

ilessingploeg heet, fr. bouvet a langiiette. De inesploeg

en de groefploeg.

* MESSANDE. v. Zie mish.^nde.

» MESSANDEN, o. w. Zie mishaxden.

MESSCHIEF, MESCHIEF, zie onder MASKUIZE.

MESSE, V. Hetzelfdeals holl. .Mis, fr. ilesse. Het

heilig sacrilicie van de Messe. Xaar de Messe gaan. Messe

hooren. De Messe dienen. — Het w. staatbij Kil. en bij

vcic V. .1 ige schrijvers : « Godt te dienene ende voor alien

messe te hoorene. » (C. Van Dordrecht.)

—MESSE (holl. —>ns), z. Achtmis, Ba-, Baaf-, Boin-,

Donker-, Elf-, Engel-, Ingel-, Ker-, Negen-, Nuchter-,

Offer-, Schreemers-, Tombe-, Vijf-, Vroeg-, Zes-, Zeven-.

. MESSEBOEK.ni. ifisboek, fr. ««.<•/.

MESSEDIENER, MESSEDIENDER, m. Mif-

dienaar. fr. «/t,7;;,% 'Mv/yt/u:

MESSELJOEN, MESTELJOEN. MISSEL-
JOEN, MENGELSOEN, o. Jvlasteluin, Ir. mere,/.

<:Tarwe, wt..!<'//oi-« nfterogghe. > (Cuerenvan Roussclaere.)

MESSEMATE, v. Zie JtESM.v.\T.

MESSING, enz. Zie onder mes, 3°.

MESSUS, bij Desp., zie ^tEsrIS.

MESTDAG, m. Zie me.suag.

MESTELJOEN, o. Zie ME.ssETjnF.N.

MESTIAAN, m. Zie lL\STU..\x.

MESUIS (wvl. MEStJUS, zie vi), o., klemt. op de

tweede greep. Misbruik, laakbare doening, wanbedrijf; bij

Kil. in Append. Mesus, abiisus, delictum, c 't Is juiste

daar in de herbergen dat zij kennisse krijgen, het zotte komt

er in, en ze'n zijn niet meer t'huis houdelijk. 't Is toen dat

er tnisustn beginnen waarvan het onnoodig is hier te

spreken en die dikwijis... 't kruis en de dood van de ouders

en het ongeluk van de kinders zijn. » (Uit een wvl. week-

blad.) «Een man ghestelt an den pylaer met een yzeren rync

an den hals, cm zeker meslmuzen van hem. » (Kr. van

Br.) « Loy was 00c ghestelt up een schavoot ter cause van

zynder meshunze die hy ghedaen hadde. » (Id.) « Een

ijghelick verblent in zijneghebreken, zonden ende messiisen.*

(N. Despars.)

— De Kr. v. Br. heeft ook Mesuizing : e Hy slouch hem
met eenen zweerde in zijn 00ft, ende dat ter cauze van de

meshinizinge van zinen wive. .* En X. Despars zegt Mesui-

zeerder voor Kwaaddoener : « Onime tiandt te zHvercne

van alle die rooveis ende nioordenaers, ende voort 00c van

alderhande mezttseerders ende quaetdoenders. »

— Gelijk -Abuis gevormd is van fr. abiis, zoo is 't Mesuis

fr. mesus, d. i. dbus et de'gradation comniis dans les boss,

pdturages et communes, zegtBescherelle.

MESUS. bij Kil., zie mesuis.

MESVIERKANTTE, adj. en adv. (met den klemt.

op mes en op z'ier, alsof het twee gescheidene woorden

waren). Bij tmim. Met vier kanten of zijden reclithoekig en

scherpneggig gelijk een mes (of messing, fr. ianguette), fr. a

vive arete, bien e'qiuxrri. Een mesvierkantte balk. Mes-

vierkantte ribben. Eenen bak mesnerkantte zagen. —
"Wegcns den uitgang te, zie -de.

— Ivramers heeft Meskant, adj. en adv., ix.dvree arete,

MESZATE, MESTZATE, v. Zie onder z.\at.

MET, voorz., wvl. med, mee. Zie sfS.D.

— In zulke uitdrukkingen als Eene ton met bier, eene

mand met appels, een korf met krieken, enz., dient het

voorz. 7net om enkelijk aan te duiden dat er bier in de ton,

appels in de mande, krieken in den korf zijn, hetzij de maat

vol is of niet; maar laat men het voorz. 7net weg, dan is

Eene ton bier, eene mande appels, een korf krieken, de voile

maat van eene ton, mande of korf. Daarom zegt men Eene

handvol geld, want Itandvol noodzakelijk eene maat betee-

kent.'
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— Men gebraikt met om een voorwerp aan te duiden dat

crgens aan gevormd of vcrveerdigd wordt. Een monster

schilderen met een menschenhcofd, met beerklauwen, en

met eenen slangensteert. Een huisdak maken met een

neerkleed. Een stuk hout zageu met drie neggen. Eenen

letter schrijven met krullen. Eenen stok draaien met eenen

ap])el van boven. - Dit kort been is van vooren »iet een

note-been uyt gheholt, bynaer ghelijU een cotrol. ; (Jac.

Desmet.) Eene tabakpijp stoppen met eenen hiil of truis.

— Ook om bij vergelijkenis bet fatsoen of den voim aan

te duiden van iets dat verveerdigd wordt of is,. Een werp-

top met eene peer draaien , fr. fafonner tme toupie comrne

une poire., en forme de poire. Temands haar snijden met

eenen houten klabout. Eene straat leggen met eenen rug.

Eene brugge maken met eenen boog.

— Alct eenen. Zie onder Meu.
— Met dat (wvl. mee dat), voegw. dat bij ous dagelijks

gebruikt wordt

:

1° in den zin van Zoohaast als, fr. des que. Met dat hij

sprak, kreeg hij die antwoord. Met dat de zon rijst, zingen

de vogelen. « Want met dat sy aen landt ghekommen zijn,

worden sy ondervraeghl. > (P. Devyuck.) • Hij verliet ter-

stont syn schip met dat hy van den Heere gheroepen

was. » (M. Lanibrecht.) « Ende terstondt met dat sy was

tot Tongre ghecommen, soo wierdt sy ghenesen. > (C.

Vrancx.) t Met dat sy sagh haer kindt-ende dat hooide

sprekcn, sy ghinck van haer zelven, ende viel in onniacht

van blyschap. - (Td.) . Ende met dat hy dit beloft liad, het

lam begost te gacn ende bleef levende. » (Id.) « Zijne krui-

scn kwamen hem te binnen en ovei vielen hem, van met dat

liij dat woord krnisen uitsprak. » (K. Callebert.)

Vertrekt! maer met dat 't koellje blaest

o Spoeit u weer naer Vlaenderland.

(K. de Gheldere.)

Maer met dat eenen storremwindt

U alsoo neerghestreken vindt.

(J. de Ilarduyn.)

Ghy, schaft dien ommeslach in aller haesten af,

Met dat u weerde man is in het duyster graf.

(J. Cats.)

2" in den zin van Aangezien, mitsdien, fr. vu que, puis-

i/ue^ comme, parce que. Met dat hij blind is, moot hij geleid

worden. Met dat ik nu tijd heb, zai ik eenen brief schrij-

ven. « Met dat de landslieden selden versaemen. » (Ed. De
Dene.) « Eude met dat de werelt in so vele sonden over-

vloeyt, so soudic wel hertelijc willen raden... » (Th. Van
Herentals.) < Met dat sy opwaerts zagh, zoo raerckte zy dat

t' buys boxen brande. » (C. Vrancx._) « Maer met dat men
lie mesdadeghe leedende was duer de steenstratc ende zy

. quamcn voor tkerchof van sinte salvator, zy ontsprongen

iidjSer up, ende liepen up tkerchof, huuten handen van dcii

Jstoeers. »,(Kr. v. Br.)

~ Kil. Midi dat, quando quidcm, eo quod, quui.

METATHESIS of LETTEROMZETTING. Het gebeuit

111 l vlaanibch gelijkiu andere talen dat er een letter in een

'= •wtyii^vail'filaSt^AWtehuift of dat er twee letters van plaats

'>«ferfeeIfen;'b."V/i*''!'ii'l--"'> ^1

Albast -A'"\hibUJt: Avcgebr — Vo.iYi'/. egevccr; Bake —
':^'fiaiib;'&i 'Jii»i»>,'^ B;ikkHjaiiw — kabiiljauw ; Baloordc —
i''l)o1Mlrtt*^i blle'l!(^id<4Vkt';-0fl)in-eii ^"bC*M«n; Geluw —

-;'-wel; Naakle — nadel'i''Riri«4lrt<'nV' J^'JieMlilwjAnt': I'eu-

hiw — vl. puwel ; Souwelen — soluwen ; Talmcn — tam-

inelen; Verklomen — vcrkommelen.

Doch dit gcschiedt meest met de r :

Barlaflfe — fr. balafre; Bron — born; Borstel — eng.

bristle (van can zwijn) ; Brannen — barnen ; Derm — dem-

mcr; Derschen — dreschen : Hark — raak; Kokelirren—
kokerillen; Kokerol — kokeloer; Krokodil — kokodrille ;

Kronijk — out. cornike; Loreeien — roleeren; Nooddruft

— nooddurft; Nooddurst — vl. noorddust; Ors — ros;

Prelaat — out. perlaet : Schapra.— vl. schrjpa ; Schorft —
schroft ; Schrede — scherde ; §leuveren — slurven ; Slufler

— slurf; Splinter — sprendel: Sporte — sprote; Strot —
storte (keel), ICr. v. h'r.\ Treden — terden; Vergen —
vragen ; Vormsel — vromsel ; Vorsch — vrosch ; "Weor-

gade — vl. weegaarde; Worm — vl. wommer; WrSt —
vl. warle, worte, fr. verrue : Zurkel — vl. sulker.

METDIEN(wvl.MEDlENenMEDl;,bijw., metdestemr.

op de Iweede grccp. Op hetzelfde oogenblik, op dien stond,

met dat woord of werk. Het weerlichtte en de bliksem viel

mctdien in den torre. * Sy antwoordde : ziet ick comme

;

ende met dien schiedt zy vander weerelt. > (C . Vrancx.)

1- Onse lieve Vrauwe seyde totten vyand : waer wildy henen

met dese vrauwe? sy en sal noch niet sterven ... ende met

dien dese vrauwe bequam. » (Id.) « Maria seyde : siet hier

de dienstmaecht des Heeren, my gheschiede nae u woord.

Ende met dien dat eewigh Woord vaB den hemelschen

Vader is Vlcesch in baer glieworden. » (Id.) < Zo dateueeu

van hcmliedcn endelinghe jonchccr Bosschaeit wiert ken-

nende, roupende tnet dien tot hem : ghy snooden moorde-

nare.tes u schidd dat wy niet varen en connen. (X.I)espars.)

— Vgl. Bijdicn.

METE, v. Zie meet en de eomp. aid.

METEN, mat, gemeten, b. w., r. mesurer.

— Meli: meten, zeggen de melkiggen te Brugge, voor

Melk bij de maat verkoopen. Drie jaarlangheeft zij iedcren

morgend komen melk meten in geheel deze straat. Ik heb

daar (in dat huis) veel jaren melk gemeten. In dat huis zijn

andere lieden komen wonen, en 't is ook eene andere

melkege die er nu melk meet.

— o. w. Maat hebben, fr. mesurer. Die balk meet elf

voet in den omvang. Die boom meet drie voet in den om-

gang. Hoe hoog meet die muur ? Dat stuk lijnwaad meet

honderd ellen in de lengte, en anderh.ilve ellc in de breedte.

—METEN, z. K00I-, Uit-.

—METER (i<-«i;( diverse), zie Hage-, Laken-, I.apje-.

METEREN (met zware e), meterde, heb gemiterd, o.

\y. Korkschieten. Zie METTEREN.

METERPAPIER, METERPAMPIER, ... Uik

teekenpapier ilat, zeer lang zijnde en in eene rol gewonilen,

bij den meter verkocht wordt. Vijflien meters mcterpapier.

Metcrpapier is omtrent een meter en halt breed. Eene hmd-

kaart teekencn o|) meterpapier.

' METERSINE, v. Verbastering van Medicijne,

geiieesmiddel. fr. medee/ne.

METGADERS, MEDGADERS, bijw. Hetzellde

als Mitsgadcrs, alsmcdc, fr. eomme aussi, ainsi que. Hij gaat

zijne hofstede verkoopen, melgaders zijne peerden, zijne

kocien en al zijne bouwgereedschappen

.

—METS, z. .\lle-, Allc-, enz. Zie aliemet.
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METSEN, metste (wvl. 00k metstege, zie imperfect),

gcim'tst (fvl. cmefst, zie GE), b. w. Hetzelfde als Metselen,

dat bij ons niet gebruikt wordt, fr. ?nafonner. Eenen muur,

een huis metsen. Met moortel metsen. De zwaluwen metsen

huiine nesten iiit slijk. c 1st dat men sal ynclsen enen stenen

boghe. > (H. Hcrp.) « Gy legt stcen op steen en inetst die

vast met kalk. » (F. Vandeu Werve.)
— Men zegt 00k Matsen

.

— METSEN, z. Aan-, Op-, Too-.

METSENAAR (te Brugge Matsenaar), m. Metser,

metselaar, fr. ma^on. De iBetsenaars hebben veel werk in

dit seizoen.

Hier om is 't dat de Matscnacrs

Desen arendt liier vereeien.

(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)

— MET.sENAARS-BA.\.s, m. Metsersbaas, baas-metser,

fr. mnltrt-ma^on. Zie 00k onder METSER.

METSER, MATSER, m. Metselaar, fr. mi!(o,!. Een
behendige, onbehendige metser. Dat gebouw zal welhaast

opgemaakt zijn, want er werken veel'metsers aan. « Gy moet
eerst Icerlingen zyn, en dc metsers dienen. - (F. Vanden
Wervc.)

Soo Clock de mr/sers, op den draedt,

Altijdt van hoog tot hooger bouwen.

(Beschryv. van de vreugdeteeck.)

—METSER, z. Oven-.

METSERSBAAS, MATSERSBAAS, ni. Met^c-
laarsbaas, fr. //rni'/ir-innio/i.

METSERSDIENDER, m. Metselaarsknecht die

moortel en briken bijhaalt.

MET6ERSHAAR, METSELAARSHAAR, o.

Scherlsende gezeid om eene merkelijke onjuistheid te

beduiden als men lets afmeet. Is de maat eenen vuist of

eenen voet te lang of te breed, men zegt Het schilt maar een
metsershaar (d. i. eenen vuist of twee). Het komt op ecu
mt tsershaar.

— Deze zegswijze spruit hiernit voort dat de metsers, als

zij iels afmeten, dikwijis zeggen : /let schilt gcen haar!
hoewel het verschil wens groot is.

METSERSKNOOP, METSENAARSKNOOP,
m. .Snort van knoop, anders ook Dijsclnok gehcctcn. Zie

aid.

METSERSMALDE, METSENAARSMALDE,
V. MaUlc die de metsers en mnurbezetters bezigcn cm met
de hand lijsten te steken, fr. gouge.

METSEWERK, MATSEWERK, o. Mctsclwerk,
fr. 1)111(01:nage, mafonncn'c. Kloek, flauw metselwerk. Het
metsewerk zal hem niet veel kosten.

METSTRUWEEL, o. Groot truweel dat de metsers
gebrniken om den moortel tusschen en op de briken te

leggen en open fe breiden.

METTE, v., vklw. metje. Meter, fr. marraine. Zij

is niijnc niclte. Zijne mette eenen nieuwjaarbrief schrijven.

« Eenen znene die men tSt-Donaes kerstene dede in der

maniere dater die princesse Margriete die inette of was, ende
die heere van Ravesteyn petere. » iN. Despars.) — Dit

woord is veel gcbi-uikt, vooral in Noord-VI.

—METTEN, z. Tette-.

METTEREN, metL-rde,heb gfiiu-tterd,o.\i. Beramen,
gedurig bezig zijn met lets (e overdenken, zijn vernuft in-

spannen om een geheim te kennen, eene moeilijkheid te

overwinnen, iets uit te voeren. Het is reeds lang dat hij

daarop meltert. Hij is gedurig verstrooid die op iets mettert.

Hij mettert op eenen middel om daarin te lukken. — Ook
Timmeren (op iets). I

— Kinderspel, anders ooU korkje schieten genaamd, fr.
•

joiier au bouchon.

— Ook MJteren in beide bet.

MEUBELBLINK(wvk-BLliNK, zie ikd), m. Een
smeer van geel was en terpentijn om stoelen, kassen, enz, j

te wrijveu en glanzig te maken; ook Meubelwas, Meubel-

zalfen Kastiek genaamd, {x.eiicaiistiqtte.

MEUBELSCHILDER, m. Schilder die de kasse-

nienten, deuren en ander houtwerk van een huis schildert, ,

fr. peintrc en appariement, De meubelschilder is geen j

huisscliiklcr, fr. pcinlrc en bdtimcnt.

MEUBELWAS, o. Zie meueelbli.nk.

MEUBELZALF, v. Zie jieubelelink . i

MEUG. — Tegen heug en meiig, zie goedsheugig. 1

MEUGEN, fte Brugge Magen, zie aid.), ik nieng of .1

tnag; niocht o{ intitgde
; gemczigd en gemeiigcn, o. w. Het- 1

zelfde als Mogen. Gij meugt dat niet doen. Hij magalles.

— Kunnen eten, geenen afkeer hebbea van eene spij^

of drank. Die bond mag alles, fr. ce chien mange tout ce

qu'on liiidjniie. Dat kind mag geen bier. Ik heb dat notiit

gemeugd. De een eet geern wat anderen niet men,en.

Meugt gij dat ? Men kan iets meugen zonder het geern t

eten, en daarom is het fi. aimer a manger guclque eii

de juiste vertaling niet van ons Meugen ; 't is eerder sn.

.

manger.

— .Uoeten meugen, tegen heug en meug iets moeten eteii

of drinken. Fig. Moeten lijden. Hij moet veel rampen

meugen. Ik moestdaar veel vernederingen meugen.

— Icniand niet meugen, niet kunnen lijden, niet kunnen

verdragen, niet kunnen zien of geluchten. « Die den

Fraiisclmian noch ten zoutte noch ten smoutte en modi-

ten. > (N. Despars.) « Van der graviune Isabelle, zijnder

stijfmoeder, die hem ten besten niet en mochte; zo men

ghemeerilick ziet ghebueren. » (Id.) « Te spyte van huerlieden

heere ende prince, die zy alseels niet en mochten, ende daer

zv eenparelick week in pijcke jeghens waren.» (Id.) « Kwaed
zeggen vanden ghuenen die zijlieden niet wel en mueghen. »

(C. van Dordrecht.)

—lets niet meugen, geenc schuld in iels hebben, fr. n'en

ponvoir mats. Ik weet, de vader heeft grootelijks misdaan,

maar, och Heere, wijt dat de kinders niet, ant zij meugen

zij d.at niet. Heeft de broader u gelasterd, de zuster mag het

niet. Men beschuldigt hem geheel ten onrechte van de oor-

zaak te zijn van dat ongeluk; hij mag het niet, fr. il n'en

petit mais.

In dezen zin ook gebruikt in ondervragende wendingen

zonder negatie, b. v. gij zijt ongelukkig, maar mag ik dat ?

fr. piiis-je mais du malheur qtii vous afrappe?
— Geen verstand 7neugen, geen verstand gebruiken. Die

boeren meugen geen verstand. Dat hij verstand mochte, hij

zou toch aldus niet te werkc gaan.
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— Mag men wcl? zegt men in vcol gewesten aan de

intrede van een huis om toelating te vragcn van binnen te

gaan, even als men elders zcgt is er gcin belet? « Tolt, tok,

tok ! Hag men wcl? gin<; het, half zoetjes, half luide, in hot

portaal van Stijn kleeremakers huizeken. — Kom maar

binnen! was de antwoorde kortaf. i (K. Callebert.)

— Dikwijls wordt mogcn, mengen, magen, van een voor-

zetsel gevolgd, gebezigd met onderdniK'ldng van een infini-

tief, zooals gann, komen, vliegen, hangen, enz. b. v. Er

meugen geen knopen aan dat kleed, maar wel haken en

oogen. Zijn broeder vertrok en hij mocht er niet achter. Zij

gingen naar de kermis, en ik mocht niet nice.

— Het mag er nf, wij moeten niet sparen, er mag wat
geld, drank, enz. verteerd worden. Drinkt maar, makkers!

het mag er ai vandaag : ik heb trouwens den prijs gewon-
nen. Meester, mag er gccn frauksken drinkgeld af, omdat
ik vandaag zoo neerstig gewerkt heb ? Ik gaf maandelijks

eenen brooddeel aan den arme ; maar 't mag er niet meer
af, sedert dat ik dat groot verlies gedaan heb.

— Er tegen meiigen, er tegen latnnen. Ik zou willen in

den nacht werken, maar mijne gezondheid mag er niet

tegen. Ik ga 't sluk wagen : doe ik een verlies, mijne geld-

kas mag er tegen.

MEUGING, m. Soort van appel die bewaart tot het

einde van den winter, en dan heel verschrompeld nog zeer

goed is van smaak. — Goede appel in 't algemeen. Wat
appels zijn dat ? Meugingen.

— Zie MEERNrKroiNG, en -ing.

•^MEULDER, m. Zie mulder.

MEUL,EN(E, m. en v. Molen, fr. mouUn. Den meu-
lene naar den wind keeren. Van de meulene. Eene groote

meulen.

— Bij schoemakers, zie rolet.

—MEULEN, —MOLEN, z. Achter-, Bindloop-,

Breed-, Kaf-, Kaffie-, Klabcttermeulentje, Rabauw-,
.Scheer-, Scherf-, Smallood-, Torre-, Van-, Voor-, Wan-,
Wind-, Winde-, Zeep-, Zwingel-.

MEULENAAR, m. Hetzelfde als Molenaar, raulder,

fr. iiieunier. < De muys haev selven in 't meel vindende,

mevnde dat sy den meulenaer selve was. » (F. Vanden
Wf-rve.)

— Meikever, fr. hanneton. De jongens onderscheiJen

onder de meulenaarsi-de bakkers, diewittevlerkenhebben,
2° de hakkerhmen, wier vlerken meer of min wit zijn, 3°

de koningen, die een weinig rood zijn, eu 4" de ieeroovers,

die geheel rood zijn.

— Klonter van meel in den pap. De pap zweml van de

nieulenaars. Men moet den pap wel roeren, dat er geen

meuleuaars in zouden zijn.

— Bij brouwcrs. Klonter van mout in de brouwkuip,
als deze toeslaat.

— Den meulenaar versmoorcn, te veel water in den

papf in de soep of in de kaffi doen. Zij heeft den meulenaar
versmoord. De meulenaar is versmoord (de kaffi, enz. is te

llauw, te waterig).

MEULENAARSTEEK, v. Eene manier van naaien

anders ook Ik-cn-(iij geheeten. Met de meulenaarsteke eene

scheur toenaaien.

MEULENAARSTENKTE, v. Eene plant anders

ook Schaaptenkte genaamd, in de wetenschap poteniilta

anserina L.

MEULENDAM (wvl. srEuLED.\M, zie x), m. Dc
verhevene grond waar eene meulen op stnat; anders ook

^leulennioto en Meulenwal geheeten, fr. hiitte tie m07tlin.

MEULENEINDE, -ENDE, o. Molcnwiek zonder

den pestel.

MEULENENofMEULNEN,w«(/raAof;n,«/«(i'c,
gemeulend o{gemeulnd, b. w. Met de kafmeulen het graan

zuiveren, anders ook Winden gezeid. Koorn meulenen.

Men mag niet al te geweldig noch al te zacht meulenen,

anders vliegt er graan mede in het kaf, of er blijft kaf in

het graan.

MEULENHEKKEN, o., mv. -;;c/-fo«j. Molenwiek,

fr. ailc de moulin h vent. Het is over de meulenhekkens

dat de zeilen opengespannen worden.

MEULENMOOT(wvl. meuleuote, zieN), v. Meu-
lendam, fr. butte de moiih'n.

MEULENPESTEL, m. Zie pestel.

MEULENSCHEE (wvl. jrEUXESCHEE, zie n), v.,

mv. mnilensehee'n. Bij wanmakers. Zoo heet ieder van

de strooken of dunne lattekens die, op wijs van eene ster,

van 't midden van de wan uitgaan tot aan den hoepel die

den buitenboord van de wan uitmaakt. De meulenschee'n

worden overidochten met wissen.

MEULENSTAAK (wvl. meulest.\ke, zie x), v. De
rechtstaande boom waar de windmeulen op rust, anders

ook Staander, en bij Weikand Stander geheeten, fi-. attache

(en niet arbre, die de as is).

Langer als d'Oostendsche baeke,

Hupser als een molen-staeke

.

- (^''aelande.)

MEULENSTEEGER (wvl. MErXESTEEGER), m.
De trap om in eenen molen te klimmen.

MEULENSTOF (wvl. meotestof), o. Stof datin

de meulens vliegt en dat men van de berdels afschreept.

Die de rooze hebben leggen somwijlen htm hoofd in meu-

lenstof om te genezen.

MEULENWAL (wvl. meuij:wal, zie n), m. Meu-

lenmote, meulcndnm, fr. butte de ntoiilin.

MEULENWEG (wvl. meuleweg), m. Weg die

naar eene (wind)molen leidl. De meulenweg is breed genoeg

om er met eene baneele of wagen te rijden. « Ander voet-

weghen, kerck-weghen, ende mmlen-weghen, sal men
schauwen. > (Costumen vanden Lande vanden Vryen.)

MEUNINK, m. Monik, fr. moine, religieiix. (Dus

ook kaneunink voor kanonik, helming voor honig, enz.)

— Ook ifeunk en Munk. Zie MTJNKEX.

— Meunink rollen . Bij dniklcers. Den inkt ongelijk

over den vomti rollen, zoodat er, in het afdrukken, witte

plekken in plaats van zwarte letters op 't papier staan.

MEUNK, m. Zie meuni.nk.

MEUNK, samengetrokken uitOT«(o-i?n ik (voor /nag ik,

zie iNFiNii ief). Meunke nie e liitje boks ein (mag ik niet

een weinig kraaksteenen hebben)?— Vgl. Danke, Lanke,

Moenke.

MEURE, V. Westvl. uitspraak van Muur (zie u), d. i.

murke, fr. rnouron. Zie MURKE.
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— MEURE z. Kieken-.

MEUREN, meurde (wvl. 00k meurdege\ gemeurd,

b. w. Troebel maken, het grondsap oproereo. Hel water

raeuren, fr. irojibler Veau.

— o. w. met zi/'n. Troebel \vor:1eD.

— Kil. Moeren, raueren, commovere, turhare. Mueren

oft moeren het water, turbare, turbiihntam reddete

aquam.

*MEURSELEN, bij Suriiis, zie meurzelen'.

MEURZELEN aitspr. menzehn^ zie Rs), meunelde,

gemcnrzelJ, b. ea o. w. Morzeteo, verbrijzelen . De groote

aardkluiten op den akker meurzelen. Suiker meiirzelt onder

den land. Het overteden lijk lag daar gemeiirzeld langst de
_

baan. « Hij heeft den at-godt ghemenrselt. » (B. Surius.)

« Svn kleederen met het bloedt in syn wonden gebacken ora

een steenen hert te doen uieurselen. > (Id.)

MEUZEL, in eenige gewesten MUIZEL, m. Lijn-

waden knapzakje waarin de scholieren te lande brood,

appels, eiers ofvleeschmededragen ; vraarin de koeiwachters

en schaapherders hunne boterhararaen steken, fr. panetiere.

— Haverzakje, lijnwaden zak die, aiet haver of maling

gevuld, vastgebonden wordt over 't hoofd van een peerd,

opdat het de haver ete zonder ze op den grond te strooien.

Zie de comp. hieronder.

— Ook een dergelijke zak dien men aan den gordel vast-

bindt om het uilgerukte onkruid uit den akker te dragen.

— Dit woord hangt waarschijnlijk samen met inoes dat

oulings spy's beteekende, zegt Weil.

—MEUZEL, (-muizel), z. Graan-, Haver-, Kore-,

Mdling-.

MEUZELBN, meuzelde, heb gemeuzcld, b. en o. w.

JIuggelen, peuzelen, langzamerhand eten. Wat zit gij daar-

aan zoo lang te meuzelen? Wat meuzelt hij daar? De scho-

lieren raenzelen, waneer zij, onbemerkt van den meester,

nu en dan lets uit hunnen knapzak peuzelen.

—MEUZELEN, z. Af-, Op-, Uit-.

*MEWILLIG, a<lj.. zie medewillig.

MEUZIE, MEUZE, MEZIE. MEZE, v. Mugge,

fr. moitcheron, cousin. Groote meuzicu. Kleene meuzien.

Het gonzen van de mezien. Van de meuzen gesteken

worden.

De mcsye wil nu den arendt gelycken.

(Ed. De Dene.)

Dats an mcsicn ende an vlieghen.

(Maerlaut.)

Sech Aaron dat hi tiiiul sla,

Daer suUen mesien ute comen.

(Id.)

— Wegens Meuzie — ileuze, zie crEZFE.

— Samenst. Meuziebeet, Meuzievlerk, enz.

MEYDE, bij Despars, zie met, 2°.

MEZE, MEZIE, v. Zie meuzie.

— MEZIEEEEX, MEZEBEEX, IIUGGEBEEX, O. Been ofpoot

van eene mugge, h. pattede moucheroii.

— Verbaslerde haver, verloopen haver, die aan haar

graan eenen hangel krijgt, zoodat zij begint te gelijken aan

oote. Er is veel meziebeeu in die haver. Als men bij tijde

niet verlandt, konit er mezebeen in Je haver. Het meze-

been is vernepen en heeft weinig of geen meel in.

— In Xoord-XHaanderen zegt men Mezebeen, in Zuil-

Vlaanderen Musschebeen, dat misschien eene verbasteiin.L;

is van Meuziebeen, muggebeen.

— itEZlEROOK, la'GGEROOK, m. Wierook, fr. encci

De kerk was vol raezietook. — Dit w. heeft zijnen r,. 1

sprong in 't gebruik van gomhars van sparhout op koler

te branden, om de rauggen uit eene kamer te verjagen.

*MEZUSEERDER, MESUSEERDER, bij

Desp.. zie mesuis.

MHER, M'HER, m. Titel van een gehuwden Edl-

man, fr. messire. Een ongehuwde Edelman heet Jonker. In

het jaar 1866 op den feestdag van O. L. V. Hulp der chri-

stenen is te Brugge godMTichtig overleden Mher Augu^tr-

Ernest Johannes Paulus Ghislenus Baron de T'SercIaes
'

Wommerson, Ridder van de Leopolds orde. <.Mer J

van Damme, een goet edel ruddere. » {X. Despars.)

MIDDEL, m. en o. Hetzelfde als Midden, fr. mlU,

Hij woont in 't middel van de stad. Te raiddel van het l:

vecht. Te middel van zijne M-eugde. Tegen het middel v..

Meimaand. « Int' middel van den somen > (F. Rapaert.)

« 't Landt sal moeten ghesmeten sijn in 't middel vander

strate. » (Cost. v. Poperinghe.) « Een standaerd van serayte,

blaeu, ghelu ende rood, in den middel. < (Kr. v. Br.)

— bijw., fr. au milieu. Hij zat middel op den bank. Hij

was middel in den bosch.

MIDDELARIGE, MIDDELAREGE, v. Mid-

delares. < Dat haer zoude ghelievcn middelareghe ende

intercesseurighe van paeyse te wesene. » (N. Despars).

MIDDELBANE, bijw. Bij holders. Te midden de

bolletraag tusschen de twee kanten ofsponden . Middelbane

boUen van 't een einde naar 't ander. Steek middelbane op,

ge zult jouwkomen. De nagel of staak van eene bolletraag

staat middelbane.

MIDDELBEUK, m. MIDDELBEUKE, v. De

groote beuk in eene kerk van aan de endeldeur tot den

grooten autaar, fr. rvf du milieu. Het lijk stond in den

middelbeuk. — Ook Middenbeuk.

MIDDELKOOR, MIDDENKOOR, m. Middel-

beuk. — Zie KOOR.

MIDDELLATTE, MIDDENLAT, v. Bij stoel-

draaiers. De breede lat te midden de stoelbnig, waar de zate

op ge^'locbten wordt.

MIDDELLIJSTE, MIDDENLIJST, v. Bij mu!-

ders. De middenlijsten in eene houten windmolen /

stukken hout die, horizontaal op den steenbalk li^ende.

stijlen van de romp verbinden.

MIDDELMOETE, v. Zie onder moete.

MIDDELNACHT, m. Mildeinacht, fr. mimiit. i.

middelnacbt opstaan. \

MIDDELREEZE, MIDDENREEZE, v. Zie

REE/E.

MIDDELRONGE, MIDDENRONGE, MID-
DELROMME (zie ng), v. Kloeke ijzeren spil die d^ :

't midden van het draaischamel en platschamel langs il-

as zit om den langwagen aan den voortrein te verbinden,

ook Koepelbout geheeten

,

MIDDELROMME, v. Zie soddelronge.
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MIDDELSCHEE, MIDDENSCHEE, v., mv.

-sc/ii-f'ii (/.ic IJRIE). Bij liianu rl., cnz. Schee nfplat dwars-

hout in cenc vergaring, tus^L-licn de bovcn- en onderscliee, of

tussclirn de voor- eti aclUerschee. In de vergaring van veel deu-

ren zitt men eene middelschee en somtijds twee. De middel-

schee'ii van eenen kniiwagen zijn de drieofviergrondplan-

lieii die den school uitmaken van den kruiwagen.

MIDDELSTAANDER , MIDDENSTAAN

-

DER, m. Het roclibt.iande sink van hct hrnishoul in

cen vcnslcrkasijn.

MIDDEN-, zieMinoEL-.

MIEKUZEN, mickmisiie, heb gemiekunsd, 0. w.,

liloml. (i|) inie. Een kaartspel dat anders 00k Kloppen heet.

Zic aid.

MIENGE (met ilen vlaamschen »^-klank), en 00k

MIENJE (met den franschen 7-klank), v. Een kleen

inselvt, anders 00k Malwe, en in de Wdb. Bladluis gehee-

ten, fr. pucrron. Die koolen zitten vol miengen. De mien-

gen hebben kleene vlerkjes. Vgl. mijnder, mijnje.

MIER, v., U. fojirmi. — Een raadsel op de mierstaat

onder \^LKE.

MIERBLOEM (wvl. iiiereblomme), v. Soort van

kleen onkruid, met witte bloempjes, dat in drqogen grond

groeit, drabavcrna L.

MIERBRAAM, v. Hippebraam, egelentier, fr. eghin-

tier. I<.oozen enlen op eene mierbraam.

MIERELEN, mierelde, heb gemiereld, o. w. Het-

/elfde als Mieren in al zijne beteekenissen

.

MIEREN, micrde,heb gemierd, o. w. Krielen, werae-

len lijk de mieren, \^.fourmiller. Het miert van de kinderen

in do straat. Dat grachtwater miert van 't ongedierte. Maar

zic die wormen mieren.

— Sparkelen, vonkelen, krielen, fr. pe'tiller^ sprek. van

bier, wijn, enz. Dat bier miert in 't glas. Hct mieren van

den champagnewijn.

— Jeuken als of er eene menigte mieren over liepen,

kricwelen, prikkelen, zinderen, tintelen van koude, enz.,

fr. picotcr,fourmiller, Eene ziekte in dewelke men'tge-

durig voelt mieren langs de ruggraat. De beenen en voeten

mieren, als zij slapen. Mijne vingers mieren (tintelen) van

de koude.

— Mieren van gra/nschap, tintelen van gramschap, fr.

petliter de colere. Hij mierde van colere.

MIERENNEST, m. en o. — Ergeits zijn gelijk een

ptiil in eenen inierennest, zie PUIT.

MIERIE, v., mv. mierien. Hetzelfde als Mier, fr.

fourmi. Rosle mierien. Zwarte mierien. — Wegens Micrie-

Mieic, zie CIEZIE.

MIERIEDOKKER, m., klemt. op viie. Muiker,

iemand die in 't gezclschap weinig spreekt en weinig te

bell' ai wen schijnt.

MIERING, v. Het mieren. Eene miering gevoelen. De
miering van 't bier.

MIEROL, MIERUL, m., mv. tnierols, mieriih, met

den klemtoon op de tweede greep. Groote zwarte manne-

kens-mier met vlerkec . Er zijn veel mienils in dien mieren-

nest. — Vgl. Katrol (kater)

.

MIESELEN, bij Kil., zie .mijzelen.

MIETELO, MITELO, V. EigeDn.iam voor MIetje,

.Mielcen, vklw. van Mie, Marie; even als men ook Fietelo

zcgt voor Ficije, \klw. van Fie, Sophie.

—MIETING, z. Pomper-.

MIEZELEN, b. en o. w. Zie injZELEN.

MIJDE fwvl. MIDE, zie ij), adj. Blood, ontijdig be-

schaamd. Hij heeft veel verstand, maar hij is mijde en

spreekt weinig. Mijde zijn van iets te vr.agen. Ge raengt

zoo mijde niet zijn. Ge moet daar niet mijde zijn. Zij is al

te mijde om haren nood te durven klagen. Nievers mijde

in zijn. Hij is te mijde dat hij spreekt. Het is nog beterte

mijde dan te stout.

— Spaarzaam, weiger, omzichtig behandelend en gebrai-

kend. Zeer mijde zijn van zijne kleederen, fr. me'nager ses

habits. Mijde zijn van zijne gezondheid. Hij maakt zich

mijde van zijn kleed. Hij is al te mijde van zijn geld.

— In eenige gewesten zegt men Temijde, timijde; w.aar

sommigen uit besluiten dat het woord eig. het 1. timidus,

fr. timide is. Kil. Mijdel, mijdsaem, z'itans, parcens.

De schamele ende midele

Gaet altijts ydele.

(F. Goedthals.)
— Vgl. Vermijd.

-MIJDE, z. Te-, Ti-.

MIJDEL, bij Kil. MrjDE.

MIJDEN (wvl. MIEX, zie lEN), meed, gemeden, en

mi/'dde, gemyd, b. w. Vermijden, ontwijken, httzij uit

vrees, helzij uit bloodheid. Hij is beschaamd van mij : hij

zoekt mij altijd te mijden.

Die schamen en myden
Staen dicwils bezyden.

(F. Goedthals.)

— Sparen, omzichtig behandelen en gebraiken. Zijne

kleederen mijden. Zijne gezondheid mijden, fr. me'nager sa

sante.

— wedcrk. w. Zicli mijden (wvl. eens mien, zie eens),

wijken, schuiven. Jlijd u, of ge wordt o\erreden.

— Uit bloodheid niet duiven verschijnen of spreken,

fr. etre gene. Zij mijdt zich in niemand. Ge moet u niet

mijden voor hem.

— Zich sparen, fr. se menager. De zieke is genezen,

maar hij moet zich nog wat mijden.

— Kil. Mijden, vitare; pareere.

— Vgl. Zwichten.

MIJDENTHEID, bij Hooft, zie MriDiGHETO.

M I
JDIGHEID (wvl. ook midigi, zie heid), v. Blood-

heid. Hooft verlaalt het compositus ptidor van Tacitus

(Hist. IV B., I Kap.) door zeedige mydentheid, welk laatste

woord Weiland tot myden brengt.

'MIJDSAEM, bij Kil., zie mijde.

MIJFELAAR (wvl. mifel.\re}, m. Die veel mijfelt,

dobbelaar.

Tes een cietsere, een schietre, een roldre, een clossere,

Een myffelacre, een dionckaert, een tuusscher, een kcghc-

[laerc.

(Ed. DeDenc.)

MIJFELBERD (wvl. mu-elberd), o. Eenbord v.aar

men op mijfcll, dobbeltafei.
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Aan 't schadich myffelberd was 't snoo ghebouft ghezeten.

Daar wierdmet oogh-gebeent, om oogh?n meest ghesnieten.

(CI. Declerck.)

MIJFELEN (wv). iiifelen, zie IJ), mijfelde, heb

gemiifeU, o. w. Een kansspel spelen, dobbelen, tuischen,

ir . joucr unj'cii de hasard. 'Het mijfelen geschiedt meest

met de teerlingen. Die jongen is betooverd om te mijfelen

.

Men moet de kiuderen verbieden van te mijfelen. — In

dezen zin meest gebruikt in 't Ipersche.

— b. w. Mikmakken, foefelen, haastig verbergen, in

'tverborgen iets beramen. Zij mijfelde den brief in haren

zak, als zij mij zag naderen. Zij hebben dat onder malkan-

der gemijfeld. Wat zit die kaartspeler daar te mijfelen ? zou
hij geern zeuten misschien ? Ik heb geene trouw in die

kerels ; ze zijn bezig met iet te mijfelen om mij of een ander

te bedriegen. — In dezen zin meest gebruikt in Veurne-
Ambaclit.

— Afl. Mijfeling, dobbeling.

— Ook Mimfelen.

—MIJFELEN, z. Weg-.

MIJFELSPEL (wvl. mifelspel), o. Kansspel, fr.

Jen da liasard, hetzij met de teerlingen, betzij anderszins

.

Klinkemutsen is een mijfelspel. Kruis of munte smijten is

een mijfelspel.

MIJKEN (wvl. MIKEN), mi/kte, gemi)kt,\).zvi o. w
Smijken, smijksen, lustigeten. Hij zat lustig te mijken aan

een keuntje. — Zie smijksen.

— Alijken en smi/keu, goede sier maken, smuUen, h.faire

bonne chcre.

— MIJKEN, z. Op-.

MIJKEN (wvl. MiKEN), mijkte, Jieb gemijkt. o. w.

Wijken, plaats maken, uit den weg gaan. Hij wilde niet

mijken. Hij mijkte niet een stroo breed. Hij zal wel mijken

voor mij . Hadde hij niet gemijkt, hij kreeg de bol op zijn

been. Mijk uit den weg of ik overrijd u. — Men hoort ook
sic/i mijketi. Mijk u. Ik mijkte mij.

— Dit woord verschilt merkelijk van Mikken in klank en

zin
; en dit verschil wordt bij 't volk nauwkeurig waarge-

nomen. — Vgl. mijden.

—MIJN, z. Goud-.

MIJNDAVELOOZE, zie iiijneeuwvergoe.

MIJNDER (wvl. Mli.NDER), m. Hetzelfde als Mijter,

mijt, kaos-, hout- ot bladworm, fr. mite, arthon. In

't bezonder gezeid voor Mijnje, bladluis, fn/^fCfz-OH. De
mijnders zitten op die koolen, op die erwten, enz. — Zie

iL^LWE, I'.

MIJNDER (wvl. miinder), pron. Hetzelfde als Wijn-
der, AVijder, d. i. wij lieden (zie me), slechts gebruikt als

herhaling van me of wy, b. v. Me gaan mijiider te gare gaan
(d. i. wij gaan wij te gare gaan). Me kunnen mijnder daar

niet san. — ^'gl. Gijder en Zijder.

MIJNDOOIE, —DOOIENESSE, zie mijneeuw-
VERGOE.

MIJNDOZIE, zie mij.nfeuwvergoe.

—MIJNE, —MINKE, /.. Yiscli-.

MIJNEEUWVERGOE, MIJNVERGOE,
MIJN-EEUWGE VERDOOIE, MIJNEEUW-
VERDOOIE, MIJNVERDOOIE, MIJNDOOIE,

MIJNVERDOZIE. MIJNDOZIE, MIJNVERDA-
VELOOZE MIJNDAVELOOZE. MIJN-VER)-
DOMMENEKKE, MIJN VER;KROMMENES-
SE, MIJN.VERjDOOIENESSE. Gebr.jkeue vloek-

'woorden voor Mijn-eeuwige-verdoemenis, of zoo iets, die

men gebruikt om te bevesligen. Ik zal, mijneeuwvergoe,

hem den nekke kraken. Hot is mijnverJooie waar.

MIJNEN (h vl. MINENl, myndc, gemijnd, b. w. Bij

lanJb. Uitzanden, den zavelgrond uitgraven en weg%'oeren.

Als men eenen akker mijnt, men delft er eerst de koorn-

aarde van af tot aan de zandlaag, en dan, als deze zandlaag

uitgegraven is, legt men de afg dclvene koornaarde weder

om er in te zaaien en te planten. Dat land is veel verbeterd
'

met gemijnd te zijn.

MIJNHEEREN (wvl. uil^K-), mijnlicerde, gemyn-
hi-erd, b. w. lemaud gedurig « Jilijnheer » noemen. Ik heb

hem gemijnheerd dat het schaduwe gaf, h.je lui at donne

du monsieur, gros cemme le bras. Ik wierd daar gemijn-

heerd van iedereen die mij niet kende.

— o. w. met hebben. Gedurig het woord Mijnhcer her-

halen. Ik heb datontvangen van Mijnheer, Mijnheer, Mijn-

heer,... en hij bleef mijnheeren, zich den naam niet kun- -

nende herinneren

.

— Zich gedragen als een heer. Hij mijnheert wel in zijn

nieuw kleed naar de mode. Het staat geen kale jonkers van

te wiUen mijnheeren.

MIJNJE, v, Zie mienge, mienje.

MIJNKROMMENESSE, zie mijneeuwvergoe.

MIJN VERDAVELOOZE. — VERDOMME-
NEKKE, - VERDOOIE, -VERDOOIENESSE,
—VERDOZIE, -VERKROMMENESSE. — Zie

MIJNEErWVEKGOE.

MIJNZIJKE (wvl. MiiNziKE, zie ij). Soort van gebrb-

ken vloekwoord. Zie ZIJKE.

MIJT(E(wvl. MITE, zie Ij), v. Stapel (hout, vlas, stroo,

enz.) die niet rond, maar vierliantig is. Is de stapel rond,

dan heet hij Hopper voor het hooi, Peer of Schelf yoor

't koorn. Eene lange mijte vlas.

— Vandaar Hooimijt, Houtmijt, Koolzaadmijt, Koorn-

niijt, Stroomijt, Vlasmijt.

—MIJT(E, voeg bij de bovenstaande nog de volgende :

Reuling., Tjok-, Vlaak-.

MIJTEN, b. w. Stapelen. Het koolzaadstroo mijten

(het in eene mijt opeenleggen). Gemijt brandhout.

MIJTER (wvl. MITER), m. Mijnder, mijt.kleer-, kaas-

of hoiitworm, fr. artisan.

— Bij veeartsen, enz. Soort van kort fijn wormpje dat

aan het slijmvlies vastkleeft in 't ingewand van peerden, enz.

Middels gebruiken om de mijters at te drijven.

MIJTER (wvl. .vuter), m. Bisschopshoed, ir. mitre.

— Bij pottebaiikers. Zoo iets gelijk een bisschopsmijter,

uit gebakken potaarde, hoi van binnen, en dienende ora

het handvatsel te ontvangen van eenen omgekeerden lolle-

pot dien men afdraaien wilt.

— De mijter van icne kafiikan is de blikken of ko-

peren ring waar de kaflizak aan genaaid is. Eenen

nieuwen zak aan den mijter naaien. Op de stove stond

eene aarden kafilikan die glanzende bruin was, en van boven

bekroond met eenen koperen mijter. De mijter is beneden

omringd met een gemoet of kraag van 't zelfde metaal, om
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op (Ic-ii liooul van ilc )iaffiUan te ru5ten.— Vgl. kaffiemal.

MIJTEREN, iinjtci,/,; hoi gcmijicrd, o. w. Van dc

mijlcrs cif houtwotnien ol kaasniijten, enz. doorknaagd

worden. Die korUen mijteien. De stijpers van die stoelen

zijn gemijlerd. Die kaas mijtert, begint te mijteren, is

gemijlerd. Die hesp begint te mijteren (de wormcn komen
erin).

—MIJTEREN, z. Af-, Op-, Uit-.

MIJZEL (wvl. MiZFJ,), 111. Brij/.el, kniimel. Gecnen

mijzel brood in huis licbben. Al kleene mijzelljes van brood.

Hij zal er geeri mijzelken van krijgen.

— Fig. Hadde hij een mijzcltje verslaiid, hij zou dat toch

niet zeggen.

— MlJZELAi HTIG, adj. Dat gemaUkelijk brijzelt. Mijzel-

achtig brood

.

— MIJZELEN (wvl. mizecen), mifzelde, gemi/zeld, b. w.

Brijzeleu, bezouderUjlc van icts dat gemakkehjk in kleene

stukjes breekt. Brood inijzelen voor de kiekens. Makarons

mijzelen in room.

— o. w. met zyn. Dat brood is niet wel gebakken : het

niijzclt te veel als men het snijdt. Drooge aardkluiten mijze-

len als men ze in de hand drukt.

— onpers. met liebben. Slolregenen, stofhagelen, stof-

sneeuwen. Het regent niet, het sneenwt niet, 't is maar
mijzelen. Het heeft geheel don voormiddag geraijzold. —
Ook Stuivcn

.

— In al de voorgaande beteekeiiisscn zegt men ook

Miezclen. In den zin van siojregcneii, stofinccuwen, zegt

men .Mizzelen tusschen Schelde en Leic, (hetgeen in de

schrijvende taal mirzelen^ inigselen^ of nihtclen moet zijn);

en ik gis dat viyzelen— brijzelen, en myzelen — stofregenen

twee woorden zijn van verschilligen oorsprong. Vgl. eng.

to mizzle (fr. bruiner), en Miggelen dat Weil, verklaart

door stofregenen, Kil'. Mieselen, misten, rorare tenuem
pluviam.

— MIJZEUNG, m. Mijzel, brijzel. De mijzehugen van

't brood opvagen. Zie UiNii.

— V. De daad van mijzelen. Wordt ook als collectief

gebruikt voor Gemijzel, gebrijzel. Mijzelinge van brood. Er
valt niijzcUuge van sneeuw. ZieiNG.

MIJZEN (wvl. mizen), mi/sde,gem!jsJ, b. w. Brijze-

len . Brood mijzen voor de kiekens, enz.

MIJZERACHTIG{wvl. MlZERACHTlG),adj.EUendig,

arm en belioeftig, krank en ongezond. Hij ziet er zoo

mijzerachtig uit.

— Ook van levenlooze dingen, in den zin van fr. chetif,

mesqiiin. Die vnichten staan mijzerachtig. Een mijzerachtig

huizeken

.

— In Brab. zegt men miezer. (Alg. VI. Idiot.)

MIK, m. ICleene beweging die men doet als men op
het punt staat van lets te beginnen (zie mikken). De vogel

gaf cciien mile en vloog weg.

— Noch ki'k noeh mik geven, noch taal noch teeken

geven. Hij sloeg den hond dood met eeneu slag, dat liij

noch kik noch mik meer gaf. De meester scheen er zoo
vertoornd uit, dat er niemand noch kik noch mik dor^le

geven. \'gl. kik.

—MIK, z. Schar-, Scher-, Schor-.

MIKKE, v. Zie hooimiicke.

MIKKEEEN, mikkelde, heb gemikkeld, o. w. Mikken,

hapcrc-n, dubbcn, fr. he:iter, Ge moet niet mikkelen. Doe
voort, wat wilt je daaraan mikkelen. Hij sprong er over

zonder mikkelen . Ge moet daaraan niet mikkelen, ze^ het

maar rcdituil.

MIKKEN, nu'kte (wvl. ook miktege, zie imperf.), heb

gciinkt, o. w . Wordt gezeid van iemand die, op het uiterste

punt staande van lets te verrichten, zich cenen stond of

twee daar toe beraadt en aanstelt, gelijk iemand die op iets

aanlegt oni te schieten. Hij mikle om over den gracht te

springen. Ik school den vogel juisl als hij mikte om van
den tak, waar hij zat, weg te vliegen. Van den meii-;ever

die mikt om te vliegen, zegt men dat hij telt, en te Ant-
werpen dat hij melkt (Alg. VI. Idiot, op Melken). Hij

n iUte wel eenen keer of twee, maar hij dorst toch niet

springen.

— Eenen stond wachten of aarzelen, fr. hc'siter jin

moment. Zoohaast hij 't kind in 't water zag liggen, hij

mikte niet, maar sprong erachter en haalde 't naar boven.

Gij moogt niet mikken. Hij antwoordde zonder mikken
(zonder dubben, zoo seftens). Hij aanveerdde den voorstel

zonder te mikken, zonder eens te mikken. Hij nam den
vergiftigen kroes, en dronk hem uit zonder eens te mikken.
— Niet durveii kikken noch mikken, niet durven roeren,

staat in de Woordb. ; maar wij zeggen ook enkelijk

Niet durven vukkcn, in deuzelfden zin. Als de meester in

school kwam, niet een kind dat durfde mikken. « Sonder
dat 'er meusche hadde durven teghen micken. » (P. De-
vynck.) — Vgl. kikken.

— Gemikt zijn, op het uiterste punt zijn, te wege zijn. Ik

was gemikt om te st dcen, om te beginnen. Hij stond gemikt

om te vertiekken, juist als ik aankwam. De vogel zat

gemikt om weg te vliegen.

— Wordt ook gebezigd in plaats van Wikken, wegen,

heffen, fr. peser dans la main. Aan icts mikken om te

weten hoe zwaar het is.

— Mikken beteekende oul. Denkeii, zijne gedachten op
iets vcstigen.

Dat het God an hem wrect

Als hire (hij er) minst op meet.

(Doctrinale.)

Want hi mictem sijn gedochte

Dar hi den Ridder sonde verdrinkeu.

(Ferguut.)

Dene mict dat mense sal delven

Levende of bernen in een vier.

Dander niict, nu werdic hier

Verhangen, of up een rat ghcleit.

(Walcwein.)

MIKMAK (wvl. JUIKMAK, zie ind), m., zonder mv.,

fr. intrigiif, inicmac, tripotage. Daar is mikmak tusschen.

Daar zit mikmak in. Ik versta mij aan geheel dien mikmak
Diet. Het is een geheele mikmak. (Vgl. Kwansel.i
— Makement, gemaakt spel, veinzerij. Het is al mikmak

(het is geveinsd, niet genieend). Ik maak niet van dien mik-
mak. De joiigen zegt dat hij ziek is, maar 't is mikmak om
naar de school niet te mOeleu

.

— mikm.\KKEN (wvl. MIIKJI.VKKEN), mikmakte, gemik-

makt, b. w. Mutsemalen, onder de hand iets bewetken,

onder malUaar in 't verborgen iets beramcn. Zij hebben dat

onder hen gemikmakt.
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MIKRAAS, MEKRAS, adj., klemt. op de 2" greep.

Gemeen, fiauw, mager, tusschen half en hebbelijk, armoe-

dig, gering, fr. mediocre, che'tif. Die tarwe slaat mikraas

dit jaar. De oegsl is niaar mikras. De zaken van dien win-

kelier, van dien koophandelaar gaan of staan gelipel me-

kraos. Zijne gezondheid is maar geheel mekras. Hoe gaat

het met de nieuvvingerichte maatschappij van muzijk? zij

is maar mikraas. Die weg ligt mikraas (is slecht cm te

betieden, hetzij van den modder, hetzij van de hobbelig-

heid).

MILDIG, adj. Mild, milddadig, vrijgevig, fr. liberal.

Ken mildige mensch. Mildig zijn. Mildige aalmoesen

geven. — Afl. Mikliglieid.

MILTEN, miltte (wvl. ook miltcgc, zie imperfect),

gemilty b. w. Hetzelfde als Lanken. Eene koe milten. —
Ook Multen.

MILTEPIT, -PUT, m. De Hnkere lanke van eene

koe. — Ook Multeput.

MILWE, v. Hetzelfde als Meluwe, Meruwe. Zie

MERUWE.

MIMFELEN, b. en o. w. Zie mijkelen.

MINDERACHTIG, adj. Grmeen, Hauw, slecht-

aclitig, fr. nn'Jiocre ; sprek. van iemands gezondheid, for-

tuin, zeden of handelwijs. Die man is minderachtig (zieke-

lijk). Het gaat gedurig maar minderachtig met dien zieke.

Windtrachtige menschen (geringe lieden die, zonder arm te

zijn, nogtan veel mocite hebben cm televen). Een mindcr-

achtige vent (van gemeene zeden, die zich niet eerlijk

gedraagt). Een minderachtige student (een flauwe student,

ir. unfaible e'iudiant),

—Van dietenen vnichten dieweinig kracht en jeugd heb-

ben, die kwijnen. Eene mindeiachtige koe (eene gemeene

koe, die ziekelijk is, of weinig melk en boter geeft). Die

akkervruchten staan minderachtig en beloven maar eenen

mageren oegst.

— Ook van andere dingen . Hij heeft daar eenen min-

derachtigen koop gedaan. Zijne handelzaken zijn geheel

minderachtig.

-MINDEREN,z. Af-.

— MINDERINGE, z. Top-.

MINEEREN, »iineerde, gemineerd, b. en o. w, Ver-

minderen, minder maken of worden. L'e hitte van dea

zomerdag mineert als er een koel windje blaast.

— Dit woord min-eren (gevormd van niin gelijk kleiiiee-

reit van klcin) versAUt in de uitspraak van het verbasterde

ini-ticrcn (fr. miner, ondermijnen).

MINGAT, o. Zie mennegat.

MINGELEN, b. w. Hetzelfde als Mengelen (zie E).

— o. w. Zich met elkandcr vereenigen, verwarrelen, fr.

se meler. Olie en azijn mingelen niet. Het n.ingelt in zijn

hoofd, hij begint te mingelen (zijne gedachten komen in de

war, fr. ses ide'es se conjondent, ilperd I'esprit.)

MINGELSOEN, o. Zie mengelsoen.

MINK (wvl. MiiN'K, zie ind), adj.Verminkt
;
gebroken;

fr, estrfipie'; hernieux; 1. fnanciis. lemand minke slaan

(zoo slaan dat hij verminkt zij). Zich minke dragen, loopen,

reiken (eene breuk krijgeu van te veel te dragen, te hard te

loopen, te hoog te reiken).

— Mank, krenpel, (r. boiteiix, 1. clandiis. Mink gaan

.

Een mink been hebben.

— Kil. heeft Manck I" manciis, 2" claudus.

MINKE (wvl. MIINKE, zie ind', v.Vischmink, fr. min-

que. — Zie de comp. op iiijne.

MINKE (wvl. MIINKE), V. Verminking, fr. mutilation,

of ander letsel dat het gebniik van een lidmaat verhindert

of beneemt. Dat peerd heeft eene minke die hem den vaslen

tred beneemt. Eene minke krijgen. « Indiender questie

waere van mij'ncke^ ghevecht, ofte quetsuere. » (Cost. v.

Veurne.) « Waert by aldien dat yemende omtvlode zonder

grievelicke wonde ofte mincke. » (N. Despars.) Eene minke

(fr. hcrnie) krijgen van eenen te zwaren last te dragen. Hij

zal geheel zijn leven eene minke houden van dien slag,

— Magerie is geen minke, zegt iemand die zich van

zijne magerheid verschoont.

— In kaartspelen, waar de zessen de leegste blaren zijn,

geeft men den naam van Minke aan de zesse van troef.

—MINKEL, z. Scha-, Sche-, Scher-, Scho-.

—MINKELEN, z. Scha-, Sche-, Scher-, Scho-.

MINKEN, niinlite, geminkt, h. w. Yerminken, fr.

estropier , lemand minken.

— o. w. met hebben. Mank gaan, kreupelen, fr. boiler.

Hij minkt geweldig. Al minkende gaaa,

—MINNE, z. Mar-, Mer-.

'MINNEN, b. w. Den oegst inzamelen. Zie mennen.

MINNESLETSE, v. Eig. eene sletse of voetpad

uicsluitelijk ten dienslt van eenen minnaar die langs daar,

door bosschen of akkers, zijne geliefdegaat bezoeken.

— Verders in 't algemeen Een voetpad of snialle wegel

die door bosschen of akkers loopt ea gemeenlijk de eene

woning met de andere in gemeenschap stelt. Volg deze

rainnesletse, die door het woud icrinkelt, en gij zult aan

het hius van den houthakker uitkomen.

MINSCH, m. Zie mensch.

MINSEL, MUNSEL, MENSEL, MEINSEL,
ra. Beslagring, metalen band aan 't eindc van eeneu stok,

aan den hecht van een mes, enz., fr. vi/ole, petit ccrcle de

metal, hd. zwinge. De minsels dienen vooral om het ber-

sten of het splijten te beletteu. Een ijzeren minsel. Waneer

zulke banden zeer groot zijn, b. v. om de naaf van een

wiel, dan heeten zij karten of kcrten, en niet munsels.

Onze minsel wordt in Kleen-Braband mnisel geheeten,

zegt het Alg. VI. Idiot.

— Dit woord, overal en gedurig gebezigd, is mannelijk;

dus de uitgang is, niet sel dat altijd onz. is, maar el : bij

gevolg, even ah gordel, prikkel, stekel, enz. lets beteekent

dat dient om te garden, te prikken of te steken, zoo moest

minsel iets beteekenen dat dient om te minsen; of wel,

even als droppel, sprenkel, wegel, enz. vklw. zijn van drop,

sprank, 7aeg, zoo moest minsel een vklw. zijn van mins.

ilaar Wat is eigenlijk het ww. minsen, munsen, oi mint-

sen, muntsen (want de t tusschen n en i spreekt gemeen-

lijk niet uit), of muisen met weggelatene n, gelijk men in

Kleen-Braband hoort?

MINSELEN, OT/KSf/*, heb geminseld,h. vi. Schik-

ken, fr. arranger. De zaak is al geminseld, fr. I' affaire est

faite, est arrangc'e. Hij zal hij dat wel minselen gelijk het

zijn moet. — Ook Manselen.
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MIN2AMIG, :ulj. Hetzelfde als Miiizaam. Een min-

zamig man. Nooit zegt hij een minzamig woord. « In die

vriendelijcke hope ende in dat minzamich betrouwen. »

(Th. van Herentals.)

— Afl. Minzamiglieid. « Sijt onderdanich in verdul-

dicheyt ende minsamicheyt. » (Th. van Herentals.)

MIRAKBLEN, mirakelde^ heb gemirakeld, o. w.

Groote verbaasdheid uitdrukken door uitroepingen of ge-

jammer en haodyebaar over een onverwacht verschijnsel,

ongeluk of teleurstelling; ook gez;id Mirakels maken. Hoe
mlrakelde hij, als hij vernam dat zijn geld gestolen was!

Wat mirakels hij ook miek, het kon niet helpen. Het
vrouwken miraUelde over al dien luister en die prachl die

't in keizerlijk paleis aanschouwde.

MIRREL, adj. en subst. Hetzelfde als Midden. Het
niirrelste van de drie boompjes. In den mirrelen tijd, fr.

eiitretemps. In den mirrel van den winter.

— MIRRIG, z. Kieke-. Vg). —mukm.

MIS, MISSE, V. Misslag, fr. /aa/<f, errciir. Het is

eene groote, eene leelijke misse van naar eenen goeden raad

niet te luistcren. De misse is van uwen kant.

— Eene misse doen of begaan. Die schrijver doet veel

missen tegen de taal.

— Eene misse hebben, fr. se trompcr, s'etre trompe. Ik

heb eene mis in die rekening, fr. je me suis trompe, fai
fait line erreur dans ce compte. Die scholier had zes mis-

sen in zijnen thema.

— By misse, door eene misse, fr. par erreur. Neem het

niet kwalijk dat ik uwen naam geschreven heb in plaats

van den zijnen : 'I is bij misse geweest.

— Liever de misse hebben dan de rake, zie r.\ak.

— Kramers acht dit woord verouderd ; wij gebruiken het

dagelijks overal.

MIS, MISSE, v., fr. nusse, zie MESSE en decomp. aid.

MIS, MISSE, adj. Xiet getroffen, fr. manque'. Dat is

mis.

— Bedrogen, in abuis, in vergissing, fr. trompe. Ik ben
mis, fr. je n'y suis pas,je me trompe. Hij geloofde niet dat

hij misse was

.

— Waneer mis, als partikel vooraan een woord gevoegd,

geenen klemtoon heift.dan spreekthet dikwijls /««,bezon-
derlijk voor eene k of klinker, b. v. mesachten, meshagen,
meshandelen, meshanden.

— Wegens mis, samengesteld met een werkw., zeggen
de Taalkundigen i° dat dit voorvoegsel afscheidbaar is en
den klemtoon voert, telkens het in een stoffelijken zin ge-

nomen wordl, hetzij a) met de beteekenis van niet raak, fr.

manque, non atteint, b. v. hij school mis, hij bolde mis,

fr. // n'atteignitpoint k but; hetzij b) met de beteekenis

van verkeerd, kwali/k, b. v. hij schiet mis, fr. il tire mal,
il manie ma/ arc et flhlie. 2" Dal dil voorvoegsel onaf-

schcidbaar is en zonder klemtoon, waneer het in eenen
zedelijken, in eenen overdrachtelijken zin genomen wordl,

b. v. ik misbruikte, ik mishandelde, ik mislukte, enz.

Hier vail aan te mcrken dat het voonoegsel mis in den
stoffelijken zin van 7 ecu voor 't ander, verkeerd of

kwalijk, bij ons ook en ja gemeenlijk onafscheidbaar is en

zonder klemtoon, b. v. gij misbolt, fr. vousjouez ma/votre
boule. Hadt gij niet misbold, gij zoudt niet misgebold heb-
ben, fr. vous n'avezpas atteint le but,par:e que vous avez
mat joue votre boule. Hij misschoot en school mis, fr. ;/

lira mat, et mnnqua le i«/. Hij mistord en verwrong zijnen

voet, fr. il fit un faux pas, et se foula lepied. — Vgl.w/i-

bakken en misschapen, die in alle Woordb. staan

.

MISACHTEN 'wvl. ook mesachten, zie mls), mis-

achtte (wvl. ook mcsachtege), misacht, b. w. Misprijzen,

verachten, fr. mi'priser. Hij misacht al wat ik hem zeg ol

doe. Zijne ouders misachten.

— Kramers hecft dil woord, maar hij noemt het ver-

ouderd I

MISANTWOORDEN, uit-.uoordde mis, /wb misge-

antwoord, o. w. Kwalijk of verkeerd antwoordcn. Ik heb

hem misgeantwoord : ik moest iet anders gezeid hebben.

Hij anlwoordde driemaal mis, en had nog den tweeden

prijs.

MISBAAR, o. In Holland beleekent dil woord Groot

geraas, woesl geschreeuw; maar bij ous, even als bij Kil.,

is het Eene vreemde, woelige of sluiptrekkende beweging

van armen, lijf en beenen, gelijk men somwijlen ziet bij

lieden die in groote droefheid, in wanhoop of in doodstrijd

zijn. Dat kind heeft vi.'el misbaar gemaakt eer het gestor-

ven is.

MISBINDEN (wvl. -BIINDEN, zie ind), mtsbond ea

bond mis, misbonden en misgebonden (zie MIs), b. w. Kwa-
lijk binden. De schooven op den akker misbinden. Een
misbonden boek.

MISBOEK (wvl. MF.ssEBOUK), m. Boek waaruit de

priester op den aulaar Mis leest, fr. missel. « Nemende den

misseboeck voor de "lorst. » (B. Gheysen.)

— In eenige gewesten, Kerkb .ek, gebedcnboek, boek

waaniit de geloovigen de gebeden Jer H. Mis lezen in de

kerk, fr. livre de prieres. — Vgl. IIESSEBOEK.

MISBOLLEN, misbolde en bolde mis, heb misbold ea

misgebold (z\e Mis), o. w. Kwalijk bollen, niet volgens de

kunst bollen. Ik weet niet wat er vandaag aan mijne hand

is : ik misbol gedurig. Let op dat ge niet misbolt.

— Niet raak bollen, de staak niet treffen. (In dezen zin is

mis allijd afscheidbaar). Hij bolde mis. Ik heb mis gebold.

MISBOUWEN, misboitwde, en bouuide mis, mis-

boiiwd en misgcbouwd (z\e yni.), b. w. Kwalijk bouwen.

Dal huis is geheel misbouwd, als men inziet waar het toe

dienen moel. Eene misbouwde kerk.

MISBRADEN, misbried en misbraaddc of bried en

braadde mis, misbraden en misgebradn (zie MI.s), b. w.

Kwalijk braden. Dal vleesch is misbraden.

MISDEELEN, misdeelde, heb misdeeld, b. w. In het

kaartspel. Kwalijk deelen, fr. me'donner, maldonner. De
kaarlen zijn misdeeld. Hij mis.Ieelt wederom. Het is mis-

deeld, fr. ilv a maldonne,

— Xiet misdeeld zi/'n, talent hebben. Die student is niet

misdeeld, maar hij werkt niet genoeg, fr. il a des talents,

mais il ne'tudie pas assez

,

MISDUNKEN, o. Misvatting, valsch gedacht, dwa-

ling, fr. opinion erronee, erreur. » Intusschen elk wapene

sich tegen een s:;er gemeyn misdunken : dat is ; die hunnen
afgod macken van Vondel, versmaeden alles wat niet von-

delsch is ; die maer tot de hoogte van Cats geklommen syn,

verwerpen het vondelsch, als te hoog en te vTemd ; die de

midder.mael houden.syn aen beyde ongunstig. Alle dr\' wel,

elk voor sich selven : alle drj- k\\ aelyk ten opsichte van

andere. » (Vaelande.)
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MISGEVEN, tmsgnfzn gaf mis, htb misgfVftt en

mis^cgcven (zie MIS), o. w. Kwalijk, veikeerd geven, het

een voor 't ander geven. Deze brief is voorjan, en die

andere is vf.r,r Kdwaard : let op dat ge niet misgeeft.

MISGEZIND, adj. Kwalijk gezind, misiToegd, fr. de

maiLvaise htimciir, mccontent. Hij is mi^igezind vandaag.

Dat maakt mij misgeziud. Tegen iemand misgezind zijn.

— Ad. ^fisgczindheid (misnoegdheid).

MISGREIEN, misgreidc, heb misgreid, o. w. Mis-

Uagen, nict bevallen. Zie GREIEN.

Oft aenstaet, oft misgreydt.

(P. Gheschier.)

— Kil. Misgreyden, llisgreyten, displicerc.

MISHAND, MESHAND, o., Idemt. op hand. Het-

zelfde als Mi<haiide, v. Het is een groot mishand.

MISHANDE, v., zonder mv., Idemt. op hmtd. Belem-

mering, zwarig'.ieid, hindernis, fr. incomenient, gene. Daar

is geene mishande bij. Het is eene groote mishande voor

eenen werkman van de noodige gereedschappen niet te

hebben. Een gel; wetste voet is eene groote mishande om te

gaaii. Mishande hebben vaa iets.

— In Vlaanderen zegt men Besande (zie besande), en

Messande.

MISHANDEN, mhhmuldc, heb mishand, o. w.,

klemt. op hand. Hindernis baren,bclemnicren, fr. incommo-

der, gener. De tabakrook mishandt hem. Het mishandt

aan' vcle lieden dat men des nachts gedruisch maakt. Het

uurwcrktikken mishandt aan den zieke. De enge schoenen

mishandcn om te gaan. Het mishandt mij grootelijks van

op dit uur tc moeten vertrekken. « Nicmand in ons buys en

kan cr boek houden, en dat mishandt nog wel meest. »

(C. Duvillers.l

_ De Vlamingen zeggcn Besanden (zie besanden) en

Messanden : « Hoewel dat tzelve die grave Gny nict en

wesi^ande. » (N. Despars.) <iDc pr\'estcrs dye mussanden

hmirlyedtr a1 te zeere. » (G. Weydts.)

(De vos) sprack: al was zijn stcert dicke, lanck, of hoegroot,

Datse hem noch t' Schemijnckel niet en mcshande.

(Ed. De Dene.)

MISHANDIG, adj. Bezwaarlijk, ongerieflijk, onge-

makkelijU. - Die pataters zvn schrikkelyk goed, maer ze

moetcu om dondcrs lang overhangen. Dat is nog al mishan-

dig. on d.noihy '( is schadelyk voor 't hout. ^< (C. DuviUers.)

MISJUNNIG. ,adj. Afgunstig, bcnij lend, jaloersch.

MISKAARTEN, jniskaartte en kaartte mis, heb

mishiartcn misgei-aart {zie ws), o. w. Kwalijk kaarten,

niet kaarlen volgens de kunst. Met zulk eene hand, moet

gij winneii, tcrzij gij gcweklig miskaart. Hadde hij met

misl , rl, hi) hankie al de slagen.

MISKACHTELE'N, miskachtelde, hi-b mishrrhte/d,

o. w. Voor den tijd kichtelen, fr. a^^orter. De merrie heeft

miskachteld ten gevolge van eenen stoot.

MISKALVEN, misia/fdc, heb miskalfd, o. w. V66r

den lijd vcniieuwen, fr. avorter. De koeien miskalven van

zckere plaiiten tt eten.

MISKLAPPEN, I'lisklapte, misklapi, o. w.; 00k

ZICH Ml^KI.All>EN (wvl. eens misklappen, zie eens). Uit

onbescheidenheid of anderszius iets zeggen dat men wel

hadde willen gezwegen hebben. Let op dat gij u daar niet

misklapt. Hij heelt zich daar leelijk misklapt. Het spijt mij

dat ik in die zaak zoo miskl.ipt heb. Gij misklapt u altijd.

MISKLEEDEN, miskleeddc, miskleed, b. w. Kwa-

lijk, veikeerd kleeden . 't Beeld van O. L. Vrouw stond

miskleed. Miskleed loopen.

MISKLINKEN, misklonk en klonk mis, heb mis-

kloiiken en mis^cklonken (zie Mis), o. w. Kwalijk de bel

klinken, klinken op een tijl of op eene manier dat 111

niet klinken mag. Die koorknaap misklinkt somwijien

hij aan den autaar dient. <i/"klinkt somwijien mis.

— Met mis onafscheidbaar. Misluiden, eenen w^anklanl;

geven, fr. sonver mal, ctre dissonnant. Misklinkende

speeltuigen.

— Fig. Hie woorden misklonken geweldig in zijne oovcn.

MISKOMEN, miskwam, heb miskoytten (wvl. mi

KOMMEN, wA/ww, miskommen),o. w. Niet wel kon

ten onpas komen, hindcren, lastig vallen. De regen n,

komt altijd in den oegst. Zou het u niet raiskomen van mij

vandaag op reis te vergezellen? Ge vraagt mij vijftig frank

in lecning: dat miskomt mij geweldig, want ik heb /•-V

mijn geld noodig om... Ik <iacht dit werk gisteren te \m -

richten ; maar het heeft miskomen ; ik zal het morgen do. 11.

Als 't u niet mis';omt, bezoek l' avond eens dien zieke. Het

miskwam wel een weinig voor hem, maar hij heeft het mel-

'

temin gedaan. «JCer ghi beghint boeren ofte trepanu

9,0K stopt aller erst de horen van den siecken met cant

ofte met andcren dinghen, ende gheeft hem eenen 1

scoen tusschen de tanden, want met (lees dat) scrapen •

dat boeren mochte den siecken seer mescomnten. »
(
J. A

man). » Sy van 't vrauw-geslacht in den derden pei

van 't een'tal miskomt soo seer niet by sy den derden

soon van 't meertal, omdat het werkwoord seflfens het

schil tekennen geeft : sy komt, sy komen. » (Vaeland

— Kil. Mis-komen, male evcnire, infeliciter r.

sinisirc aaichr,. In dezen zin vindt men 't woord bij

gere schrijvers. * Wiert die middelste ran den blixcni.

gheslcghen, zonder dat die andere yet wwj/raw, in I

ofte d.-irde. » (N. Despars.)

MISLADEN, mislaadde eh laadde mis, mislii.i

misgcladn (zie Mis), b. w. Kwalijk laden. Die hooi\\ ,>

is mislaan, hij zal omkceren. Dat vuurroer is mislaan.

MISLEEDEN, MISLEE'N, misleedde, m.

b. XV., met scherpl. cf. Hetzelf le bij ons als ilislcid. ;

fourvoyer; srdni/r. De gids heeft ons misleed. Laat n

mislee'n (bedricgen).

MISLEEREN, misleerde en leerde mis, mishrn/ .11

misgeUerd (zie Mis), b. w. Kwalijk leeren, het een

't ander leeren. Gij hebt uwe les misleerd (eene and.i

geleerd voor deze die gij leeren moest). Een mi-1

bond, fr. iin chien mal dresse.

MISLEZEN , mislas en las mis, mislesen eu /«/

zen (zie Mis), b. w. Kwalijk lezen. Eenen naam misl .-11

(nictlezen gclijkhij moet gelezen worden'. Men moet n.nt

eenige woorden mislezen, met b. v. den klemtoon to ...

sclmiven, om lichtelijk van de toehoorders niet verstaan ic

worden.

MISLUKKEN, mislukte, heb mislukt, o. w. ni"l

eenen persoon voor onderwerp. Niet gelukken, fr. ec/io.

I
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nefiris n'lissir.Tlc hcb mislul;l in die onderncming. ledcr-

een Kan mislukken.

MISMEENEN, mismeende, heb mismrend, o. \v.

Veikcerd mcenen, een valsch gedacht hebben wegens iels,

in dnalinu; zijn. — Hct wordt meest gebruikt in het deel-

woord Mismeenend. Mismeenende zijn nopens eenekwes-

tie. Dp kottors zijn mismeenende wcgens zekere punten

van het ndciof.

MISNAAIEN,»;?J«a'a;'«'c en naaide mis, misnnm'd en

misgomaid [zie Mis), b. w. Kwalijk of verkeerd naaien. De
zoom van dat kleed is geheel misnaaid, ge moet hem tor-

nen en hernnaien.

MISNAMEN, misnaamdf, misnaamd (zie Mis), b. w.

Aan iemand of aan iets zijnen waren naam niet geven,

hetzij vrijwillig of onvrijwillig. Hij was spijtig omdat men
hem altijd misnaamde. Die halve zot misnaamt alle dingen.

— Ool; Misnoemen.

MISNOEGDERIK. m. lemand die nhijd misnoegd

is, die nergens af tc vreden is, die alles beknibbelt en

afkeurt, fr. un me'conient. Die misnoegderik is liet verdriet

van 't hiiis. De misnoegdeiiks in een Staatsbestier spannen

somwijlen teSamen.

MISNOEMEN (wvl. misnommen, zie OE), mis-

nocnidf, tnisnoemd. b. w. Zie MTSNAMEN.

MISPAKKEN, inispakte, mispakt, b. w. Kwalijk of

verkeerd vastnemen. Zijnc hand verwringen mel iets te

mispakken. Men drangt laslig hetgeen men mispakt heeft.

De een bock is voor u, en de ander is voor uwen broeder :

ge moet niet mispaklcen (den boek van \iwcn broeder nemen

in plaats van den uwen).

— Het mispniken, het niet treffen, mislukken. De lote-

ling heeft hct mispakt (een slrcht lot gelrokken). Hij heeft

het met die dnchter mispakt (hij is mistronwd).

MISPELAAR, m. Mispelboom, Ir. nrff/cr.

— AVandelstok van mispelaren hout. of. !>ij nitbrciding,

Van ander hout zoo als eik of karnte of doom. Gaan wan-

delen met zijnen mispelaar in hand. Hij gaat nooit uit zon-

der zijnen mispelare.

— nnsPEL.\REN (wvl. msPELARi, zie -EN), adj. Van
mispelboom. Mispelaren hout. Een mispelaren wandel-

stok.

+MISPELTERE, bij Kil., zie onder TEEKS.

MISPIKKELEN (wvl. mispekkelen. zie pekkel),

mispikkeldr, iiiispikkeld. b. w. Een misslag bedrijven,

misdoen. Wat heeft hij nl weer mispikkeld? Hij heeft vecl

misjiikkeld in zijn leven. Hij moet iets groots mispikkeld

hebben, om zidk eene straf te verdienen. <cTs 't by aldien

dat eenighe .slaeve mis-pkkelt heeft. » (J. de Harduyn.)

«Den schcnker en den backer van den koning Pharao die

haddcn hct allc beidc leelyk verkerft, en soo mispeckelt dat

sy tusschen vier mueren geraekten. » (F. Vanden Werve.)

« Bazinne, ge weet gy ook wel dat vader nog al geen zachte

handschoentjes en gebruyki, als wij zouden mispikhdeir. -

(C Duvillers.1

— Afl. Mispikkcling.

MISPRINTEN (wvl. -prenten), misprinitt, mis-

print, b. w. Misdnikken, erg, to miiprint. Er zijn eenige

woorden inisjirint.

MISSCHRIJVEN, misschreef en schrecf mis, mis-

scliicrcn en inisgcsclueven (zie MIs), b. w. Kwalijk ol

onnauwkeurig nei^rsehrijven, fr. mal ifcrire. Eenen eigen-

naam misschrijveii (er eenen letter van uitlaten of bijvoegen).

V.x zijn in dat testament zooveel woorden misschreven, dat

dat men er schier geenon zin mecrin vindt.

MISSCHIENS, MISSCHIEN, m., fr. nn p.nt.

itre. Hij is dwaas die steunt op eenen misschiens. « Mis-

schien slaet en mist het ei. » (J. Desmet.)

— bijw., fr. pmt-etre. Hij zal misschiens moigen komen
— Men zegtook Mcschien, ^^eschiens.

MISSEDIENDER, MESSEDIENDER , m,

Koorknaap die de Misse dient.

MISSELIJK (wvl. MI.SSELIK, zie mk), .idj. Misbaar,

ontbeerlijk, diekan gemist worden, fr. dont on pfutsepas-

ser. Die werkman is ons niet misselijk (wij hebben hem vol-

strckt noodig, wij kunnen 't zonder hem niet doen). Ik ben

daar misselijk, fr. on y peid se passer de moi. Dat boek is

mij met misselijk. Dit zijn misselijke dingen.

— Oploopend, driftig, toornig, gramstoorig en boos van

aard. fr. rolere, irascible, me'chant. Een misselijk mensch.

Misselijk zijn. Een misselijke bond. Een misselijk peerd.

Wacht 11 van dien bond : hij is zoo misselijk.

MISSELJOEN, MESSELJOEN, o., met den

klenit. op ;ofK (de j uitgespr. in de eene streek op zijn

vlaamsch, en in de andere op zijn fransch). Masteluin, fr.

meteil.

MISSEN, iniste (wvl. ook mistegc, zie niPEKFECT).

gemist (fvl. imist, zie ge), b. w. TCiet hebben, niet treffen,

sprek. van iemand die te laat komt voor den stoomtrein,

den postwagen, het bcurtschip, enz. Met al dat trantelen

mocht ik wel 'tconvooi missen. Hij mistteden postwagen,

en moest te voet gaan. lemand het convooi doen missen, fr.

faire en sorte que queigii^ttn mangue le train, arrive trop

tard pour avoir Ir train.

— De kanse missen, de gelegenheid niet treffen, niet

waarnemen, fr. manquer I'occasion. Hij kon daar eenen

hazaard doen, maar hij heeft de kans gemist.

— Veel schikken is reel missen, zie schikken.

— Zij'ne zinnen 7nissen, zie ZIN.

— o. w. Missen van uur, van weg, de eene uur voor de

andere, den eenen weg voor den anderen nemen, fr. se

tromper d'lienre, de cliemin. Hij was gemist van uur, en

kwam te laat. Let op dat ge niet mist van weg.

— Niet wel bij zichzelven zijn, het verstand kwijt zijn,

fr. pcrdre la raison. Hij begint te missen. Het is reeds

king dat hij mist. Hij heeft zich voor den kop geschcten :

't moest wel zijn dat hij miste; want die verstand mag, doet

zulks niet.

— Ontbreken, fr. manquer, faire defattt. Er misten in

lie vergadering maar twee van de genoodigde personen. Er

missen mij twee boekdeelen van dat werk. Er mist nicts

nan d.it peerd. Dat portret is wonder gelijkende : 't is maar

dc spraak die mist.

* MISSIT. o. Zie miszit.

MISSPELEN, misspcelde of speelde mis, heb niis-

speeld of misgespeeid, o. w-. Kwalijk spelen, niet spelen

volgens de manier dat men spelen moet om te winnen. Ik

hcb nog ecns misspeeld. Met zidke kaarten in dc hand moet

gij winnen, als ge .liet misspeclt.
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MISSTAAN, misstond, ben misstaan, o. w. Mecst

gebruikt in liet deelwoord, sprekende van vruchten die te

dun staau op den akker. Die tarwe is misstaan (staat niet

dik genoeg).

MISTEEKENEN, misteckende, misteekend, b. en o.

w. Kwalijk teekenen. Gij hebt daar misteekend : er staai 97

voor 79. In het kaartspel misteekent bij altijd voor zijii

proiijt ; als hij nog maar 50 heeft, staat hij reeds met 60.

Wij moeten al meer hebben, gij hebt zeker misteekend ?

MISTELUIN, o. :Masteluin, fr. m,'Uil.

MISTERD, MISTERT, m. Mi-,lred, fi ./a».v /(«.

MISTERDEN, mistord en lord mis, heb mhtordcn

en misgetcrden (zie Mis), o. w. Mislreden, fr. faire nn

faux pas: manqiier le pas. De koordedanser mistord en

viel neder. Hij mistord en viel van den trap. Hij mistord

en verwrong zijnen voet. — Ook Misterten.

MISTERT, m. Zie misterd.

MISTERTEN, mistort o^ tort mis, heb mistorten of

misgetortcn, o. w. Zie MISTEKDEN.

MISTOORTELEN, mistoortdde, mistoorteld, b. w.

Verbrodden, misvormen, verknoeien, bederven, keeraafsch

verrichten. Een werk niistoortelen. Hij heeft de zaak mis-

toorteld. De oegst is mistoorteld (mislukt). Een kleed niis-

toortelen. Die jongen hecfl geheel dat vogelorgeltje mis-

toorteld.

MISTREKKEN, misttok, mistrokken,h. w. Kwa-

lijk trekken. Een blad niistrekken in liet kaartspel (misspe-

len, het een voor 't auder leggen, door on.achtzaamheid). Ik

mistrek mij leelijk : ik meende dat ik koeken-aas lei, en 't is

herten-aas. Met uw mistrekken hebben wij 't spel verloren.

MISVAL, m. Miskraam, b . fousse coiiche. Eenen mis-

val hebben. — Dit woord is overal gekend en gebraikt,

hoewel Kramers het verouderd acht.

MISVALLEN, misviel, heeft misvallen, onpers. w.

Kwalijk v4llen, ongemak baren, onpasselijk maken, spre-

kende van soijzen die in de maag niet welkom zijn, fr.

incommoder. Ik m,.g daar niet af eten, het zou misvallen.

Dat glas bier misvalt mij. Neem dat niet, het zoii u mis-

vallen.

— u. w. Eenen misval hebben. . Dat zy stappans van een

doode kijnt misviel, stervende zelve zeer corts daer iiaer. «•

(N. Despars.) — In dezen zin zei men vroeger ook Misva-

ren. « Was een vrauwe misvaren van kinde dwelck iuden

bogaert wierdt begraven. . (C. Vrancx.) .Een knechtken dat

was misvaren en doot geboren. . (Id.) . .Midts dat sy som-

tijds misvaren ende doode kinderkens baren, dwelck al te

claghelicken zake is. • (Id.)

* MISVAREN, o. w. Zie misv.\llen.

MISVERSTAAN, o. Misverstand, verkeerd begrip,

fr. maU-ntendii. Dat is door een misverstaan alzoo verricht

geweest. Een twist gerezen uit een misversiaan. Dat is een

misverstaan.

MISZEGGEN, miszeide, heb miszeid, o. w. Door

woordcn misdoen, lets zeggen dat beleedigend is; Kil.

male loqui aliaii. Wat heb ik u miszeid, dat gij er zoo

versioord uit ziet? Die man heeft nooit iemand miszeid

(door woorden beleedigd). Neem acht dat ge hem nooit

miszegt noch misdoet.

MISZETTEN, miszette m zette mis, miszet en mis-

gezet (zie MIS), b. w. Misstellen, misplaatsen, {x. placer rtial

on de travers. De lettersteker heeft eenige woorden miszet.

Dat ick raija voeten t' gheender tijdt

Magh missetten

En besmetten.
(B. Vanhaeften.) ~

MISZIJN, v-'as mis, mis geweest, b. w. Bedrogen zijn.

Zie MIS. adj.

MISZINGEN, miszong en zong mis, miszongen en

misgezongen, o. w. Kwalijk zingen. Een lieilckeri mi-

zingen. Hij zong het geheel mis.

MISZIT, o., mv. miszitten, met den klemt. op zit.

lets dat misstaat, dat afsteekt, dat de volm.aaktheid schendf,

fr. de'sagrcment. Eene vlek op het aanzicht is een miszit,

fr. une taclie au visage est un desagrement. Die oude toren

is een groot miszit voor de nieuwe kerk. Dat huis heeft een

miszit dat de trap aan de voordeur komt. De dronkenschap

is een meerder miszit in de vrouw dan in den man. Er is

maar een miszit aan dien hoed, 't is dat hij naar de mode

niet meer is. « Die sy selven oversaghe, zoude met eens

anders gebreken niet besigh zijn, en dickmael miszit soe-

ken daer gheen en is. •
(J.

David, s. j.) « Het is een missit

aen een kUnk-dicht, als het selve woord daer tweemael te

voorschyn komt. . (Vaclande.) « Alle taelen tot hier toe

hebben haere missitten... Die tael is de beste die de minste

missitten heeft. » (Id.) Het is een miszit voor een welgebo- -

ren man van niet wel te kunnen spreken. Dat peerd heeft

miszitten (b. v. het kan niet wel zijn haver breken, het h - It

gallen, het is dempig, euz.).

— Het is een kleen miszit, wordt schertsende gezeid

gelijk 't fr. (^est un petit inconvenient, ce n'est pas un

"grand mal, voor Het is eene gunstige, eene voordeelige

zaak. Het is een klein miszit dat het dooit na zoolang

gevrozcn te hebben. Het land is vcrlost van die bende baan-

strnpcrs : het is een kleen miszit.

MISZITTEN miszat, heb miszeten, o. w. Misstaan,

kwalijk voegen, fr. seoir mal, mat convenir. Dat kleed

miszit u. He" miszit aan eenen jongeling van bij oudcrlin-

gen veel te spreken. . Waer, in eene schooue teekening

maar eenen streep missit, men segt : wat jamer! > (Vae-
;

lande.)

Gheen dine en missat ane u.
;

(De trojaemchc oorlog.)

— Kramers denkt dat het woord verouderd is! Bij ons

is 't van dagelijksch gebrviik.

MITELO. Zie mietelo.

MITRAALJE, MITRALJE, MITRALIE, v. l'.,j

koper- en ijzergieters. Geslegen stuk metaal. Zie onder

GOTELING.

MOCHEL, MOGCHEL, m. Rochel, kwalster, fr.
,

crai.hat.

MOCHELEN, mochelde, heb gemochelJ, o. w. Roche-

len, kwalsteren.

*MOCKAEYE, bij De Dene, MOCKEYE, bij Kil.,

zie MOK, 2".

—MODE, z. Nieuw-.

MODER, V. Wordtin sommige plaatsen gehoord voor

Moeder, fr. mere. « Marie, moder wesende ende maget

bUvende. .
(J.

Yperman.)
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— Hel verklw. moderken, tnodertf'e, modrken, modrtj'e,

wordt verUort tot tnbrJien, mbrtje (zie klankverk.), en

(lit Iioort men veel bij 't volk en vindt men bij Ed. De Dene
IT) andcrcn.

Aforlviis keucken, Varkens kanne,

Wafel-pot en taerte-panne.

(L. der Stud.)

MOE. adj., zieMOEDE.

MOED, m. Het hert als zetelder aandoeningen.

— Di-ii iiioed Till hebben, hertzeer liebben, bewogen zijn

\rin iets dat medelijden verwekt, fr. avoir le c«tir gros, etre

ciitii, etre affecte. Ik heb niijnen moed vul van dat te

liooren vertellen. « Zij gingen al weg, met den moed vo/. •>

(K. Callebert.)

— J/i/'n moed komt Till, mijn hert wordt bewogen, fr.

mon cwitr s'attendrit. Wiens moed zou niet vul komen
als hij hoort dat een kind van zijne oiiders zoo mishandeld
wordt. Hij was zoo verduldig in zijn lijden, dat men hem
niet beschouwen konde zonder dat de moed vul kwam.
— Gocde moed is half teergeld, zie TEERGELD.

MOEDE, MOE, adj., compar. /ko^i^^?/-, superl. mocir'iV.

Vermoeid. Hij is zoo moe dat hij niet gapen kau. Zich moe
gaan. Zich moe werken. Ik ben moeder als of ik geheel den

dag geloopen had. lie was de moedste van alien.

— Die zeere loopt, is gaiiwe moe^ is het opposiet van

Toetje voor voetje gaat men ver,

MOEDELIJK, adj. Moeielijk, fr. difficile. De kinde-

ren zijn somwijicn moedelijk. Haar man is een moedelijke

vent. — Ook Moeitelijk.

MOEDELOOS. MOELOOS, adj. Gemelijk, onte-

vreden, misnoegd, fr. chagrin, de mauvaise humeur^ hd.

uninulhig. Altijd heeft hij zooveel op- en aanmerkingen te

doen, dat ik er Inuter moeloos van worde. Zijne verdrietige

handelwijs maakt mij moeloos. Hij is vandaag moeloos.

—MOEDEN, z. Aan-.

' MOEDENIS, bij Kil.. zie moeienis.

MOEDER, V. Zie JtODER en moer.

-MOEDER, z. God-, Houde-, Kweek-, Stijf-, Terg-.

MOEDEREN, moedcrde, heb gemoederd, o. w. Dik-

w ijla . .Mocder » zeggen. Moeder, believe 't u, moeder,

zeide hot kind en het moederde zoo lang tot dal het ver-

kreeg wat het vroeg.

— Zich nioederlijk gedragen. De overste van dat kloostcr

mocilcrt wcl met al de nonuekens.

MOEDERHUIS, v. Lighuis. Zie aid.

MOEDERJACHT, v. Moederkwaal, (r. hysterie. De
moetlcrjacht, oene moederjacht hebben. Over de moeder-

jachten schrijvcn.

MOEDERKENSZALF, MOEDERTJES-
ZALVE, V. Bruine zalf van gecarboniseerdeu diapalma,

om zwcicn en wonden te genezen, 1. unguentuni fiiscuin,

fr. ongnrntdeln mere Thecle.

MOEDERMENSCH ALEEN, MOEDERZIEL
ALEEN, MOEDERLIJK ALEEN, fr. lout seul.

MOEDERNAAKTE, v. Eene hofplant, anders ook

Arme-Clare gcMiaamd, 1. colchicum autiimnale, fr. colchique

d'automne, cul-tout-nii, tue-chien.

MOEDER-VAN-DUIST, v. Eene plant, derankende
steenlirekc, saxifraga sarmentosa I.. — Men heet ze ook
Moeiler-van-diiist-kindertjes.

MOEDHEID (wvl. ook moedi, zie heid), v. Ver-
mocidlieiJ, h. fatigue. Ik ben haast dood van moedhcid.
De mocdheid hangt nog in mijne beenen, van gisteren zoo
ver te reizen. Gapen van moedhcid.

—MOEDIG, z. Stil-, Triest-.

MOEDTE, V. Moedheid, vermoeidheid, U.fatigue. Ik
kon niet meer voort van de moedte. De moedte verdwijnt
met te rusten.

MOEF (wvl. MOUF, zie ou), m. Lui en bolsterachtig

mensch. Een dikke moef. Een luie moef. Een moef van
cencn vent.

— Dikke witte worm die de aardappelsen de wortels der
plantcn in den akker doorknaagt, anders ook Wulf geheeten,

fr. Ter blanc, lure, larve du hatitieton,

— Het fr. mouflehei. Een dik opgcblazen aangezicht.

MOEFE (wvl. MOUFEj, v. Soort van groote brike of

kareel-steen, bij Kil. Moffe genaamd, bij Weil. Mop.
Voortijds gebruikte men veel de moefjn om kerkmuren to

metselen. Den grondslag van een gebouw maken met de

mocfen van oude afgebrokene muren

.

—MOEFE, z. Klooster-.

MOEFTEN (wvl. MOUFTEN en met ver.achting

MOUFi'l, zie OE), m. Een dik opgcblazen mensch. Scheld-

woord. Een dikke moeften. Gij leelijke moefti.

—MOEIAL, z. Schortje-.

—MOEIALSCHAP, z. Staats-.

— MOEIE, z. Lize-.

MOEIENIS (wvl. moeienesse), v. MoJte, moeielijk-

heitl, konmiernls, fr, difficiilte, peine, embarras, solid. Hij

heeft veel moeienis met zijnen wederspannigen zoon. Dat

dochtertje heeft moeienis om te leeren speldewerken. Ik heb

daar geene moeienissen nice. In moeienissen zitten, in

groote moeienissen zitten, fr. etre dans degrands embarras.

Icmand veel moeienis aandoen of veroorzaken of geven. —
Hel woord is veel gebruikt.

— Kil. Moedenis, molestia.

MOEITE, v., ir. peine,fatigue.

— Moelte doen, pogingen doen, trathten, fr. faire des

efforts. Moeite doen om iets te bekomeu. Hij moet veel

moeite iloen om aan 't brood te geraken.

— Moeite hebben (wvl. moeite ein, zie EINJ, moeielijkheid,

zwarigheid hebben. Hij heeft moeite om te gaan. Hij gaat

moeite hebben om te genezen, Moeite hebben met een

weerspannig kind, Ik heb er veel moeite mee gehad. Er

geene moeite mee hebben.

— Het is de moeite niet, fr. cc n'est pas la peine, cela nc

vaiii pas la peine. Het is de moeite niet van daarvoor zoo

ver te gaan. Ge moet daarvoor geenen workman halen : 't is

de moeite nitt.

MOEITELIJK, adj. xMoeielijk, fr. difficile. Een

moeitelijk werk. « Icmand moeytelyk vallen.» (A. De Buck.)

— Zie MOEUELIJK.

MOBK, samengetrokkcn uit Moe ik, voor Moet ik.

Wij zcggcn immers
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ik moe en ik moeten

gi moet

hi, zi moe en raoet

wi, zi moen.

MOEME.samengetrokken uit Moeten nie, voor Moeten
wij (zie ME). Moeme dat doen? Moeme niet blie zijn op
zulk eenen dag? — Algemeen gebraikt.

MOEMELEN, moemeldf, heb gemocineld, o. w.
Hctzelkle als .Mnniraelen, mompelen in de Wdb.

—MOEN, 2. Peerle-, Perel-.

MOENE, in Blitide moene, zie maaie.

—MOENEN, z. Peerle-.

MOENEN, m. Slier, fr. tmireau. — .\lee5t gebr. in 't

L. V. Aalst.

MOENIAL, V. Zie negeniiotten.

MOENKE, in Fransch-Vl. gebrdikt voor Moeten ik,

d. i. nioet ik Zie l.VFtMlTlEF. Moenke dat doen ? Moenke
't ik doen of hij ? — Vgl. Meunke. Elders zegt men ?HO<r;t'

moe'k, moe il- (moet ik).

MOENZE, samengetrokken uit Moeten zij. De kinde-
ren in scliool, moen ze niet gehoorzaain zijn? Moenze aizoo
te werk gaan ?

MOER, MOERE, v. Samengetrokken uit Moeder.
\\ ordt, van menschen sprekende, in eenen ongunstigen zin

genomen voor Ontaarde moeder, verachtelijke moeder, fr.

ntardire.

— De diiivel en zi/'n 7noerc, zie DUIVEL.
— Het wordt veel gezeid van een wijfjesdier dat jongen

Ivcft. De \'iggens liepen rond hunne moere. De kleene

4'.Iljes picplen achter het moerkcn.
— De moere in den kop, eene plaag die de koeien som-

\i ijlen kiijgen in 't kalven, andcrs ook Meieuvel, MeiSvel,
Meieve en Kipziekte genaamd. Zie aid. — Men zegt in

dezen zin ook enkelijk De moere. De motre krijgen. De
moere hebben.

— Bij tinimerlieden. De groef waar eene messing moet in

gevoegd worden, fr. rainure. Zie moerscha^vf.
— Bij zoutzieders. Het water dat in de zoutpan over-

blijft na de kristalleering van 't zout, ook Oude pekel
genaamd, en in de Woordenb. Moerloog, fr. mitire.

— Put of kuil waaruit men den dering graaft. Zie DE-
KIXGMOER.

MOERE, v., Ir. hiimiis, zie koornwarde.

—MOER(E. -MOERE (sensu dhvrso), z. Deting-,

;er-. Palm--, Viklcen-.

MOERBEIER, MOEREBEIER, m. Kraakbezie,
mirlebezie, fr. mauret, fruH de Vairelle (1. vaccinium
7nyrtjl/jts) . De jongens gaan in de bosschen moerebeiers
trekken en eten. De moerebeiers zijn blauwzwartc bezieu

die aan le^e stiuiken groeien. — Niet te verwarren met
Mnerbezie, fr. ?mire,

MOERBOOG, MOERBOGE, m. Gemelselde boog
of band die, op twee pilaren rustende, tot scheiding dient

tusschen twee vauten van eene kerkbeuk, enz., fr. arc-

doubleau,

MOERBUIS («vl. -BUZE, zie UI), v. Groote buis

waar niindert buizen in uilkomen. De pompen van de slad

krijgen haar water uit bezondere onderaardsche buizen die

op hare beurt het ontvangen uit de moerbuis, welke moer-
buis in verband is met eenen vaart of stroom buiten stad

.

De gaz komt uit eene moerbuis zich verspreiden in hon-
derdandere buizen die de lanteernen langs de straten voe-
den. Het %-uil water van de straten der stad wordt opge-
.vangen door de duwieren die op eene moerbuis uitloopen.

MOERDIKCESSEN, MOERACCESSEN, o.
mv. Zie moederjacht.

MOEREBEIER, m. Zie moerbeier.

MOEREN, moerde,ge>noerd, b. w. Eene schroefnioer
maken of vestigen op eene vijs. Zijn die vijzeu reeds ge-
moerd? De houtvijzen moeren zich zelven (maken zich eene
moere in het hout waar zij in gevezen worden).
— o. w met Jiebben, wordt gezeid van de wolken die op

de kimme verzamelen en ongeweerte broeien; anders gezeid
Jongen. Het raoert daar in 't Westen, fr. un orage se pre-
pare la a I' Quest. De wolken hebben geheel den namiddag
gemoerd op de kimme, en ons bedreigd met een onge-
weerte, maar 't is al in niet vergaan.

— Moerende weder, zekere gesteltenis van den damp-
kring die sneeuw, hagel of onweer voorspelten dreigt. Het
weder moert, wij gaan sneeuw krijgen.

MOEREN, bij Kil., zie meuren.

MOEREVEL, MOERVEL, o. Wordt gebezigd in

den zin van 't fr. caoutchotic, gommc elastique. Schoe'n

van moereve).

MOERGEBINTE, o. Bij bouwkundigen. Een ge-

binte (fr. fcrme) dat op zijneu schaarbalk eene koepel

draagt. Het moergebinte verschilt van 't schaargebinte

enkel hierin dat de scheerstijlen van het scheergebinte tot

aan den vorstbalk strekken en van een stuk zijn, terwijl de

scheerstijlen van het moergebinte maar komen tot aan den

schaarbalk, om dan aan den vorstbalk verbonden te worden
door de stormbanden. In groote daken gebruikt men
scheergebinten ; in kleene daken dikwijls moergebinten. In

een mansaardedak zijn 't raoergebintec, en nooit scheerge-

binten .

MOERGROND, m. Slijkige, moerassige grond, fr.

terrain marecageitx, Moergrond is pelsig. Moergrond
groeit vol biezen, lisch en waterplanten

.

MOERHOND, m. Een woord veel le Oostende ge-

bruikt oni iets aan le duiden dat zeer groot is in zijn slag.

E'.n moerhond van eenen kabeljauw. Een moerhond van

een peerd. Een moerhond van eenen appel. Is dat een

moei bond van eene raap

!

—MO ERIE, z. Kloerie-, Koerie-.

MOERMUUR(wvl. -meur, zie u), m. /;,>..._ ui.,-

nenmuur in een gebouw, fr. nuir de soutien. Die muur
moet blijven, 't is een moermuur.

MOERPILAAR, m. Zware steunpilaar. De moerpi-

laren in eene kerk zijn de vier zware pilaren waar de klol--

toren op t;ebouwd is en rust. De dief verborg zich bachten

eenen moerpilaar.

MOERPLAAT, v. Plat stuk staal met verscheidene

gaatjes om schroeven te maken, Ix. filierea vis. Kleene en

groote moerplaten.
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MO^RSCHAAF, -SCHAVE, v. Bij timm. Eenc

kliUke (liencnde 0111 de groef te steken waar eene messing

in gevoegd moet worden, fr. bouvet a rainiires, in de Wdb.
Muuiploeg.

MOERSLOTER, MOERSLEUTER, ni. Moer-

slotcl, ;ilaam oni ccne schroefmoer aan te draaien en vast te

vijzen.

MOERSTIER, m. Een vogel, andeis Butoor, dien

men leelijk schreciiwen hoort in de moorass.n, ardta stel-

larU, fr. hiiior. Hij schreeuwt lijk een raoeistier.

MOERVEL, o. Zie MOEREVEL.

MOERVLUG, adj. Zoo vlug als de moeder, sprek.

van vogoljongen die reeds vlug genoeg zijn om nil hel nest

te vliegen met liet moerken. Moervlug is nicer dan vlug.

Die Togeljongen zijn reeds moervlugge. — Eenigen zeggeu

iloervlug^eude.

MOERZEUG'.E, v. Eene zeug die viggens heelt.

MOERZIEKTE, v. Kipziekte, ix . fievre vitulaire de

la vaclie.

MOES, o., zonder mv. Het papacMig vleesch van ge-

bradcn app'sis of peren, van rolte inispels, van al te rijpe

perziken of abrikozen, enz. Als een appel goed braadt, het

moes pruisl er uit.

— A] wat aan zulk moes gelijkt. Aardappels tot moes

pletteren, er moes van maken. Zekere planten, zoo als de

sodaplant, vergaan in m :)es, als men ze drukt of prest. Dun
blijk is moes. lets lateu tot moes koken. Eene konlituur is

moes.

— In den zin van kcuktngrocnten, fr. It'gumes, t'onzent

niet gebniikt.

— Moes beteckende oul. spy's; zie onder iiEUZEL.

—MOES, z. Bla-, Ganze-, Goeze-, Henue-, Lek-,

Taarte-, War-, en zie ook Wee-, Wei-.

MOESE, samengetrokken uit Moet ze, raoet zij. Moese

liaren man niet gehoorzamen ? Moese zulk eene antwoord

MOESEL, zie MOEZEL.

MOESPAAIEN, moespaaidi, genioespaaid, b. w.

I.amuezen, IlikllooiL-n. Hij weet u te raoespaaien.

MOESPAS, m. Poespas, misraas, deetel, dun slijk,

slijkput. Die str..at is een rechte moespas. Door dien moes-

])as moetcii dretsen. Dat land is van d n regjn gelijk een

moespas geworden.

MOESPRUIM (wvl. -PRUME, zie UI), v. Soort van

pruim, aiiders soms Bainispruim geheeten.

MOESPUT, MOESPIT, m. Slijkput, fr. boiirbier.

MOESTER, o. Iletzclfde als Monster, staal, toonstuk,

procl>luk, IV. cchantUlon, hd. miister, ital. mostra, sp.

muf^tia. Icmand een moester toonen, geven of zenden van

laken, van lijuwaad, van graan, enz. « Coop-luyden die

valsch en verdorven goedt de simpele menschen in de handt

steken, onder 't decksel van goede moestcrcn. » (J. Da-

vid, s . j .

)

MOET, m. Deschedel van 't hoofd, de kruin. leniand

eencn slag geven op den raoet van zijn hoofd. Gecn liaar

meer hebben op den moet van 't hoofd.

— Bij drukkers. De hobbeligheid door de boekstaven of

drukletters voortgebracht in 't papier. De moet isde legen-

kant van de drukzijde. Als men gedrukt papier perst, de

moet gaat er uit. De moet was er nog in. — Zie INZET.

— De Woordenb . geven moet in den zin van braam, fr.

havure: en niaken het woord vr.

MOET, m. Hetmoeten.
— In den moet zitten. Bij kaartspelers . Wordt in som-

mige spelen, b. v. het pandoeren, gezeid van dezeii die,

aan de hand zittende (d. i. de ecrste na den deeler), a priori

verplicht is te spelen, wat kaarten hij ook in de hand hebbe,

goede of slechte.

MOETE, V. Ledige of vrijetijd oni lets te verrichten,

fr. loisir. Doe dat rls gij moete hebt. Ik heb nog geene

moelc gehad om daar op te peizen. Hebt ge geene moete

om eens te gaan wandelen? Ik heb niet veel moete, ik heb

te weinig moete om de gazetten te lezen. « Maer hine gaefs

hare gheene niocte > A. i. hij en liet haar den tijd niet.

(Maerlant.) « lae tguendt dat wij gheen moete en hebben te

doene up ander daghen, dat bedryfven wijlieden upden

Saboth. > (C. van Dordrecht.) •< De ghemeynte van Athenen

en hadde gheen ghedachte noch moete om van rekeninghe

meer te peysen. » (J. David, s. j.)

— Bij moete, met moete, op zijn gemak, met gemak, ft. a

loisir. Ik zal dat eenen kcer doen met moete. « Si spraken

an hare dus met moeten. » (Maerlant ) « Dat zy in echte van

vangbenesse gerochten, omme naermaels, by moete, up
haerlieder stick ghelet te wordene. » (F. Despars.) « Godt

siet gheren dat wy een gheruste plaetse soecken om met

ons door 't ghebedt met meerdere moete te handelen. »

fF. de Smidt.)

— Met moete. Bij holders. Eene bolle, die met moete

gespeeld wordt, loopt traag en op haar gemak. Ge moet

met moete (d. i . met eene trage bol) tusschen die twee

boUen inkomen.

— Te middel moete, te middelmoete, (eig. te midden van

den vrijen tijd dat er niets te doen is, 1. medio otio; doch

in 't gebruik wordt het maar ironice gezeid \oor) Gchcel ten

onpas, fr. tout-a-fait inopporttmcment. Hij komt juist te

middel moete, als wij aan den oegst liggen, als wij druk

bezig zijn.

— Het geeft daartoe geene moete mt, er is nu geen tijd

daarvoor, 1. fion datur otiu •«, hd. es gibt keine miisse. Ge
moet wachten tot morgen van mij uwe zaak uiteen te doen,

't en geeft daartoe geene moete nu.

— Jl/et haaste gedaan en met moete beklaagd, zcgt men
van iemand die onbezonnen lets verricht heeft dat hij lang

zal beklagen.

— Dit woord is van dagelijksch gebruik bij alle West-

Vlamiiigen.

—MOETE, z. Goe-, Middel-.

MOETEN, moette, gemoet (fvl. emoet, zie GE), b. w.

Bejcgencu, gemoeten, ontmoeten, fr. rencontrer. Ik moette

hem aan de poort van de stad.

MOETEN, moest en most, heb gemoeten,a . w., fr.

dc-Mir.

— Wordt dikwijls gebruikt mot een voorzetsel en de on-

derdrukking \:\n gaan, loopen, treden, vliegen, z-,i'emmen,

enz. Hij moest door den regen naar huis. Hij mocst uit het

huis, hef of leed.De dief raoet in 't kot. Die spie raoet tus-
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schen de duigen . Hij most over den stroom, en vond geenen

boot.

— Er door moeten, voor geene hinderpalen mogen wij-

ken. Het wordt veelal gebezigd om Uloeken moed in te boe-

zemen, b. v. Ue oorlog is begonnen, wij moeten er door.

Gij hebt uzelven soldaat gesteken, gij moet ernu door.

Of ick bly ben, of ick treur,

'K bender in, kk nioet er deur.

(L. Vossius.)

Dus eest (is 'tj al lijden waer ickt beginne,

ic bender inne,

ic moeter diterf.

(A. Biins.)

—MOETEN, z. Binnen-, Door-, In-, Naar-, Cm-,

Op-, Wcur-.

MOETEWERK, o. lets dat gedaao of te doen isuit

plichtofuit dwang. Jongen, 't en is liier geen willewerk,

niaar 't is moetewerk. Het is geen willewerk dat ik voortga,

het is moetewerk ; men verwacht mij op twee drie plaatsen.

— MOEZE, z. Goeze-; vgl. -moes.

MOEZEL, m. Doedelzak, fr. corticmusc. « Die met

een besonder gratie op de moesel speelde. » (B. Surius.)

« De herder neemt de lier en moesel weer in d'handt. »

(A. Debuck.) — Zie muizel, 2".

MOEZELEN, /Bws^/ffe, ^««o«<r/</, b. w. Hetzelfde

;,!, Smoe/eleii, tot moes pletteren. De aardappels moezelen

met de forkcite. De rijpe pruimen lagen gemoezeld in den

paander.

MOEZEN, moesde, gemoesd, h. w. Tot moes pletteren,

smoezelen, smeiereu. De aaidappels smoezen. Jongen, ge

meugt zoo niet moezen aan tafel.

— o. w. Moes worden. De aardappels laten koken tot

dat ze moezen. De rijpe pruimen moezen in de hand.

*MOFFE, bij Kil., zie moefe.

MOFFEL, m. Hetzelfde als hoU. Mof, fr. manchon.

Een moffel van hermeline. — Kramers heeft moffel in den

zin van waiite.

— Bij brouwers en kuipcrs. Bodemloos vat dienende om
andere vaten te \ermaken.

MOFFELEN, moffelde, gemoffeld, b. w. Knabbelen,

eten. Zie mui'I'ELEN.

— Duffelen, warm inwikkelen met bont of wollen stoffe,

eng. to tnuffi^, fr. cmmitoitjler . Een kindje moffelen dat

het niet koud krij^^e. Zich in zijnen mantel moffelen, Eenen

zieke in 't bed moffelen. Wei gemoffeld tegen de koude.

MOFFELMAKER. m. AVerkman die moffels maakt,

fr. vianchoniticr. t Mersseniers in kleyn debit, tapitsiers,

kleermakers, moft'i/mnti-r':, peltiers. » (Wet van een recht

van Patente voor het vyfde jaer van de Fransche Repu-
blyke.)

MOGCHEL, m. Zie mochel.

MOGEN, mocht, gemogen, b. w. Zie meugen.

— MOGEN, z. Binnen-, In-, Naar-, Neder-.

*MOIRE, bij J. David, s. j., zie MORE.

MOK, m., mv. mokken, vklw. mokskt{n. Put, kuiltje,

ondiepe holte. De kinders maken mokken in den grond

om er met marbels of knikkers in te spelen. In 't moksken

spelen, fr. /ouer a lafossette. (Zie KROES.) Eenen mok in

de aarde maken om er aardappels te braden. De hen zat te

zonnepolken in eenen mok in 't zand. Eenen mok in 't bed
maken om er in te liggen. Die kafzak is zoo vol gepropt

dat ik er geenen mole in krijge. Zie hier de mok waar de
' haas in gelegen heeft. Als de werklieden brij eten, maaUc
men in 't midden van den brij eenen mok waar men de

botersaus in giet. Een mok in den muur, ten gevolge van

eenen harden stoot. Een klijtmok in de straat. Een mok
waar men erwten of graan in een hutteken in plant, fr.

pochct. — Ook Mokker en Mot

.

— MOK, z. Klijt-, Speel-.

MOK, MOKKE, v. Mak.aronvormig koekje van peper-

koekdeeg gebakken. Eeo pond mokken. De mokken zijn

overal niet gelijk van grootte noch van sm.iak. De mokken
van KortTijk zijn niet raeerder dan een niuntstuk van kkw

frank ; de mokken van de stad Damme, Damsche mokken
genoemd, zijn van roggebloem met zeem en siroop gebak-

ken, de grootte van eon zilvercn vijflranlcstuk, en kraken

onder den tand

.

— Kil. meldt mockeye als een oud vlaandersch woord,

dat hij vertaalt dc*r I. offa, bolus.

Maer den Vos conster een ijnckel beetken wt trecken

;

tolas mocht by van buten en niet van binnen leckeu.

Den Hovaer ghijngh weder naar een mockaey recken.

(Ed. De Dene, fabel /'bi endc Hovaere.)

— Hetzelfde als Mokkel, d. i. dik en vet kind (doch-

tertje of knaap) ; dikke en vette dochter of vrouw. Eene

mokke van etnen jongen. Eene vette mokke. Eene solda-

tenmokke.

— Een bUkken of koperen vat inhoudende omtrent eenen

stoop, en dienende om gist te scheppen. (In de Woordenb.

vindt men het onz. moken^ mcuken^ fr. feiit doisseau.)

— Katoenen vroiuvmuts wier passe rond het aanzicht

effen af zonder pijpen is, of slechts afgezet is met kleene

bekjes van dezelfde stoffe, op wijze van de tanden eeuer

zaag. Eene mokke dragen. Met eene mokke slapen. In

huis gaat zij altijd met eene mokke, maar trekt zij naar de

kerk of slad, dan doet zij hare witte tuilmuts aan. — Vgl.

KE£LB.\Nr)Mt;rSE.

—MOK, —MOKKE [seristtdiverso), z. Anijs-, Hage-,

Slaap-, Soldate-.

MOKER, m., vklw. mokertje. lets dat puik is in zijne

soort. Een moUer v.m eenen appel (zeer schoone en goede

appel). I''en mokertje van een mes (eerste soort van een mes).

Een mokertje van een hoedje (bevallig schoon hoedjc). Dat

is een moker (sprekgnde van een schoon pecrd, een.n

schoonen bond, enz.). Een moker van eenen jongen (llink-

sche knaap). — Vgl. Bonke.

MOKKEDEEG, m. en o. Deeg wa.ar men mokken

van bakt.

MOKKEDEI, m. Drek. — Zie DEI.

MOKKELEN, mokkelde, hcb gemokkeld, o. w. Al-

verre hetzelfde als Muffelen, lustig en smakelijk eten,

snoeperen

.

— Gemokkeld zi/n, opgezet zijn, fr. etre Jlatte. Zie

GEMOKKELD. In dezcn zin schijnt Mokkclen een frequent,

van Mokken, waarschijnlijk hetzelfde als smokken, smiek-

ken, opsmukken, d. i. optooien, oiizetten, versieren.
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— MOKKELEN, /. Hinncn-, Op-.

MOKKELAAR, m. Die aan tafel op zijn geinak en met

hist /.it le ttiii; ilic in 't vcrhorgen geeiu snoepert of icts

lekkers mullelt.

MOKKELING. v. Bezoedeling of verfronimeliiig,

sprek. van kleetierstotl'en, van papier, enz. Kleedeien v;.n

stoffc kiinncn liest tegen de mokkelinge (worden zoo licht

niet viiil als andere). Gij Iiebt daar eene deugdelijke liroek

inn : zij kleedt n..t, en zij kan tegen de mokkelinge. — VyI.

P.emokkelen.

MOKKEPEERD, o. Houten peerd om mokkedeeg te

kneJen, yclijk men l)ij de zoetekoekbakkers ziet.

MOKKER, m. >rok, pulje, kuiltje. 2-ie MOK, i".

MOKSKBN-DOOL, m. Een kinderspel waarbij

i -mand tracht zijnen marbel in eenen mok of kuiltje te

li.Ilen, en, telkens hij er niet in is, een zeker getal marbel-

^ihoten op de kneukels krijgt van de anderen. — Ook
Motjedoku.

MOL, m., fr. taupe.

— Dolen lijk de tnollen rond SintJai sdag, of enkelijk

Dolen lijk de' molkn, wordt gezeid van iemaud die noch

huis noch thuisheeft, die het land loiiddwaalt heizij om te

bedelen, hetzij om l^erk te zoeken.

— Jntsleking van de klieren achter de oortn, fr. mnl de

iatipe^ engoi'gement ^anglionnaire dii cott^ titnteurphUg-

moneitse siegeant a la nuque dn chcval. Den mol krijgcn.

Het peerd heelt den mol.

— Het vklw. molleken wordt veel gebruikt in den zin

van Fakel, vodde om iets heet van het vmir te nemen,

pietje-kadul.

— Een raadsel op den mol staat onder doornhut.

— MOL, z. Keidiein)-, *Koken-, Vee-, Zand-.

MOL, o. Zie MAL en de comp. aid.

MOLBERD, MOLLEBARD, o. Bij landb. Een

vierkantte getiiig van hout en ijzer, zondcr wielen, plat van

boven, en voorzien van onder met eenen ijzeren schepbak,

dienstig om te moUen, fr. ravale. De mollebarden zijn om-
licnt vier voet breed en vijf voet lang. De voorenste boord

van het molberd is geheel in zijne breedte met ijzer besle-

gen. Aan beide zijdekanten is er een ring vast met lange

ketens waar de peerden aan gespannen zijn. Van achter is

er een zware verijzerde steel van vijf a zes voet waarmede

de knecht het molberd bestiei t om hier de aarde op te schep-

pen en ze daar te iaten uitglijden. Er liggen twee of drie

])eerden aan een molleberd.

— .molbekdketen(k, m. en v. Ijzeren keten waarmee

het molbeid door peerden voortgetrokken wordt.

MOLBROEK, m. Zie malbroek.

MOLDADIG, adj. Wordt in sommige gewesten ge-

hoord in denzelfden zin als Baldadig, moedwillig, dartel,

brooddronken. Een moldadige kerel. — Dit moldadig

geldt voor maldadig; men zegt ook boldadig \onr

baldadig.

MOLDS, V. Zie malde.

MOLDER, m. Beerploeg, ploeg om te mollen. Eenen

akker met den molder slooven. — Waarschijnlijk van Mol,

fr. taupe, omdat de molder door de oppervlakte van het

land rijdt gelijk de mol die er eene rede maakt. — Vgl.

BEER, jO.

MOLEN, MOLENAAR, '-n/. Zi- mfi'ifv, mfit.e-

NAAK, cnz., en de comp.2ii-L.

MOLLE, V. Zie malde.

MOLLEBARD, -BERD, o. Zie moi.iseru.

MOLLEBOUT, MOLLESTEERT.m. Soort van

gras, in de wctenschap alopeeurus genieulatns L. — Men
zegt ook Molleboutgars en Molleboutzaad.

MOLLEBOUTGARS, MOLLEBOUTZAAD, o.

Zie MiiiJ.i'M'irr.

MOLLEGRAUW(wvl. -GROW, zie av), adj. Asch-

kleurig, aschgrauw, fr. gris de more, gris cendre'. Een mol-

legrauwe muur. Een moUegrauw Weed. Mollegrauwe

kousen.

— siibst. o. Aschkleur.

— Kil. Mollers-graw, eineraceiis, cinereiis color.

— mollegrauwen (wvl. -GROWEN, zie AU), molle-

grauu'de, getnoltegrauu'd, b. w. In aschgrauw kleur ver-

wen. Het onderdeel van eenen muur mollegrauwen.

MOLLEJAAR, o. Jaar dat er veel mollen in 't land

zijn. Men gebruikt het woord in deze zegswijze : Mollej'aar,

hooi/aar, d. i. als er veel n oUen in 't land verschijnen, dal

er veel gras en h-^oi zal zijn.

MOLLEKRUID, o. Doornappel, datura stramo-

MOLLEMANDE, MOLMANDE.v.Een half-bol-

rnnde iiaander van ruwe wissen gevlochten, anders ook

Kansel geheeten of K.alooi.

MOLLEN, »iolde, gemold, h. w. Bij landb. Eenen

akker eflen brengen met het molberl. Waneer een land

met hoogten en bunten ligt, of dat er uit de grachten een

hoop slijk is opgesmeten, dan komt de landbouwer dien

grond effen maken en mollen; en dit geschiedt aldus : twee

of drie peerden trekken het molberd voort ; de peerdeknecht

houdt den steel van 't molberd vast ; zoolang het molbeid

geene aarde moet afhalen, duwt de knecht den steel neder

zoodat het molberd opwaarls rijze^ de, voortglijdt zonder

aarde op te scheppen ; maar als men aan de hoogte of aan

den barm komt, die moet afgevoerd worden, dan heft de

knecht den steel opwaarls zoodat het molberd in den grond

bijt en voortvarende de aarde afschept tot dat het vol is :

dan duwt de knecht weder op den steel en rijdt met de af-

geschepte aarde tot aan eene leegere plaats : daar slaat hij

den steel voorwaarts over zoodat het molberd van onder to

boven keert en zijne opgeschepte aarde daar uitstort. De

peerdeknecht herhaalt deze werking tot dat aUes eflen en

plat is. Eenen akker mollen.

— In sommige gewesten beteekent Mollen hetzelfde als

Beeren, met eenen molder of beerploeg omrijden. Eenen

stoppel mollen. Eene klaverij met den beerploeg m.iUen.—
Zie MOLDEK.

—MOLLEN, z. Keul<e(n)-.

MOLLEPLOOL v. Zie m.ui.ei-kaai.

MOLLEPRAAI, MOLLEPROOIE, MOLLE-
PLOOI, v., klc-iiit. op mol. Kouwmaaltijd, eelma.al dat

gegeven wordt aan de vrienden en magcn van eenen over-

ledene, die in zijne begraving legenwoordig hebben gewcest.

Naar de moUepraai gaan. De molleplooi was in die her-

berg. — Dit aardig w. hoort men veel in 't Kortrijksche

en elders.
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MOLLERS GRAW, bij Kil., zie mollegrauw.

MOLLESALA(DE. v. Eene plant die in wciden en

velden yrooit, en als salade geeten wordt, bezonderlijk

waneer zij geel is, gelijk het nicest gebeurt als zij in eenen

molhoop slaat, fr. pissrnlit, salade de taupe.

— L. Fuchs noemt deze plant Keerelcruyt. « Midden wt
den slock (zcgt hij) van desen crayde comen holle, langhe

ende nacckte pijpkens, sender enighe lederi ende knoopen.

ende op dat sop van dyen wassen gniene ende gebaeide

knoppekens, ende als dicselve opgaen, soo wordent schoone,

gheele ende doderverwighe ghevulde bloemen, ghelijck

schoon gheschilderde sonnen . Ende also haest als dese

bloemen rijp wnrden, soo wordent ronde gheliayrde ende

wolachtighe bollekens, die vlieghen haest wech, dat is dat

saet. Endedaerna sooblijven die pijpkens ledich staen met

witte gheschorcn ronde cniynen ghelijck bloote monincs-

coppen. ^

MOLLESTEERT, m. Zie mollebout.

MOLLEVANGER, m. Soort van hond van middel-

bare grf)otle, kort van haaren scherp van muil, bezonderlijk

bekwaam om afgericht le worden tot het vangen van mollen

in den akker. De mollevanger staat soniwijlen uren lang stil

bij cenc plaats waar een mol steken zal.

MOLLEVEL, o. Soort van kleederstoffe, die fr. niolle-

ton heet.

— MOLi.EVELLEN, adj. Van mollevel. Eene mollevellen

veste. De steenhouwers verkiezen eene grijsachtige, en de

iincden cfne bruine of zwarte mollevellen broek.

MOLLEZAAD, o. Mollekniid, 1. datura strc

MOLMANDE, v. Zie mot.lemande.

MOLSHOOP, 111. Hetzelfde als Molhnop, fr. taupi.

MOLSHUL, m., mv. molshiill,-nMd\s\ mo/s/i?(//,-h(ii.

Molhnnp. fr. taupinierc. Over eenen molshul stronkelen.

Zie HUL.

MOLSKRIEKEN, v. mv. Eene plant in de hiven

gekweekt, rinl; l-rirkcn over zrr. Zie KRIEK.

MOLSTER, MOLTER, bij Kil., zie multer i".

MOLUIE, MOLUWE, v., met den klemtoon op de

tweede grcp)i . Abberdaan, zoutevisch, fr. morue salee, De
mohiie moct geweekt worden om een deel van haar zout te

verliezen. Eene ton moluwe. Moluwe eten. — Vgl. lan-

DORIUM.
— In plnafs van morite zeiden de Franschen oulings

tiioUii-, grtuigt Bescherelle.

MOMMEKEN (ook mommi!', momnn'ge, zie DEMI-

nutief), o. Vklw, van Mom, masker, fr. masque.

— Mommeken spelen, blindemannetje spelen, fr. jouer a

colin-inniUani.

MOMMELEN, mnmmelde, heb gemommeld, o. w.

Doinmelcn, gonzen, brommen, fr. boitrdonner. De bie'n

mommelen. De donder mommelde in de verte. « Ende dat

hier ende daer de blixem-pylen beghinnen te sprietelen voor

ons ge/.iclU.onde den donder tewc?/«w/r/c«. » (J. de Harduyn.)

— Ook MiK-nielen, Moumclen.

MOMPE.en ook MONKE,v.,mv. mompen, monkcit,

vklw. nioni/>je, ?nonkske[n. Mondsvol, beet, fr. hoiicki'f^

gohet. Hij heeft maar eene mompe of twee geeten. Eene

mompe vleesch. De bedelaar vroeg eene mompe brood.

— In 't bijzonder, Eene mondsvol gekauwd brood of

andere spijs, die de moeders aan hare kleenc kinderen geven,

anders ook k)ii, kuw, kiravl genaamd. Zij gaf mompjes aan

haar kind. Mompen maken voor een kindje.

—Van eene kriek-, dmiven-, stekel- of aardbezie, of boon,

enz., die zeer groot is, zegt men : het is eene geheelc mompe,
fr. c^est tOTtte une bouche'e, Wat groote kerzen ! het zijn

geheele mompen. Is dat eene monke ! Dat zijn twee monken
voor u, mijn kind.

— Bij zeevisschers. Een blikken maatje dat ruim twee

dnippels (borrels) inhoudt. Zie boezeron.

— lemand die mompt of monkt, pmiimond, fr. boudeur,

hondats':. Hij is zoo eene monke, ik zoii met hem niet

willen trouwen. Eene mompe van een vrouwnnensch. Gij

kijkt lijk eene monke (d. i. stnursch en misnoegd).

— mompebeze, jionkebeze, v. Groote aard-, braam- of

moerbezie, die, of 't ware, eene geheele mondsvul is.

— mompeboon(e, v. Zeer groote boon, lijk eene monds-

vulle.

— mo:mpekF-RZE, v. Zeer groote kers.

— MOMPEKKIEKE, v. Zeer groote kriek.

MOND, 111 R'i timm. De mond van eene schaaf is het

fj.it wnar het srhnafiizer in vastgeklemd zit, bij middel van

het slotschuif. fr. himiFre d'un robot.

Thjr tnondc tev kernel gnan, recht naar den hemel

gaan zonder vncemiir. Moeder, wi^ niet weenen op de dood

van nw kind : het is van monde ten hemel. Zoo een deugd-

zaam mensch gaat van monde ten hemel. « Hebt gliy nim-

mermeer ghehoort van dien religieus den welcken, nu over-

ledcn, sich aen eenen bekenden Prior heeft veropenbaert,

peogende dat Jiv ^honek van mont ten hemel; waerop den

Prior vraeghde hoe dat het moghelijck was, aenghesien dat

oock die volmaecktelijck in deze werelt gheleefl hadden.

het vagevier moesten passeren. » (A. Poirters.) * Om zondcr

wtstel ende haperinghe van het vaghevier. naer ons doot

te moghen van monde ten ,V»;c/ vaeren. • fC. Vrancx). « So

geven sy den patient in zijn handt, een image van Christus

passie. om dat hv die altyt voor ooghen hebben sonde

ende daer duere hv van monde ten hemele varen sonde.

(I. de Damhoudere.1

— 75»« inondje doen, lustig eten, smuUen. Hij heeft daar

een niondje gcdaan. Hij dacht daar eens een goed mondje

tedoen.

— Een mondgelifk van gers gedraaid, zie gars.

— lemand d-en pap in den mond geven, zie PAP.

.— Van zi/iien mond zi/n scki/'tgat maken, zie TONG.

— Met den mond vol tanden staan, zie tand.

—MOND, z. Evel-, Ever-. G.abber-, Hever-, Scheur-,

Zoetemoncijp.

—MONDE. MONDS, z. Nnchter-.

MONDEEREN, mondeerde. gemondeerd, b. en o. w.

Spreken, fr'. parler. Hij mondeerde geen woord. Hij wilt

nooit geen fransch woord mondeeren. Wij mondeeren daar

nonit van, fr. 7ioi(S ne pa rlons jamais de cela.

— Kil. heeft Monden, fari, loqui.

MONDELINGSCH, adj. Mondelijk. fr. verbal, oral.

Eenemondelingsche belofte. Eenemondelingscheantwoord.

Het inondelingsch gebed.

* MONDEN, bij Kil, zie mondeeren en overmon-

1
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— MONDEN, 7.. G.ihlicr-, Over-. All. Vermoiulen

.

MONDETJES-MATE, bijw., zie moxdjes-matf.

MONDGAT, o., fr. bouche, orifice. Het mondgat van

den oven, fr. la giicule liu four. De mondgaten van eencn

steenoven zijn de wijde openingen van onder, langs waar
hct vuur ontsteken wordt in de groote pijpen die, met rijs-

limit, kloofliont en steenUolen geNTild, de vl im voeden en

langs de lokgaton door geheel den oven cmleiden oni de

liriken te bakkcn.

MONDGIERIG, adj. Lekker, eetlast verwekkend, fr.

appetissant,friand. Een mondgierig stukje vleesch, fr. Hue

viande sjtcculente.

MONDIJZER(wvl. mOjND-tzfr, zie rt), o. Bij veeart-

sen. Een ijzeren gerccciscliap (een ring tussclien zijn twee

stangon) dat men dvnrs in de mviil van eene koe of auder

dier stelt om de muil open te houden ais men de hand in

de keel moet steken, enz.

MONDJES-MATE , MONDETJES-MATE
,

bijw , met den klemt. op ma. Genoegdoch spaar/aam, eer-

der te weinig dan te veel, zeer matiglijlc, fr. a lecke-tloiQ-t.

De gerechten waren lekker, maar het was al mondetjes-matc.

Het gaat daar aan tafel al niondetjes-mate, maar het is er

al goed en smakelijk. Kinderen, ge moet mondetjes-mate

daarvan eten, wilt ge er dengd van hehben. Dat is van zijnen

besten wijn, hij geeft er 00k maar mondjes-mate van. Het

gaat in dien winkel mondetjes-mate (men weegt en men
meet er geheel juist, zoodanig dat de kooper nooit iets te

veel krijgt). Hij krijgt wel a!le dage diihkgeld van zijnen

vader, maar 't is altijd n:ondjes-mate. Ik verbied u niet van

met de kaart te spelen, van u op de eene of de andere eer-

lijke wijze te verzetten, maar ge moet het mondetjes-mate

doen.

MONDKOSTEN, m. mv. Verbraik van spijs en

drank, nitgaafvoor eten en drinken, fr. dcpense de bouche,

de covsoimnation. Wie gaat er nu de mondkosten betalen

die wij daar in die herberg gedaan hcbben? Zonder de

mondkosten te rekenen. De mondkosten op onze reize

waren grooter in de eene stad dan in de andere.

MONDROOVEN, o. w. Slechls gebraikt in den infi-

nitief. Nieuwsgierig en zonder dat 't betaamt afluisteren wat

een ander z?gt. Sommige jongens knnnen goed mondroo-

vcn . Ziet gij hem daar mondrooven ?

— MONDROOVER, m. Een die mondiooft. Ga voort,

mondroovcr, wat staat gij hier altijd le luisteren? Laat ons

nu wat zwijgen, tot dat die mondroover voortgaat.

—MONDS, z. -mhnhe.

MONDSGEMEEN, adj. .iltributiL-f. Rnchtb.w,

overal \crtold. Dat is mondsgemeene. I!c vertel u geen ge-

heim : helgeen ik zeg is mondsgemeen (is in alle monden).

— Kramers : Mondgemeen zijn met iemand, fr. s'abou-

cher ni-et qifelqji^-iin, conferer a'j'ee Inf.

MONDSVUL, m. en MONDSVULLE, v., mv.

movds-'iillen, vkKv. mondsvullekeiii. Eenen mond vol.

fr. hoKcht'e. Een mondsvol brood. Eene moudsvuUe
vleesch. Hij at bij geheele mondsvullen. Hij at eene

mondsvulle of drie, en liep voort. Ik hi.b met een monds-
vullekfn genoeg. — Vgl. mompe.
— />':>' t^eheele wond.^t'HUen vertejlev, haastig en veel

vei ullon. Zij verlelde bij geheele mondsvullen.

MONEEL, 0., my. moneelen. Hetzelfde als 't fr.

ineneaa. De moneelen van eene gothische vcnster. — Dit

w. viiull men vcol in de oude kerkrekeningen.

MONIKSKRUIN, v. Zie k.\ruoen.

MONKE, v. Iemand die monkt, pruiler, pruil.ster, fr.

hoKdeur, boudeitse. Hij is zoo eene monke, ik zou met hem

niet willen trouwe.i. Ge ziet er uit lijk eene monke (d. i.

stunrsch en misnoegd).

— Mompe, fr. boiichee, Zie aid.

MONKEL, m. Grimlach. Zie MONKER.

— Eene koe met witte vlekken aan den kop. Zie

GEJIONKELD.
— i>oort van muilband dien men de grazende dieren

aandoet. De monkel laat slechfs toe van gras te weiden, en

belet het dier van hagen enz. af te bijtcn. In 't Limburgsche

heet men den muilband eenen Miintel, zegt het. Alg. VI.

Idiot., b. V. Eenen kwaden bond doet men den muntel

op (wegens k = i, zie k).

— Een lederen muilband met ijzeren stekels, anders 00k

Knijzer _;eheeten. Men doet de kalvers in de weide eenen

monkel aan opdat zij niet zouden zuigen aan den inert ener

koe (trouwens de koe vhicht als zij do stekels van den

monkel gevoelt).

— Een lederen halsband met ijzeren stekels, koHere, fr.

gorzerin. Men doet de honden eenen monkel aan, opdat

zij van andere honden niet zouden in den hals gebeten

worden

.

MONKELEN, n. w. Zie monkeren.

MONKELPLOOIEN, monkelplooide, heb gemon-

kelplooid. o. w. Mnnkelen, meesmuilen, kokermuilen, grim-

lachen. Hij monke)plooide van voldoening.

MONKEN, monkte, heb gemonkt, o. w. Pruilen, mom-

pen, uit misnoegdheid niet w-illen spreken, fr. bonder,faire

la moue. Zij monkt wederom al. Acht dagen lang monken.

— Meest gebruikt in Veurne-Ambacht ; elders zegt men

Bronken, Pronkcn, Bukken, enz.

MONKER. MONKEL, m. Grimlach. Eenen monker

gevcn . Nooit eenon monker geven (altijd evenernstig zijn).

Er zweefde een monker op zijne lippen.

MONKEREN, monkerde, heb gemonherd, o. w.

Meesmuilen, grimlachen, kokermuilen. Hij monkerde van

inwendige vreugd. Zij monkerde naar oj op hem. ifonkeren

uit spotternij, fr. ricaner. Dat woord beviel hem, want ik

zag dat hij monkerde. Hij zat te monkeren. Eene klucht

vertellen zonder eens te monkeren.

— Ook Monkelen. « En wel gezind dat hij was, als hij,

al monkelen, met het eerste panderken jonge eereweetjes

opkwam.»(K. Callebert.)

Wy monkelen met 'nen bittren lach

Op alles rondom ons.

(G. Gezelle.)

Ik misse u, o ! ik misse u zoo,

Ik misse u neffens my!

Ik misse u als er leugen valsch

Wil inonkelerj zoo gy loegt,

Wanneer gy zacht my verzeo bragt

Of verzen mededroegt. (Id.)

— Dit woord in dezen zin is van alledaagsch gebruik

ovend; maar in den zin van Pruilen, wordt het, even als

Monken, maar gehoord in sommige gewesten.



MOO — 622 — MOO

MONNEBEIER, MOUNEBEIER, m. De vnidit

van de I'accmium myrtillits. De inonnebeiers groeien aan

leef;e atiiiikskens in de bosschen. Monnebeiers plukken.

MONST, o. Hetzelfde als Most, mos, fr. mottsse.

MONSTBIE, V. ZieMOSTBiE.

MONSTROOZE, V. Zie mostrooze.

MONSTRANTIE, MONSTRANSIE, v. Zon-

vormige vaas waar het H. SacrameDt in ten toon wordt

gesteld, fr. ostensoir ; 00k Remonstrantie, en in de woor-

denb. JTonstrans geheeten. Eene gouden monstrantie.

« Het hoogh-weerdighsle sacrament in een overkostelyke

Mortstrontii'. % (B. Surius
.

)

MONTEFLOK, m. Een mensch met weinig of geen

vemuft, een onbehendig mensch. Het verwondert mij dat

hij zoo een voordeelig huwelijk gelukt heeft; want het is

toch maar een monteflok.

MONTEIE, v., klemt. op tei. Zie VEURSTER.

— Bij lijnwaadbleekers. Watergracht die zijnen uilloop

heeft in de ri\-ier. De weiden of garzingen, waarop men het

lijnwaad te bleeken legt, zijn doorsneden van grachten

waaruit men het water over het lijnwaad niifelt ; eenige

dezer grachten, en 't zijn de raeeste, h'ggen in perpendicu-

]aire richting met de ri^-ier die ze met haar water spijst, dit

zijn de monteien ; andere, in paralleele richting met derivier,

gaan van de eene monteie naar de andere, en deelen aldus

de garzing in langwerpige perken, die men panden heet. De

monteien stroomden over. In eene monteie vallen en ver-

smooren

.

MONTEN, m. In de volkstaal zooveel als Edmundus.

MONTER, m. Zakhorlogie, fr. viontre. Een gouden

mortor. Hoe knat is 't aan uwen monter. Den raonter

opwinden.

MOOIMAKERS- AVOND, MOOIMAKERS-
DAG, m. De avond ofde dag voor de kermis of voor

eenen buitengewonen fecstdag, waneer men in huis alles

mooi en schoon maakt. De speldewerksters haasten zich

op mooimakersdag om vroeg hunne taak afgewerkt te

hebben, opdat zij nog tijd zouden hebben om te schuren en

te steperen.

MOOR, v. Modder. Zie more.

MOOR, m., met scherpl. 00. Neger, fr. maitre, negre.

Zie MOR.
—Den Moorwasschen, nuttelooze moeite doen. « Pooght

ghy misschien d'aermoede te verdryren met overtolligheydt?

Ghy 'ifascht den OToor, en ghy ploeght den zeestrandt. »

(A. De Buck.)

— Naam dien men geeft aan eene zwarte koe, een zwart

peerd of zwarten hond. Dat moorken bast wel, maar liijt

niet. « Zo quam hy ghereden up eenen zwarten moor. •

(K. V. B.) — Kil. Moor, egiais niger.

— Bolronde of wijdbuik-te water-, melk- of theeketel

met hengsel en teut, fr. coqnemar. Een ijzeren moor. Een

koperen moor. Een zwarte moor. Een blinkende moor van

koper. Den moor op het vuur hangen of op de stove zetten.

Uit den moor schenken.

— Weten ah zijn moor ruisckt. zie RUISCHEM.

— Witte marbel om mede te spelen, anders ook Labat

en Lavoor geheeten, fr. bille blanche. Mooren koopen.

—MOOR, z. Kaas-, Kaffie-, Kook-, Thee-.

MOORACHTIG, adj. Slijkachtig, fr. bottciix.

MOOREJONG, o. Zie moorjo.vg.

MOORD, v. (zelden m.), fr. mairtre.

— Moord! moordj noodgeschreeuw van iemand .lie om
hulp roept tegen baanstropers en moordenaars, fr. a I'as-

sassin/ .

— Oulings bet. moord zooveel als dood, 1. mors; eii

dezen zin heeft het nog in de moord steken, sterven, kapf 1

gaan, omkomen, fr. crever, sprek. van dieren, en veracli-

tender wijs ook van menschen. Het peerd is de moord

gesteken. De ratten steken de moord van vergift. De moord

steken van overdaad in ate of drank. De dwingoland stak

de moord. 'k Wenschte dat hij de moord stake !

— Weiland wilt dat men zegge 7'a« de moord steken of '

gesteken 7t'orden, enz. Doch in Vlaanderen zegt men overal j

de moord steken, even als de walge steken (den walg

krijgen), welke beide zegswijzen men vindt bij onze vorige

schrljvers. « Herodes de moordt gesteken zynde. »
(
J. David J

s. j.) « Galerius stak subietelyk d^ moord. » (M. Lam- \

brecht.) < De walghe steken van iets te hooren. > (J. Van-

develde.) « Foey ic steker af de braecke. » (P. Devynck.)

« 'k Steeck de braeck van aerebeydt. » (Id.)

MOORDPEERD, o. Iemand die uit v.-oeligheid en j

onbesuisdheid alles schendt en verwoest, b. v. een woelige I

knaap die zijne kleederen scheurl en bederft. Een moord-

peerd van eenen jongen.

MOORE, v., met scherpl. 00. Modder. Zie MORE.

MOORE, v. Soort van gewaterde zijden stof, in 't fr.

moire geheeten. De Hollanders zeggen het Moor, o. Mis-

gewaad van rroore. Zwarte moore.

MOORELEN of MOORLEN(schcrpl. oo],moorelde,

heb gt-mooreld, o. w. Morren, een dof gebnil geven. De
zwijnen moorlen. De os moorlt (loeit). De wilde dieren

moorlen (fr. rugisseni) in de woestijn. De zee moorelt

(ruischt en bromt). De donder moorelt in de verte. — Afl.

Mooroling. —- Vgl. Snoorclen en Spoorelen.

MOOREN. b. en n. w. Modderen. Zie MOREN.

MOORJONG, MOOREJONG, o. Moor of neger.

AVasch u, jongen, gij zijt alzoo zwart als een moorejong

(vuil en besmodderd in 't aangezicht).

MOORLEN, o. w. Zie moorelen.

MOORTEL, m., met scherpl. 00. Hetzelfde als hoU.

Mortel, fr. mortier. Moortel om een gebouw te metsen.

Moortel van kalk en zand. Moortel slaan, fr. corroyer du

mortier (zKf.\..\KV.\ Moortel gieten (zie moortelgieter).

Moortel versteken, zie versteken.

— Bij steenbakkers. De geknede aardo of klei waar men

briken uit vormt en bakt.

— Van akkers en straten die slijkig en moilderachtig

zijn, zegt men : 't is gelijk moortel ; 't is oprecht een

moortel.

—MOORTEL, z. Haar-, Steen-.

MOORTELBAK, m. Mortelbak, fr. auge a mortier.

— Bij bl-eubakkers. Houten bak waarin men de kjri

draajJl naar de tafel om in briken vervormd te worden.

MOORTELBROEDER, m., Kx. franc-mafon.

MOORTELEN, moortelde, lieb gcmoorteld, o. w.

Mareekeleu Idauwieren, lichamelijk geweld doen om ergens
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il'inr ofuit te gersken, fr. patau^er. In eene slijkstraat

iiKJortelen. In eenen giacht moortelendie vol sneeuw ligt, 0111

er nil le fjeraken. De dronkaard lag in 't water te inoortelen.

— Vgl. Martelen.

MOORTELGIETER, m. Die den moortel beicidt

om niurcii te plakken of te plafoneeren. Dit geschiedt aldus :

men bluscht Icvend kalk met water in eenen houten bak

;

aan dozen bak is een uillaat met eenen rrfoster die mcl een

scliof open- of toegesloten wordt; als het kalk nu geheel ge-

liliischt en wel in 't water doortrokken is, hijscht men het

scliof op, en het kalkwitsel vloeit er uit in eenen twceden
bak waar 't met zand vermengd en doorwerkt moet worden.

Het gniis dat in den eersten bak overblijft, heet men de

MOORTELMAKER, m. Die den moortel maaktom
tc metsen. Hij bluscht eerst het kalk, betimpcrt het dan met

Zand en water, en beert en ajiert alles dooreen tot eenen

deeg die dieut om te metsen.

MOORTELVET, adj. Zeer vet. Een moorlelvet zwijn.

Het is lu.iortolvet.

MOORWASSCHER, m. lemand die nuttelooze

moeite en poking doet. Zie MOOR.

MOOSACHTIG,adj. Slijkerig, fr. doueux.Zie MOOZE.

MOOSCHEN, mooschte (wvl. 00k mooschtege, zie

IMI'EHF.), hcb gemooscht (fvl. emooscht, zie GE), o. w.
Wroeten, foefelen, futselen, fr. tripoter, farfoidller. Wat
mooscht gij daar al weer ? Laat den jongen daar maar zitten

en mooscheu. Laat de jongens zoo langs de straat niet

loopou en mooschen

.

—Broddelen, knoeien, ix.faire de la mauvaise besogne.

Dal is geen werken, maar mooschen. De leerkhaap mooscht

wederom. Ge mooscht, limmerman, ge mooscht; uw werk

beteekent niemendaUe.

— Kwistig te werk gaan uit onbehendigheid, uit onbe-

zonnenheid of uit ongebondenheid. Het staatsbesluur is

bezig met te mooschen (het ne^ml slechte maatregcls, het

verhindert de welvaart van 't volk, enz.). Die vent is nog al

rijk; maar als hij zoo voort mooscht, hij gaater zich door

mooschen (fr. // va se riiiner). Hij drinkt en hij mooscht

geheele dagen. Hoort gij ile drinkebroers in de herberg daar

boeren en mooschen, o/mooschen en trielen?

— Mooschiii nan, er aan wroeten, peuteren, er dwaas of

verkeerd aan werken. Hij heeft aan 't imrweik geinooscht :

hel gaat niet meer. De bouwmeester, die deze gothische

kerk moest herslellen, heeft er zoo aan gemooscht, dat ze

geheel vermooscht is. Aan eene wonde mooschen. Aan
eene schilderij mooschen (kwalijk herstellcn). Kind, ge

ineugt zoo aan uwe muts niet mooschen.

— Mooschen in, ergens in roeren en wroeten of onver-

slandig werken dal men er scliade of schande van haalt. In

't water, in het slijk mooscheu (plosteren, morsen, plassen,

zich bevuilcn, ix. palroiiilkr dans I'eau, dans la bone).

In 't Zand moosclien (wroeten, h.fouiller dans le sable).

In 't geld mooschen (er met de hand in roeren en spelcn

gelijk de kinderen doen; of veel geld hebbeu en er het

betamelijk en nuttig gebruik niet van weten te maken). In

zijn land mooschen (er ten ontijde op werken, zaaien of

planten
; de kunst niet weten van het wel te bebouwen

;

geen mest sparen, maar het kwalijk gebruiken ; een deel

van den akker bedrichten, dat moeste rusten en braken, en

con ander deel laten nisten, dat moest bedricht worden ;

en/..). In 't geloove mooschen (eenige punlen van 't gcloof

aanveerden, en andere verstooten, volgens zijn eigen en

dwaas goeddunken, gelijk de kclters doeni. Die boer

mooscht in zijn land gelijk de Geuzen in 'I Geloove. Hij

mooscht in zijn geld, in zijn eten, gelijk een zwijn in de
boonen.

— Mooschen met, er een kwistig en onverstandig gebruik

van maken. Met zijn geld mooschen (het verkwisten). Met
zijne kleederen mooschen (ze schenden en bedervenl. Met
zijne gezondheid mooschen (ze verroekeloozen en krenken).

Met de spijzen mooschen (ze verkwisten en op den grond

werpen, fgelijk somwijlen de kinderen doen aan lafel). Ge
moet met hel water niet mooschen (nutteloos gebruiken),

als er schaarschheid in is. Ge moet met mijnen inkt niet

mooschen, want ik heb er niet te veel. Die voennan mooscht

met zijne peerden (verwoest zijne peerdeu met ze le veel te

doen werken).

— De eenen zien in mooschen hetzelfde woord als het

holl. morsen; anderen leiden het af van moos (modder).

Moet men niet liever denken aan misschen, 1. misceo, fr.

brouiller? althans voegt het volk mooschen en brielen of

brielen en mooschen gedurig te samen, en brielen is 't zelfde

als fr. brouiller. Zie aid. en op vkrmooschen.
— MOOSCHER, m. lemand die mooscht. Gij zijt zoo een

mooscher. Een mooscher van eenen schilderaar, van eenen

limmerman, enz.

— MOOSCHEREGE, IIOOSCHERIGGE, MOOSCHINGE, v.

Eene die mooscht. Eene mooscherigge in het naaieni in

't wassdieji, enz. — Zie -EGE en -ING.

— MOOSCHGAT, o. MOOSCHPOT, ni lemand die veel

mooscht. Een mooschgat van een meisje. Een mooschpol
van eenen jongen. Het is zoo een mooschpol.

MOOT, v. Zie MOTE en Aecomfi. aid.

MOOZE, MOZE, V. More, modder, slijk, fr. bone.

I De moze van de straat. De mooze in de grachten. Hij is al

moze (geheel beslijkt). Het is al moze en moere, of Het is

a] moortel en moeras (zegt men b. v. van eene vuile slijk-

straat). In de moze deefelen. Doorde moze berschen. « Dat
hy tzelve ghelt nichtemeer en spaerde, doen oft moose
gheweest hadde. » (N. Despars.)

MOOZEN, moosde, heb gemoosd, o. w. Slijkerig,

moddeiig zijn. Als het lang regent, de akkers moozen, en

't gaat niet om er op te werken. Het nat saizoen is gekomen:
't begint in oaze streek te moozen en te shjken. Eene moo-
zende straat. De weg moost als 't dooil.

— b. w. Baggeren, het slijk uit eenen gracht halen. Eenen
gracht moozen.

— Meest gehoord in Fr.-Vl.; elders zegt men Mozen.

MOOZIG, MOZIG, adj. Modderig, slijkerig, fr.

boneux.

MOPPE, V. Scheepsdweil, fr. -oadroiiille.

MOR, m. Een woord dat men op iemand toepast in

denzelflen zin als Duivel, bliksem, donder. Een mor van

eenen vent, fr. nn archibouffon, jin archidrSle, un archi-

fripon, un archime'chant, un de'mon, un hercule, enz. Aan
eenen jongen die woelig of onbezonnen ieLs vcrricht, zegt

de moeder berispender wijze : Ge zijt een mor van eenen

jongen !
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— Is dit Mor nu hetzelfde als Moor, Mnriaan, fr. .\fore,

Maure, gelijk men van iemand zegt : het is een Jood, een

Turk, een Duivel; — ohvel is het eene verkorting van fr.

sacrc'mort of zoo iets ?

MORAS, o. Hetzelfde als Moeras, fr. marais. Die vuile

straat is een recht moras. Eertijds waren in Vlaanderen

veel morassen. < Het nederliggende moras, t (P. Croon.)

. Slick ende morrasch. • (X. Despars.) 1 Vertreden in

't moras. » (Gheschier.) « Tot half 't lijf in 't moras. »

(CI. Declerck.)

— Kil. Morasch, lutiim.

— Afl. Morassig, enz.

MORBELLE, v. Hetzelfde als Berbelle.

MORE, MOORE, en 00k MORRE, v. Modder,

moze, slijk, fr. lioKf. De more van de straten. Door de more

gaan. Hij was al more tot aan de knie'n. « Een weynigh

moire oft slijck. » (J. David, s. j.) « Een vercken in 't slijck

en vuyle moire, » (Id.)

MOREN, moorde, gemoord, b. en o. w. Modderen.

Zie MnozE.v. — Ook Mooren en Morren.

M

O

REYD E. MOREYT, zie onder marinkelkuipe.

MORGEND, m. Ochtend, voormiddag, fr. matin,

1. mane. In den vroegen morgend eene wandeling doen. AUe

morgenden naar de mis gaan.Van 'smorgends tot 's avonds.

— « Morgen en Morgend verschiUen in het Zuidcn zeer

van elkander, schoon men in 't Noorden geen morgend

schijnt te kennen. Morgen bet. den volgenden dag, fr.

domain, 1. eras; morgend bet. voormiddag, fr. matin. »

(Alg. VI. Idiot.) Men zegt dan ook Morgendbezoek, Mor-

gendeten, Morgendgebed, Morgendlicht, Morgendrood,

Morgendstond, Morgendwijn, enz.

— Tavond ofte morgen[d), zie T.WOXD.

MORKELEN, o. w. Zie murkelen.

MORKE(N, o. Vklw. van Moeder (zie moder), en van

.Moor (Moriaan, waterketel, zwarte hond, enz.).

-MORRASCH, o. Zie moras.

MORREN, b. en o. w. Modderen. Zie morex.

MORRE. V. Modder, slijk. Zie more.

MORSCH, adj. gevormd van Mor, en gebruikt in den

zelfden zin ;ds Duivelsch, Dondersch, om in icnian<l een zeer

hoogen graad van booshcid, van wreedheid, van geweUl, van

niacht, van slimhcid, van verntift, van blijmoedigheid of van

zoo iets anders aan te duiden. Een morsche vent, Een mor-

sche kerel. Een morsche jongeu. Het is een morsche vent

om macht te hebben, om luid te kunnen schreeuwen, om te

vechten, om te rijden, enz.

MORSELINE, v., met den klemtoon op //. Netel-

doek, fr. niousseline.

'MORSTELLE, bij Kil., zie mastelle en bestelle.

MORTIER, ni. Bij mulders. Stuk Doornijksch steen

met eene keep waarin de kleene hals van den molenas

draait.

MORTJE, o. Vklu-. Zie morken.

MORTROEL, bij De Dene, zie onder muS-SCHEN-

IlKUL.

MORTSELEN (uitspr. morse/en, zie RT.s), b. w. Het-

zelfde als Miutseleu. Zie aid.

MORYNKELAER, zie onder ^L\RINKEI.K^IF^

MOS, bijw. Zie onder OMMERS.

MOSIER, zie mazier.

MOSSCHER, m. Hetzelfde als Masscher, masker,

ra>:ii, fr. iiiasi]u--\ Eenen mosscher aandoen, dragen. Zie

M V.SSCHER.

— MosscHEREN^, niosscherd£^ gemossclierd, b. e.i o. \v.

Zuo luidt in 't Ipersche wat elders Masscheren kliukt, en in

lie woordenb. Maskeren schrijft, fr. masquer. Het aanzicht

mosscheren. Velen raosscheren op vastenavond.

MOSSEL, m. — Hij is noeli mossel ttoeh visch, zie

V1S( H.

-MOSSEL, z. Peerde-.

MOST, o. Hetzelfde als Mos, fr. mousse. Het most

van de boomen. De vogels bouwen nest met most, hooi,

haar en wol. — Ook Monst.

—MOST, —MONST, —MOS, z. Ezel-, Toebak-,

Zee-.

MOSTAARD, ra., fr. moutarde. De klemtoon van

dit woord is op most; doch tusschen Schelde en Leie wordt

hij verkeerdelijk op de tweede greep gesteld, gelijk in

't fransch.

— Het is heter hespe zander jnostaard, als mostaard

zander hespe, men moet over eene goede zaak niet klagen

omdat er iets aan ontbreekt; 0/ tusschen twee dingen,

waarvan men een missen moet, behoeft men zich met het

beste te getroosten.

— Mostaard eten, aan eenen miuderen prijs verkoopen

dan men eerst aaugeboden was. Zij wilde hare boter aan

dieu prijs niet lateo, en zij heeft dan moeten mostaard eten.

Liever dan mostaard te eten, is hij met zijne tarwe weder

naar huis gekeerd. Ik heb twee stuivers mostaard geeten

per hectoliter graan

.

— MOSTA-^RDLEPELTJE, o. Lepeltje waarmede men aan

tafel mostaard neemt.

— Eene kleine hoeveelheid. Een mostaardlepeltje wijn

geven aan eenen zieke.

MOSTBIE, MONSTBIE, v. Hetzelfde als Mosbie,

fr. petit bourdon des mousses.

MOSTELLE, v. Zie ma.steli,e.

MOSTROOZE, MONSTROOZE, v. Mosroos,

fr. rose mousseuse, 1. rosa. museosa.

MOT, m. Een puije of kuiltje in den grond gemaakt,

\va.ir de spelende kinders m.irbels, enz. in roUen of werpen ;

ook Mok genaamd. — Zie MOK, 1°.

— Oorvaag, kaalcsmeet. Eenen raot geven.

—MOT, z. Bla-, Scbar-.

MOT, MOTTE, v. Xachtvlinder, uiltje, fr. phalene.

— Te Brugge geeft men dezen naam aan den Vlinder in

't algemeen, 't zij nacht-, 't zij dagvlinder, fr. papillon. De

motten zuigca honing uit de blocmen. « 't Onnoozel mot-

teken, dat 's avonds rond de keerse floddert. 1 (K. Calle-

bert.)

Dat de motte die daer swiert,

Als een vriendt de keerse viert.

(P. Gheschier.)

Vlieghter iemand van de sotten

In de locht gelyck de motten.
(Id.).
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MOTAAL, o. Mctaal, l;oper. « Loot, ysere, mnttacl,

liimili, stcen. » (Z. v. Male.) « Ende wecl ander kercke

gdcdt och, weel molai'l a\ dat zy costen ghecryghen van

alk- ccrLkea. » (G. Weydts.)

MOTE, V. Eene pardhoogte, gemeenlijk met ccneii

giacht oiniiiigd. Eeii kasteel op eene mote. Dat huis staat

tc midden de mote. Hij vvoont op de mote. Eene nieulen

op cone mote (zie meut.enmote). In Vlaaaderen vindt men
vele motcn. « SuUe ! oock den leene volghen de bru-jghe

van de viotf otte wal op datter er eeniglie is, maer isscr

glieene mote ofte wal besluytelick metbrugghe als vooven...»

(Cost, van Belle.) « Huysen, moten, scheuren, stallinghen,

ovenkoten, alle ommegeworpen ende ghedestrueert door de

soldatea . » (Z. v. Male.)

— Het Alg. VI. Idiot, schrijft tnotte voor ons mote, en

zegt geheel juist : « in de middeleeuwen groef men eene

cirkelvormige gracht, men hoopte de uitgeschoten aardc in

't midden opeen, en op dien heuvel bouwde men sterke

tore ns of burcliten, kasteelen of kloosteis. » De plaatsen,

waar vroeger zulke gebouwen stonden, en andere die cr

aan gelijken, worden moten genaamd.

— MOTE, z. Meulen-.

MOTJEDOLEN, motjedoolde, heb gcmotjcdoold, o.

w. Helzcll.le spel als Putjedolen; zie aid.

MOTJEKNEUKELEN, motjekneukelde, hch gc-

iiwtjL-kneukrtd, o. w. Een kinderspel anders 00k Putje-

kneukelen ; zie aid.

MOTS, MOTSCH, bijw. Hetzelfde als 't eng. mndi,

veel, fr. beaiieoup. Men hoort dit woord meest te Brugge

in le mots, eng. too much, d, i. te veel, te dmir, te hooj;

van prijs, fr. trap cher. Dat kost te mots. Het is te mots.

Gij hebt dien viscli te mots gekocht. Het ging al veel te

mots in die verkooping.

MOTSCH, adj. Moeielijk. Zie mottig.

— Bijw. Zie JtOTS.

MOTTAEL, bij Z. V. Male, zie motaal.

MOTTE, v. Vlinder. Zie mot, v.

—MOTTE, z. Hage-. Vgl. — MurrE.

MOTTEKRUID, o. Een geurig kruid dat men in

kiccderkassen Icgt tegen de motten, aspertila odorata L.,

fr. petit-miignet, hcpalique etoile'e.

— In de W^dl). is inottekniid eene andere plant dan

bij ons.

MOTTELIJK, adj. Moeielijk. Zie mottig.

—MOTTEN, z. Negen-, *Palm-.

MOTTEREN, motterdc, heb gcmotterd, o. w. Zie

McirrisKEX.

MOTTERNEST, m. Zie mouternest.

MOTTESTEKKER, m. Kapellevogel , fr. tniquet

MOTTIG, MOTTELIJK, MOTSCH, adj. M.. i-

lijk, lastig, eigenzmnig, gcmelijk, fr. difficile. Ken motlige

vent. Dat kind is mottig. Motschzijn in het eten.

— Moeilijk, lastig, sprek. van dingen. Een mottig werk.
Dat is mottig om verveerdigeu. Zulk eene stoffe is mottig
om naaien. Woorden die motsch zijn ora xiit te spreken.

Eene mottige taal, fr. tmc langiir diffuile. Een motsch

bruggetje (moeilijk om over tcgaan ofte rijden).

— Dehkaat, bevallig en mooi maar tevens zeer teeder of

lichtelijk gekrenkt en bezoedeld, moeilijk om te behandelen

zohder te schenden. Een mottig mutsken. Een mottig

priiitje. Een mottig gebedcnboekje. Die bloemen zijn mot-

tig oni ze in euaeji krans te vlechten.

— Het deensch mode en 't zw. miida bet. moeite, arbeid.

— Kil. Mottigh, vermiculosiis, sordidus. « Mottigh
buys » rot en bouwvallig. (A. Debuck.) « Een mottigh vuyl

fatsoen. » (L. Vossius.)

— MOTriGAARD, m. Eigcnziunige vent, moeilijk mensch
om mede te Icven.

MOUNEBEIER, m. Zie monnekek^r.

MOUSEN, inoiiste, gemoiist, b. \v. Verspieden, be-

spieden, fr. moiiclicr, espionner. lemand mousen. De
meester heeft eenige mannen aangesteld om zijne scholieren

langs de slraat te mousen. Ik word gemoust in alles wat
ik doe.

— Overdragen, beklappen, verklikken, fr. de'noncer. Hij

heeft mij gemoust bij mijno ouders. Eenen blauwer of

smokkelaar mousen. De scholier wierd gL-inoust. Ge moet
mij niet mousen.

— Veel gebruikt in Veurue-Anibacht en Fransch-Vlaan-

deren.

— mouser, m. Verspieder, fr. espion, mo/rchard.Wacht

u \3n hem, 't is een mouser.

MOUTER (in Veurne-Ambacht mottek), adj. Murw,
meer dan rijp. Eene moutere peer. Fruit late.r mouter wor-

den met te liggen.

— MOUTEREN (in Veurne-Ambacht .moti-eren), mou-
terde, heb gemouterd, o. w. Murwen, mouter ol murw
worden. Laat die peren nog wat raouteren. Fruit moutert

met te liggen. Appels bergen om ze te doen mouteren.

— MOUTERNE.ST (in Veurne-Ambacht motternest),
m. Plaatsje waar men fruit bergt om het daar te laten

mouteren, murwnest, munk, prest. Een mouternest in

eenen hooiopper.

— Bij uitbreiding, 00k gezeid v^n een plaatsje waar men
geld bergt en spaart. Eenen mouternest hebben.

— Ook het fruit of het geld zelve dat in den mouternest

zit. Eenen mouternest vergaren.

MOUTKUIPE, V. Zie onder meel.

MOUTVLOER, m. Bij brouwers. Een ondiepe kel-

der waariu op den grond de natte gerst, die uit den graan-

bak komt, eerst in hoopen geleid wordt, on dan openge-

sprcid om te schieten of te kiemen, fr. germoir. Als de

gerst in den moutvloer ri/p is, dan brengt meu ze over

naar den ast om daar te droogen. De gerst die gedroogd van

den ast komt, heet >nout, fr. malt. Het mout wordt in de

bultkas gezuiverd van zijne schoten, dan gebroken in de

moutmeulen; en eindelijk gesturt op de brouwkuip. In de

brouwkuip krijgt het mout den naam van drnf, fr. driche.

MOUTWEERSE, v. Zie weerse.

MOUW (wvl. MOWE, zie AU), v., fr. mamhc d'tin habit.

— Jn dc moinve gcra/;eii of zitten, iemands gunst win-

nen of hebben. Hij tracht bij hem in de mouwe te geraken.

Hij zitdiep in de mouwe.
— Eeiie wi/de mouwe, een ruim geweten, dat geenszins
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nauwgezet is, fr . une comcifnce large, a prtticipes e'lasti-

qites. Eene wijde mouw hebben. Hct wordt 00k gezeid van
deu iwrsoon zelve die eene wijde mouw heeft. Die biecht-

vailer is eene wijde mouw.
— lets in lie mouw hoiidm, geheim houden, niet ver-

zeggen. Ge moet dat in de mouwe houden.

— Uit de mouwe prcken, pleiten, prediken of pleiten

zonder bereiding, zonder de zaat overwogen te hebben.
— lemand de mouwe vagen, hem streelen, vleien, flik-

ijooien, ix. flagorner,flatter. lemand de mouwe vagen om
iets te verkrijgeu, om met gestralt te worden, om de gunst

niet te verliezen, enz.

— Een mes in de mouw hebben. Zie MES, 2'.

— lemand zyne mouwen Tulleti, hem leugens ophan-

gen, iets doen gelooven. Zij hebben hem daar zijne mouwe
gevuld.

— Ergens geen mouwen cum -uinden, geene mogelijk-

heid zien van het te verrichten. Ik vend er geene mouwen
aan om mijne zieke moeder te helpen

.

— Daf is een ander paar mouwen, zie P-\-VR.

— Dat is voor hem geen spelle van zi/n mojnue, zie

SPELLE.

—MOUWE, z. Dobbel-, Herad^-.

MOUWEEL, o., mv. mouweelen. Halve overraouw of

morsraouw die den arm bedekt van aan de hand tot den

elleboog. De \TOuwlieden doen lijnwaden mouweelen aan

om in den oegst of in het hooi te werken. De visschers van

Oostende hebben lederen mouweelen

.

MOUWSPELDE («vl. jiow.speli.e v. Zie onder

SPELLE.

MOUWVAGER, m. Pluimstrijker, flikflooier.

MOYSES. Hct kalveken van Morses, zie onder

TOORTEL.

MOZE, v. Modder. Zie MtxjZE.

MOZEN, b. en o. w. Zie moozen".

MOZIER. m. ZieM.\7.lER.

MOZIG. adj. Zie MOOZIG.

MUDDE, v. Graanmaat, inhoudende omtrent hetvierde

van een hectoliter, of iets meer dan drie verkaart. — Zie

ACHTENDEEL.

—MUDDE, z. Hage-. Vgl. mutte, enz.

*MUEREN, bij Kil., zie mecren.

' MUER-PEPER, bij Fuchs, zie SEEKKfro.

MUFFELEN, muffelde, heb gemuffeld, o. w. Smul-
len, lustig eten. Ik heb daar aan zijne tafel eens gocd

gemuffeld. Het kind muffelde aan zijnen peperkoek. Hij

kan wel nmffelen. Uit den \-uist muffelen, uit den zak muf-

felen (hertelijk eten aan brood of an 'ere drooge spijs die

men in de hand houdt of uit zijnen zak haalt, zonder aan

tafel te zitten ; smuigen).

—MUFFELEN, z. Binnen-, Op-.

MUFFELAAR, m. Smuller.

MUFFELING, v. Het muffelen.

— Ook de spijs waar men aan muffelL smakelijk voedsel.

Dat is goede mufleling. Zij rielen aan de muffehng.

MUFFEN, mufte, gemuft, b. w. Rieken, U.flairer.

Wordt raaar gebniikt in deze en dergelijke cnbeschofte

zegswijzen : Ga, muf het (ga, riek het, d. i. ik wil het u niet

zeggen). AIs gij niet zcgt wat ik doen moet, ik kan 't niel 4
rauffen (d. i. ik kan het niet wetenj. Hij zegl nooit wat hij

*

wilt, men zou 't wel moeten rauffen.

— Spotte.-^, den aap houden met iemand, fr. exploiter

simpluitt- oil la vanite' de quelqu'un. Men \Taagt hei,.

konsuis raad en uitleg over iets, maar 't is om met hera te 1

muffen. Ik geloof dat gij muft. '

—MUFFEN, z. Uit-.

MUGGEBEEN, o. Zie melziebeen.

MUGGELEN, muggelde, heb gemuggeld, o. w. Het-
zeltileals Peuzelen, d. i. I

— 1° Treuzelen, prutsen, broddelen, fr. chipoter. Wat j

muggelt die jongen daar? Wat zit gij daar te muggelen? Zij

heeft haren twija verwarreld, en hoe meer zij er aan muggelt,
;

hoe '.rger.

— 2° Lustig maar traagzaam eten, fr. pluchoter, manger
a son oise. Hij zat aan een kieken te muggelen. Na de eerste

eetlust gestild is, dan muggelt men.

—MUGGELEN, z. Op-, Uit-.

MUGGELING, v. Peuzeling; eten, goede spijs, maal-

tijd. Ik zal u vandage de muggelinge geven. Dat is lekkere

muggelinge.

— collectief, zonder mv. Kleene afval of brijzelingen van t

vermolmd hout, van gebrokenen turf of kolen, van brood. '

enz.;uitschot van graan,van zaad, enz.; bucht, mul, fr. rebt:.'.

MUGGEROOK, ra. Zie mezierook.

MUIDE, V. Zeker onkruid ook Meiie en Kantjoen

geheeten (zie aid.), fr. canwmillepiiante. i

MUIKEN (wvl. >nJKEN, zie ui), muiite, heb gemuHt.
o. w. Achterhoudend en geveinsd zijn, fr. ctre souriu

Een muikend karakter. Hij gaat altijd al muikende (d. ;

.

stilzwijgend en in gedachten verslonden die niets goeds Tot -

spellen). Wacht u van muikende lieden.
^— Het hoU. mokken bet. pruilen, fr. bonder; doch :

muiken verschilt van dit mokken'yus\. zooveel als het fr. //

sournois van bonder verscliilt. — Volgens het Alg. I

'

.

Idiot, zegt men in Braband daar mnikt iets voor daar broeit

lets. Daar muikt iets in die wonde, daar zit iets te etteren

of te broeien in die wonde. Men zegt ook daar en elders

appels ofperefi muiken voor murwen.
— MCIKACHTIG (wvl. JlinJK-, zie OT), adj. Geveinsd, Ir.

sournois. Een muikachtige vent. Hij ziet er muikachtig uit.

Een muikachtig gelaat.

— mulker (wvl. MTKER, zie tJi), m. lemand die muikt,

fr. un sournois, taciturne, reveur, dissimule. Een muiker

van eenen vent. Een leelijke muiker. De muikers zijn weinig

van zegs, in diepe gedachten verzonken, en bezig met het

een of ander kwaad te broeien. Een muiker is nooit te

betrouwen. Een muikers aanzicht, fr. une mine sournoise.

— ximKERlj (wvl. MUKERIE), V. Het muiken, fr. 'sour-

noiserie.

MUIL (wvl. MULE, zie ui), v. en niet m. Wordt ver-

achtender wijs gezeid van den mond van eenen mensch,

smoel . Houd 0/ stop uwe muile (zwijg, fr. taisez-vous),

lemacds muile stoppen (hem tot zwijgen brengeu). Eene

leelijke muile. Eene vuile muile (onzedige klapper, lasteraar).

Eenestoute muile (een stoute, onbeschaamde klapper). De
muile rocren (klappen, babbelen).

— Zi/ne muil is vertind, Ir . il a le gosier pave', sprek.

van iemand die zeer heete spijs of drank kan nemen

.
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— Vertrokkcn geziclit, yrijns, ix. grimace. Eenc loclijUc,

viezc, aardige, scheeve niuile trekUen of maken, hetzij dat

men lets in den mond nemo dat uit der mate zerp of sleclit

is, helzij dat men ^estoortl, misnocgd, vernedcrd of te lenr

gestekl is. Muilcn maken ackter o/naar iemand (om hem te

beschimpen). Hct is mocielijk cenen o\idcn aap leeren

muilen maken.

— Miiilen maiden gelijh ccn krcrNtap, zie KEERN'l'Af.

—MUIL, z. Haze-, Holike-, Kalvci-, Pok-, Schaap-

miiiltje.

MUILBAND(wvk muuleand, zie ui), m. Bij landb.

Een ijzeren beleg ion<l het vooreinde van eenea ploegboom,

om het opensphjten te beletten.

— Bij mulders. Een ijzeren band, die tegen den kop van

den niolenas, rond den pestel en het roe-einde ingekeept

hgt, en met vijzen toegehaakl om ze Vast aan elkander te

klemmen. .\angezien er vier roe-einden zijn, zoo zijn er oolc

vier muilbanden.

MUILBLAAR (wvl. muulblare), v. Hetzelfde als

Muilpl.a.ag, fr. stomatite aphth/nse.

MUILEMAKER (wvl. mule-, zie ii), m. Grimas-

mal;cr, fr. giimacicr.

MUILEMENT (wvl. mulement),o. Muil van groote

dieren. Het miiilement van den hond. Hij brak met eenen

stok het muilement van 't zwijn open.

— Verachtender wijze ook van menschen. Een leelijk

muilement. Iemand eenen slag op zijn muilement geven.

—MUILEN, z. *Druip-, Hokke-, Kokcr-, Konkcr-,

Okke-, Vuile-.

MUILEROERDER (wvl. mule-, zie ui), m. Klapper,

babbelaar, zwetser

.

MUILESTOPPER (wvl. mulestopper), m. Soort

van caramel gcmaakt van siroop en suiker, anders ook

Babbelare geheeten.

MUILPLAAG (wvl. muulplage, zie ui), v. Ontste-

king van het slijmvlies des monds bij koeien, enz., fr.

stoma fite aphtheitse.

MUIS (wvl. MUU.s), m., en ook MUIZE(wvl. mu/.e,

zie ui), v., fr. souris. « Een uytgedroogden muys. » (Vae-

lande.)

— Bij moortelgieters en plafonneurs Kloutje haar dat,

in den moortel geroerd, niet opengegaan is.

— Het is eene arme tnuis die maar een gat heeft, fr.

sourts qtdn'a qn'un troti, est bientot prise. Wordt gezeid

van iemand die b. v. niet anders kan dan mctselen, zoodanig

dat, waneer er niet te metselen is, hij noch geld noch brood

en heeft.

— De tnuizen efen geen dagen, wij mogen den tijd

afwachten, er is geen schade bij dat wij uitstelien van te

koopen of te verkoopen, enz., b. v. een landbouwer houdt

zijn graan bij, omdat het van den eenen kant tegenwoordig

te goedkoop is, en dat hij van den anderen kant plaats heeft

om het gemakkelijk te bewaren, geld geuoeg in kas om
zijne zaken voort te zetten, on gegronde hoop dat later de

prijs zal rijzen : zoo een landbouwer zal zeggen ; ik ga nog

wat wachten, de muizen eten geen dagen.

— '/aio stil als een muis, zeer stil, zonder de minste

beweging. De dief zat daar achter verborgen, zoo stil als

een muis. Zie muizestil

— .\/et de muis spelen, eene schoone gelegenhcid onaclit-

zaam laten voorbijgaan, gelijk eene kat die, in plaats van

de muis op te eten, er mede speelt tot dat het muisjc haar

eindelijk in 't een of 't ander hoi ontsnapt. Studcnten, die

hunnen leertijd vcrwaarloozen, spelen met de muis. Hij

heeft lang de keur gehad van dat huis te koopen, maar hij

liocfl met de muis gespeeld, en nu is hij 't kwijt. Zondaars

d'e hnnne bekeering uitstelien, spelen met de muis.

— Gelijk een vuiis in eene blomteele^ neerstig en grelig.

In eenen boek zitlen snuisteren gelijk een muis in eene

bloemlcel.

—MUIS, — MUIZE, z. Haver-, V^iender-, Vlinder-.

MUISENISSE (int hooft), bij Kil., zie MUIZENE.ST.

MUISHAARDE (wvl. muus-), adj. Die grauw haar

heeft lijk niuishaar. Een muishaarde hondeken. Een muis-

haarde peerd, fr. clievalpoil de souris.

MUISHOND (wvl. MUUSHO.VD, zie ui), m. Wezel,

fr. helctic. — \'ecl gebruikt 't onzent.

MUISOOGSKENS, o. mv. Een kniidje dat in de

wetenschap veronica chamisdrys L. heet.

MUISOOR (wvl. MUUSOORE, zie ui), v. Eene plant

die in 't Brugsclie de liierariiim pilosella L. is, fr. oreille

de rat : en in 't Kortrijksche de myosotis^

MUIT (wvl. jiuut), m. Het muiten, fr. inue. Veel

vogels vergaan in den muit. De vogel konit in den niuit, en

schuifelt niet meer.

MUIT (wvl. muut), m., zonder mv. De daad van muiten

in den zin van Murmelen, morren. Men hoorde daar noch

ruii noch muit (het was er zeer stil). Zie RUIT.

—MUIT(E, z. Stobbel-, Stoppel-.

MUITEN (wvl. MUTEN, zie tti}, muitte, heh gcmuit,

o. w. Natuurlijk veranderen van pluimen, van vel, van haar

of van stem, fr. mutr, 1. muiare. De vogel muit. De slangeu

muiten. De kat muit. De jongeliug muit als hij omtient

zestien jaar is. Zijne stem begint te muiten.

MUITEN (wvl. MUTEN), muitte, heb gemuit, o. w.

Fluisteren. murmelen, morren, fr. miirmiirer^ 1, mutire.

Hij ruit noch muit niel mecr (hij is morsdood). — Zie

RUITF.N,

—MUITEN, /. Hage-, Schole-.

—MUIZE, z. Hla-. —Vgl.MuizER.— Zie ook de conip.

op —MUIS.

MUIZEBREIDELEN of MUIZEBREIELEN
(wvl. Mi;zE-, zic un, mnizebreidcldc. gcmnizelirciJcld, b.

w. Iemand twee grashalmen in den mond leggen zoodanig

dat er aan elken hoek van den mond een zaadauwtje uit-

steekt, en dan die twee halmen kortweg doortrekken zoo-

danig dat het zaad van de auwtjes in de tanden afrispe en

den mond voile. Hot ktiaapjc lict zioh muizebreielen. De
jongens hebben lento in het muizebrcidelen. — Vgl. Muize-

bruiun (Wdb. der Free]. 1, II 9), in v. foetelen en in v.

tuitelen.

MUIZEBREIER (wvl. muze-), ni. Pezenwever,

lauttrfanter, ft. miisard.

MUIZEGOTE (wvl. ICUZE-), v. Murwnest voor fniit,

jirost, plaals waar men appeLs of ander Iruit in verbergf. —
ttok >Iuizekot.



MUI — 628 — MUL
— Hot fi. //iiisser, inuchii- l]et. verbergen; en nnisic bet.

schuilhnek.

MUIZEKOT (\vvl. MUZE-), m. Presi. Zie muizegote.

MUIZEL (wvl. MUZEL, zie ui), m. Hetzelfde als

Mcuzel. Zie .lid.

MUIZEL (wvl. MijzEL), m. Doedelzak, fr. corncmnse-

Op eenen muizel .spelen. Met eenen muize! rondgaan om
aan de deuren te spelcn, is eene manier van bedelen. « Als
de muzel zwecch. » (Ed. De Deue.) <- Sommige van de
Geuzen dansten op mtitze/oi, rondom kerken ende capel-

len. >> (R. d. H. v, 115.) « Doe was dood ghesteken eenen

die men hiet Reubin, ende hy was eenen mttzefivper, ende
hy en haddc maar eene ooghe. » (K. v. B.) — OokMoezel.
— Bij kaartspelers, zie mdizelen.

MUIZELEN (wvl. muzelen), muizehle, heh gemni-
zclil, o. w. Een kaartspel zondcr troef : eike speler beeft vier

kaarten in de hand, en de eerste speler geeft eene van zijne

kaaiten aan zijnen gebunr, die insgelijks eene van zijne

kaarten geeft aan den derden, en alzoo voort; naarmate

iemand nu de vier kaarten in hand krijgt van hetzelRie

kleur, deze liecft eenen tniii'ze!, en hij houdt op van spelen

;

de twee of drie laatste die zijn de verliezers, als het bun
onmngclijk is v.td vier gelijke kaarten samen te krijgen.

Willen wij muizelenPHij muizelt geern. Het muizelen is een

kinderspel. — Men zegt ook Devier gelyke spelen.

MUIZEN (wvl. MUZEN, zie ui), muisde, heb gemtiisd,

o. w. Muizen vangen. « En gelijck men seght van de catten

datse het miiysev niet en connen ghelaten, saghmen wel
haest waer toe de gheneghentheyt zijns geests was strec-

kende. » (C. van Mander.)

— Het is nrmwe muizen als de kat voor haarzehv
micist. men is zorgvuldig en spaarzaam als het onze eigeiie

belangen geldl.

— Bij de werklieden is dit woord bedrijvend gebmikl
voor \Ver]jen en opvangen, sprekende van briken, gras-

zoden, deringstukken, euz., die door eenen werkman suc-

cessief geworpen worden naar eenen anderen die ze opvangt.

De briken of steenen uit het scliip muizen. Ze zijn bezig

met steenen te muizen. De afgehouwen deringstukken

worden uit den put gemuisd. Afgestekene graszoden mui-
zen om ccnc vlasroote in 't water te doen zinken

.

—MUIZEN, z. Af-.

MUIZENEST (wvl. muzenest, zie ui), m. IJdele

bekommernis, gewetenstwijfel, viezevazerij, beuzelachtig

denkbeeld dat onze aandacht boeit. Daar moet een schrikke-

lijke muizcnest in zijn hoofd zitten, dat hij sedert zoo veel

dagen stilzwijgcnd en diepzinnig is. De minnaars zitten met
veel muizenesten in het hoofd. Steek dat uit uw hoofd,
.'t zijn al muizenesten. « In een hooft vol tmiysc-nesteii. >

(L. Vossius.) ' Siende aldaer ligghen een doodts-hooft, daer
ern deel muysen uyt liepen, seyde. den keyser : desen
mensch moei immers wel tmtysen-nesten in syn hooft

ghehadt hebben, als hy leefde, vermits hy doodt zynde,

daernoch soo wel van vcrsicn is. » (I. de Grieck.)

D'ydel hope zaeyt

Hun het hoofdt vol mtivse-nesteii.

(A. Debuck.)

't Geselschap, soo gy komt, schynt syn propoost te breken,

Terstont is uw gepeis : 't is van my dat-se spreken

;

Ontmoet gy ieniant, die u nict ten vollen groet,

't Is uyt afgunstigheit, uyt haet dat hy dit doel;

Ja doet een ander wel, nog koncl'et niet verdragen,

Uw mnisou'sten, vriend doen alles u mishagen

.

(L. Demeyer.)

Listig mimse-nesten hoofdt,

Jupijns hersens uut-ghekloofdt.

(CI. Declerck, van Minerva.)

— Kil. Muisenisse int hooft, imaginatio, fhantasia.

MUIZER (wvl. muzer), m. Iemand die stil alles i

afspiedt en onderzoekt. Hij is zoo een muizer. De muizer '

gaat nooit op reis, of hij heeft veel dingen belet en onder-

zocht, waar anderen geen acht op neiuen.

— Bij deringgravers. Zie stoeling.

—MUIZER, z. Bla-. Vgl. —muize.

MUIZESTIL, bijw. Zoo stil als eene muis, zeer stil.

Hij z.it nniizislil eu roerde niet. « De Turcken staen muyse-

stilm luinno kcrckcn. -> (P. Devynck.)

MUIZETRAAP (wvl. muzetrape), v. Muizenkip.

Zie TKAAP.

MUL, ni., zonder mv. Voedsel, goed eten, smuUing.

Haver is gocde mul voor de peerden. Iemand den mul

geven (hem te eten geven). Veel houden van den mul

(geerne smuUen). Aan den mul zijn o/liggen (bezig zijn met

lustig te eten, aan tafel zitten). Ik kreeg daar den mul en

nog reisgeld toe. Aan den mul gaan (de maaltij<l beginnen).

Jongen, zijt ge niet braaf, gij hebt le noen geen mul.

MUL, o., zonder mv. .Stof, stuivend zand, zeer lijn

pneder van aarde, enz. fr. poiissiere. Het n.ul afv.igen van
|

tafels en stoelen. Hij leest niet veel in zijne boeken, want

zij slaan bedekt van het mul. Laat mij het mul van uw
kleed afliorstclen. Zijne schoe'n lagen vol mul. De wind

jaagt hcl mul op. De mul vliegt in de oogeu. — Veel

gebniikt in Fr.-Vl. ; zie MULLEN en bemullen.
— Vuil stof en zand van de vloeren. Het mul van deii

vloer opvagen en wegscheppen. Zie mulhoek.
— Fijn puin, ondienstig steengniis. Van dat afgebroUen

gebouw neem al wat dienstig is, en voer het mul in den

gracht. Men vond daar oude munt in het mul.

— Fijne afval, poeder en gebrijzel van turf, van steen-

kolen, van briken, van suiker, van smoortabak, enz. In die

steenkolen is er meer mxA dan er brokken zijn. Ik wil dat

mul, dat tabakmul niet rooken.

— Poeder van vermolmd bout. De oude knotwilg is rot

van binnen en zit vol mul. Zie avtilgemul.

— Mul van eikeschors. Zie schorsemul.

— Mul van gezaagd hout, zaagsel, zaagmeel, fr. sciiire.

Zie Z.\GEMUL.

— Mul van zaad of graan, lutschot, bocht, verne])en o

verniinkte korrels, fr. grains o^graines de rebut. »

— Gebrokkelde afval van stroo, van hout, enz. Vuur
maken met mul. Hij wierp eenen hoop mul aan den heerd.

— Li mill liggen, verbrijzeld en vermorzeld liggen.

Geheel de oegst lag in mul na die hagelvlaag

.

— In mul inagen. De muizen hebben dien boek in mul

geknaagd.
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— In >mil slaan, te morzel slaan. De dronkaard kwam
thuis en sloeg geheel zijnen huisraad in mill.

— /« mill treden, rtjden. De noten, dc appels die op den

grnnd lagen, wierden in niiil getrappeld van de peerden, in

mul gereden van den wagen.

— In iinil vallen. in brijzels neervallcn, in poeder open-

vallen. De teljooren ontglippen zijn hand, en vallen op den

grond in nnil. De drooge aardkluiten vallen in mul, als men
er op slaat. Gekooktc aardappels zijn goed als zij in mul

vallen (zie melen). Dat brood is slecht gebakken, bet valt

al in mill.

—

MUL, z. HuiS", Schorse-, Scliurse-, Tronke-, Wulge-,

Zage-.

MULDER, m.Molenaar, Ir. mcumer. Hi] is mulder lijk

zijn vader. < Alle niiildm en zyn seen dieven, schoon zy

den naem voeren. * fF. V.in den Werve.) « Wy zyn alte-

mael Mulders, die alle ons koren van Godt moeten ontfan-

gen, ofte anders wy en souden niel te maelen hebben. » ,'Id.)

« Sno moet den mulder hebben dat den mulder toekomt. ->

(Id.) « Een kind van eenen muldere verdranck te wylent dat

den muldere was malende. » (C. Vrancx.)

Madder die met alle mnden
AVeet profyt en baet te vinden. (P. Croon.)

— God en den mulder lets laten s<:heiden, eene ver-

wikkelde zaak laten lijk zij is, er zich niet mee bemoeien.

Hoc dat hij zich uit den slag zal trekken, dat zullen wij God

en den mulder laten schee'n. « Het is een gemeyn spreek-

woord : ik laet het Godt en den Mulder scheyden. » (F.

Vanden Werve.)

— Mur.DERlN(NE, v. De vrouw van den mulder.

MULET, m. en o., ook MULETTE, v., met den

klenit. op let. Hetzclfde als Muildier, fr. mulet. Op eenen

mulct rijden.

MULFEN, m. Smuller, brasser, iemand die veel eet,

vTaat.

MULHOEK (wvl. -HOUK, zie ou), m. Een hoek waar

men stof en \-uiligheid in thoope vaagt, mothok.

— In geringe huizen met eenen aarden vloer (gelijk er

voorheen vele bestonden) was er achter de deur aan den

hoek van den drempel een kuil waarin men het zand en

stof van den aarden vloer samenvaagde, en als die kuil vol

was, dan ijdelde men hem en wierp er den inhoud van op

strate. Deze kuil droeg in 't bezonder den naam van MiU-

hoek. De bezem staat in den mulhoek

.

— Fig. In den mulhoek staan, anders gezeid staan waar

de bezem staat, veracht en verstooten zijn, niets te zeggen

hebben in liuis. Het is ongelukkig voor eenen ouder van te

moeten in den mulhoek staan (als zijne ontaarde kinderen

zijn gezag ontkennen en hem verdrakken). Nu laat hij zijne

kinderen al doen wat zij willen ; maar later zal hij nog moe-

ten stnan waar de bezem staat. Hij mag in den mulhoek

staan (zijne vrouw miskent zijn gezag en speelt meester).

MULKEN, molk, ffemolken, b. w. Hetzelfde als Mel-

ken, fr. tniire.

—MULKEN, /.. In-.

MULLEGEWIN, o. De hoeveelheid meel die de

mulder schept voor zijnen loon ; anders ook Multer gehee-

ten. Het mullegewin is de loon van den molenaar. Hij

verkoopt zijn mullegewin. — Meest gehoord in Veurne-

Ambacht.

MULLEN, niulde, heb gemuld, o. w. Lustig eten,

snudlen. Hij kan goed niullen. Hij hceft daar geweest mul-

Icn. Hij hceft er zich daar uit gemiild (daar zoo veel en /jm

lustig gectcn, dat men hem niet meet wil aan tafel nooden).

MULLEN, mulde, heb getnuld, o. w. Stuiven, fr.

fnire de la poussiere, sprek. van fijn stof dat opvliegt en

eenigen tijd in de lucht zweeft. De vloer mult, als men hem

vaagt zonder te besproeien. Een kleed mult als men het

uitslaat. Ge moet die boeken buiten huis zuiveren, want het

zoii hier te veel mullen. Dat hooi, dat stroo is niet zeer

goed meer : het mult te geweldig (als men het opschudt).

— Met3/7«. In poeder openvallen. Drooge aardkluiten

mullen, als men er op treedt of slaat. Dat hout is zoo rot

en virstorven dat het mult. Dat zijn slechte briken : zij

mullen bij den minsten stoot. Dat kouterland mult als het

bcploegd wordt.

MULTEN, iinitttr, ^emiilt, b. w. Hetzelfde als Milten,

lanken. Eene koe multen. Zie milten.

— MULTEPUT, m. De ho!te bij de linkere heup van eene

koe.

MULTER, o., zonder mv. De hoeveelheid meel die de

mulder neemt in plaats van geld tot loon van zijnen arbeid.

Het multer is de loon van den mulder. Een zak met multer

gevold. Multer verkoopen. « V^ercreech Mer Roclant van

Uytkercke zekete privHlegie ten voordeele van zijnder meu-

lene te Blanckenberghe, daer by dat alle die inghezctenen

van der plaetse verboden -wiert elders te malene, ofle raeil

ofte multre te coopene dan daer, ende daermalende, zouden

ghehouden zijn daer voren te betalene ende te ghevene die

ordinaire meulen rechten, dat es tveerthienste deel van tghe-

malen coorene. » (N. Despars, 11, bl. 20g.)

— Kil. Molster, Molter.

MULTER, adj. Mul, mullig, mulzig, licht en los, lulde,

sprek-ende van land dat niet taai noch vast is, maar gemak-

kelijk openvalt en luchtig ligt, fr. meuble. Multer land is

gemakkelijk om bewerken. Een akker wordt midter met

veel beploegd te worden. Vlas groeit geern in multeren

grond. Multer land is vnichtbaar. Die akker ligt multer.

MULTEREN, multerdc, heb gemulicrd, o. w. Los

openvallen, sprekende van land. Dat land raiiltert schoon,

als men het beploegt. Vette en taaie grond multert niet.

MULTEREN, multerde, heb gemulterd, b. en o. w.

Wordt gezeid van den mulder die eene zekere hoeveelheid

meel neemt voor zijnen loon over het malen van 't graan.

De mulders die eenen ketser hebben, multeren gemeenlijk

vier a vijf pond op honderd. Te veel multeren is stelen.

Molenaar, in plaats dat gij multert zou ik u liever bctalen.

Voor multeren zegt men ook Scheppen. Eenen zak meel

multeren, eene bakte multeren (er het multer uit nemen).

Is die bakte al gemulterd ?

— Bij uitbreiding ook gez. v,in tabaksnijders. Gc meugt

daar niet gaan met uwe bakte tabak, hij multert te veel.

— Atl. Multering.

MULTERHEID (wvl. ook multeri, zie heid), v.

Mulheid, mulzigheid. De multerheid v.in een land.

MULZIG, adj. Mul, multer, lulde, licht en los, fr.
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meiMe. Mulzig land. Zulk eene vrucht groeit geein in

mulzigen gro'id. Mulzig en vruchtbaar kouterland.

— MULZIGHEID (wvl. ook MULZIGI, zie -HEID), V. Het

mulzig zijn. De mulzigheid van 't land..

MUMMELEN, nnimmdde, heb gemummehi, b. en

o. \v. ilonimelen, mompelen. Ik hoorde ze iets ondcr mal-

kaar niumnn.len. De stervende mummelde onverstaanbare

woorden. Eene koe die mummelt (zie neunen).
— Afl. Mummeling.

—MUMMELEN, z. Achter-.

MUNK, m. Verborgen hoekje of plaatsj-- waarin men
zijn geld wegbleekt of fruit te murven legt, anders ook Ponk
genaamd, en Prest. Zijnen munk makeu of hebben in eenen

hooischelf, in een strooien ouderbed, enz.

— Ook het geld of het fruit dat in zoo een plaatsje ver-

borgen ligt. Zijnen munk uithaleu. lemands munk rooven.

lemand eenen munk appels geven. Hij heeft eenen goeden

munk (gcld)zitten.

—MUNK, z.Appel-.

MUNK, m. ZieMEUNlNK.

MUNKE, V. Een kasteeltje op Wynghene, zie mun-
KKN, mv.

MUNKEBOSSCHEN, m. rav. Zie munken, mv.

MUNKEN, mv. Langs den grooten steenweg van

Brugge op Korlrijk vond men vroeger uitgeslrekte bosschen

waarvan er een gcdeelte nog bestaat op de gemeenten van

Wynghene en Ruddervoorde. Die bosschen hieten en hee-

ten nog de Munken, d. i. de munkebosschen, omdat zij

toebehoordeu aan de Duinheeren van Brugge, of Munken
van de orde der Cisterciensen . Op Wynghene langs den

steenweg ziet men heden een kasteeltje, de Munke genaamd,

dat vroeger een landhuis was van de Duinheeren, en vooral

diende voor de zieke munken (moniken) om daar hunne

gezondheid te herstellen. Zie meunink.

MUNKEN, munkte, gemunkt, b. w. Ponken, in een

verborgen plaatsje wegsteken tot bewaring. Zijn geld mun-

ken. Appels of peren munken.
— iiUNKER, m. lemand die al 't fruit of 't geld, dat hij

krijgt of wint, in een bergplaatsje verzamelt en spaarc.

MUNSEL, m. Zie minsel.

MUNTE, V. Koe die reeds gekalfd heeft, maar die niet

nieer aanveerden wilt, onvruchtbaar gewordene koe die

geene melk meer geeft. Eene oude magere munte.

— Kop of muntc sprlcn, zie KLINKEMHTSEN.

—MUNTE, —MENTE, z. Alvker-.

MUNTEPEMEN, v. mv. De wortels van de munte,

die in den akker lijk pemen voortlu'uipen, r. racincs Jc

iiienthe. — Ook die plant zelve, mentha arvensis L.

MUREN (wvl. MEUREN, z\ev),?mmrde, hebgevmurd,

o. w. Een kinderspel, anders ook Knibbelen geheeten, d. i.

marbels tegen eenen muur beurtelings doen afbotseu, um
ze te doen butten.

—MUREN, z. Rie-, Rij-, Ringe-, Ringel-, Verrie-,

Verring-.

MURKE, v., zonder mv. Hetzelfde als Murik (even

als vler^e-vlerik^ ieeitwerke-Ueitwerik, enz.), niuurkruid, fr.

mouron. De murke vindt men overal. De keukearaeid

sc'iuurt hare koperen ketels met eenen duls murke en zand.

— Er zijn twee sonrten van Murke : de eene, van de

familie der caryophylceen^ heeft witte bloempjes en heet in

de wetenschap stellarin media Vill., fr. mouron des oiseaux,

mouron blanc, morgcline ; — de andere, van de familie

der primu/aceeen, heeft roode of blauwe bloempjes en heet

anagallis arvensis E., fr. mouron des champs.

— Het Al^. VI. Idiot, spelt Murken, en zoo vond het ik

bij G. Simons : « Eene handvol van elk van deze kruyden :

papelle, viollette-bladereu, plane, kervel, murken. »

—MURKE, z. Ganze-, Kieke-.

MURKELEN, inurkelde, heb gcmurkeld, o. w. Mur-
melen, ruischen. Het water stroomt al murkelende over de

steenen. De wind murkelde door 't gebladerte. Hoor, zei

vader, 'I murkelt zoo in de boomen : het zai hagelen.

— Morren, mompelen, preutelen. Hij murkelt geheele

dagen, omdat hij veel tegenspoed heeft. Nooit te vreden zijn,

altijd murkelen.

— Ronken, sprekende van iets dat, nog niet openlijk

gekend zijnde, in de ooren gcfluisterd wordt of raadselach-

tig verteltl. Ik heb al iets hooren murkelen van dat huwelijk

te wege. Weet gij dat die ambtenaar gaat afgestcld worden ?

Ik lieb het al lang hooren murkelen.

— Kil. Morkelen, morren. Dit Murkelen is gevormd van

MuiTen, moiTen, fr. murmurcr, gelijk Openspankelen,

Stolckeren bij Kil., Varkelen, van Openspannen, StoUen,

Varen. Men zegt ook Alurtelen in denzelfden zin. In Meet-

jesland luidl het Meurkelen, en in 't Land van Aalst is

't Meurtelen, met den eu-klank.

— MURKEUNG, MURTELING, v. Genior, preuteling. fr.

munnure.
— Gemurmel, geruisch

.

— Gerucht dat loopt. Eene kwade murkeliuge (sleclit

gerucht, wegens de eer van iemand).

'MURKEN, bij Simons, zie murke.

MURM, adj. Murw. Eene murme peer. Murrae appels.

— Fig. van eene zweer of etterbuil. De zweer breekt uit als

zij murm is.

— Wegens m = w, zie M.

—MURM, z. ICieke-, Krieke-. Vgl. -mirrig.

MURMEN, murmde, heb gemurmd, o. w. Murwen,

nmrw worden. De appels murmen met te hggen. Laat dat

fruit nog wat murmen.
— Ook van zweren. Eene zweer doea murmen met er

oliebroodpap op le leggen.

MURM NEST, m. Zie murwnest.

MURMTE, V. Murwte, raurwheid. De eerste graad,

de hoogste graad van murmte.

MURRE, V. Murke, meure, r. mouron. Zie MURKE.

— MURRE, z. Kune-, Purre-.

MURREN, m. Dik en gezonde vent. Een dikke mur-

ren van eenen vent. Die murren kan smakelijk eten.

MURTEL, m. Morzel, stukje van iets dat gebrijzeld is.

In raiiitcis v,aUen. In murtels slaan.

— Dit Muriel verschilt bij ons van Moortel, fr. mortier,

waarvoor de Hollanders Mortel zeggen, hoewel hun ww.

mortelen juist hetzelfde beduidt als ons murteltn.
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MURTELEN, miirtelde.gemiirtelJ, b. en o. w. Het-

zeifde als liet holl. Mortelen, morzelen, brij/elen. Eene

noot murtelen met er op te trappen. Die oude iiiuur be<;int

te miirtelen.

— Wordt ook gebruiUt vnor Murkelen, fr. intiniinrrr.

Zic aid.

— All. Mmtcliiig.

MURTSEL (nitspr. iinirsfl en «?/to-/, zic RTS), m.
Moi/.cl, hrij/.cl. Ilij had geenen murtsel brood in huis.

MURTSELEMENT (nitspr, nuihelement en miir-

Zi-lenient\ o., niecst niv. tnitrtseUmcnten. Gruizelment,

morzel. De liagel heeft den oegst gehcel in murtselementen

geslegen. « Aldaer zy thuysekin met hamers in niittsele-

iih'nlfii smeten ende in de reye wierpen. » (N. Despars.)

MURTSELEN (uitspr. viurzelen en mutselen, zie

RTS), inurtsi'lde, gcmurtseld, b. w. Murtelen, morzelen,

brijzelen. Eene brike murtselen met eenen hamer. Zijn been

was overreden en al het vleesch geraurtseld. « Herte gltemur-

sflt met den steen van berouw. » (J. de Harduyn.)

Ach ! siet den vyandt eens mijn siele nu vcrdrucken:

Mijn licliaem teghen d'aeid oock mursclcn in stucken.

(Id.)

— Ook o. w. De dvooge aardkluiten murtselen als men

er op treedt.

— Afl. Miirtseling, en Murtselenient.

—MURW, Z. -MURM.

MURWNEST, MURMNEST, m. Munk, ponk,

verbiirgen plaatsje waarin men appels, enz. te nuirwen legt.

MURZELEN, b. w. Zie murtselen.

MUSKUS, MUSCUS, m. Eene geurige plant die

men kwec-kt, mimitlns moschatns Dougl.

— In de Wdb. is fr. herbc an 7)iusc eene andere hof-

plant, t. w. amberboa nioschata DC.

MUSPEL, m. Het eigenste of Mispel, fr. nefle. Met

tijd en stroo rijpen de niuspels.

— MUSPELBOOM, m. Mispelboom, fr. nefllcr.

MUSSCH(E, V. — Zoo bloot of zoo blutsch zicn

ill\ r,-/ir l)llissi/lt\ zie BLUTS.

—M USSCH(E, z. Blauwkoorn-, Boom-, Dak-, Lis(ch-,

I '.mnc-, Pap-, Stci n-, Stroo-, Tarw-, Terw-, Tronic-, Tronke-.

MUSSCHEBEEN, o. Zie meziebeen.

MUSSCHEBEKTE, adj. Wordt gez. van hout dat,

doorzaaid met kleene vlekken, kortbrakig is zonder juist

rottig te zijn. Musschebekte hout kan niet dienen voor tim-

merhout. — Vgl. vogelbekte.

MUSSCHEBUIK (wvl. -buuk), m. Een grootekloef

(fr. sabot), eene boomschors of zoo lets, dat men met stroo

omvlecht, en in de takken van een boom stelt opdat er de

musschen in wonen. De jongen had versclieidene mussche-

buikcn op de boomengedregeu. Eenen musschebuik looven.

MUSSCHEKRIEL, o., zonder mv. Musschenhagel,

kleen zaad om te schieten, fr. cendree, menuise, nicntii-

saille. Een pond musschekriel. Met musschekriel schieten.

MUSSCHENDRUL,m.,zondermv.Melkpap waarin

moclblocni, /urkrl en goklulste eicrs geroerd zijn. Men eet

den musschendnd met Icpels. 's Avonds in de warme
zomerdagen is de musschendrul verfrisschend en smakelijk.

— Vgl, Antentrul

.

— Dnd of Trul schijnt in 't algemeon een Mengeldrank

te beteekenen, bestaande uit melk, suiker, enz. — Ed. De
Dene bezigt mortroel, dat is missehien mocdertrul, bij K il.

Mocdorzog, polio miscellanea, mengeldrank van melk, enz.

Zie hier zijne verzen (waarin hij op zijn Brugsch, het vr. zou

voor 't m. hy gebruikt)

:

Joseph die vul vruechden wys

Cooctte tkyndekin mortroel;

Hy roerde, hy pufte ende hy blies,

Maer zou wierdt van passe coel.

Bescherelle zegt dat mortreux een oiid fr. woortl is betee-

kenende mt'laii^e de pain et de lait.

MUSSCHEPEER, v. Soort van kleene sappige peer,

met eene peel die groen is in den pluktijd, maar later graiiw

wordt gelijk eene reinctte.

MUSSCHESCHUW, o., ms. -scltmven. Een hoed

op eenen stok, of zoo lets andcrs spookachtig, dat men in

het land of op de fruitboomen stelt om de vogelen te ver-

schrikken, fr. epmcvantail.

— Fig. Een zeer leelijk mensch, een spook.

MUSSCHESTOF, o., zOnder mv. Zoo heeten de

landliedcn een Mengsel van aluin, sulfer en arsenik, dat zij

naar de apotheek halen, en waarin zij het graan wasschen

dat zij op den akker zaaien. Het musschestof, zegt men,

maakt dat het graan min slechte aren voortbrengt, en ook

dat het in den akker liggende, min van de musschen wegge-

pikt wordt.

MUSSEL, m. (niet v.) Hetzelfde als Mossel (ook m.),

fr. monle. Mussels roepen eer men aan strand is. Noch
mussel noch visch zijn (den moed niet hebben van de eene

of de andere partij te volgen ; de bekwaamheid niet hebben

ora 't een of 't ander ambacht uit te oefenen, enz.).

—MUSSEL, z. Peerde-.

MUTEEREN, miiteerde, heb oiben gemuicerd, o. w.

Van stem veranderen, fr. m-.ier. Hij is aan 't muteeren. Zijne

stem begint te muteeren. — Van 't 1. mittare.

MUTS(E, V. Even als 't fr. ufl««f/ wordt mutse ge-

bruikt voor het hoofddeksel van mans en vrouvven; doch in

vele slreken t'onzent en elders geldt het maar voor zrouwen-

mi/ts, fi. bonnet defenime ; en van daar fig. wordt het ook

voor Vruuw genomen, b. v. Eene dwaze mutse. Eene zotte

mutse.
—

• Zi/ne mutse naar de mane schijveren, zie SCHIJVE-

REN.
— Zijne mutse over den torre willen schi/vereti, zie

TORRE

.

— Wat nienws verbli/dt, zei de zot, en hij keerde zi/ne

mutse, zie verblijden.

— Turksche mutse, zie TOEr.

— Mitts af! of Alutsken af! Ellcptische uitdrukking

voor Xeem uwe muts af, even als men zegt Hoed af! fr.

chapeau bas! Vandaar het ww. Mutsken-affen voor De
muts afnemen om te groeteu.

Stuypen, neygen, viutsken affen.

En, 'k en weet niet wat al meer

Dat gy doet, om sulken Jieer

Naer den mont te lifielalVeu.

(P. Croon.)

— Bij veeartsen. De tweedi^ maag bij hilkerende dieren,

bij WeU. de Huif geheeten, fr. bonnet. Zvi pens.
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— Bij zwijnslachters. De maag van het zwijn, verkeerde-

lijk onder 't Tolk 00k Strontzak genaamd.

—MUTS(E, z. Bie-, Doopmutseken, Pullera-, Pulm-,

Rocli-, Roche-, Slaap-, Spoel-, Tip-, Torre-, Zotte-.

MUTSAARD, m. In de Wdb. ix. fagot: tonzent 00k

pebruikt voor eenen stok of schier uit eenen bondel hout,

fr. baton de fagot. Zie onder AltsIELOOS.

— Een blad of een mutsaard. Fraai ! doe entwat, zei een

kaartspeler aan eenen andere die haperde en trantelde, leg

een blad of een mutsaard.

— Bondel samengeharkte koornhalmen en aren die de

bindsters op den akker achtergelaten hadden. In plaats van

te zanten, zijn er streken waar men de achtergelatene hal-

men en aren bijeen rakelt en aldus in bondels of mutsaards

bindt.

MUTSELEN, b. w. Zie murtselen.

MUTSELEN, z. Ra-,Scher-.

MUTSEMALEN, mutsemaalde, gemutsemoald (M.

e»:iitscmaa/d, zie GE), ~b. w. In 't verborgen lets beramen,

tersluik lets schikken en bereiden. Zij hebben dat gemutse-

maald oader elkaiider. Dat was reeds gemulsemaald van le

voren. Zij mutseniaalden te samen hoe zij hem gingen

bedriegen. Zij zijn bezig met lets te mutsemalen.

— Dit woord schijnt gevormd uit mittsen en malen, gelijk

Hulzebulzen, Schossebrossen, enz. uit Hulzen en bulzen,

Schossen en brossen, enz. Zie Flikflooiex.

— MUTSEM.\LER1J, -RIE, v. Het mutsemalen, fr. compe-

rage, manigance, cabale, machination. Het is als mutse-

malerij.

— MUTSEN, z. Klinke-.

MUTSKEN-AFFEN, o. w. Zie onder muts(e.

—MUTTE, z. Hagc-.

MUTTEN, ni. Zeer jong kail, anders 00k Kippe en

Xucluere Jake geheeten.

— Meest gebniikt in 't Land van Aalst, waar bovendien

de moeders hare kindertjes in slape zingen met

:

Dauderaudau mijn mitte, mijne miitten,

Dauderaudau mijn knotshoofd!

—MUUR, z. Helte-, Hilte-, Moer-, Pand-, Schee-. Zie

00k -MUREN.

MUURBOOM (wvl. MEURBOOM, zie u), m. Leiboom.

boom op glinte, fr. arbre en espalier.

MUURBREKER (wvl. meurbreker, zie r), m.

leraand die groote lichaamskracht bezil. Die vent is een

muurbreker. Het is een muurbreker van macht en geweld.

— lemand die onbeschroomd en krachtvol le werke gaat,

die alle hinderpalen trotseert.

MUURPLAAT (wvl. irEURPLATE, zie u), v. Hei-

zelfde .lis Gebintbalk, fr. plateforme.

*MUYTE bij Kil., zie stop.

MUZEEL, o., mv. miisee/en. Bek of snuit van eenige

dieren, zooals muizen, ratten, wezels, enz., fr. museau. Hi)

greep de rat en sloeg ze met haar muzeel tegen de steenen

dood.

— Fig. bij timm., enz. De bek van eenen beitel, fr. bee,

tranchant en bisean. Het muzeel herslijpen leenen beitel

verbekken). Een lang, een kort muzeel. Eenen beitel slijpen

met een lang muzeel. De snee van 't muzeel. Dit muzeel

is in schaarden uitgebrokkeld.

*MUZEL, zie mttizel.

'MUZEPYPER, m. Zie muizel.

MUZIJKiwvl. ML'ziiK, zie IJ; en niet Muziek), is v.

in de woordenb., niaar o. t'onzent. Het muzijk. Een schoon

muzijk.

— MTzrjKEN (wvl. >n:zrKEN), muzi/kte, keb gemuzykt,

o. w. Muzijk zingen of spelen. Hij kan schoone rauzijken.

Op pene viole muzijken. Hoort gij ze daar in de hf.'rberg

muzijken en dansen ? Voor iemands deur muzijken om hem

eer aan te doen.

— Ook van zingcnde vogels en gonzende insecten. De

vogels muzijken in de boomen als 't lente wordt. Ik heb

dezen nacht geene ooge geloken, dat de muggen zoo rond

mijne ooren niuzijkten.

— Schensende ook van kinderen die luide schreien en



N.
N,. Welluidendheidshalve voegden de Grieken eene n

, achter een woord dat, eindigende op eenen Ulinker, gevolgd

was van een woord dat met eenen klinker begon ; en de

Franschen zeggen mon espe'rance, son hnmilite\ voor ma
eipcrance, sa humilitt'. Insgelijks vo^gt 't vlaamsche volk

eene « achter het lidwootd of adjectief, als er een manne-
lijk naamwoord op volgt beginnende met b, d^ t, of met
eenen klinker of h, b. v. ne(n hooge{n b )om (een hooge
l-oom); de(n donkerefn avond; enz. En, omdat, in de uit-

laak, deze euphonische «_met het volgende woord ver-

lulen wordt, als het met eenen klinker of met eene //

begint, daaniit is gevolgd, gist L. Tenkate, dat ecnige van

_ deze woorden zich de n aangeraatigd hebbcn, zoo als :

Xadder — adder ; Naars — aars ; Xavegeer — avegeer

;

naveuante — avenante ; navond — avond ; negge — egge

;

neglantier — eglantier; nelleboog — elleboog; neere — ere

(fr. aire, 1. area); nonkel — onkel; noom — oom; noor-

boom — oorboom ; nuchtend — uchtend ; naaien — haaien

(gecren, fr. biaiser); nagelsteen — hagelsteen ; necht —
hecht (van een mes) ; niep— hiep (doornbezie) ; nippen —
hippen (vlasknot) ; nem — hem ; nukken — hukken ; nijf

— hijt (fr. htette), enz.

— In samengestelde woorden wier eerste deel op eene

inme sylbe iii en eindigt, laat de volksspraak de n dik-

1^ weg\'allen, b. v.

Bovekamer — bovenkamer : buitegoed — buitengoed
;

., keukemeid — keukenmeid; binnewerk — binnenwerk;
• kiekevleesch— kiekenvleesch ; averulle — avenruUe, avond-

rulle ; lakesnijder — lakensnijder; negemaal — negenmaal

;

ovekoek — ovenkoek; hersepikker — hersenpikkcr ; tus-

schcpersoon — tusschenpersoon ; wagemaker — wagen-
maker ; wapekasteel — wapenkasteel ; zedebederf— zeden-

bederf, enz.

Dit is af te keuren telkens de uitgang en een bestanddeel

is van 't woord, gelijk in de aangehaalde voorbeelden ; maar
is en cnkelijk 't teeken van het meervond zoo als in Bieen-

korf, hanengeschrei, enz., dan mag men schrijven zoo men
. spreekt Biekorf, hanegeschrei, enz.

— De n is dikwijls ook eene ingeschovene letter, b. v.

Blak — blank ; bok— bonke (fr. bouquet); botte— bonte

(poos); brakieren — brankieren; gleis — glanzen; h.iken

— hankercn; honig — heuning; jeugd — Jong; kanonik
— kancunink; fr. catharre — kanteern ; kikhoest — kink-

hoest; losch — loensch; lijk — lijnk (fr. comme): lijs —
l^DS; most— monst; radijs— randijze; schiaag— scliranke;

strak — streng; treden — tranten ; veuzen — \Tmzen ; wag-

gelen — wankelen, enz.

— Wegens den invloed der « op de klinkers i en o in

kind, ding; grofid, long, enz., zie IND en ON0.

NA, bijw. en voorz., is t'onzent niet gebruikt; wij zeg-

gen altijd Xaar. Het woord Navenant maakt geene uitne-

ming (zie .wenant), noch ook Nader (zie n.\ar, adj.)

— Na zi/n (wvl. naar ziin),o. w. Dicht bij zijn, 't oppo-

siet van lerre zifn. Ge moet u weren, ora na te zijn in de

compositie (om eene schoone plaats te hebben, om niet ver

te zijn van de eerste). Kind, als er opgevraagd worv^t voor

de eerste communie, en dat gij na zijt (dat gij, wel antwoor-

dende in den catechisraus, eene van de eerste plaatsen

bekomt), dan krijgt gij van uwen peter eene schoone beloo-

ning.

— Te na (wvl. te naar) komen, te by komen, tig. Kwet-
sen, beleedigen, fr. offenser, attaquer. Hij mag mij niet te

na komen, of ik zal 't hem doen bezuren. lemand te na

komen in zijne eer. » Zeggh?nde dat zijt noch goed noch

expedient en vonden den coninck eeneghen uploop ofte

ansloot te doene, voor anderstont dat hy den lande van

Vlacnderen yevers inne te naer quame. » (X. Despars.)

« Met veel quade injmieuse woorden, grootelicx haren

huwelicken staet tc naergaendc. » (Id.) « Hy moeste tzjTi-

der eeuwigher scande ende cleenicheit te jube coramen, oft

hem lief of leet was ; twelck hem, die ' een zecr fier prince

was, zo Tiaer ghinck dat een wondere was. » (Id.)

— Te na (wvl. te naar) spreken, lets zeggen dat belee-

digt. Ik wil niet te naar gesproken worden. « Dat nyemandt
en zonde nyemandt te naer spreken ofte met melcandcrcn

schynipen. » (G. Weydts.) « Hoewel men daeghelic.x ziet

vele officieren (niemant te naer gheseit) grootelic.v daer inne

mesdoende. » (I. de Damhoudere.) « Ghevende te kenncn
der waerheit naer myn beste verraeughen, niemant noch-

tans te naer sprckende noch hinderende. » (Id.) — Zie

SPREKEN.

— Dit is al nader
(
naarder), /te. Wordt overal gebruikt

voor Dat is al erger, niet waar, fr. voi/a qui est bieti plus

fort, in deze en dergelijke wendingen. Gij zult niet aleen

die Icsse leeren, die ge nu niet kmit, maar nog geheel de
volgende bladzijde vertalen eer ge aan tafel gaat : dat is al

nader, he. Verre van de belooning tc krijgen die gij vraagt,

zal ik u eene straffe geven ; dat is al nader, he. Ge boweert

dat ik dat gewicht niet kan opheffen ; maar ge moogt er nog
eenen kilo bijdoen, en ik zal het naar huis dragen : dat is al

nader, he.

— Noch voorder noch nader kunnen, zie VOORDER.
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Ten naasten ami, bijw. Ten naasten bij, bij raming,

fr. approximativemeiit. Ik weet het maar ten naasten aan.

Ik kan ten naasten aan rekenen hoe oud hij is. Kunt gij mij

ten naasten aan niet zeggen waneer hij gestorven is?

Te7t naasten bij, ten dichtsten bij, geheel bij, fr. tout

pres, le flmpres. Hi] ging naar de herberg die ten naasten •:

bij stond. — Wordt schertsende gebniikt voor Ten verstcn

af :h. V. Hij gaat expres naar Brussel ora dit of dat te

koopen, 't is ten naasten b !

Over naasten, onL . as, fr. nagiiere, ricemment. Dat

is over naasten gebeurd. Ik heb h-^m overnaasten gezien.

Hij is over naasten in stad geweest.

— Men gebruikt ook Na (bij ons Naar) in den zin van

Bijna, bijkans, albij, fr. prcsque. Hij was na dood (het

schilde weinig of hij was dood). Hij heeft na honderd

frank vergaard. — In dezen zin valt het accent op na, en

wij zeggen ook vklw. naarkens, naartjes. Hij was naar-

kens over de brug, als deze brak en in 't water stortte. Het

is naartjes noene, fr. // est toutpres de m'ldi.

— NA gebruikt als adj. (zie na.\R). « Waer uyt w)' sien

hoe na gebuerkens dat zyn de dood en het leven. » (F. Van

den Werve.)

—NA, z. Achler-, Be-, *\Vel-.

NAAARDEN (wvl. naaraarden, zie na), aarddc

na, nafeaard, b. w. Den aard erven van iemand. Dal

kind aardt zijnen vader na (heeit hetzolfde karakter als zijn

vader).

NAAD, m. Het naaien, de naaikunst, fr. la couture.

Den naad leeren. Zij kent geheel wel den naad. Zij is goed

voor den naad (zij kan wel naaien).

X)c plaats waar men naait, naaischool, enz. Daar zijn

twinti.; kinderen in den naad. Zuster Agnes is op den

naad (is leenneesteres in de naaischool).

Laat elk zijnen naad naaien, bemoei u niet met

andermans zaken.

J^ii naadje ten eimie naaien, een werk voltrekken dat

begounen is. Wraak nemeu over onzen gebuur is 't naadje

van mijnen breeder, en ik ga 't ten einde naaien.

Liin^rc draad (is) vuile naad, zie dr.\ad.

NAAD, z. Godelievenaadje, Schoemakers-.

NAADSTEREGE, NAAISTERIGGE, NAAI-

STERINGE, V. Xaaistcr, n.iaivrouw. — Zie -ige.

NAAI, ra., zonder mv. Het naaien, fr. la couture. Den

naai leeren aan de kinders. Met den naai heeft zij veel geld

gewonnen. Op den naai zijn (naaien). Zij heeft drie weken

op den naai geweest in dat huis. Op den naai gaan (het

naaien aangaan, zich tot het naaien begeven).

—NAAI, z. Op-.

NAAIEGE, NAAIINGE, v. Zie n.\.uigge.

NAAIEINDE (wvl. x.\ai-ende, zie ende), o. Een

dikke dia.ui, snoer of riem waarmede men twee dingen

aaneeurijgt. Een naaiwelster is een naaieinde waannede

men de lederen k,^p vastsnoert aan de vleigeerde. Het

spinaal van den schoemakcr is een naaieinde. Het naaieinde

is te dik, le lang.

NAAIEN, b. en o. w. — Met de Iwete steek naaien,

met d: ho!,- naalde naaien, zie HEET.

; 'an de hand naaien, zie H.AND.

—NAAIEN, z. Door-, Mis-, Over-.

NAAIEN, o.w.Helzelfde.lis Hnaien. Zie aid. - ZieN.
j

NAAIIGGE, NAAIEGE, NAAIINGE, v.Xaaister, 1

naaivrouw.

NAAISKE(N, o. Zacht streehngsken. Zie aai.

NAAISPAAN, o. Bij greelmakers, enz. Soort van

houten nijplang waarin men het leder klemt dat men uaiiitn

«il. Men houdt het na:iisp.aan tusschen de knie'n.

NAAISTERIGGE, NAAISTERINGE ,
v. Zio

NAADSl'EREGE.

NAAIWELSTER, o. Smalle riem of snoer van zvvijn-

leder, waarmede men b. v. de vleikap aan de geerde vast-

rijgt. _ Zie WEI-STER.

NAAIWIEL, o. Een naaigetuig van americaansche

uitvinding, fr. machine ii coudre. « Hadden de Vlamingen

ooit de sewing machine of de machine a coudre uitgevon-

den, verrc zij van daar dat zij zoaden drie woorden den

uekke gebroken hebben, om dat dingen eenen name te -

geven; ze hadden rechtuit gezeid het naaiwiel of het naai- t

<retouiiie, en het had een schoonder, gemakkelijker en beter

name geweest als tegenwoordig : ze zeggen immers wel het

spinneuwl. v (R. d. H. IV, bl. 356.)

—NAAKT, —NAAKTE, z. Puiteraoeder-, Puilje-

moeder-.

NAALDE, v., fr. aiguille. Op de Naalde met haren

dra;\d is het volgende raadsel :

Een stalen peerdje,

Een vlassen steertje :

H^e zeerder dat het peerdje lopt.

Hoe zeerder dat het steertje kort.

Naar eene naalde in eenen liooidilte zoeken, fr.

clurcher une aiguille dans une botte de foin.

Jets van de naalde tot den draad vertellen, of uiteen-

doen, of weten, lets vertellen in 'I lang eu breed met al zijne

omstandigheden, met kanten en abouten, 1. ab acia et acu

omnia exponere. Alles willen weten van de naalde tot den

draad.

Met de heetc naalde naaien, zie HEET.

Pinten van naalden gierig zij'n, zie PINT, m.

— Bij miilders. Een stuk hout dat rechtstaat in 't midden

van den windweeg, en dient om den steefelbalk te onder-

steunen.

— Soort van insect, ook Akkernaalde en Hinkerbinker-

naalde genaamd, fr. detnoiselle, agrion vierge (espcce de

libellule).

—NAALDE, z. Akker-, Doorsteek-, Hinkerbinker-,

Kinkerbinker- (?), Maasch-, Torre-, Zaterdag-, Zeil-.

NAALDEKRUID (wvl. -kruud, zie ui), o. Een

slecht-riekeud kniid dat in de wetenschap geranium Rober-

tianum heet, fr. herbe-a-Robert, bec-de-grue. — Niet le

verwarren met Duivelsklauw, noch met Spoorkruid.

NAALDHUISKEN, o. De schaar waar de naald van

eene weegschaal in staat, fr. chasse d'une balance.

NAALDJE, V. Naalde, fr. aiguille. Eene naaldje

dradeii. Eene dikke naaldje. — Zoo zegt men nog Paalde

en Paaldje, Baalde en Baaldje, enz. Zie -ALIE.
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NAALJE, V. Naaklc Zie onderELjE.

NAAM. ra. — Den tiaam uitgaan zegt het volk, dcich

't is den nam (den adem) uitgaan, zie UITGAAN.
— De wandclende naam, zie WANDELEN

.

—NAAM, /. Lap-, Oor-.

—NAAMWOORDEN, z. V001-.

NAAR, voorz., fr. vers, en aprh. Zie NA.

— Wij gcbruiUen naar in ccnige uitdnikUingen waar dr

Hollanders aan zeggen. Hij had lust naar faanj een glas

wijn. Geenen trek gevoclen naar faanj icts. Zoo zeggen wij

nog Naargaan, Naargang, Xaamemen voor het holl. Aan^

gaan, Aangang, Aanncnien.

— Naar tnifn best. Zie ondcr BEST.

— In 't Ipersche zegt men : Naar wien (d. i. aan wien)

bchoort dat hier? Hot is naar mij. Die boimen zijn naar

ons (d. i. aan ons, fr. I'r nous). Die wijngaard staat naar den

zuidmuur (d. i. aan den zuidinuur dien hij bekleedt).

NAAR, compar. nanrder (wvl. ook ««<&;•, even als men
meeder, eeder, vooder, seeder, zegt voor meerdcr, eerder,

voorder, zeerder), supcrlatief naarst (uitgespr . naast, zie

RS), adj. en bijw. Na, het opposiet van Ver, dat ook adj.

en bijw. is. Verre en naar. Nare vrienden en verre vrien<len.

Hij is nare vriend aan mij. Geene nare vrienden hebben,

fr. ne pas avoir de prochcs parents. Ze zijn nare geburcn.

Hij noont naarder de kerk dan ik. Geefmij daar naarderen

uitleg van. Ziedaar mijne meening : weet het iemand naar-

der, hij diende 't te zeggen. « Hoe naerder den avont, hoe

verder van huys, dats te seggen, hoe naerder der doot,

hoe minder in duechdon. » (Th. van Hcreutals.) « Daer

wy gecnc kinders en hebben, en geen' tiare familie, zoo

zult gy nog wel den bestcn hoir zyn van 't sterihuys. »

(C. Duvillers). — Zie N,\.

—NAAR, 7.. Be-, Bij-, Haar-, Ha.arnaarkens. Zie

—NAARS, —XAARSr.

NAARDURVEN, diirfde, dierf, dorste naar, oUieb

naargedurfd of -gedorst, o. w. Ergens dmven naargaan,

d. i. ter loops binnengaan. Zij ricpen hem binnen, maar hij

dorste niet naar.

NAARGAAN, ^//^ en gong naar, hch oi ben naarge-

gaan, o. n'. Ergeus ter loops binrengaan, ergens voor

eene wijl langs de baan intreden om eenen vriend te groeten,

een kleen bezoek af te leggen, een weinig terusten, of zoo

lets; bij Kramers Aangaan, aanloopen. Telkens ik daar

voorbijtrek, ga ik naar. Ik ging naar in die herberg om wat

te rusten. Hij gaat nooit meer naar, sedert dat men hem
daar beschimpt heeft. Wij gingen in het voorbijtreden in

die kerke naar om een gebcd te storten. De dronkaard gaat

al de herbergen na:.r, die hij vindt. Dewijl gij langs daar

afreist, ga eens naar bij mijnen broeder met mijne groete-

nissen. — In 't Poperingsche zegt men Benaargaan.

— Fig, b. w. Aandoen, roeren, aangaan, raken, fr.

toitcJier, emouvoir. Zijn ellendige staat ging mij naar. Dat

gaat mij naar dat hij daar zoo mishandeld is geweest. • O
alle creaturen laet u dit sterven naer gaen ende wort

beroert, want die scepper en salichmaker der creaturen es in

dootsnoot . » (P. Bacherius.) « Men heeft uw geslaegen, ge-

steken, gecjuetst, men hcefl uw jet geseyd dat uw geweldig

nagaet, het raekt uw eere en reputatie, gy berst uyt, gy en

kont de traenen niel inhouden van spyt. > (F. X'anden

Weri'e.l

NAARGANG, ni. .Vangang.

— Te naargange konien, juist van pas aankomen op

't oogenblik dat iets begint of geschiedt, bij geval en zonder

inzicht er bij komcn. Ik kwam juist te naargange als zij

bezig waren met kijven. Het moest wel lukken, m.aar

't kind viel pas in het water, of daar kwam iemand te

naargange die 't redde. De vader kwam juist te naargange

als zijn kind overreden wierd. « Hy quam er te naergan-
ghe. »(Ed. De Dene.) « Uyt het hooren van d'Evangelie,

daer hy by gelucke te nae-ganghe quam, is S. Antonis ver-

maent engheroert gheweest. >
(J. David, s. j.) « Als ik te

tiaer-gange gekomen was, zeide hy : Vader in uwc handen

beveele ik mijnen geest. » (C. Hazart.)

— Overal dagelijks gebruikt. De Hollanders zeggen Op
den aangang koraen. Oulings was 't ten aengange comen.

Zie IVdb. der Nederl. Taal.

NAARGERAKEN, gerochte naar, ben naargerockt,

o. w. Eindigen met ergens ter loops binnen te gaan. Gij zijt

eindeliju toch eens te mijnent naar gerocht! — Zie x.\AR-

G.AAlSt en N.\.\RKOMEN.

NAARKENS, bijw. Zie onder na.

NAARKOMEN, kwam naar,heb olbennaargekonun

(wvl. -KOMMEX, -kam, -gekommen), o. w. Voor eene korte

wijl herwaarts binnenkomen als men op reize is. Gij gaat

altijd mijn huis voorbij zonder naar te komen. Kom eens

naar. Ik zou naargekomen hebben, maar ik had geenen tijd.

Hij kwam naar om mij te groeten, om een weinig te rusten.

Ik ben eens naaigekomen om te zien hoe het gij«l stelt. Ik

heb liever dat hij niet naarkomt. — In 't Poperingsche heet

het Benaarkomen.

NAARKUNNEN, kon cXkost naar, heb naargehtn-

ncn, o. vv. Kunnen naargaan, d. i. ter loops binnengaan. Ik

had u willcn bezoeken in mijne reize, maar ik koste niet

naar, bij gebrek aan tijd.

NAARMOETEN, moest naar, heb naargemocten

,

o. w. Ergens ter loops moeten binnengaan. Wacht hier een

stondeken . ik moet in dit huis ne keer n.aar ; ik zal varinks

weder bij uzijn. — Zie naarga.\n en N'.v.\RKOTrEN.

NAARMOGEN (wvl. -meugen), mochte naar, heb

naarormootn, o. w. Ergens ter loops mogen binnengaan.

Ik be 1 gisteren langs uw huis voorbijgcg.ian : ik mochte

niet naar, omdal ik le haastig was. Moogt ge nu te naijnent

niet naar voor eenen stond ?

NAARNEMEN, nam naar, naargemmen, b. w.

Aaiinemcn, tot zich nemen, aan iets gevoelig zijn. Ge moogt

dat al zoo naar niet nemen, 't geen ik zeg. Een wantrouwig

mensch neemt veel naar, waar een ander niet aan denkt. Ik

heb daar eenige onvoorzichtige woorden gezeid, die moe-

der geweldig naargenomen heeft. « De woorden Godts zyn

soete, soo verde wy die wel willen naer-nemen. » (J. Da-

vid, s. j.)— Naarnenunde zijn, nauwnemend, zeer gevoelig zijn,

zich hcht iets toepassen, licht geraakt zijn, fr. I'tre suscep-

tible, sensible, Ge moogt zoo naarnemende niet zijn. Mis-

tiouwige menschen ziju naarnemende. Een naarnemend

mensch. Mijne schertsende woorden hebben hem gestoord :

ik wist niet dat hij zoo naarnemende was. Zij is geweldig

naarnemende : de minste berlsping doet haar weencn.

NAARROEPEN, riep naar, naargeroepen en -gc-

ropcn, b. \v. Ecncn voorbijgaandcn pcrsoon verzoeken van
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cens naar te komcii (zie naarkomen) . Als gij hem hier

ziet voorbij gaan, rdept hem naar; ik moet hem iets zeg-

geu. ric wierd daar naar geroepen, maar ik spoedde voort,

ik had geen moete om binnen te gaan. — In 't Poper.

Benaarroepen.

—NAARS, z. Be-, Bij-. Vgl. -n.\ar.

NAARSPREKEN, sprak naar, heb naargesproken,

o. w. Ergens ter loops ingaan en eenige woorden zeggen.

Zij kan daarnooit voorbij gaan zonder naar te spreken. Ik

heb bij mijnen vriend daar eeneu keer naargesproken. Ik

kom. in 't voorbijgaan, eenen keer naarspreken.

Alle winkeltjens naersprtken, .

Alle ambachten bespien. (P. Croon.)

— Vgl. Naargaan en Naarkomen.

—NAARST, —NAARSTEN, z. Be-, Bij-. Vgl.

—NAAR.

NAARZEN (uitspr. nazen, zie R.s), nnarsde, genaarsd,

b. en o. w. Naderen. Hi) sloeg op al wie hem naarzen dorst.

De vijand naarst allengs de stad. Haast 11 naar huis, de

avond naarst. Hi zag hem gediung naarzen. « De dood was

naersende. » (Ed. De Dene.) v>:Jan raoest maar zijncn boek

uithalen, ze naasden al ». fK. Callebert.)

En God alleene weet wanneer

Ik nog myn vaderland zal nazen!

(K. De Gheldere.)

— Nader brcngen. Naars uwen stoel bij de tafel.

— Naar zich nemen, gaan ontvangen, sprek. van geld,

enz., fr. toitcher. Eene som geld bij den notaris naarzen. Den

intrest van zijn geld naarzen. Zijnejaarwedde naarzen. Een

nieubel van iemand naarzen als betaling eener schuld.

— In al deze beteekenissen zegt men 00k Naderen.

NAARZIJN, ben naar, heb of ben naar ge-weest, o. w.

Ergens naargcgaan zijn (zie na.\RGAan). Waar is bij nu?

Hij is daar eens naar bij zijnen vriend. Waarom hebt gij

niet naargcweest, aangezien gij langst het huis voorbijmoest?

Tl< heb daar naargeweest om een weinig te rnsten. — In

't Poperingsclie Benaarzijn.

—NAAS, —NAAST. —NAASTEN, z. Bij-.

NAATJE, o. Zacht streelingsken. Zie AAI.

NAATJES, NAKENS (wvl. na.\rtjes, na.\ricens),

bijw, P>ijkans. Zie onder N.\.

NABIECHT (wvl. naarbiechte, zie na), v. Een kort

formnlier, dat men na de belijdenis zijner zonden voegt om
vergifTenis en absohitie te -(Tagen over al zijne zonden,

bekende en onbekende. De nabiecht zeggen.

NABIJ (wvl. NAARBI, zie na). adj. Nabij of dichtbij

zijnde. In de nabije stad. « Isaias heeft nabveen verafgele-

gene gehcurlenissen voorzeid. » (C. Van Hnllebiiscli). — Het

compar. is Nabijcr, en 't superl. Nabijst. Het nabijsle huis

van de kerk

.

NABOETSEN, l). w. Nabootsen. « De Latynen die

die de grieksche u(l/tXov door y naeboetseii •>. (Vaelande.) —
Zie BOETSEN.

NACHT, m. Bij slotmakers. De nacht van een slot is

een schof met twee of drie barbeelen, dat maar in- en uit-

vaart bij middel van den slotel, fr. pene dormant. De nacht

hgt verwaneld, hij kan niet meer uitschuiven. De nacht

wordt ook Nachtschol genaamd. — Vgl. dag.

— Wordt ook voor Nachtslot gebezigd. Is de deur in den
nacht?

—NACHT, z. Achter-, Middel-, Na-, Schoone bij-, Te-.

NACHTBEL(LE, v. Belle aan eene poort, waar
men 's nachts aan Idinkt om binnengelaten te worden, fr.

sonnette de nuit. De nachtbelle van een klooster, van eene

brouwerij.

NACHTDOEK (wvl. -douk, zie ou), m. Zoo heeten

de nonnen van .Sint Jans Hospitaal te Brugge, het hoofd-

hnlsel of de muts die zij 's nachts dragen om bij de zieken

te waken. De nachtdoek met eeuen wonipel daar rondom,

vervangt den bruinijk en het huifken die zij bij dage

dragen.

NACHTEGAAL-BLEKSTEERT, m., vklw. nach-

tegaalken-blcksteert , o. Een vogel anders ook Blesse-nach-

tegaal en Roosteert, sylvia phcenicurus, U.fauvette rouge-

qtteitr, ro^o'gnol de in7/raille.

—NACHTEGAAL, z. Blesse-, Kaaf-.

NACHTERGALE, m. Nachtegaal. Zie achtergai.e.

De nachtergale zingt, zegt men, aldus :

Mi wmif es altiid ziek ziek ziek

Heel de weke en 's zundags niet niet niet niet;

'K en geef ze anders niet te drinken als zeur zeur zeur

Sulkerzop zop zop zop zop.

NACHTKAPOTE. v. Nachtkeerle, nachttabbaard.

NACHTKEREL (wvl. nachtkeerle), m. Nachttab-

baard, fr. robe Je ikainbie. — Zie KEERI.F.

NACHTMANNEKE(N, o. Zoo beet een zwart

sieraadjc dat vast is op den nachtdoek van de geprofeste

nonnen in Sint Jans Hospitaal te Biugge.

NACHTMARE, NACHTMERRIE,v. Lees ondcr

.VKS'ncRoor.F..

NACHTSCHOF, o. Bij slotmakers. Het schof of de

tong \an ecu nachtslot, Ir. pene dotmant. — Zie NACHT.

NACHTSLOT, o. Een slot met een nachtschof,

slapendc slot, fr. serrure a pene dormant [soit d un tour,

soit d double toiir).

NACHTUIL(wvl. nachtulen, zie ui), naehtiiilke{n.

Nachtvlindor, fr. phalcne.

— Nachtraaf, nachtlooper, die tot diep in den nacht blijft

drinken, spelen of rinkinken.

— n.\chtuilen (wvl. NACHTULEN, zie ui), nachtuilde

(wvl. ook nachtuuldege, zie IMPERFECT), heb genachtuild

(fvl. enachtunld, zie ge), o. w. Nachtravcn, rinkehooien,

's nachts loopen in kroegen, fr. ribler.

— nachtuilerij (wvl. nachtuulderie), v. Het nacht-

uilen, bet nachtloopen. De nachtuilderij is eene groote plaag

voor do maatschappij.

NACHTVENTE, v. Zoo heet te Brugge een vaartuig

dat 's avonds vertrekt naar Gent, en '3 anderdags avonds

van Gent terugkeert naar Brugge. Eertijds was de nacht-

vente zooveel als eene bargie, om reizigers te vervoeren.

Tegenwoordig dient zij meest voor de koopwaren. Met de

nachtvente naar Gent gaan.

NACHTZWALM, m. en v. Nachtzwaluw, geitemel-

ker. — Fig. Nachtraaf, nachtlooper, fr. courezir de giiitle-

dou, debauche,

NACIE, v. Zie natie.



NAG — 6;,7 - NAK
NADERfE, m. Zie.\DERrE.

HADERKN , nad^rde, g-fnaderd, b. w. Nader brengen,

fr. npprochrr. Xader uwen stoel bij het vier. Xader de

tafel tegen den muur.

— Naar zich nemeii, gaan ontvangen, sprek. van geld,

./. Eene som geld naderen. Den intrestvan geld naderen.

Ziin Iraktement naderen, fr. toucher son traitement. Een

erfdeel naderen. lemands gouden unrwerk naderen voor

schuld.

— Zif X.VARZEN.

NADEROLIE. NATEROLIE. v. Spijkolie, geurige

olie uit eene plant die spi/'k heet, laiendula spica L.. fr.

Ai4tff de spir. en bij misverstand ook hiir'le d'aspic. — Ons
Xnterolie schijnt ontstaan uit Adderolie dat de vertaling is

' fr. huile d'aspic. Men zeijt ook Naderzaad en Xater-

1. fr. <fr«m^ (/f j/Zc. Xaderzaad is eene remedie tegen

I >trangeljoen van de peerden. — Zie den Kruidu^oor'

•hoek.

NADERZAAD, o. Zie naderolie.

NADIEN, NADIE, NADI (wvl. xaardie), bijw.,

met de ^.teninist f'p dfen. Xaderhand, later. Ik heb het

nadien gehoord. Hij heeft het nadie ondervonden. « Eenen

oogenblik nadien rolden de wolkskens. . . (K. Callebert.)

• Dtn zesden dag werden eerst de aerddieren geschapen,

en nadien de mensch. » 'C. Van HuUebnsch.) — Vgl.

Bedie. AVegens Naardien, voegw., zie de Wilb.

NADIENST (wvl. n.v.ardlexst, zie sa), m. Lijk-

dienst die gedaan woidt 's anderdags na eene uitvaart of

plechtige begra\Tng. Morgen de begraving, en overmnrgen

een nadienst. Xaar den nadienstgaan van eenen afgestorve-

nen \Tiend.

NADRETSEN (wvl. n.\.ardretsen% zie na», dretste

na, naj,'iJretst, b. w. Al dretsende volgen. De hond dretst

zijnen meester na. «. 'k Wil u niet meer naedretsen. > (J. de

Harduyn.)

NADURVEN (wvl. n.\.vrdur\t.\-, zie n.a), durfde,

if en lionte na, nagedur/d en nagedorst, b. w. Dur\cn

i.ilL;e:i. Hij zwom door den stroom en ik dorst hem niet ua.

NAFFEL, m. AflFel, navel, fr. nombril.

— X.AFFELSTRrXG, .AFFELSTRIXG (wvl. -.STRIING, zie

IN I)), m. en v. Xavelstreng.

De naffelslring vooren geboren

Is 't kindje ze ziellje verloren.

(Volksspreuk.)

— XAFFEUSCHROO, V. Zie N.\\-ELSCHROOI)E.

NAGEL, m. Spijker, fr. clou.

— Dei nagel op den top of op het hoofd slaan, lig. lets

If I treffen, b. v. in het antwoorden op eene ^Taag, in bet

"I'losscn van een raadsel, in het voorstellen van een gedacht,

111 het wederleggen van eene opwerping, in hot bestraflen

van cenc oiiJeugd, enz. Ge slaat den nagel op den kop, fr.

"•oilit qui est rencontrejuste, roilit le mot, « Hoort oft ick

niet den naghel op het hooft en sloe. » (A. Poirters.) « Xoyt

naeghel en is oyt soo recht op si/n hooft gheslatghen, als

hier in dit sinne-beelt de waerheyt wordt ghetroffen. » (Id.)

— Ge moei den nagel op den kop slaan, am te iixten -,i'at

' '« Ay heeft, fig. Men moet iemand in zijn zwak tastcn,

'IJBC meening vlakaf tegenspreken, zijne gevoeligheid op

de proef zettcn, om zijnen inborst te leeren kennen: men
moet hem meesterachtig en gebiedend aanspreken nr

behandelen. om te weten welke gedachtcn en karakter h i

j

heeft.

— Neht gif eenen nagel, hi/ heeft seifens een got, hij

weet voor alles een middeltje. eene uitvlncht.

— Het zwart van den nagel. Zie zw.art.

— Sint Elois nagels, soort van velziekte. Zie nnder siXT.

— JVa^el en vel zifn, zeer neerstig en profijtig zijn om
geld te winnen en door de wereld te geraken. Die hiiis-

vronw is nagel en vel. » Moeder was ne nagel en een vel,

zei iemand. en hij wilde zeggen een kloek en taai vrouw-

mensch. » (R. d. H. XIU. 121. — Zie Hagende veld bij

Kram.)
— Xagel om vel kifven of schreeuTcen, met alle geweld,

fr. de toutes sesforces.

—NAGEL, z. Draai-, Gareel-, Goreel-, Greel-, Grof-,

*Groffc-, Groffel-, Herte-, Hoofd-. IJs-. Kamoffel-, Kop-,

Onze lieven Heeren nageltjes. Patijn-, Schalie-, Scherp-,

Schut-. Silt Eloi's nagels, Taalse-, Tatse-, Telse-.

—NAGEL U'C^ navel), z. Biiik-.

NAGELBORSTEL. BURSTEL (uitspr. busUl,

zie Rs). m., vkhv. borsteltfe, -hurstell!e(n. Boisteltje om
de na^^els van de vingers te zuiveren.

NAGELGATEN. o. mv. De nagelgaten zijn de

S' Elois-nagels niet ; zie onder SIXT-ELOI.

NAGELLET, o., mv. -Ictten, Xagellid, het eerste let

of lid van den \inger. ^. phalange un^uifere. Zie LET,

NAGELPOER, NAGELPOEDER. o. Bittere en

peperachtige kniiderij die men bezigt in H bereiden van

sonimige spijzen, fr. piment en poudre. Het nagelpoer is

de fijngeklopte vnicht van eene plant die Piraent genoemd

wordt, 1. capsicum.

NAGELSTEEN, m. Wordt in eenige gewesten

gezeid voor Hagclsteen, fr. grclon. Zie N.

NAGELZWEER, v. X.-igclontsteking, fr. onglade.

NAKE(N, o. Zaclit streelingsken. Zie.AAl.

NAKEN, adj. Hetzelfde als Xaakt, bloot ; deen. nogen,

ijsl. naten, pool. nagi. Met zijn naken balg, 1. nudo corpore,

— AVeiland zegt dat men bij sommige schrijvers Xakend
vindt; b. v. « De schande van naiend geaen te worden. »

(Guardiaan.)

NAKEN, naakte, genaakt (wvl. nakte, genakt, zie

KLANKVERK.), b. w. Raken, aanraken, aanroeren, fr. tou-

cher. Xaak mij niet. Durft gij mij naken? Dat knip staat

zoo licht dat het valt zoohaast men er aan naakt. — Kil.

Xaeclien. atlingerc.

—NAKEN, z. Aan-.

NAKENDE, bijw. (eig. deelw. van Xaken). Dicht bij,

op het uitersle punt, fr. tout pres, Xeem de melk van

't vuur : zij is nakende om over te loopen. De tafel stond

nakcnde tegen den muur, fr. tout pres du mur. Die teljoor

staat nakende (uipte, op den uitersten boord van de tafel).

Die voofl 1 uit hangt nakende om te vallen.

NAKENS. bijw. Zie .N-AATJE.S.

NAKERMIS (wvl. x.AARKERMESSE, zie x.A),v. Wordt
gebruikt in den zin I" van Kandeeld.ig, en 2° van Kaekc-

zondag. Zie aid

,

8o
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NAKT, adj. Algenieen gebruikt voor Naakt, fr. nii.

Geheel nalct. De nakte waarheid.

NAKUNNEN (wvl. naarkunnen, zie na), knn ot

kosfe nn^ ungekutnieii^ b, w. leniand Uunnen volgen, ietb

kuDiien nadoen. Hij stapte zoo spoedig aan, dat ik hei;i niet

nakon. Hij doet kunsteii die niemand nakan.

NALING, m. Hetzelfde als Haii.ig (zie n), Anldi.g, d.

i. erfgenaani, Ir. heritier. Zijn goed is tioder de nali ig?n

verdeeld. Sterven zondev nalingen achter te laten. — Kd.

Naelinck, pt-oximits ko-res,

NAMAT, V, Zie ACHTF.RMADE.

—NAME, z. In-, Over-. Zie ooU —naam, li. mm.

NAMEN, nciamde, gennamd, li. en o. \v. Zie nokmen.

—NAMEN, z. Mis-, Tussdien-.

NANACHT (wvl. naarnaCht, zie na), m. Achtei-

nacht, het tweede deel van den n.icht. Xceni gij den voor-

nacht, ik zal den nan.icht nemeii. Daar liij in den nanacht

gestorven is, wordt hij maar ovennorgeii begraveii. Ik waak

liever in den voornacht dan in den na.nacht.

NANNE, V. Hetzelfde als Anna, vrouwenaani, met de

voorgevoegde n. Zie N.

NANNE-TEK, ni., vkhv. nanin-tjc-tck. Hetzelfde als

Pietjc-rut, Hantje-nul; zie aid.

NANOEN (wvl. NAARNOENE, zie NA), m. Achtornoen,

namiddag, fr. apris-midi. « Den naer-nocn is hem glieoor-

loft in deser voeghen over te brenghen.
» (J. .Steeghius.)

NANTIEREN, en bij I. de Damhoudere, in de Cost.

V. Vlaand., en/. NAMPTIEREN, b. w. Hetzelfde als

Autieren. Zie aid.

NAOEGSTEN (wvl. n.aaroug.sten, naarou.sten),

ocgste na, nagroegst, b. w. Nazanten, h. glaner ime second)-

NAPACHT (wvl. NAARPACHT, zie na), ni. Onder-

])acht, fr. sons-hail. Die pachter heeft veel geld gewonnen

met eenige napachten die hij gegeven heeft van zijne lantlen,

De eigeuaar verbood aan zijnen pachter van aan iemand

eenigen napacht te geven.

NAPAPEGAAIEN,/<7/''A'W"'i''f in, nagepapegaaid,

b. w. Naspreken gelijk een papegaai. y Wy West-vlaemio-

gen, die, soo 't schynt, maer goed syn om andere na te

papegaeyen, hebben 00k / met / aengenoraen. » (Vaelande.)

— Vgl.Naapen.

NAPOETSEN (wvl. naarpoetsen, zie na), poetste

na, nagepoffst, b. w. Nabootsen, namaken, fr. /'miter.

lemands stemme napoetsen. lemands manieren napoetsen.

De apeu poetsen na hetgeen zij zien doen.

NAPOLEOM, m. Napoleon, keizer van Frankrijk .

— Haarbf)sje onder de onderlip, fr. imperiale. >let eencn

napoleoni o)i den kin.

NAREDEN (wvl. naarreden, zie n.aar), v. en m.

Hetzelfde als narede in de Woordenb., slotreden, fr. post-

face. De voorreden en de nareden.

— In 't kaartspel hoort men dikwijls : haddct gij cerder

getroefd, het ware beter geweest, of waarom hebt gij geen

ander Had idtgekomert? — Antw. TiU tut tut, 't zijn ttl

narcdcns, d. i. woorden of bemerkingen die gemakkelijk

zij I O'n zeggen achterna, en die de zaak uict kunnen ver-

beteren.

— Zie REDEN.

NAS, m. Zie AS.

NASPE, m. Hetzelfde als H.ispe, haspel, fr. M-,>idoi,-.

- Zie N.

NAST, m., fr. touraillc. Zie AST.

—NAT, z. Roote-.

NATE, V. In Veurne-Ambacht zegt men Oi'^nil Ir

iiatc toe slaan, d. i. overal in een gesprek het laatstc woonl

willen hebben, en de zaak besUssen waarover men rede-

kavelt. Hij wilt overal de nate toe slaan. Hij is daar weeroni

om de nate toe te slaan. — Te Bnijge zegt men Overal de

note toe sinon.

NATERCRUYT, bij L. Fuchs, zie ontzwei.kruid.

NATEROLIE. v. Zie NADEROLIE.

NATERZAAD, o. Zie naderohe.

NATIE, NACIE, V. De Fransche Republiek in .1

jaren negentig be^on hare verordeningen met de woorden

Li Amotion de'crete, schreef op hare assignaten La Nation

franrai':e, enz.; en daarom werd zij bij de Vlamingen de

Natie genaamd, welk woord in Veurne-Ambacht tot heden

voortleeft ; men zegt er b. v. ten tijde dat de Natie in ons

land viel

.

— Een nation is schertsende gebruikt voor Een fransch-

mar. De deur van de herberg ging open, en er kwamen drie

nations binnen.

— NATIEGOED, o. TsTationaal goed, zwart goed, gestolen

kerkgoed, ten tijde v in de Fransche Republiek in de jaren

negentig.

— NATIEVLOEK (wvl.-VLouK, zie ou), in. Fransch vloek-

woord. Er eenen natievloek door leggcn (een fransch vlock-

woord uitslaan). Een leclijke natievloek.

NATIEHUIS, o. Te Brugge lieet men zoo dieoiide-

wetschc luiizen waar verschillige achter- en voorkeukens,

achter- en voorkameis, bovenkamers, enz. in zijn, en die

elk door een hviishouden bewoond worden. In zulk natie-

huis wonen er dikwijls vijf, acht, tien menagien. (Die mcna-

gien zijn gemeenlijk niel talrijk : 't is een man met vrouw

en een kind of twee, en somwijlen een man of vrouwe

aleen.) Hij heeft zijn meesle goed verkocht en g.iat nu in

dat natiehuis wonen. Er staat eene keuken, eene groote

achterkamer ledig in dat natiehuis. Men gaat dat natiehuis

afsmijten en twee schoone huizen in de plaatse stellen. Dat

natiehuis loopt diepe (er is veel plaats ni). Het natiehuis is

geen Godshuis.

— Oulings waren de Natiehuizen Handelskantooren van

vrernirle natien te Brugge.

NATION, m. Zie onder natie.

NATSCHOE, bij Melis .Stoke, zie Weekschoe.

NATTE, v. Nattigheid, natheid. De natte van den

akkrr. In het najaar valt er dikwijls veel natte (d. i. regen).

NATUUR(wvl. NATEURE, zie u), v. Teelvocht.

NAUW (uitspr. no-w, zie .\u), adj. en bijw. Niet wijd.

Nauw stajipen (met kleine schreden gaan).

— De nauwste pri/'i, de leegstc prijs van lets dat men
vcrkoo|)en wilt. Zeg mij den nauwsten prijs of -/.eg mij het

nauwste, opdat ik niet moete afbieden. Is dat het nauwste?

Dat IS het nauwste, ge moet niet dingen.
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— leniand het nattwste sfggen, hem over den liekcl

li:ilcn, hem zijne zaHgheiil zeggen.

— Naww en bij zijn o^ Nattw e7i dicht sy«, uit (ler mali_-

spaarzaam zijn, gierig zijn. Zijne vrouw is nauw en dicht.

De niaeltyd was gering ; vos had voor zynen vriend

Niets dan een diinnen jiap; wantgy moet weten

IIv wcis zeer nauw en by.

(J. B. Decorte.)

— Brandcn verhuist nauw, waar een huis aflirandt

lilijft er weinig over, wiens wouing afbrandt heeft weiiiig te

verhuizen (omdat er gemeenlijk alles mee verbiandl .

— Het niel nauw steken, zie STEKEN

.

NAUWER, NAUWERS, NAUWAARS. NAU-
WAARST, NAUWAARSTEN(wvl. nowek, zu; m),

bijw. Nicwcfs, nergens. Hij is nauwers te vinden. Ilebt gij

hem nauwers gezieii ? Dat kan nauwer toe dienen. -: ^\<ut-

iters in so besorcht als in hem te dienen. » (Th. van

Herentals.)

Niet zeggen is zwijgen,

Buiten is voor de deure, .

En nowaardsten gaan is thuis bUjven.

(R.d. II.)

— Ook met een versterkende negatief er bij. De zond.iar

vindt nauwers geen troost. Ik heb dat nog nauwers nitl

gevonden. Er was nauwers niemand te zien. Zie NIET.

— Zie NIEVERS, en vgl. Dauwaarts.

— N.'VUWEROPUiT (wvl. NOWER-iP-ruT), bijw. (lansch

nict, almendalle nict. Het is nauweropuit geen waar (het is

in 't geheel niet waar, het is volstrekt valsch). Hij weet er

nauwerojiiiit niet van, fr. // «Vk sait absohiment rieti. Ik

kan hem n.iuweropuit niet verstaan. Hij deed er nauwerop-

uit niet van.

— Men ziet uit deze voorbeelden dat het woord, hoewel

negatief in zichzeIven,nogversterkt met ;//<Yof^f'f«erachter.

— N.\i:wERvooR (wvl. nowervooren), bijw. Nergens

voor, nie\ ers voor. Hij zou nauwervoor willen liegen. Ik

wil nauwervoor alzoo leven lijk hij. Ik zou dat nauwervoor

verkoopen

.

NAUWTE (wvl. NOWTE, zie au), v. Sohaarschheid,

gebrek, fi. pe'nurie, maiujue. Nauwte van geld, in geld. Er

is nauwte van geld. In die streek is er groote nauwte van

volk (al te weinig meuschen). Er is nauwte in (de) levens-

middelen. Nauwte hebbeninwerldieden(erte\veiuigkunnen

krijgen).

NAVEGEEL, m., klemt. op na, en scherpl. ee in geel.

Hci/.elfdc ill \'eurne-Ambacht als Navegeer, Avegaar, fr.

laiiere.

NAVEGEER, m., klemt. op na, en scherpl. ee in geer.

.Vvogecr, avtgiar, fr. tan'ere.

NAVEL, ni. Zie affel.

NAVELCRUYT, bij L. Fuchs, zie paddevlas.

NAVELSCHROODE (wvl. naffelschroo, AFFEt.-

srHKoo), V. lunc strook lijnvvaad die men de kindertjes

oni het lijf luiittt om den navel zijne behoorlijke plaats te

docn iiemeii.

NAVENANT(E, bijw. Zie .wenante. *. Eene gocdo

bcrste gaevcn zy voor x\v schel. gr., dat eene goede melcoe

was; ende een dye macr reedelycke en vas dye vas gheghe-

ven v.ior XV sell, gr., eiido alzoe alle bersten navcnante. ,

(n. Wcy.lls.)

NAVEND, in. Zie navond.

NAVETTE (wvl. naarvette, zie N.v), v. Bij landb.

Mest dat in den akker overblijft nadat de vracht geoegst is;

bij Weiland Gonst genaamd, fr. arriere-giaisse. Dit land

ligt goed in de navette. Er is nog veel navette in dien akker.

Zie VETTE

.

NAVOND, NAVEND, in. Avond,fr. wV. 'S navonds.

Zondag navond.

Ende als de navond kwam dan zonk de groote zon,

Slille achter de aerde weg en d'heldere nacht begon.

(K. de Gheldere.)

NAZEN. b. en o. \v. Zie xaakzen.

NAZWERM, NAZWARM (wvl. naarzwerme,

x.\ar/.\v.\riie), m. en o. Bij biemclkers. Een biezwerm

die ecnen korf verlaat twee of drie wcken na eenen andcren

zwerm. Het Xazwerm verschilt van het Maagdezwerm

hierin dat het Nazwcrm een tweede zwerm is uit denzelf-

den korf, terwijl het Maagdezwerm een zwerm is uit eeneu

korf waarin een eerste zwerm van dat jaar is opgevangen

geweest.

ND. Men weet dat «^, bijzonderlijk als er eene stomrae

e op volgt, eenen neusklank vormt met den voorafgaanden

klmker, zoodanig dat langer, mengelen, ton^e, enz. klinken

alsof men schreve lanhi-'r, nienhelen^ tonhe, enz.

— In 't Poperingsche en elders heeft dit ook plaats met

ND gevolgd van el of er. Dus

Ander j-^rtr/J/f anger, anher

;

Bezonder — bezonger, bezonher

:

Bondvl — bongel, bochel

;

Handelen — hangelen, hanhelen:

Honderd — hongerd, honherd

;

Kandelaar — kangelare, kanhelarc;

Wonder — wonger, wonher;

Onder — onger, onher

;

Pander — panger, panher;

Zonder — zonger, zonhcr;

Prondelmarkt — prongelmart, pronhClmart;

Wandelen — wangelen, wanhelen;

en voor Amandel heeft Kramers Mangel.

— Dit hoort men ook te Brugge, uitgenomcn voor do7i-

der, bezonder, wonder, bewonderen, zonder, die men

uilspreektgelijk men schrijft.

NE. Zie onder n'EM.

NECHEL, NEGCHEL, NEGGEL, EGGEL,
m. Zie ECHEL.

NECHT, NICHT, m. Hetzelfde als Hecht (dat m.

is bij ons, maar o. in Holland), handvatscl v.an een mes,

enz., fr. mamhe. — Zie N.

NEDER, bijw. Zie NEii;R.

—NEDER, z. Om-.

NEDERBOKKEN (wvl. nefreb-, zie NEiiR), o. w.

Xederbotsen. De rijpc appelen bokken neer op den grond,

als het hard wa;>it. - 't Onnoozel motteken, dat 's avonds

rond de keerse vliegt, tot dat het eindclinge, met zijn half

verbrande vlcrkcn. neerebokt. » (K. Callebert.)

NEDERBUIKEN, o. w. Nederbukken. Zie buiken.
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NEDERBUISO«EN(\wl.NEEREBUSCHEN-, zie ur),

buischte tuihr. nedergchuischt, b. w. Met eenen buiscb.

vooral van roer of kanon, nedorvellen. Ik zag deu jager het

wild vervolgen en nederbuischen. «; Eeu van onse gaslen het

jhetier njel kannende lijden van een menighte van kraeyen,

waer de pabnboomen swart van saten, gliaffer een keer in

met sijn roer, ende buischf er een deel van boven neder. •>

(P. Devynck.)

NEDERDREELEN(»vl. n-EEREDR-), dreelde neder,

ncdergedrcfld, b. w. Xederwaarts slrijken, met eene stree-

lende hand nederduwen. Het verburstelde haar neerdreelen.

De gerezene wol van een kleed neerdreelen. Eene rccht-

staande halslobbe nederdreelen. — Zie dreelen.

NEDERDUTSELEN, dutseUe neder, b<m iieder-

trcdiitse/J, o. w. Dutselcnde nederdalen. De snkkelaar

dutselde van de trappen neer. « God lael ze doleu, verre van

den weg af der waerheid en der rechtveerdigheid, cm einde-

lingc in den afgrond net'r te dutselen. » (***)

NEDEREN. nederde,genederd, b. w. Nederdoen, fr.

haiiser. De venstci^ordijn nederen. Neder u, fr. baissez-

rous. % So niach den prijs (van de koopwaren) ghehooght

cX ghencdert worden. > (C. van Dordrecht.)

NEDERHEBBEN (wvl. neerei.v, zie EW), had

neder, riedergehad, b. w. Neergebogen of neergehaald

houden. Hij boog den tak, en terwijl hij hem neerhad,

plukte hij de \Tuchten af

.

NEDERHELLEN, helde neder, nedergeheld, b. w.

Xederbuigen . Een tak neerhellen cm er het fruit van af te

plukken. Zich ncderhellen om eenen last op den rug te

nemen.

NEDERHELPEN, hielp oUiolp neder, nedergelwl-

pen, b. w. Helpen nederdalen. Ik hielp hem neder in

den put.

— In den grond helpen. Ik was niet wel te pas, en dat

lastig werk heeft mij geheel neergeholpen.

NEDERHOF, o. Zie neerhof.

NEDERHUKKEN, hukte neder, heh of ben neder-

gehutt. a. w. Nederhurken, fr. s'asseoir a croupetons.

NEDERING, v. Leegte, vallei. De regen vloeit van

dc bergen af naar de ceeringen. Ginder in de neering

graast het vce. « Item datmen niet en sal vermoghen strae-

len met straeten te vermaken, nemaer die aerde nemen

buytea kante vander straeten ten minsten griefve vani'en

grondenaer, ten sy daer de bergh-straten eude opdragen

zyn, die sal men moghen effenen ende voeren in de Jiede-

ringlte sonder misdoen. » (Cost. v. Ipre.) — Kil. Nederin-

ghe, vallh. Het woord bloeit in vele gewesten.

NEDERLEGGEN, lei necr, neergeleid, h.yi. Zijn

hoofd nederleggen, sterven. Als ik kome mijn hoofd neer

te ieggen, wie gaat er dan voor mijne ouders zorgen? Eer

hij zijn hoofd neere lei, riep hij zijne kinderen bij hem en

zeide....

NEDERMOGEN (wvl. neeremeugen), mocht

neder, heb nedergemogcn, o. w. Mogen nederdalen, mogen

neeroelaten worden. Mag die venstergordijn niet neder?

NEDERPLETSEN, pletste neder, nedergepUtst,

b. en o. w. Plelsende nederstorten. De regen heeft het lange

gras neergepletst. De regen pletst neder op den grond. —
ZiePLETSEN.

NEDERSAVELEN, savelde neder, nedergesnvcid,

1). ^^•. Xe lersabek-n. — Zie SAVET.EN'.

NEDERSPRIETELEN, sprietelde neder, heb

nedergfspruteld, o. w. Nederstralen. « De zonne Het

hare luisterlyke stralen over geheel die raenigte van schoon-

heden nedcrsprietelen. » (G. G.) — Zie sprietelen.

NEDERSTUIPEN (wvl. n^erestupen, zie ui),

stoop neder, nedergestopen, o. w. Zich nederbuigen.Xeder-

stuipen om zijne schoe'n te sluiten. Een oud \Touwken dat

nedergestopen ging.

Een der twee knapen

Stuipt neer om de oester op te rapen.

(J. B. Decorte.)

NEDERTERDEN, tord of tard tieder, nedergetor-

den, b. w. X'etlerdrukken onder den voet. Eene plant

nederterdi-n. Het ncergetorden gras. — Men zegt ook en

meest Xederterten. — Zie TERDEN.

NEDERTERTEN, b. w. Zie xederterben.

NEDERTRAMPELEN (wvl. NEtRETR-), /to

peldc neder, nedergetrampeld, b. w. Xedertrappelen. H ;

gras lag nedergetrampeld van het volk dat er door geloopen

was. Het leger trok over de akkers en trampelde de vruch- _

ten neder in den grond.

NEE, bijw., met scherpl. ee. Hetzelfde als Xeen. Hij

ze<»t van nee. Het is ja of nee. Xee, nee, alzoo niet.

In antwoord op eene vraag, voegt men aan Xee of

Xeen het persoonlijk voomaamwoord, met onderdrukking

van 't WW. dat uit de vraag hcht te raden is. Hebt gij dat

geschreven ? Xeen ik (neenk, neink, ninke). Mag ik mede-

ooan? Xeen gij (neeg). Ga.it hij komen? Xeen hij (neeni,

neehi, nei). Willen wy het wagen? Xeen wij (neeuw

neew). Is zij genezen? Xeen zij (neens, nees). Kan dat -

beuren? Xeen het(neent). — Zie JA.

Wordt veel gebruikt als interrogatief voor Xiet waar.' -

fr. n'e$t-ce pas? 1. nonne? Xee, hij heeft dat gedaan? Nee,

't is hij die datgezeid heeft? Xee, broeder, ge bemint mij?

Nee, gij hebt mij daar niet gezien ? — Men zegt ook En-

nee, Enee, bezonderlijk als 't achter de vraag volgt. Ge

gaat dat zeggen, enee?

NEEL., NELE, v. Bij kaartspelers. Troef negen, in

'tjassen; fr. neufd'alout. — Kiamcrs heeft Nel, in den-

zelfden zin. *

Onnoozel vrouwmensch, ook Wanne, Sooize en

Treze genaamd.

Pier, waerom syn 't altoos ne'Un,

Flauwe geesten, vrauwelien.

Die of spook of geesten sien.

(Vaelande.)

—NEEM, z. Aan-, Uit-.

NEEME, V . r Xeen wij. — Zie J.\.

—NEEMSEL, z. Op-.

NEEN, bijw. Zie NEE.

— /.'/ /i' en bij men, zie onder JA.

NEENKE, voor Xeen ik. Zie ja. Hebt gij dat gezeid •

Xeenke

.

NEENS, voor Xeen zij. — Zie JA.
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NEEP (wvl. NEPE), V. Al wat dient om te nijpeii of te

pran^cn. fr. mnchoire^ pitice^ mordafhes. Ook fig.

Jfen is seer dickmael in de grepe

En vastghebiinden m de nfpe

Eer dat men iet daer af bedocht.

(.\. Debacle.)

— Een halfj^esplitste sink waar men iets in klemt. Eenen

bond eene nepe op d-.'n steert zetten, dat hij al huilonde

henenloopt.

— Een prangij/.cr of dwingkoorde waarin men de iicus,

de ooren, de boven- of omlerlip van een peerd klemt om
het te bedwingen. Een peerd eene nepe opzetten. « Tangen

oft nepin om de peirden op den neus ofte ooren te stellcn. »

(Jac. DeSmet.)
— Geluig bestaande uit twee dikke ijzeieu latten waar-

tusschen de smid eene ijzeren plaal vastklemt om ze te

plooien en met ilen hamer in scherphoek om te slaan.

— Bij schoeraakers. Alaam bestaande uit twee lange

kromme stukken houl, die a.an den eenen kant vcrbonden

zijn door een stuk leder, en aan den anderen kant als eene

tang gebruikt worden om het leder te klemmen dat men

spannen of sttkken moet ; ook Peerd en Spanberd genaamd.

— De nepe van 't been of van den arm is de plaats waar

"t been of de arm toenijpt ot toeplooit, anders ook de Loke

of Lnike genaamd. Kil. vertaalt de Nepe ivan 't been),

1. popUs, fr. jarrct.

—NEEP, z. Dood-.

NEER (wvl. n&re), v., zware ee. Dersclivloer, r. aire

d'unc grunge, etc., I. area. — Ook ERE en .-VAR.

NEER ("wvl. NERE), v., zware ee. Vlijt, ijver, fr, zelc,

ardLiir. Met eene nere werken. Al wat hij doet, doet hij

iret nere, met veel nere.

— \'audaar Xerig, Generig.

NEER, NEERE, bijw. Bij ons altijd gebruikt voor

Neder.

— In saraenstelling met een werkwoord zeggen wij altijd

nei're, tenzij er een kiinker of h op volgt, b. v. neeredalen,

neCreduwen, neeresmijten, neeretrekken, euz. — In aadere

samenstellingen is het necr, b. v. neerkant, neerkleed, ueer-

landsch, enz. Zie binxe, omme, enz.

—NEER, z. Om-.

NEERHOF, o. Eene hofstede of boerderij bij een

kasteel waar het aan toebehoort. Die op het neerhof wooot

is een kastelein. « Quamen zy naer sheer Boudewynsch-

burch aldaer zy tgheele neerhof e.-aA^ die schuere verbarn-

den. T (N. Despars.) « Track hy ten casteele van Varssenare

stellende daer Inederhof mei\sn brauwerie in gloeyen. > (Id.)

NEERING, o. Zie xedering.

NEERKLEED, o. Neerdak. Te lande ziet men oude

huizen met een strooien dak wiens achterkant neerdaalt tot

drie a vier voet van den grond, zoodanig dat men er de hand

kan op leggen, ja er bijkans op springen : dit leeg dak lieet

eea neerkleed. Een huis met een neerkleed. De dief was op
'het neerkleed gekropen en had langs daar eene opening

gemaakt om in huis te breken. Een dak met een neerkleed

is onregelmatig in dozen ziii dat de achterkant veel langer is

dan de Toorkant.

— Men leest in R. d. H. : « Een huizetje zoo leege dat

de jongcns van al achter op het heirkleed hadden kunnen

springen. » Dit heirkleed is eene misse, zoo de schrijver

zelve mij verklaard hecft.

NEERNST, m., met /.ware ee. Hc-tzelfde als Neerst.

Zie al.l.

NEERS (uitspr. nees, zie RS), m., zware ee. Hetzelfde

als Eers, aars. Xeers en neuze, neus en aars, zie onder AAKS.

NEERST, m. NEERSTE, v. ^uitspr. niest, ratt

zware ee, zie Rs). Ernst. Uit neerst, met neerst, in neerst

iets zeggen. Voor neerst nemen, fr. prendre an serietix,

Het is geen neerst, 't is maar om te lachen. Is 't neerst? Is

dat neerste (wvl. es dadde neerste)? fr. est-ce serieii.x?

« Ghcmerct dat die Franschman daorof noch in spele noch

in neerste hooren en moclitc. » (X. Despars.) « Gemerct dat

hy nog in spele noch in sneerste teenegher betalinghe

gheraken en conste. » (Id.) ' Ach, wat doet de simpelheyt

van tvolck als sy qualyck beraden is : wat ? zyt gy so slecht

dat ghy mcent dat sulcke teekenen van de medecyns in

nerste ghestelt zyn. » (F. Rapaert.) « Iniurieuse woorden

in ghecke, in iockinghe, ende niet in ntcrsle spreken. » (I. de

Damhoudcre.)

No in nerste no in spele.

(DoctrinaU.)

In weet, of si in spele

Of in naerste seiden dat.

(M. Stoke.)

In weet, of ghijt hout in spele,

Sprac Walewein ; hets nerenst met mi.

(U alewein.)

— Zie -\eern;;t.

NEERSTIG (uitspr. neistig, met zware ee, zie RS), adj.

bet. niet alleen Werkzaara, ijverig, fr. diligent, applique';

maar langs de Leie ook Bevallig, hupsch, snel, vlug. Een

neerstig meisje.

NEERZINK. m. Leegte, dal, vallei, neering. Het

water vloeit naar den necrzink. Een huis in eenen necrzink

gebouwd Hetvee weidde langs den neerzink.

NEET, NETE, v. Eitje van luizen, en ook van

vlooien. Luizenete, vlooinete. — OokNeten, m.
— F^ig. Arglistig en vinnig mensch, die zijn vermaak

vindt in alles te beknibbelen en kwalijk uit te leggen, in

anderen verdrietig te zijn door zijn grillig kaiakter, enz.

Eene nete van eenen jongen, van een ventje, van een

wijveken, van een raeisje. Eene onverdragelijke nete.

— In Veurne-.A.mbacht, te Brugge, enz. is het een gierig

mensch. Eene gierige nete. Eene nete van een wijf.

—NEET, —NETE, z. Hommel-.

NEEAV, voor Ncen wij. Zie J.v.

NEGCHEL, m. Zie echel.

—NEGDE, z. Twee-.

—NEGE, uitgang die, onder eenen h.alven klemtoon,

gevoegd wordt aan eenen eigennaam van een land, stad of

familie, in den ziu van inwoonster o( dochter , b. v.

Bruggenege, fr. une Brugeoise; Veume-Ambachtnege ;

Ghellincknege, fr. unefille Ghelliiuk.

— Men zegt ook Gebuurnege (buurvrouw) en Geusnege

(geuzin, protestantsche vrouw).

NEGEIN, NEGEINS, bijw. Nog cens. Zie .\gein.
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NEGENJAARSCHOTE. -SCHEUTE, v. Een 1

hakboscli wicns hnut rtnls iieyen jaar oiid is. — ZieSCHOTE.

NEGENKANTTE, I'lj. Negenkantig, uegen kanteii

hebbonde. — Zie -I>F,.

NEGENLES(SE, v. Lijkdienst met de negeii lessen,

d. i. de drie nocturnen en de lauden. lemand begraven met

de negenlcsse. Een^ negenlesse zingen. Morgen ten tiea ure

is er e;ne negenlesse. De negenlesse verschilt niet van dc

hoogste kl.is, tenzij dat deze met meer pleehtiglieid en praclit

gescliiedt. — Vgl. Drielesse.

NEGENMAN, ni. Zoo hcet, in 't kegelspel, de groote

kegel die te midden de andere staat. Pen negenman omsmij-

ten. ombollen.

NEGENMIS (wvl. negemesse, zie N), v. De Mis die

ten ncgen ure gelezen of gezongen wordl, maar <be do

hoogmis niet is. Naar de negenmisgaaii.

NEGENMOTTEN, o. Kinderspel met negen molten

of kuiltjes. Elk legt een marbel in den middensten en

schiet op zijne beurt. Die in de Moenial (middensten mot)

of Koemie rolt, heeft er geheel den inhoud van. Die op de

vier hoeken koml, steekt een marbel, en komt hij in een

der andere, hij trekt eencn.

NEGENOOGE, v. Kraaibliekje, stekerling, fr. rpiiio-

chetU.

NEGENTUITTE (wvl. negetuutte, zie ui), .adj.

Met ncgen tuiten of hoeken. — ZieTUii', eu -de.

NEGENVAAM.o.Bij zeevisschers. Eenegeule bewes-

ten Aiitena en be^uiden de Kwijute. De geule van het

Ncgenvaam hangt aan die van Antena, en zijn te samen drie

uren lang, tiisschen Oostende en Nieupoort. De hinderbank

van het Negenvaam. De zeebank van 't Negenvaam.

NEGENWEKER, m. Witte aardappel die vroeg vol-

groeid IS. De negenwekers zijn onze vroegste aardappels.

Negenwekcrs planten. Negenwekers eten.

— Staan kijken lyk een negenweker, er beteulerd uit

zien, te loor gesteld zijn. (le staat daar te kijke.D lijk een

negenweker.

NEGGE, EGGE, v. De snede of scherpe kant van een

mes, van een'zweerd, enz. De negge eu de oesel of rug van

't mes. De negge van dat mes is bk>nk.

_ De scherpe boord van een stuk hout, van eeuen steen,

van eenen muur, fr. arete. De neggen van eeneu balk afbe-

loenen. Hij viel met zijn hoofd op de negge van de zuUe

(dorpel). Een teerling heeft zcs kanten of vlakten, acht

hoeken ofpunten, en twaalf neggen of boorden.

_ De zelfkiint van gewevene stotTen; ook Zelfegge

genaamd. De neggen worden niet gezoomd. De wever meet

opletten dat hij de neggen niet schende of scheure met den

tempel.

— Fig. Aard, inborst, fr. natnrel. Goed van negge

(goedaardigl. Kwaad van negge (boosaardig). Een mensch

van goede negge. Een vent die kwaad van negge is. Eene

kwa negge van eenen mensch. Dat is kwa negge van volk.

NEGGEL, m. Zie nechel en echel.

NEGGEN, negde, getiegd, b. w. Bij naaisters. Het

eigcnste als 0\ernaaien, met eenen ovcrhandschen naad

naaicn, Ir. sinjctcr.

—NEGGIGz Kwa-, Kwaad-,

NEIEN, iirii/c, hr.'i oene/'d. n. w. Brieschen (van peer-

den), fr. kc-nmr, eng. to nei^li. Zie HEIEN, 2". « Dat ghecn

van alle die peerden binnen XII Aa^en gheneyt en hadde. »

(N. Despars.) » Tpeert neyde, t'beet, t'schraef.ie, t'wilde

slaen. » (Ed. De Dene.)

— Grijnzen, fr. faire la grimace, Dat bier, die melk,

enz. is zoo zuur dat rtien er van neit. Zerpe drank die neien

doet en schuddebollen. Azijn, oiirijpe appels, groene

tiruiven doen neicn.

— Eenige gebrniken 't woord in den zin van docn neien,

tr. faire grimacer qiieltju'nii, zeggende b. v. Dat bier neit

van de zurigheid. Die melk is zoo zuur dat ze neit.

— Vgl. het WW. grinniken dat in de Wdb. ook de twee

beteek. heeft van Grijnzen, fr. ^rimneer, en Brieschen, fr.

Ileniir.

NEIKE(N, o. Zachte streeling. Zie .\.\\.

NEIN, bijw. Hetzellde als Necn, fr. non. — Vandaar

neinje (ncen gij), neink, neinke (ncen ik), «««i (neen zij),

«</«(' (neen helj. Zie J.\.

NEK, NEKKE, m., fr. nuqiie. lemand den nekke

kraken (hem den hals breken).

— lemand in den nekke scliuppen of scliippen, met

iemand spotten, onder den schijn van hem te vleieu of te

prijzen, met hem innfFen. Vgl. onder schippen.

— Zich laten in den nek/ie schuppen, zich laten beschini-

pen door iemand die u moest eerbied en achting bewijzen.

Die vader laat zich in den nekke schippen van zijnen zoon.

Ondankbaar is hij die zijnen weldoener in den nekke schupt.

Pets aan den nekke doen, zie onder aan.

— Als je van den duivcl spreektje )iebt hem op tiwen

}tekke, fr. quandonparle du diable, on en voit la queue.

— lets van zijnen nekke schndden, een laslig werk op een

ander verschuiven, zich eene zaak niet aantrekken.

Bij mulders. De nekke van eenen molenasse is het

deel tusschen deu grooten hals en den kop.

NEKELVEE, m. Zie hekelve£.

NEKKE, m. Zie nek.

NEKKEBAND, m. Bij mulders. IJzeren band die

rood den nekke ligt van den molenas.

NEKKEN, nelde, genekt, b. w. Dooden, ombrengen,

fr. titer, 1. ncaire. De hond heeft het keun genekt (dood-

gebeten). Eene beest nekken (doodslaan).

—NEKKEN, z. Duike-.

NEKKER, ni. Nikker, waterduivel, tr. ondin.

— Sclircemen lijk een r.ekker, geweldig schreeuwen, Ir.

crier comme im forcenc. De oproerlingen schrceuwdcn

gelijk nekkers. Op iemand schreeuwen gelijk een nekker

(schrikkelijke scheldwoorden tegen hem uitbraken).

—NEKKER, z. Duike-, Water-.

NEKKERJONG, o. Hetzelfde als Nekker. Schreeu-

wen lijk een nekkerjong.

NELE,.NELLE, v. Zie neel.

NELLEBOGE, m. Elleboog, fr. coudc.

NELTEN, neltte,genelt,h.vr. Helten. Zie aid

.

NEM, NUM, gebruikt als ace. en dat. loco Hem. Zie

HEM.
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NEM, weslvlaamschevorm vanNecni(zieKi.ANKVRKK.),

imperatief van Nemen, gebruikt in den zin van fr. tif?is,

Toila. Neni, t;a daar mee naar huis. Ncm, daar is uw geld,

en loop nil, Nein, gij zijt hier 00k!

— Men zegt meest N6 : Ik geef u dit, ne. Nc, ga, draag

clai naar liuis.

— Men hoorl 00k in 't Kortrijksche Nfeg, samenge-

trokken nil Xe g' ,nfem ge, neem gij). Neg, draag dat weg.

NEMAAR, voegw. Hetzelfde als Maar, fr. mais.

— Kil. lieeft dil woord, maar noemt liet verouderd. Het

lecft nny bij 't vlaamsche vnlK-.

NEMEN, nam, goiomcn, b. w., h. prendre.

— Gaardc nemen, zie r,.\ARDE.

— In 'tkaartspel, zie b.\.men.

— Oi'cr zlch nemen (wvl. over eens ticmen, zie EENS),

de gewoonte nemen, fr. prendre Vhabitude. Hij heeft sedert

eenigen tijd eene vieze manier van spreken, van gaan, vin

handelen over hem genomen. Hij lieeft over hem genomen

van maar '.s avonds te gaan wandelcn. Zie o\Ti:R.

— Voor zich nemen, besluit nemen, fr. se proposer. Ik

heb voor mij genomen van nooit meer naar die herberg te

gaan. De predikant zei dat hij, ter gelegenheid van den

feestdag, voor hem genomen had te sprekeu over. .. « Hij

bekende dat hy voor hem ghenomcn liadde den hcrtoghe

Philips secrctelick inVranckerijcke te voerene.
»
(N. Despars.l

« Ovcrsulcks hebbe ick voor my genomen het voorseyde

boecxken te vertaclen. » (F. H. I.) « Zijnde buyten hope van

mcnschelijcke remedien, nam voor hem van boven een

hulpe te soecken. » (Id.) < Waer-om ick voor my ghenomen
hebbe te besighen ende ghebruycken myne koningh-rycken,

machten, vrienden, lichaem, bloedt en leven, op dal dit

schaielijck beginsel geen meerdcr schade en doet. » (Id. de

Gricck.)

— Men hoort ook het deelw. gcnommen met korte <>.

Waerom dan tot den Heer' uw toevhicht niet genommen.

(G. De Dous.)

—NEMEN, /. Aan-, Naar-, Oor-, Op-, Uit-.

-NEMEND, z.Uit-.

—NEMER, z. Uit-.

NEN, Kebriiikl voor Hem. Zio hem.

NENNE, V. Moeder. — Dit woord hoort men in dc

Xiciiwmarkt te Rousselaere.

NENNEN, ncnde, heb ^enend, o. w. Noenstonden,

een noenslaapje doen, fr. /aire la mc'ridienne. Hij ii een

beetje gaan nennen.

NEPE, V. Zie neep.

NERE, V. Zie neer en a.\r.

--NERE, z. Dersch-.

NERF, m. Dit huidevetterswoord, dat goed in de

Woordenb. vertaald wordt, fr. grain du cuir, is vr. in

Holland; maar bij ons is het m.
— NERF, V. Zie nerve.

NERFBRAND, m. ZieERtBRAND.

NERFWORM, ni. Zie ERFWORM,/o/-/-i^.o seulnl ita.

NBRIG, adj., met zware e. Vlijtig, ijverig, neevstig.

Nerig aau 't werk zijn. Die ncrig arbcidt, mag nerig etcii.

Eene nerige huisvrouw.

— Het Idioticon Ifamhurge-ise heeft « Nehrig : sparsam,

der nicht gern ein Vortheilchen fahren lilsset. »

— Ook Generig. — Zie NEER.

—NERIG, z. Bak-, Bek-.

—NERING, z. Land-.

NERNST, \v.. Hatzelfde als Xeerst. Zie aid.

NERST, ni. Hetzelfde als Neerst. Zie aid.

NERVE, V. Bij kantwerksters. Eene smalle, sikkel- of

halveniaanvormige ijdele plaats in het platte van eenespelde-

werkkant. Eene ner-^e maken. Het plat moet met nerven

zijn. — Kil. Nerve, cicatrix, stigma.

NeSCH, NISCH, NUSCH, adj. Vochtig, natachtig.

Een nesch ei 'een ''i dat maar half gekookt is, dat zacht is

en niet hard, fi-. <eiif mollet, en niet leuf frais dat een

vers'-h ei beteekent in tegenoverstelling met een ond ei)

.

Kook die eiers nnsch. Nessche kaas (niet droog maar

jeugdiq nat e.i vot.ichtig). Nesch brood (nat brood, te weinig

gebakken). Xessche pudding, nessrhe amandeltaart (die te

vochtig is), enz. Smoortabak die te nesch is vat moeilijk

vuur. Dal land ligt te nesch. Drooge aarde, drooge grond

wordt nusch toen hij eens goed beregend wordt. Nesch

weder, fr. femfis humide. Nesch rieken (lleeuwsch rieken,

eenen onaangcnamen geur geven, sprek. van laffe uitwase-

mingen). In de keuken riekt het nusch, .als men ingeleide

bconen en dergelijke spijzen gekookt heeft. De plaats waar

appelen liggen riekt nusch. De nussche wasems van een

secreet of aisement.

— NESrHHEID, NLSCHHETD, NUSCHHEin (wvl. Ook

NESSCHt, NU.sscHr, zie heid), v. Het nesch zijn. De nesch-

heid van 't land.

— NESSCHF.N, neschte, genescht, b. w. Nesch maken.

De tabakbladeren nesschen om zetesnijden. Eenen droo-

gen grond nesschen met er water op te spioeien. Den

droogen niond van eenen zieke nesschen met water.

— o. w. Nesch worden. De snuiftabak nescht met in eene

vochtige plaats te staan

.

— Ook Nisschen en Nusschen.

NEST is m. bij ons, en o. in Holland ; fr. nid.

Xest dragen, wordt gezeid van vogelen die met hooi,

wolle, haar, pluimen, enz. in den bek vliegen om hunnen

nest te maken. De vogels beginnen nest te dragen .lis de

zomcrnadcrt. Eene mussche doodschieten die nest draagt.

W.aer elck clevn voghel-dier bevlietight om te best

Tusschen syn becksken scherp te voeren ziinen nest.

(J. de Harduyn.)

— Zifnen nest kuisehen. Zie KUISCHEN.

— In nesten zitten, in't L.v. Aalst in fiestelingen zitten,

in moeielijkheden zijn, in eenen neteligen toestand zijn.

lemand in nesten steken, brengen of helpen. « Wie zou er

geen tranen storten als er u al met eenen keer, een weldadig

man iivt de nesten komt helpen. » (C. Duvillers.)

— Eierkrans, fr. ovaire. De nest is uit, o/'de Icrans is uit,

fr. la menopause est arrtvee.

—NEST, z. Binncn-, Kakker-, Kraai-, Mieren-, Mottcr-,

Mouter-, Muizc-, Murm-, Murw-, Oeker-, Slaap-, Trevel-.

NESTELAAR, ni. Icmand die overal blijft nestelen,

over.al zijneu tijd vcr/.it, en bijgevolg overal ook op zijn

achterdeel is.
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Een getuig oin ratten te vangen, anders Rattekasteel

f;. noamd. Zieald.

-NESTEN, z.Uit-.

NET. o. en 00k NETTE, v., fr. /?/<•/. Eene nette

breien, hoenen, em.

— NET, NETTE, 7.. Rngger-, Beukcl-, B0I-. Dek-,

Duik-C'). *Duucke-, Hef-, Hoep-. Jaag-, Koppel-, Knins-,

Krais-. Puikel-, Puis- Steek-, Stel-, Stnkjes-

.

—NET, adj.. z. Perel-.

NETE, v., NETEN, m. Ziet nf.et, v.

NETEN, NETTEL, NITTEL, ITTEL. HIT-

TEL, in. en v., fr. orite, 1. ui-ticn.

— F.it!fe!sche netel, eene hofplanl, 1. urtica romann.

— Op netels sittrn, niet kunnen stil zitten van verlegen-

hcid on ongeduld, fr. etre sur des epines. Hi] zat op netels

om voort te gaan. Ik zat op netels tot dat de bode met het

nieuws aankwam.
— Ik ken dat kritideken, zei de diiivel, eit hi/ irnagde zi/n

^at aan eenen netel^ zie KRrtD.

—NETEL, —NETTEL, cnz., z. Bijt-, Dan-, *Dau-,

Melk-, Steen-, Zuig-.

NETEN, m., mv. nchiis. Hetzelfde als Neet, fr. h-ntc.

Nol.:ns in 't haar.

— Fig. Een nijdig ontevreden mensch diealleskwalijk

uillogi en tweedracht zaait. Een neten van eenen venl.

— ^^ee4t gebruikt in Fr.-Vl. waar men 00k Doelen zegt

in plants van Doel.

NETEN, bij Kil.,zie nijden.

NETPERTSE (uitspr. -perse, zie Rl.s). v. Bij vis-

sthcis. Eene hooge pertse of staak waaraan men, bij middcl

vai ciri katrol, de groote vischnetten ophijsrht ora ze in d n

wind tr: droogen tehangen.

N ETTE, V. Verkorting van Renetle, soort van appel

.

(jraiine netten (grauwe renetten).

— NF ii-E, v., fr. filet. Zie NET en de comp. aki.

NETTEL, m. en v. Zie netel.

— NETTEN, z. Kobbe-, Op-.

NETTER, m. Hetzelfde als Etter, inVeunK-Ambacht,

to Briiu'jc en elders. — Zie N.

— NETTER, z. Kobbe-.

NETTEREN, netterde, heb genetterd. o. w. Hetzelfde

als EtiiM- 1. Eene zweer die nettert. Netterende wonden.

NETZAK, m. Een zak die met mazen gebraid is

gelijk nil' 11 netten breidt. Kiekens in eenen nelzak dragen.

Een nctzak vol krieken ofnoten.

— Eene conscientie geli/k een netzak, die geenszins

iiauwgo/.et is, fr. tine conscience e'lastique.

— - Ei,ie scheet in eenen netzak, zie SCHF.ET.

NEUINT, bijw. Nooint, neuit, nooit, ix. jnmnis. —
WcU'^ns en = o, zie O.

NEUIST, bijw. Nooist, nooit, ir. yV7/«nu. — Wegens

• n = o, zie o.

NEUIT, bijw. \ooit. — Wt-gens en = o, i(.\e o.

NEUKlE, V. H.irdc duw, stoot of slag. lemand eene

ncuke gcvcn. Eene neuke krijgen van iemand.

NEUKEN, iieukte,gencukl, b. w. Eenen harden du«.

stoot of slag geven, eng. to knok, fr. dauber. lemand in

't water, in den gracht neuken. Hij dreigde mij in den

grond te neuken. lemand tegen den muur neuken. Men

neukte -edurig zakken met aarde in de scheuren van den

dam, om 't doorspoelen van 't water te beletten.

— Pla?en, tergen, voor den aap houden, foppen, duive-

len. Kom aan. wij gaan hem eens neuken. Men heeft hem

daar geneukt. Hij doet niet liever, hij kan niet anders dan

menschen neuken. Als hij u eerst geneukt heeft, dan komt

hij xt vleien en dienen.

— Hi/ is van de ratten geneukt fgennkti en zi/ne zwa-

gers lonpen op 't dak. zie R.^T.

— Men zegt nok Nukken. Kil. heeft Nucke, astvs,

asfnfia (sUmteid, schalke trek). Vgl. Vemeuken en Weg-

neuken.

—NEUKEN, z. Weg-.

NEUKER, m. IJzeren band die de sprang van eene

gaaipertse vastklemt aan den mast. Het is aan den neuker

d t de pinlcels verbonden zijn, die den mast rechthouden.

De schutters breken somwijlen hunne pijlen tegen den neu- .

ker. Hij k.in maar tot aan den neuker (hij k-an tot in de
j

spr.inge niet schieten). Op den neuker stelt men somtijds 1

cm lumten vogeltje, Oil genaamd, tot schimp van dezen
j

die 't afschiet. J
— X'klw. neiikertje. Bij timmetl. Spokschaaf.

— Een drinkglas inhoudende eene halve pint of

goed, anders ook Djooren en Kapper geheeten, fr. clio;

Een neukertjebier.

NEUKING, NUKKINGE, v. De daad van te nevi-
J

ken. lemand eene neukinge geven. Van iemand eene ne\i- '

kinge krijgen. Met eene neuking het stof uit den hoed sl.n.m.

(lij, verdient eene neuking.

NEUNEN, neuttdi, heb geneund, o. w. Hetzeltde als

Kneunen, mummelen, sprek. van os of koe die een zacht

en langzaam gpmompel laat hooren. De koe ligt en neunt.

Hocirl ge don os neunen ?

NEUNING, m. Hetzelfde als Heuning. Zieald.

NEUR. m. Hetzelfde als Eur, v.icr, fr. mainclU ,/,

7n,/:e. de ,/i,h're. Zie N.

NEUR, wordt/in Fransch-Vl. gezeid voor Heur, \vr.n.

Neur vadcr (haar vader). Men heeft het neur gezeid (h.i:ir

gezeid). Ik vond ncuren boek niet.

NEURIJM, m., klemt. op neu. Ven'rozen smoordie

aan de boomtakken hangt, brimmel, fr. givre.

— Dit Neu is misschien hetzelfde als Nevel dat er n

samenhoudt.
— NEURIJMEN, neicrij'mde, heeft of is geneurijmd,

onpcrs. w. Neurijm maken. Het neurijmt. Het heeft dozen

nacht goneurijmd

.

NEUS, V. bij ons, is m. in Holland. ZieNEUZE.

— NEUSDE, z. Lang-, Scheet-, -Scheqi-.

NEUSKEN-BLOET, o. ZicNE^ zekex-bloedt.

NEU SLAP, m. Zie neuzei-ivp.

NEUSWIJS, adj. Zie NEUZEW^s.

NEUTE, V, Zie n'oot.

NEUTEBEEN,o. Zie notereen.

NEUTEBRUIN, adj. Zie notebruin.
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NEUTEKRAKER, m. Zie xotekraker.

NEUTELER, bij Kil., zie neuteraar.

NEUTELHOUT, o. Kaafnoot, eeii stuk hout hori-

zonlaal in beiilc stanHflijkon van eene schouw gemetseld,

en op zijne vnorste uiteindcn het mantelliout ondersteu-

nende. 't Mantelhoiit rust op de neutelhouten.

NEUTELTREUTEN, tutiieltmitte, heb geneittel-

treiit, o. w. Xutselen en tnitselen, fr. lambiner, chipoiir.

— Vgl. Treuteneuten

.

NEUTENAATJE, o. vklw. Zie neuteraar .

—NEUTEN /. Treute-, Tninte-.

NEUTER, in. Zie hurder.

NEUTERAAR, ni..vklvv. neiiteraartje. Dwergje, een

venteuleld ventjf.*. fr. petit homme rahous^ri. ICIeen zijn lijk

een neitteraartje. Een oud neutoraartje van een wijveken

.

— Ook Xentcnaatje. Kil. Xeuteler, neutelerken, 1.

honuincio frivchi^,

NEUTSCHAAF. v. Zie xootschaaf.

NEUTSTEEN, en ook NUTSTEEN, m. Een

ordiiinen stccn w oar een balk op nistin den muiir. De balk

rust doorgaans niet onmiddtlijk op den neutsteen, namelijk

als er een sloterof brasem is tusschen beide. Als de neut-

steen uit den muur uitspringt, dan heel hij Korbeel.

— Kil. Xot, notsteen, balck-steen, 1. miitiihis. Zie NOOT.

NEUZE, V. Hetzelfde als Neus, ni., fr. nez, 1. nasus,

oul. tiosr : • Beslrcec sijn ooren ende sijn nose. » (Th. vao

Herentals.)

— Uit lie nnize fiangen, uit der mate tegensteken, walg

en afkeer veroorzaken, fr. en avoir ntt lifssus dn gosier. Het

gezwets van dien mensch hangt niij uit de neuze. Ik lees

dien bock omdat ik meet, maar 't hangt mij waarlijk uit

de neuze.

— lemand door de ntiize booren, hem half dronken

niaken.

— Door de neuze zijn of door de neiize ^eboord zi/n^

dionken zijn, fr. avoir line pointc. Een weinig door de

neuze zijn. Hij was ferni door dc neuze. « Soo hij raaer en

hegint den wyn te smaeken, hetloopthem indenkop, hy

III geheel door synen neus geboord. » (F. Van den

I ve.) V En hebt gy my wel ooyt weten t'huis komen,

....t ik door den neuzegebocrd wufi, en myn bedde niet en

kost vinden. » (C. Duvillers.)

— I}ie niet besnot is inoet zi/ne neuze niet vagen, die

niet plichtig is, moet het zich niet ;u-\ntrekken. Vgl. fr. qui

se sent morveux, se moiiehe.

— Ziine neuze opsteken, zie OPSTEKEN.
— Ergens zi/ne neuse in (of oi'er) steien, uieuwsgierig

i' !s bekijken, fr. i' fourrer son nez. Als hij in de keuken

It, steekt hij overal zijne neuze over. Vriendje, gij hebt

I nievers uwe neuze over te steken.

— In de neuze lirygen of liebben, lets rieken, den reuk

iets ontwaren. De jachthond kreeg den haas in de

i/e. Fig. lets gewaar worden. Het verwondert mij niet

lUit hij bankeroet raaakt : ik had het reeds lang in de neuze.

— Xeiize liebben van irts, er kennis van hebben. Ge
most hem dat niet zeggen : hij moet daar geene neuze van

hebben. Hij heeft er ook al neuze van. Ik zal 't u niet zeg-

gen : "k heb er geen neuze van. — Ook snuite hebben.

— In iemands neuze zitten, hem mishagen, bij hem in

ongunst staan, slecht aangeschreven zijn, fr. ne pas etre en
bonne odeur aiipres de q. Hij zit in de neuze van zijne

overheid. Ik geloof dat ik in de neuze zit, en ik weet niet

waarvoor.

— Een^n trul op den netis gesiegen zijn^ of met ecrtcn

trill op de neuze staan, zie TRUL.

— Van zi/ne neuze moien, beslag niaken, zich veel laten

voorstaan, U.faire de Pembarras, se donner de grands
airs, nffeeter des pretentions. Hij moet hier zoo van zijne

neuze niet maken, wij weten wel wat hij geldt. Hij peisde

d.aar van zijne neuze te maken, maar hij vloog al gauw
buiten.

— lemand pifljoen onder de neuse steken, zie PrrLJOEN.— lets aan iemands neuze knopen, hem iets zeggen dat hij

nieuH-sgierig trachtte te weten. Ge moet dat aan niemands
neuze knopen. Ik zal het aan uwe neuze niet knopen hoe-
vecl ik daaraan gewonnen heb, wat hij mij gezeid heeft,

enz. Ik zal 't aan uwe neuze knopen, hebt gij geen koorde-

ken .- (zegl men spotsgewijs aan ieniand wiens nieuwsgierig-

heid men niet wHlt voldoen).

— Ontzag onder de neuze, zie ONTZ.\G.

— Xeiize en aars (wvl. eers, uitspr. ies, zie RS), top en

aars, kop aan steeit, fr. tete-beche. Zie A.\RS.

— Neuze en neuze, neus aan neus, aanzicht aan aanzicht,

fr. hnse a huze. /ace p face. Twee aanzichten neuze en

neuze schilderen. Tweestandbeelden neuzeen neuze plaatsen.

— Met eene neuze staan, teleurgesteld zijn. Hij stond

daar met eene leelijke neuze. ^ D\-t aldus gheschyende de

Guezen zaeghen met niiesen. » (G. Weydts.)

— De neuze van eene dakpan is de klamp waaraan de

pan op de latten vastgeleid wordt, fr. crochet d'line tuile.

— De neuze van eenen nppel, peer, enz. is de kruin of

de top tegenovergesteld aan den steeit, fr. tete. De oc^ fceil,

nombril) van eenen appe] zit te midden de neuze. Een
appel met eene groene neuze, met twee neuzen.

— De neuze van eenen zuvcptol ofperetop is de kruin

tegenovergesteld aan de pinne. Eenen blinkenden tatsnagel

slaan in de neuze van eenen top.

— Sehendt ge uwe neuze, ge scheitdt ww aanzicht^ een

vader of meesler mag geen kwaad zeggen van zijn kind of

zijnen onderdaan, zonder zichzelven te verhinderen.

— In sommige plaatsen zegt men Neuze voor wat elders

overal heiizic, euzie genoemd wordt. De neuze van het dak.

Onder de neuze staan. Het Alg. VI. Idiot, zegt dat Xeu-
zeldrup voor Oosdrup gebruikt wordt in de Kempen en

X.-Br.

—NEUZE, z. Drup-, Pspeneuzen, Snorrel-, Snuil-,

Splet-, *Tteus-, Twe;-. Vuil-.

NEUZEKEBLOEDT.NEUZETJE-BLOEDT.
NEUSKENBLOEDT, .'. Een bloedende neus.

— Een lu -.izctjc-bloidt Viu'Ln, op de neuze valleu d;it er

het bloed uit vloeie. Het kind heeft een neuzetje-bloedt

gevallen. Tcrwijl hij onder de eik lag en sliep, eene eikel-

noot viel hem een neuzetje-bloedt. Ik zou daar nog willen

een neuzetje-bloedt over vallen (zegt men om zijne begeerte

uit te drukken van lets te bezittcn, b. v. eene sonime

geld, enz.)

NEUZELAAR, m. lemand die door de neuze spreekt.

— Xeutelaar, fr. c/iipotenr.

NEUZELAP, NEUSLAP, m. Bij schoemakers.

Hetzelfde als Xeus, fr. carre, bout d'un Soulier.
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NEUZELEN, timzelde, heb geneiizeld, b. en o. w.

Door de neuze spreken, mompelen, fr. nasillcr. Wal hccfl

hij daar geneuzeld? Hij hecft daar ecnige woorden geneu-

zcld die ik niet verstaan heb. Ge moogt zoo nict neuzelen.

Het kind antwoordde al Deuzelende.

— Neutelen, nusselen, prutsen, zich met kleenigheden

bezig houden, fr. chipoter.

—NEUZELEN, z. Af-.

NEUZELING, v. Het spreken door de neuze.

— Xeuzelwerk.

NEUZELWERK, o. Prutsew.rk, puntwerk, prullu-

werk. Het gebouw is voltrokken, er is maar wat neuzel-

werk meerover. Zich met neiizelnerk bezig liouden.

NEUZEN, neusde, heb geneusd , o. w. De neuze voor-

uit steken om te kijken. Hij stond te neuzen over de haag

era te zien wat er al in den lochling groeide. Wat komt hij

hier neuzen in mijn huis? Ga eens neuzen wat er al

gebeurt. Ik kom neuzen hoe het met uwe gczondheid gaat.

— SnufFelen, snuisteren, fr. fttreter. Hij zit altijd in

boeken te neuzen.

— Rieken, kwaUjk rieken, fr. rcpandre mu (mauvaise)

odcur. Dat neust hier (het riekt hier, er js hier een onaan-

gename geur).

— Een kinderspel. leniand houdt eene spekle geslolen

in de hand waar een ander eene andere spekle op legi ; dan

doet de eerste de hand open, en, Hggen de spelden kop aan

kop, de t\veede is gewounen; maar liggen zij top aan kop,

hij is verloren. Het zijn de meisjes die zich bezig houden

met te neuzen. Willen wij neuzen? — Men zegt ook Neu-

zen-en-eerzen. Zie aars.

—NEUZEN, z. Af-, Druip-, Drup-, Lang-.

NEUZEN-EN-EERZEN, een kinderspel, zie NEU-

ZEX en AARS.

NEUZEWIJS, NEUSWIJS, adj. De schrijvers

gebruiken dit woord in den zin van Waanwijs, ir.presomp-

tumx,pedant; Aoc\i Kil. verkl.iart het door I. odorus,sagax,

emunct<B nan's; curiosits ; en zoo verstaan het ook de

Vlamingen.

— Die eene fijne neuze, eenen scherpen reuk heeft,. die

licht en gemakkelijk iels geriekt, fr. qui a le nez fin,

I'odorat subtil. De jachthonden zijn neuzewijze beesten.

lemand die neuzewijs is geriekt de minste geuren, die een

ander niet gewaar wordt. Ge zijt gij neuzewijs, ge geriekt gij

alles (zegt men van iemand die in huis of elders eenen geui

ontwaart die aan de anderen ontsnapl). — Dit hoort men
meest in Veurne-Ambacht.
— Fig. Fijn van begrijp, schalk, slim, scherpzinnig. Hij

is zoo neuzewijs, ge zult hem niet bedriegen. Die vent is

nog al neuzewijs, hij zal daar wel eenen middel toe viuden,

Hij is neuzewijs, hij weet overal zijne baat uil te trekken,

zijne waren aan den man te brengen, enz.

— Xieuwsgierig, begoi i^' en schalk om iets te weten, Ir.

ciirienx. Dat is een neuzewijze, hij tracht van alles het

slotje en het sleutertje te kenuen. Ge zijt gij al veel te neuze-

wijs.

.— Heintje Neuzewijs was een verwaand ventje dat zelf

zijne boomen wilde snoeien, en zijnen hovenier wegzond,

en het snoeide al zijne boomen dood. (Volkszeise.)

NEVAL, NEVEL, bijw., met den klemt. op vel. Zie

VEL.

l^'E,'^'E^,neefde, geneefd {i\\, eneefd), b. w. lemand

<i neef a nocmeu. Die vrolijke ouderling neeft en nicht alien

die hij ziet. « Die elckandren zijt nichtende of tievemh.

(Ed. De Dene.)

— o. w. met hebben. Gedurig « neef » zcggen. Het i

neef alliicr en neef aldaar, ik ben mocde van al dat neveii.

NEVEN, NEVENS, NEVENST, voorz.cn bijw.

NefTens. Zie s.

NG. Vgl. ND.

— Dikwijls verloopt tig in m, b. v.

Ameldonk — ameldom ; bingbong— bimbom ; b.)ng< 1

bommelen; dringen, drungen — drunimen, dromnic

gengber — gember (fr. ^/«^<*/«^rt') ; kring, kronk — kr(»ii.

perzonge — perzomrae (fr. empan); pingpangpoen — piiii-

pampoen; prangen — prammen, pramen; schingen —
schimmeren (fr. brillcr) ; schongelen — schommekn

:

schranVen — schrammen (fr. e'corcher); slonk — slom

:

streng — strera, stram: wrongelen — wrommelen.

— Tusschen Schelde en Leic langs de Oost-vlaaniM.'

grenzen, wordt ng, staande achter eene a of o en gevol-

van eene stomme e, uitgesproken als w, b. v,

Lange tonge — lawwe towwe; gevangenisse — vawwc-

nesse; gezongen — gezowwen
;

maar staande achter e of / en gevolgd van eene stomme

e, spreekt tig als eeney, b. v.

Brengen — brijen (uitspr. breien); zingen— zijen (uits]<r.

ztien) ; vinger — vijer (uitspr. veier)

.

NI, NIE, bijw.Neen.

NICHT, m. Hicht, hecht van een mes, enz., fr. man. •

deconteau. Zie NECHT.

NICHT, v., fr. coitsine. — Zou men niet zeggen dn!

keizers knt zi/'ne nicht is, zie KATTE.

NiCHT, bijw. Niet, hd. nicht, neders. nig, nick,

angels . uncht. Wordt bij ons maar gehoord in Nichtemeer.

Zie aid.

NICHTEMEER, bijw. Niels meer, fr. pas plus,

aussi pen. Zie NICHT. « Nichtemeer up den wekelicken

marctdach dan up andere daeghen. » (Cueren van Rousse-

laere.) » Dat hy tzelve ghelt nichtemeer en spaerde, doen

oft moose gheweest hadde. > (N. Despars.)i ^^><^A/f /««r

van de ghenscher dan van de inghelsche zijde.
«
(Id.) « Daer

en quam nichtemeer of dan te voren. (Id.) -. Zonder

yeuwers eenighen cost te sparene, nichtemeer nopendc

tzeer chierlick behancsele van alle die huysen, ah anghaen-

de de menigherande spectaclen ende overvloedicheyt van

bamende toortsen. » (Id.)

— Dit woord hoort men nog dagelijks, bezonderlijk

tusschen Schelde en Leie, waar men ook nichtjes meer,

nichtig meer, nichtgemeer zegt, en er dikwijls zoo oialzoo

voor plaatst, en altijd als ofwel of achter stelt. Hij is van

niemand vervaard, nichtemeer bij nachte als bij dage. Hij

heeft zoo nichtemeer verstand of een steen. Hij kent daar

alzoo nichtemeer van als gij. Hij is niet ziek, nichljes meer

als ik of gij. Kent gij hem ? Zoo nichtegemeer als dat ik hem
nooit gezien en hadde.

— Voor Nichtemeer schrijft N. Despars sorawijlen

Lichtemeer. « Zo datter nyewers niet gheel en bleef, lichte

meer in Vranckerijcke dan binnen den lande van Buck. —
Welke crooiie hem gheensins toe en behoorde, lichle meer

dan zij zijnen vadere en dede. »
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NICHTEN, nkhttc (wvl. 00k nklitege), genkht (fvl.

iii,/ii), b. w. leniaiu! < nicht » noemen. Hij nicht alle

\rou\vliuilcn.

— o. w. met hrbbcn. Gedurig « nicht » zeggen. Hij nicht

hij Ulnar heUler op, wcteiide dat zijne nicht daarmede

;^''ni kheld !;. Zie NFVF.X.

NICHTGEMEER, bijw. Zie nichtemeer.

NICHTIG MEER, NICHTJES MEER, bijw.

/.le NI^^HIEMEER.

*NICK, bij Despars, zie NiK.

NIE, bijw,, overal gebiuikt voor Niet. Ik heb dat nie

i;e/.c-id. Hij wilt nie gehoorzamen. Dat Is nie wel, nie schoon.

( ic spvei let daar nie van.

— Kil. Nie, noyt, nunquaiii.

NIEBEDAL(LE, bijw. Hetzelfde als XiL-mendal,

iiiol met al. — Wcgcns b = m, zie B.

NIEG, voor Xeen gij. ZiejA.

NIEMANDSVRIEND, m. Die niemand bemint en

van nieni.mJ bemiiiJ is, baatzuchtig en afjonstig mensch. o

(ilj leelijkc niemandsvriend! Daar, neera het al, niemands-

vriend. Xiemandsvrienden woiden van niemand aange-

trokken.

NIEMEDAL(LE, NIEMENDAL(LE. NIEBE-
DALfLE, liijw. Kiet met al, in 't geheel niet. Hij ant-

woordde niomedalle meer. Gij zult daar niemendalle van

hebben. Hij kent er niebedalle van. — Vgl. Almendalle.

— Te Brugge en in sommige andere plaatsen klinkt al

al^ ii/.- nicmendolle, olmendoUe. Zie I..

NIEMEN, onbcp. voornaamwoord. Hetzelfde als

Niemand. Ik heb daur niemen gevonden. AVeet er niemen

van deze zaak ?

NIEMENDAL(LE, bijw. Zie niemedalle.

*NIEMENDAL, bij Despars, zie onderEL.

NIEMER, bijw., van dagelijksch gebruik voor niet

iiit'i-r, |j . II,- plus. Ik heb daar niemer van gehoord. Hij zal

het nieni'-r doer. Hij wilde niemer antwoorden. Ge meugt
il.U niemer zoggeii, IV. tii ne peux plus dire cela.

NIEMERMEER, bijw. Nooil meer. Hij heeft beloofd

m d It iiiemermeer te doen.

NIEN, voor iteen hi/. Zie JA.

NIEP(E, V. Doornbezie. Zie HIEPE. « Een rooseboom
lilt x\' uytnemende wel riekendc roosen ende drie schoon

bhiosrndegliespende iiiepkens daer mne. » (X. Despars.)

NIEP-ENDE, NIEPEINDE,o. ZieLiji'EiNDE.

NIER, V. \'aricioit van aardapppcl, langachtig gelijk

cene iiiir, en met loode strepen doortrokken ; ook Xmrne-
bil en V'crbrande Bil geheelen. De niercn zijn eene goede

soon van a.iiilappels . De nicren zijn later rijp dan andere

aardappels.

NIERKEN, o. Soort van marktkantjc waarin figuur-

, tjes gewroclit zijn op wijze van niertjcs. Een nieike maken.
Een nierke verkoopeu voor zeven stuivers de clle.

NIET, bijw. Wordt dikwijis bij een ander negatief ge-

vocgd om het te versterken. Dat boek is uievers niet te

vindcn. Hij heeft nooit niet het miuste ^estolen. Is er nie-

mand niet die dat vragon durft ? Hij zal nooit niet weder-

kceren. « Ten belaemt cock gheensins niet, dat men »

(B. Gheysen.) « Wic /yn de ghene die hun ooghen hebben
op eene andere plaetse ? niemandt niet. »(J. de Harduyn.)

« En voor wie zuldc swygen? Voor niemant niet in de
Weiielt : gy zult altyd het leste woord moeten voeren. -

(I'". Van den Werve.) « Mids dat niemandt eenighc Brug-
sche sayeu niet hebben en wilde. • (Z. v. Male.) « Een
ijghelic sal weten dat de viant, sonder tghehinghen Godts,

7iiets niet vermach. » (Boetius.)

Meent ghy dat ick de lueghenaers van Ardenburch slachte -

— Xeen tck niet ; 't ware emmers qualick ghedoen.

(Ed. De Dene.)

All' of'er geen gevaer int' minste niet en ware.

(G. De Dous.)

Wie sal iet ter weereldt loven

Dat meer heeft in schoonhcydts cracht ?

Nietnandt niet..... (CI. Declerck.)

—NIET, z. Deug-, Doog-, Dooge-, Steit-, Steite-.

NIETEN, nictte, geniet, b. w. Staat bij Kil. als een

oud vlaanisch woord voor Vemieteu, vernietigen. « Nie-

mant slaeter de hand aen om die supersticien te versmoo-

ren en te nieten. -., iTh. van Hercntals.)

— Wij gebniiken het thans onz. met hebben, in den zin

van Niets doen, niets verrichten, fr. ne ricn /aire, fai-
ne'anter. Gij zijt nog eens bezig met nieten.

— Kramers vertaalt X'ieten door fr. river ; bij ons is

het Nijden. Zie aid.

—NIETIGEN, z. Op-.

NIETWEERD, NIEWEERD.m., mv. nietweerds,

met den klemtoon op nie. Die nergens toe deugt of dient,

die niet weerd is. Een nieweerd van eenen werkman (een

luie werkman die zijnen kost niet weerd is). Daar loopen

vele nieweerds langs de straten. Een nieweerd van eenen

hoed (een hond die te lui is dat hij basse of wake, die te

laf is dat hij zich verwere).

NIEUW, adj. Benieuwd, fr. curieux de savoir.'Kaai

lets nicuw zijn. Nieuw zijn om iets te weten. Zeg, hoe is

dat geschil geeindigd ? Ik ben er nieuw naar.

— Van nieuw en her. 7a^ HEK.

— Van nieuw en of hin. Zie hin .

— Van nicuw en oor. Zie OOR

.

— Op een nteiiw [tippe tiieuw), op nieuw, fr. de nou-

veau. Zlj begonnen op een nieuw. « Zy beroetden de lans-

lyedcn vederomme oJ> een nyeu. » (G. Wej'dts.)

— Wat nieuws verblydt, zei de zot, en hi/' keerde xi/'ne

mutse, zie verblijden.

—NIEUW, z. Spikspankcl-, Splinternagcl-.

NIEUWAVOND, NIEUWJAARAVOND
,

JAARAVOND, m. De avond voor Xieuwj.iardag, fr. la

veille dii jour de i'.in. Mot nicuwavond cindigt de jjacht.

Hij is nieuwjaaiavond gestorven,

NIEUWBAKKEN, adj. Vcrsch. Nieuwbakken
brood. « Syn VI ienden eten het «/««w-i(i<r,{v«„ de andere

moeten het beschimmelt oudbacken brood eten. » (F. Van
den Werve.)

— De klemtoon in nieuwbakken en oudbakken is op de

ccrste gieep. Kramers stelt hem op de tweede.

NIEUWDAG, m. Nicuwj.-uirsdag, ix. jour du noinvl

an. Hoe lang is hot gelcden ? Sedert nieuwdag.
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NIEUWELINGE, adv. Nieuwelings, fr. nouvellc-

mcnt . Hij is nog maar nieuwelinge getrnuwd. Het is jiog

maar nieuwL-lingc gebeurd.

NIEUWERS, bijw. Zie nifvers.

NIEUW(,E)WASSCHER, m. k-mand die de Iclee-

deien zuiveit van hunae vlekken, en ze lierverwt zoo dat

zij er gansch nieuw uit zien, fr. teinturier-degraisseur^

(hveur I'l neiif). Dit kleed heeft bij den nieuwewasschir

geweest. Die nieuwewasscher wiut veel geld.

NIEUWJAARAVOND, m. Zie nieuw.wond.

NIEUWJAARZOTJE, o. Zie fijserloot.

NIEUWJAREN, nlemujaarde, genieuwjaard, b. w.

Nieiiwjaar wonsclien. Hij is zijuen 00m gaan nieuwjaioii.

lU ben gcnieuivjaard geweest met een nieuw kleed.

NIEUWLOOPTE, adj., klerat. op nieuw. Die veel

voor veianderingen is, die gemakkelijk iemand ot iets ver-

laat, deakonde dat iets nieuws misschien 00k iets beters zal

zijn. Het wordt gezeid van iemand die gedurig nieuwe

viicndschappcn aansluit om ze weldra te verzaken ; van

onstandvastige kalanten die tellcens bij andere koopmaus te

winkelgaan; van zieken die lichtzinnig veel van geneesheer

verleggen; van dienstboden die nooit lang bij denzellden

meester verblijven ; van werklieden die nit louter grilligheid

gedurig van ambacht veranderen; enz. Die meuscli is zoo

nieuwloopte ! Nieuwloopte lieden denkeu altijd beter te varen

in de verandering, maar ze zjjn dikwijls bedrogen. Die jon-

geling zal nooit trouwen : hij is al veel te nieuwloopte (te on-

standvastig in de liefde, beminnende nu de eene, dan eene

andere). <- Nmiloopteghe voyaidgiers te water te lande. >

(Ed. De Dene.) — Zie -de.

NIEUWMARIST, m. Liefhebber en verspreider van

nieuwijes, fr. nouvelliste. « Den eenen seyde^ sus, den

anderen seyde soo : iramers gelyk de nieuwmaeristen in de

kaffe-huysen ». (Vaelande.)

NIEUWMO0E, adj. Nieuwmodiscli, nieuwerwetsch.

Een nieuwmode kleed. « Onze nieuwmode lampen, »

(K. CaUebert.)

NIEUWMOLKEN, adj., klemt. op nieuw. Vcrsch

geniolUeu. Nieuwmolken melk. « Een stoop niinolcken

melck. » (Z. v. JIale.)

NIEU\A/STEERTIG, adj. Nieuwloopte, begerig

naar nieuwigheden, naar verandeiingen. Een nieuwsteertig

mensch. Nieuwsteertig zijn. Die nieuwsteertige vent is

nievers le vreden.

— Kil. heeft Steerten, fugerc (vluchten). Het eng. to

start bet. aan 't loopen gaan ; en het hd. sterzen, roiid-

zwerven ; het opperd. landsterzer is efn Landlooper. Dus
Nieuwsteerrtg is juist hetzelfde als Nieuwloopte, nieuw-

loopig. Zie Wegsteerten.
— Doch vgl. Plaagsteert en Vraagsteert.

NIEUWTE (wvl. NlEWTE), v. Nieuwigheid, nieuw-

heid, het nieuw zijn. De nieuwte is er af, fr. la fleur en est

ote'e, on nenfaifpius deeas.

NIEVERANS,NIEVERINGS,NIEWERINGS,
bijw. Nievers, nergens. Hebt gij hem nieverings gczien?

Hij is nieverings te vinden. < Maer ne salvet dese wonden

nieuwerincs dan met deser salve. » (J. Yperman.)

NIEVERS, NIEUWERS, NIEWERS, bijw.

Nergens, nauwers. Hij is nievers te vrede. Ik hcl) li.ni

niewers gezien. .Men ziel nu bykans nicnwers naer ».(/..

v. Male.) « De mirakelen die Sighenis soude ghedaen h -

ben en leze ick niewers. » (L. de Huvettere.)

Sekers anders nieuwers om
Dan tot pracht en enckel rom.

(P. Ghe.sclne!.j

NIEVERST, NIEVERSTEN, bijw. Nievers, 1,. 1

gens. Dat is nievers aangekondigd. Hij'gaat nieversten vai-

daag. Nieverst-wel is op de wereld (op de wereld is er geei,

geluk, gecne rust).

NIEW, samengetrokken uit Neen wij. Ziej.\.

NIEWEEK, adj., klemt. op nie, scherpl. ee. Frisch,

sprek. van brood dat noch nieuwbakken noch oudbakken
is. Nieweek brood. — Vgl. Lieweeken.

NIEWEERD, m. Zie nietvveerd.

NIEWERINGS, bijw. Zie niever.\ns.

NIEWERS, bijw. Zie NIEVERS.

NIEWMAERIST, bij Despars, zie NlEUWM.vRlsr.

NIEZEN, noos, lieb genozcn, o. w., fr. e'ternii,-r. Hij

noos er van. Aan iemand die nicst, zegt men : « God zeint

(/egen) u! » en hij antwoordt « Dank u. » — Zie iLvzEN.

NIG, fr. tiem. Zie onder NEJil.

NIJD (wvl. NIID, zie Ij), m., vklvv. mydje. Tie omge-
klonken of overgeslegene punt van eenen nijdnagel of nijd-

spille. Eene spil met twee nijdjes.

— De woordenb. hebben niet, v., klinknageltje ; doch dit

is juist hetzelfde niet, want ons ni/d is maar de punt van

het klinknageltje.

— NIJD, z. Hate..

NIJDBOUT, m. NIJDSPIL, v. Bout of spil die

vernijd is, d. i. wier punten omgeklonken zijn, fr. rivure.

De twee deeleu van den heeht van een scheers, enz. vesten

aaneen door nijdspilletjes.

— Weil, heeft Nij'Inagel, maar er is dit verschil tusschen,

dat een ni/'dnagel enkel aan den punt vernijd is, fr. rivet^

terwijl de tiijdboitt of nijdspille aan beide kanteu vernijd is,

fr. riviire.

NIJDEN (wvl. NIE.V, zie -ienj, ni/dde, geni/d, b. w.

Hetzelfde als Vernijden, omklinken, fr. river. Eenen na ^el

nijdcii. — Kil. Nijden en Neten.

NIJDIG (wvl. NIDLG, zie IJ), adj. Driftig, hevig, gewel-

dig. Nijdig arbeiden, fr. travatller vigoureusement. Eeu

nijdige werkman. Hij is nijdig om te werken, nijdig in

't wcik. Daar wierd op het sl»gveld nijdig gevoebten van

beide kanten. Een peerd loopt nijdig (als het met driftigheid

loopt en zijne ooren strijkt). Het vroos gedurende dien nacbt

nijdiger dan het ooit gevrozen heett. De brand, door den

wind aangeblazeii, was zoo nijdig dat er niet aan te blus-

schen viel

.

—NIJDIG, z. Hate-.

NIJDSPIL (wvl. niiuspille), v. Zie nudbolt.

NIJF, m. Huig, fr. Inette. Zie hijf.

NIJFEL (wvl. NiKEL, zie IJ), m. Mispcl, fr. ne/!e.

Murwe nijfels.
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— Mispelaar, fr. ncfller. Eeneii uijfel plantcii.

— NljrF.i,)!N (vvvl. 00k NiFELr, zie EN), adj. Mispel.iron,

van nyfclliout. Een iiijfelen haraer.

NIJFERAAR (wvl. niferake), m. lemand die nijfcrt,

vcrnultigc kmitbelaar. Een nijferaar van eenjnnf;en. Hij

lieeft geheel zijn leven een nijfeiare geweest.Dat luj moclUe,

diejnngen zou gncde studiiiu doen : want het is eeneerste

nijferaar.

NIJFEREN (wvl. .\i KEREN, zie ij), ni/Jerde, heb gr-

ni/f\rd, I), en o. w. Altijd bezig zijn met het een of

liet aniler te verzinne 1 en te ivuutselen, dat, hoewel van

klcene weerde en belang in zichzelven, nogtans werkzaam
vernuft en scliranderheid te kennen geeft, zoo als tiguurtjes

teekenen, houten beeldetjes snijden, speeltuigen maken,

en'^. zonder het geleerd te hebbeo. Wat nijfort die jongen

daar ?

— Vgl. Nijver, ijverig. Kil. Nuv;ren, uvereii, /!agitar,_\

NIJKEN (wvl. NIKEN, zie ij), m. Verlcorte eigennaani

l)ij 't volk, voor Dominicus.

— Win Nijken geven^ van Ni^kcii kt'i/gcn^ eenen pak

shgen geven of krijf^en. Zij hebben lieni vanKijken gego-

vcD. Hij heeft van Nijlven gekregen.

— Van Nijken gevcn, met driftige ivracht iets verrichton.

Oc muzikauten gaveu van Nijken op hunne speeltuigen.

Alio, zeidesmidaan zijne knechten, geeft maar van Nijken

(slaat maar toe op het gloeiend ijzeij.

— Ht't geeft van N't/ken, zegt men als het geweldig

waait, regent of hagelt.

— Aangezien het woord altijd van voorop heeft, kau ik

niet beslissen of het Nijken, IJken of Hijken is ; maar

't schijnt, in alle geval, een eigennaani of als een eigeanaam

gcbniikt. VgL/nt geven, van dv neute geven.

NIJPEKRIJT (wvl. NiPEKRiiT, zie ij), m. Een mui-

ker, een geveinsd en genijpig mensch, fr. sournois. Gij zijl

een muiker, een nijpekrijt, een deugniet, een valschaard.

Wacht u van dieu nijpekrijt. o Gij nijpekrijt

!

— Hoewel de stemrust op de eerste lettergreep zij, en

dat het eerste decl van 't woord gelijke aau het 3.i\.genij-

P'\?< g^'ti^pigy (tl- i- geveinsd, gluipsch), nogtans meen ik

dat ons nipekrijt of nypekryt hetzelfde woord is als fr.

hypocrite, omdat men in zekere gewesten ooV ypekryt,

ypokryl zegt.

NIJPER (wvl. NIPER), m., vklw. ni/pertje, nijperken.

Bril zonder stangjes, die. op de iieuze toenijpt, anders ook

fiikke gcnaamd. Zijnen nijper opzetten om de gazet te lezen.

NIJPIJZER, o. Zie trekijzer en zaagtrekkek.

NIJPSCHAAR <wvl. niipsch.^re, zie ij), v. Bij

naaisteis. Soort van .schaar met twee ronde beencn (in

(ilaats van twee platte snijdende lemmers), om pijpen of

ronde plooien te vormen in lubben en schrooden van vrou-

wonmutsen; anders ook Pijptang geheeten.

NIJSTERACHTIG, adj. IJsterachtig, fr. fri/enx.

Nijsterachtig mensch. Hij is zoo katijvig en zoo nijstcrachtig

als dat hij gtoot is. Nijsterachtig zijn wordt dikwijls als ecu

teeken vanonpasselijkheid aanschoiiwd.

— Slechtgezind, gemelijk, fr. manssade, Er nijsterachtig

(lit zien. Ge moogt cr niet veel tegen zeggen, hij is maar

nijsterachtig vandaag.

NIK, m., zonder mv. Wrok, pik, haat, ekel, afkeer, fi.

pii/iif, (iversion, ranc:iiie. Kenen nik lubben op (y tegen

iemand. Eenen grooten nik opvatten tegen iemand, •» Die-

der secretelick ea.ien grooten niei up hadde. » (N. Des-

pars.) .; Dies zeylden zy met eenen veel te meerderen n/ek

haestelick te Damme waert. » (td.) « Tnaervolghende j.acr

ghecreech heerJan eenen fellen w/c^ jeghens den hertoghc.»

(Id.) « Die nirk rees van alien zyden zo varre ende hoghe
(tegen den keizer) dat men hem wel hadde willcn doot
hebben endo van cante spelen. » (Id.) « Hy zoude ontwijffe-

lick meester ghewerden hebben van die stede, ten hadde
gheweest die oude en oiisterffelickc n/ek van den hcrto-

ghe. ..(Id.)

— Overal gekend eii gebniikt.

NIKKEN. nikfe, )ieb gcnikt, b. w. Knikkeii. Het
hoofd nikken b. v. o.u iets toe te staan, enz. De aande gaat

al nikkende. Met de oogen nikken (knipoogen).

—NIKKER, z. -NEICKER.

NILLEN, w\y. Hetzelfde als het 1. nolle, niet wiUen.

Wordt gehoord in willensof nillens, d.i. lief of leed, met of

tegen dank, fr. bon gre mat gre. Hij zal dat doen, willens

of nillens. Alle menschen moeten sterven, willens of nillens.

— Dit woord bestaat ook in 't oud eng. (nyle ye demen,
1. nolite jiidiearej, en in 't angl.-sax. (and tfm noldt:st, 1.

(•/ iioiiiisti). Zie Delfortrie, Analogies, bl. 502.

NILTEN, i!,/ttr, ^enilt, b. w. Helten. Zie aid.

'NIMOLCKEN, bij Z. v. Male, zie nieuvv.molken.

NINK, voor Neen ik. Zie JA.

NIP, m., zonder mv. Het nippen, het knippeu. Zie

NIPI'EN.

— op den nip, op den knip, op het uiterste puntje

van te vallen, te springen, te slaan, enz. Eene muizeval

staat op den nip, waneer zij zoo licht en lijze staat dat zij

toekni])t bij de minste beweging. De teljoor is op den nip

van te vallen, als zij op den uitersten boord van de tafel

staat. Is het bijkans achture? het isopden nip van te slaan.

Haast u, het convooi is op den nip van te vertrekken. Op
den nip komen (juist aankomen op den laatsten stond). Zie

NIPTE.

NIPPEN(E, o. Knot van 't vlas, fr. tele de lin. Zie

KNrPPEN.

NIPPEN, nipte, hcbgenipt, o. w. Hetzelfde als Knip-

peu, sprekende vau iets dat lijze of uakende stond en al met

eens afvalt, losspringt, neerslaal, voortvaart, enz. Zoohaast

de muis aan 't lokaas roerde, de sprenkel nipte (knipte).

— Op het nippen, hetzelfde als Op 'den nip. Zie nip.

lip het nippen staan van te vergaaii.

NIPS, bijw. Zie NIPTE.

NIPTE, bijw. Op het uiterste punt, op den nip, op

den uitersten boord. Hang die vogelmuit zoo nipte niet aan

den nagel, zij zou afvalleu. Eene muizeval moet nipte

staan, dat zij, bij de minste beweging aan 't lokaas, toc-

knippe. Eene teljoor staat nipte, als zij op den boord van de

tafel staat en dreigt te vallen. Gij meugt dat zoo nipte niet

zetten of leggen.

— //et gnat nipte, zegt men b. v. in 't kaartspel, in eene

kiezing, enz., als de beide partijen op het punt zijn van te

winnen, en dat de zegepra,al van de eene boven dc andere

afhangt van nog eenige punten of stemmen te krijgen.

— Voor Nipte geliruiken wij ook Lijze, I-ijzig, en Na-
kende. Zie altl.
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— Wij zeggen 00k Nips, en in Braband 00k nip en

iiippcns (Alg. VI. Idiot.). Vgl. liet dcensch nepp,r en knap,

d. i. nainvelijks, fr. a peine.

NISCH, .idj. Zie NESCH en de cimp. da.ironder.

NISCH, adj. Gemelijk, ontevredcn, fr. nuiKssade, de

inmn'oise Imtneur. Ni&ch gezind zijn. Het weder lieeft

invloed op hem : is hel koud eu legenaclnlig, hij is nisch.

— AH. iVischheid. Hij lieeft dat in eene nischheid gezeid.

NISSCHEN, b. w. Zie nesschen.

NITTEL, m. Netel, fr. oriie. « Laet in uweu hof geen

distelen groeyen van hooveirdigheyt, nogte nittels van

brandende bcgeirlykheyt. » (F. Vaiidcn Werve.) — Zie

NETEL eu de comp. aid.

NO. Eigennaam voor holl. Na, d. i. Anna, veel te

Brugge gebruikt. Mijnc zuster No hceft hot gezeid. Ik ga

naar tante Noo's. Ik heb dien boek gehad van No.
— No of Noo is 00k cene verkortiug van Noode, d. i.

ongeeru, fr. a contre-ctetir , Van daar, bij woordspeling,

dfcze spreuk : Noo was 00k eene groote Ileilige, onr te zeg-

gen dat men, hoewel ongeern, het toch nioet doen.

NOBLESSE, v. N.aam van eencn zomer.ippcl die aan

de kalvcrhanke gelijkt.

NOCHTAN, zie nogian.

NOCHTE, voegw. Hctzelfde .ds Noch, tr. ni. Nochte

viider nochte moeder hebben. Nochte in stad nochte buiten.

« Die banck van de radcn en wiert uiet veraiidert, nochte

00c die tresoriers. > (N. Despars.) — Vgl. Ofte vooi Of,

fr. OH.

NOEDEL, m. Zie knuttel.

NOEKEREN, noekcrde, heb oi ben genoekeid, n. w.

Zip OEKKKKN.

NOEMEN (wvl. NO.MiXiEN, zie oe), nocmde,genoemd,

b. w. Nanicn, fr. nointncr.

— Zeggen, kenbaar maken, ix. dire, faire connaitre.

Hij durft het niet noemcn, uit vrecze van beschimpt te

worden. Hij heeft iets verricht dat niet eerlijk is en dat hij

ook niet noemen zal. Hij uoemde 't, hoewel hij or be-

schaamd voor was

.

Van hem quamcn, dats bckint

Die Amonilen, die ic sal nomen
Hiernaer, daer icker an sal comen.

(Maerlant.)

— Met klem -lets zeggen of herhalen, bevesiigen, fr.

nffirmer. Hij heeft niij genoemd dat mijn vriend morgen

zal komen. Ik noem u, dat die historic eene fabel is. Durft

gij dat noemen? fr. oses-lu ajjirmer, maintenir eela? Ik

noem u dat (zegt men als men iets met kracht staande

houdl), fr./t' vans Ic garaniis, je voiis maintiens qtie cela

est vrai.

— o. w. met zi/n. Heeten, eenen naam dragen. Hoe
noenit hij? Hij noemt Jan. Dat boekje noemt De pelgri-

niagie van Jesus. « Zyde bandekens, die faveurken en leve-

ryen noemen, aen den hoed, aen 't rapier oft aen den arm. »

(Boetius a Bolswert.)

— In al lie beteekcnissrn zegt men ook Namen.

— NOEMEN, z. Mis-, Uit-.

NOEN(E, m. Overal gebruikt voor Midd.ag, dat weinig

gehoord wordt, fr. midi. Kom van den noeae eteu, fr. viens

diner ce midi. Hel is tegen den noen, fr. il est presgue midi.

Dp gestrafte scholier moest over noen blijven (moest in

school blijven op den middag, mocht maar naar huis gaan
ten h,alfeenen, often eenen).

— 'S mtchtensdruken 's noens gelnk, zie NUCHTEN.
— In Braband wordt noen gebezigd in den zin van Mid-

dagmaal, fr. rf«.w, li. v. hij heeft zijnen noen al biiinen.

(Alg. VI. Idiot.)

—NOEN(E, z. Achtpr-, Kc.olkappers-, Late-, Xa-,

Tachter-, Te-, Vuor-.

NOEN(E, m. Hetzelfde als Oen met de voorgevoegde

n. Zie OEN.

— Over noene, over uoesch, over eiude, in wanortle,

scheef en noesch. Stoelen en banken, het stoud al over

noene. Lene miitse staat over noene, als zij scheef op het

hoofd staat. lemand gaat of loopt over noene, die 't hoofd

en de schouders scheef houdt naar den rechten of linken

kant. Het volk loopt over noene, als er ge-w'oel is van men-

scheu. Over noene kijken (scheel zien, fr. Hre louche; ook

met sch. Ikheid scheefuit kijken, lonken). Het gaat al over

noene ('t geraakt al in de war, het gaat al aan 't woelen).
« 'T wyle clater aldus in Vl.aenderen al over noene ghinck. »

(N. Desp.ars.J « Zo dat men niet en nieenden often zouder ,

al over noene ghegaen hebben. » (Id.) « Want het gaet'er ^

over noene door de g'heele Ghendsche stadt.
»
(L. Vossius.) j

Want als sy de broeck aen-doen,

Gae 't in buys al over noen.

(P. Devynck.)

Doen ghingh 't al over tioen, de boose schempers stonden

Straf teghen een ghekant als felle greinsende honden.

(CI. Declerck.)

— Titit over ?ioene of top over noene, wordt gezeid b. \-.

van eenen lap die onbehendig op een kleed gena.aid wordt

zonder orde noch schikking met den val van de w'ol, en de

strepen of bloemen. Dat kleed is scheef en krom gelapt,

't staat altuit over noene.

NOENEN, noendr, heb genoend, o. w. Een noeu-

slaapje doen, nennen.

— Het wordt meest gezeid van schapen die in den bocht

te rusten liggen, hctzij dan 's noens, of op eenen andcren

tijd van den dag. Terwijl de kudde ijoeude, ging de schaper

naar huis eten.

NOENGETIJ, o. Hetgetij (zie GETIE) ofeetniaal dat

men V middags necmt, middagnv>al, fr. diner.

NOEN(E;KERF, ni. Kerf of keep die de geringe

lietlen in de zulle van hunne deur of in 't kasijn van de

venster snijden, zoodanig dat, alser.de zon vlak in -schingt,

het noen of middag is. De uoeuekerf is eene soort van

zonnewijzer, bij gebreke van uurwerk. Somwijlen zijn n
verscheidene kerven, om ook de andere iiren van den dag

te kennen. Zie eens aan den noenekeif hie laat het is.

— Aarskerf. lemand eenen schop onder den noenekerf

gevcn. (Andereu zeggen lemand eenen schup onder zijn

noeneteten geven.)

NOENLUIKER (wvl. -luker, zie ui), m. Sleutcl-

blocm, fr. prime-ci're, brairete. Een kapeeltje nocnluikers.

— Zie hoi.eerze.

NOENMAALTIJD, v. Midd.agmaal, h.diner.^Y.wV

daer dedc hy ziu noenmaeltyd. » (Kr. v. Brugge.)
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NOEN(E)SLAAN, o. Hot slaan van den iniddag op

dc uurUol;, aiidcis ooU Twaalvcslaan gchecten. « 't En
diiurilf !^c,n in'tni'slnan (d. i. in inin tijd dan de uurklok

twaalfslagcn klopl), of hij was benetn. t (D. C.)

NOEN(E)SLAAP, m., vkhv. .slaapj,-, -sluapken.

Noenetuk.

NOEN(E)STOND, m. Deledige tusschentijd van het

middagmaal tot omlrent twee ure. De nuenc«lond heelt niaar

plaats in den iomer. « Binst den noenstond slapen de

knethten, de werklieden rooken liunne pijp, de meisjes

zittea te praten, de kinderen spelen, en de koeiwachters

gaen vogels zoeken. » (C. Dqvillers, .41^. /'/. Miot.) De
werkman ging in den noenstond eens naar huis. Kaffi

drinken na den noenstond.

— In plaats van in den noenstond, zegt men in Veiirne-

Ambacht in d'nre van den eenen. Ik z;il dat doen in de ure

van den eenen.

— N0EN(E)ST0NDEN, noen(e)sionddc,heb ^enoet,(etUond,

o. w. In den noenstond slapen, ecn noenslaapje doen, fr.

/aire la nu'ridienne. Hij is gaan noenstoiidcii. Hij ligt te

noenstonden. Ik heb vandage niet genoeneslond.

NOEN(E)TUK, m., vklw. -tnkj,; -tnisken. Noen-

stond, eene poos skipens na het middagmaal. Eenen noene-

tuk doen. Zijnen noenetuk nemen. Zijncn roenetuk uitdoen

(iiitslapen, ten voile nemen).

— NOEN(e)tukken, noen(e)Uiite, heb genoen(e)tukt,

o. w. Xo'nstonilen, na het noenmaal een tukje slapen, fr.

/aire la nii'ridiennf.

NOENZON, NOENZUNNE. v. Middagzou. Dat

huis sLiat vlak in de uoenzon (vlak in het Zuiden, zoodanig

dat de middagzon recht in de deur straalt).

NOERIE, m. en v., klemt. op rie. Zie OKIE en iNOKlE.

NOERS, bijw. Schuin. Zie noes.

NOERSCH, adj. Hetzelfde als Noesch, Schuinsch. —
Dit hoort men in \ eurne-Ambacht.In oude kerkrekeningen

vimit men Xoersch en Xoursch.

NOES, NOERS, bijw. Schuin. Noers en dweers.

NOESCH, adj. Schuinsch, fr. obliqtie; in onderscheid

met Dwersch, fr. Irans-c'ersal. Eene dwersche linie maakt
rechthoeken, eene noesche linie niet. Een akker met eenen

no.schen kant. Eene kamer met eenen noeschen hoek. De
noesche rug van een mes. Het noesche muzeel van eenen

beitel. De ijzercn weg loopt noesch door mijnen akker. Een
stuk kleederstoi noesch snijden. Xoesch kijken. Eenen
noeschen oogslag geven. De kogel botste er noesch van af.

— .Xoisclu' hank, m. Bij timm. Zwei of winkelhaak die

eciien hoek maakt van 45 graden, juist de hclft van dec
rechthoek ; andcrs Angelctzwee. Een verstek afschrijven met
den noeschen haak.

— Noesch en duvrsch (wvl. tuversch), fr. obliqw^ment et

trans-ersaleimnl. Eenen vlaschaard noesch en dwersch
eegden (eggen), d. i. eerst in de richling van d^: diagon.ial,

en dan in de richting van de breedte des lands. — Vcrders
in 't algenieen Scheef en schuin, kruiswijs-vanewijs, in alle

richtiugen. De straten loopen noesch en dwersch door het

veld. De soldatcn doorkruisten het woud noesch en dwersch
om den rooversnest te vinden. De vogels vliegen noesch en
dwersch door de lucht. Het ligt al noesch en dwersch. —
Vgl. DWEERSCH.

— Oi'er noesch, in schuinsche richting, fr. obliqncmcnt

.

Over noesch zitten op eenen stoel. lemand over noesch

bezien. Over noesch kijken n.iar iemand. De zoi. stnialt

over noesch op onzelandstreek.Zijnemnts stond over noesch

op zijn hoofd. Hij gaat over noesch (met de eene schouder

veel hooger dan de aiiderc). Eene lange lafel over noesch

plaatsen in eene kamer. De honden loopen over noesch

.

— Xoesch over, schuinsch over, niet recht over, aan den

overkantin schuinsche richting, Kx. del'autre cote'en direc-

tion oblique. Zijn huis staat noesch over 't mijne. Hij stak

de schuit noesch over, want de stroom te geweldig was om
dwersch over te varen

.

— Noesch toe, her- of derwaarts in schuinsche richting.

Het schip vaarde noesch toe naar de haven. Wij liepen

noesch toe op het vijandig leger.

— Noesch uvg, schuinsch weg. Deze straat loopt noesch

weg naar de stad. Hij woont noesch weg aan den oostkant

van het dorp. Hij dorst mij niot in de oogen zien, maar

keek altijd j^oesch weg.

— Van noeschen, in de schuinsche richting. Eenen boom

van noeschen afzagen. Eene vlakte is langer als zij gemeten

wordt van noeschen, dan als zij gemeten wordt van dweer-

sehen. Hii lag van noeschen in zijn bed.

-NOESCH, z. Over-.

NOESCHEN, noeschte (wvl. ook noeschieg.-, zie

IMPERFECT), genoescht (fvl. inoesckt), b. w. Eigens door

of over gaan in schuinsche richting. Eene straat noeschen

(van den eenen kant van de straat overgaan naar den ande-

ren kant, niaar schuins weg ; want gaat men er over recht-

door, dan zegt men Eene straat dweerschen). Ik noeschte

de straat om hem te ontwtjken.

—NOESCHEN, z. At-.

NOESCHHEID, v. Noeschte.

NOESCHTE, V. Xoeschheid, schuinschheid, fr. obli-

qtiHe. De noeschte van eene kamer, van een stuk land, van

eene gesnedeue stoffe, enz.

— In de noeschte, volgens de schuinsche richting, fr.

diagonalcment , obliqiument. Die stoffe moet gij in de

noeschte snijden. Een stuk jKipier in de noeschte plooien.

Ge moet uwe richting in de noeschte nemen.

NOESEL, m. Rug van een mes. Zie OESEL.

NOESELMES, bijw. Bij timm. Met eenen noeschen

of schuinschcii kant, sprek. b. v. van eene plank %ner eene

zijde in de lengte schuins afgeminderd is zoodanig dat de

eeneboorddik zij, en de andere dun. Eene plank noesel-

mes zagen of schaven. Als men eenen muur bekleetit met

noeselmes gezaagde planken, die men horizontaal aanna-

gelt, valt de dunne boord van de eene plank boven den

dikken boord van de andere die er onder is. — Vgl. Mes-

vierkanlte.

NOF, voegw. Hetzelfde als Noch, fr. ni. Xof 't ecn no(

't ander, fr. ni I'ttn ni Caiitre. Xof 't een nof 't ander is

goed. « Niet van Godt no/s.va Gods wcghen, no/evx ghe-

ven die ghehoor Ho/'gheloove. . (A. Adriaenssens.) « Dat hj-

den rotp Gods niet en versmade no/t hem selven en excu-

sere. » (Id
.

)

— NOF, of beler 'N ok, voor EN of, voegw. dat maar

aau 't hoofd van eene wending gebruikt wordt in den zin

van 't eukei o/, d. i. al, al of, fr. qitoique, alors menie que.
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Nof ware hij nog zoo sterl;, fr. fi'it-il unc fois phis fort
qii'il n'est. Nof gaaft ge me geld toe, ik zou 't nog niet

doen. Nofhet drek regende, ik ga er door.

— Nof hi/, nof n-y, nof het : en r,f hi/, s^i/, hft; ellip-

tische iiitdnikking die men als antwoord geeft in den zin

van Niettegenstaande dit, fr. alors nu'mc. nlors encore,

n'importe.TroxvK niet met hem; hij is een dronkaard, en hij

zal u arm maken.— Nof hij (d. i. dat hij, het geeft er niet

aan). Stel uwe reis uit tot morgen : het weder is zoo slecht

vandage. — Nof het.

NOG.bijw., fr. encore.

— Wordt veel gebruikt vnor fen minute, fr. d^t moins,

in optatieve of conditioneele wendingen, als h. v. Haddet

gij hem nog eene almoes gegeven fge moest hem ten minste

oene almoes gegeven hebben) ! Ik zou vcel van hem kun-

nen verdragen, dat hij mij nog niet en sloege, fr. si du

moius il ne me hctttait pas. "Ware 't nog noodig, maar 't is

zelfs niet nultig. Indien hij nog dankbaar ware, maar hij is

er verre van. Hadden die roovers, na hem uitgeplunderd to

hebben, nog het leven gelaten

!

— Tn uitdmkkingen als ik peisde 7 nosr, ik heb het nof;

gevrcesd, ik heb het no^ rervacht. beteekent nos; dat men

eenig vermoeden of voorgevoelen gehad heeft van 't geen

er gebeurd is. Tl; heb het nog gepeisd dat hij van het dak

zou gevallen hebben (d. i. hij is van het dak gevallen en ik

heb het meer of min voorzien. zonder nogtaiis zeker te zijn).

rii heb het nog gevreesd dat de bond het kind zou gebeten

hebben (d. i. de bond heeft het kind gebeten, en, hoewel

ik eenige reden had van het niet te moeten ATeezen, had ik

er toch ook die mij dede vreezen).

Om den meerderen ofminderen graad van dat vermoeden

of voorgevoelen aan te duiden, voegt n'.en bij «o.o- dikwijls

eenigszins, hnlrebnge, irel, enz. Ik peisde 't nog wel dat

het aldus zou omgekomen hebben. He vreesde 't nog halve-

linge. maar ik heb het algelijk gedaan. Ik heb 't nog eenigs-

zins verwacht.

— Ook in den zin van Nogtans. Ik heb het hem nog

ontraden, en hij heelt liet algelijk gpd.aan. H; heb nog wel

gekeken, en hem nievers gezien. Hij heeft mij nog genoeg

vermaand, maar 'k heb er niet naar geluisterd, en ik beklaag

het nn.

— Xo^- zoo irroot, noi^ zoo ri/k, no if zoo veel, enz. met

het accent op nog, wordt algemeen gezeid voor nogeens zoo

groot, nog eens zoo rijk, nog eens zoo veel, d. i. tweemaal

zoo groot, tweemaal zoo rijk. tweemaal zoo veel, enz. Dit

stuk hout is nog zoo king als dat andcr. Hij gaal nog zoo

zeere als ik. Uwe woorden zijn nog zoo krachtig als de

mijne. De vijanden waren met nog zoo velen als wij.

— Nog al, genoegzaam, tamelijk, redeliik, fr. assez. Hij

is nog al rijk, fr. il est assez richc. Die wcrkman is nog al

neerstig. Het heeft dezen winter nog .il gevrozen. Er zijn

tegenwoordig nog al vele zieken. Dit woord, dezc uitdruk-

king wordt bier en daar nog al gehoord, nogal veel gebezigd.

Ik heb nog al vermaand, maai het heeft niet gebaat.

— Dati nog, toen nog (wvl. tonnog), achter eene stellige

wending, beteekent yat meer is, dit niettegenstaande, fr.

nialgrc cela. outre cela. Hij heeft geen vet stand, en hij

denkt toen nog dat hij er veel heeft. Als hij geheel den dag

gewrocht heeft gelijk een slave, hij moet toen nog een deel

van den nacht bij zijnen zieken broeder waken.

In eene conditioneele wending, heefl toen nogien zin van

ten minste. Dat die jongen, die zoo veel zorge vraagt, toen

nog dankbaar ware ; maar neen. Indien ik toen nog eenen

behoorlijken loon krege voor al mijne moeite, ik zou 't mij

getroosten.

— fa en nog, allijd voort zoolang het God bclieft, ik

weet niet hoelang, zeer lang zonder nogtans te kunnen den

tijd bepalen. Dat de m -nschen malig waren, zij zouden leven

ja en n og. I'ie kerk is kloek gebouwd : zij zal staan ja en

nog.

Deze uitdrukking, even als de volgende op den nog, rust

op eene legende die zegt dat, waiieer de Apostelen aan den

Zaligmaker vroegen of de wereld nog wel dnizcnd jaar ging

duren, Hij hun antwoordde -.Ja en nog.

— Op den Nog, op eenen toekomenden tiid die onbe-

paald en onzeker is. Sedert 't jaar duizend, leeft 't mensch-

dom op den Nog (zegt het volk). Zondaar, hoewel gij

gezond en jong zijt, reken noch steun op den Nog niet,

om uwe bekeering uit te stellen.

— Om nog, wordt achter eenige werkwoorden elliptisch

gebruikt voor Om nog te krijgen, om nog te ontvangen,

enz. Die wijn smaakt om nog (d. i. smaakt zoo wel, dat men
er nog van begeert). Die bond heeft nooit genoeg, hij kijkt

altijd om nog. Ik had hem nauwelijks geld gezcnden, of hij

schiecf al om nog. Gij hebt mij zaaigraan gegeven, maar
'k heb cr te weinig, ik kom om nog. De gierigheid is nooit

verzaad : zij roept gedurig om nog, om nog.

— Nog niet toe. Zie onder TOE.

NOGTAN, NOGTANNE, voegw. Nogtans, even-

wel. fr. cepcndant. Ik heb hem nogtan genoeg vermaand.

Nogtan wil ik van mijn gedacht afzien, « Nochtanve trac

hi achtcrwaert. » (Martyn van Thorout, Leren vanjhcsns.)

En eer si begraven wart nochtan.

Wart si levende

.

(Bormans, Christina.^

AVmI s|iiack God tot Caim, eer hij de moordt began?

t(j«acl mueght ghij verwinnen, dat hij niet en vcrwan,

macr heeft nociitan zijnen broeder verslaghen.

twas zijn schuldt, niet gods schiddt, quam hij in plaghen.

(A. Biins.)

— Nochtan, samcngesteld uit no-:h, d. i. nog, en da}i is

de oude en dus de ware spelling, die tot het oudsaks. noch-

tan, en zelfs het got. nauhdan opklinit, zegt Prof.

Bormans, Clit istina, bl. 56. 4 Er is geene reden om ons nog

in dit woord alleen met ch te schryv.n •;, zegt Prof. David

(3elgi5ch Musajum, m, bl. 151.)

NOINT, NOYNT, bijw. ZieNooiNT.

NOK, m. Knoop, fr. nantd. Een nok in eene koordc.

Do paters omgorden zich met eene koordc wier uiteinden

drieof vier nokken hebben. Eenen nok in zijnen neusdoek

maken om lets indachtig te blijven.

— Schuifknoop, fr. ticctid conlant, eng. slipknot.

— In Vemne-Ambacht zegt men Nokke, v. Zie hokke.

— NOK, z. Dijsel-.

NOKfKE, V. Bij mulders. De top, het bovenste uiteinde.

van de molenstake, w-aarop de steenbalk rust en draait,

fr. sommct de i'atlache. De nokke is plat en met ijzer

beslegen.
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— Ook dc lop, het oppciste punt van den perestaf waar

lie rijne op nist.

— Men zegt ook Okke

.

— Knoop, zie nok, m.
— NOKKEGAT, o. Gat of kuil in den steenbalk, waar de

noK-ke van de molenstaak in past.

NOKKEN, iwkte fwvl. ook noktegc, zie imperfect),

;;' iii'kl, b. w. In knopen vlcchtcn, fr. noner. Eene kletsoore

MoUkLii. (Zie daar breeder over bij KNOKKEN, dathetzelfde

beteekent.)

— Crochetcercn, met het haakjc breicn of bor<luren, fr.

tricoter ou hroder mi crochet. Handschoe'n noklien. Eene

genoktc halskraag, fr. chemisette brodee an crochet. Grol

nokken, tijn nokken.

— Tn Veurne-Ambacht gebruikt men dit wv/. in 't alge-

nuen \onr Knopen, fr. iioiicr. Eene gebrokene koorde her-

ilellcn met het ccn einde aan 't ander te nokken. Hij noktc

zijn geld in den hoek van zijnen neu.sdoek.

—NOKKEN, z. .\aneen..

NOK(K)ERBOOM, m. Nokliernootboom. De blade-

reii van den nokkerboom verdrijven de muggen. « Men »al

onlgraven, ende singen pater noster, dc wortelen van den

nokcrbocme die dat noint noten drouch. » (J.
Yperman.)

^ All. Nol;kerlioomen, adj. Nokkerboomen hout.

NOK(K)ERNEUTE, v. Okkernoot.

NOMMEN, iiomde, genomd, b. en o. \v. Vlaamschc

iiitspraak van Xoenicn. Zie aki.

NOMMER, NOMMERMEER, bijw. Hclze'fdc als

.Ximnii.r, Xnnniermeer. — Vgl. (^mmers.

-NON, z. Vlerlvc-.

NONKEL, m. Onkel, 00m, fr. oiicle.

— Vklw. Xonkeltje, berg van bcrmhertigheid. Zie XOOM.

—NONKEL, z. Suiker-.

NOOD, m. Drukkend gebrek, fr. peniirie. In nood zijn

van geld. De schoemaker was in nood van ledcr (had vol-

strekt geen leder meer).

— Nood zweren. Zie zweren.
— Nood doen. Zie onder doen. « Door sijnen mont, ah

7 noot doen sal, sullen wij ancwoorden. » (L. de Huvet-

lere.) « Als 7 nood deed wiste de eerbiedweerdige gi'ijzaard

altijd waar gaan klinken, en hij Vfas or wel gekomen. »

(K . Callebert.)

I" GKASM.\EIER.

Maar wy, eylacs, wy weten van hun singen,

Soo hoog gcroemt, heel wcynig voort te bringen.

2° GRASMAEIER.

7 Doet oock geen noodty als gy niacr, aen dees lien,

Van dit vertoog de nieyninge kontdoen sien.

(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)

— K/oi'l Icr nood, kloot in den nood, zie KLOOT.

— /'< A'ood Gods, de dvoefheid van Maria hebbendc het

lijk van Jesus op haren schoot, na de afdoeniag van 't kiiiis.

l'>ne mis ter eere van den Nood Gods. Den Nood Gods

aanroepen (Maria aanroepen, nwtrcm dolorosani). In de

kathedrale te Brugge is er eene kapelle van den Nood
Gods. « Ik ga seffens naar (O. L. V. van) Blindekens, of

naer den Nood Gods (d. i. naar de kapel van den Nood

Gods), om voor u to lezcn. » (C. Duvillers.) « Zeght my
waerom dat ons lieve vrauwc van Lede by Aelst werdt

ghenoemt den Noodt Gods? Cm dat te I.ede het beeld

ende de ghelijckenisse van Maria is eene figuere van Maria

die Jesus, zjnde van het cniyce ghedaen ende doodt, heeft

Hgghende op haeren schoot. Waerom heet alsulcken Mari-

becUle den Nood Gods, daer God die almachtich en onbe-

dwijnghclick is, in gheenen noodt oft bedwanc en can

ghecommcn ? Om dat is een ghelijckenisse en ghedincke-

nisse van Jesus doot die vpas onsen noodt. Want het was

\ an noode dat tot nnser alien verlossinghe Christus soude

sterven, op dat wy sonden moyhen li -t eeu', ii h It^i' n v '

werven, ende de eeuwiglie doot ontgaen, die was onsen

noodt eer Jesus sterf de dood.... en quam inden noodt van

zijnder doodt. » (C. Vrancx. « Maer laet ons dezen Noodt

Godts, dat is, de grnndeloose droefheyt van Maria, noch. in

diclit een weenich hervatten. » (A. Poirters.)

Ick stierfen sterf met u die light op mynen schoot,

Eylaes waer wasser doodt soo fel als desen Noot

!

(zei Maria hebbende Jesjts* li/k op haren schoot. Id.)

— Eene schilclerij of beeldhonwsel verbeeldende Maria

met het lijk van Jesns op haren schoot a.an den voet van

't kruis, ital. la pieta. Eenen Nood Gods laten schilderen.

— In nood van weer, in noodweer, tot lijfsverdediging,

om een aanva! af te wcren, fr. a son corps defendant. « Hy
en sloegh zynen naeslen nietdoot, dan in^ioodt va?i weere,

mits dat hy hem zelven teghen hem verweeren moeste. »

(C. Vrancx.)

NOODDORST, NOODDURST (iiitspr. nooddiist,

en somw iilen noonld/isf, zie RS en METATHESIS), m. Drin-

gende dorsi, fr. soif ardrntr, ine.xtinguible. Vs. heb lijk

den nooddurst, ik kan mij niet verzadigen van drinken.

Hij dronk water op water alsof hij den nooddurst hadde.

Heht gij den noo.Idurst dan, dat gij zoo veel drinkt?

— Nooddruft, noodig levensonderhoud. « Een seer dorre

en niaegher contreye, daer sy heuien nootdiirst mti^n cos-

ten gheci-yghen. » (C. Vrancx.
)

— Kil. Nooddurst, nooddurit (nooddruft), icrgens

egcstas.

"NOODDURFT. liij Kil., zie nooddorst.

NOODEN, b. w. — hntand twodcn op eenen klak-

kaard, i\<t Kr.AKKAARD.

—NOODIG, z. Dood-.

NOODVRIEND, m. Een vriend die ons getrouw

lilijft m het ongcliik. Zie BROnnvRIEND.

NOODWEER, NOODWERE, v. lemand of lets

waarmede men zich verweert of verhelpt in den nood.

lemand die bereid is onze plaats te vervangen en ons werk

te vcrrichten, als wij het zelve niet zouden kunuen, is onze

noodwere. Ik schrijf met ganzenpennen ; stalen pennen

dienen mij maar tot noodwere. De schoenmaker behoudt

een dccl van zijn versletene werktriigen voor noodwere. Het

is goed altijd een spaarpotje tehebben tot noodwere.

NO 01, bijw. Noo, noode, ongeern. Hij deed het 200

nooi. « De ghene die noy sterven, en van de doodt noy

hooren spreken. •
(J. David, s. j.) — Zie no.

NOOINT, bijw., met scherpl. 00. Hetzelfde als Nooit,

fr . jamais. Het zal nooint meer gebeuren. Hij heefl dat
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nooiat willen bekennen. « Ic ne deet noint, want het is te

aventuerlic. »
(J. Ypernian.) « Sy en behooren noynt de

eerste plaetse te soucken, • (B. Gheysen.) Voorwaer hij en

hadde hem zelveo noyndt verhanghen.
»
(C.Van Dordrecht.)

« Van zulck een cabouterken was noyndt ghehoort. » (Ed.

De Dene. 1 « So wierdt zijn hand ghenesen soo wel al oft hy

er riooynt\etst\ en had aen ghehadt. » (C. Vrancx.)

NOOIT, bijw. In Vlaandefen 00k Nooint, Neuil,

Xeuist, Xeuint, Xoois, Nooist, Nooisten (zie s), Ix.ja •iiais.

Hij is nooisten te vTeden.

— .Vooit maar eens, nooit tenzij eenen keer, eenen keer

aleen, fr. un£ seiile fois. Hij heeft nooit maar eens zijn

morgengebed achtergelaten. Ik heb nooit gereisd maar eenen

keer in Frankrijk. « Ende noyt en misvielt hem maer eene

reyse, dat hy misdede tegen God, ende het quam noch

schamelijck genoech bi, na smenschens duncken. » (Th. van

Herentals.) Ik heb nooit maar drie keeren met hem

gesproken, Hij was nooit maar eenen dai; zonder naar de

kerk te gaan.

NOOITGEDEUGD, NOOITSGEDEUGD,
NOOITSTGEDEUGD, NOOINTGEDEUGD, ra.

lemand die geheel zijn leven oudeugeiul was. Haar man

is een nooitgcdeugd.

NOOITVOLDAAN, m. lemand die nooit voldaan

en te vreden is. « Do wolven zijn wreedc nooitvoldaans. »

(R. d. H.)

NOOM, m., vklw. noompje, noomkrn (wvl. nbmtje,

nbmke, zieKL.\Nic\'ERK.). Oom, fr. oncle.

— Lombaard, berg van bermhertigheid, fr. mont-de-pietc.

Zijn zakuurwerk is bij Xoompje. Zij komt van Noompjes.

Naar Noompjes gaan.

Adieu myu oom van Leeutjens weghe.

(Ed. De Dene.)

Keerle, cuevel, mantliel, cappe naar myn oomkens neimt scoy.

(Id.).

Die tsmaendachs by een schaepshooft poyt,

Tsdysendacghs naer myn oomken schoyt.

(Id.)

Een partie (vanmynhabyten)estot/«j'« oomsin dewoitckere.

(Id.)

— Ergens eenen noom van dood kebben, bij ondenin-

ding weten dat iets niet pluis is. Gij zult hem daar niet ovcr-

halen, hij heett er eenen noom van dood. Ik zal mij daar

wel van wachten, 'k heb er eenen noom van dood.

NOORBOOM, m. Zie oorboom.

NOORBOOMDE, adj. Zie oorboom.

NOORDEE, NOORDHEEDE, v. Xaam van eene

rivier die door de wateringe van Blankenberghe loopt en

hare waters lost in de vaart van Brugge naar Oostende, op

eene halve uur van de zee, Het volk zegt Xoord(h)ee; in de

liggers en omloopers leest incn Xoordheede.

— « Voorheen droeg water 00k den naam van ee of ei,

als in eeland nu eiland, zijnde land met water omgeven. »

(Weiland op .\.\.) In de oude kerkrekeningeo, enz. vindt

men heede voor waterloop, vliet. c Dat de Sluys-meesters

hemlieden niet en vervoorderen eenighe Iteeden, zwene 1

ofte ander water-ganghen ende water-loopen te doen delven

dan daer 't van noode wesen sal. » (Keure van de Waete-

ringhe van Blankenberghe.)

NOORDHINDER, m. Bij zee\Tssch. Groote zand-

bank liggende acht uren noord-noord-west van Oostende.

Tot aan den Xoordhinder varen.

NOORDKOMPAS, o. Zeekompas, Ir. boiissoU:

NOORLOOS, adj. Nutteloos. Zie oorloqs.

NOOS '?), o. Zie HOGS, 2°.

NOOT, NOTE, NEUTE, v. De vnicht van ilen

notelaar, bij Kil. Not, 1. nii.x, fr. noi'.x. Spaansche note, zie

BLOKNOTE.
— Als je de neute hebt, je meet ze kraken, men moet de

gelegenheid waarnemen. Hij heeft de neute gehad en ze niet

gekraakt.

— Eenen dcnderslag maken van eene neute die kraakt,

groot laweit maken van eene 7.ake van niet, iets veel gewich-

tiger, veel vreezelijker achten dan het waarlijk is.

— Xeuten met gatjes, slechte noten die wormstekig zijn,

1. niiccs casste. Fig. lets dat geeue trouw verdient. Al zijne

belofien zijn neuten met gatjes, treuteneuten.

— Harde noten moetcn krnken, harde waarheden

moeten hooren. De ministers hebben daar harde noten

moeten kraken, ler gelegenheid van hun wetsontwerp. De

spreker gaf hun harde noten te kraken.

— Raadsel op de Note :

Hooge verhevcn,

Nedergedaald,

Opengekloven

En 't herl uitgehaald.

Een ander :

Hooger als een huis,

Kleener als een muis,

Groener als gras

En wilier als vlasch.

— Eikel, fr. gland de la verge.

— Van de neiite gcven, fut geven, met driftig geweld te

werke gaan. De muzikanten geven van de neute, als zij

krachtig zingen of spelen. Het geeft van de neute (zegt men

als het geweidig regent, hagelt ofwaaiti.

— De note toeslaan, zie n.vte, v.

— Hel gewricht van de beenderen, fr. articulation,

diarthrose. De arm was uit de note, disloque, deboitc. Een

been wetr in de neute stellen, fr. remboiter un os. « Dit been

dat tot de knien loopt, heeft van achter eenen aenlast die

wel een i)alme hoogher komt als de note ofte joncture. •

(fac. Desmet.)

Ach ! myn armen syn my seker

Uyt de noten en gestel.

(Vaela:ide.)

- Het hoofd of de knokel van een been, dat zich in de

panne bewecgt van een atider been, en aldus lict gewricht

uitmaakt, fr. tete^ condyle d'ltn os. « Het bostbeeii (van een

peerd) dat is gheheel dick op 't eynde, cm dattet ander

been oock met zijn dicke note soude veri'oeghen. » 0ac. De
Smet.) « Het groot bovcnste been (dijbeen) is iedt krom met

de bovenste eynden, oni dat de nodt haer soude konnen

voeghen in het panneken van het ysbeen. » (Id.)

— Zij7i€n bulk uit de note springen, lachen, etett, zoo

geweidig springen, lachen, eten, dat men er ongemak in den

bulk van hebbe, dat men er meer of min onpasselijk van zij.
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— Eeu blokje arduin aan elken kant van de zuUe,

Waarop de deurstijlen rusten. Men stelt de houten deur-

stijlen op noten (neuten), om het verrotten te beletten.

— Een arduinsleeji in den muur, waar een balk op rust,

anders 00k Neutsteen, bij Kil. Not, Not-steen, Balck-steen

genaamd. De note ondcrsteunt den balk.

— Een stuk hout in de standflijke van eene schouw

gemetseld om hel mantelhout te ondersteunen ; anders ook

Kaafnote en Neutelhout geheeten.

— De note van een dagUot is het ijzeren of koperen

pijpje waar de steerl of pinne van het krikkeljoen door

steekt, en dat onmiddciijk in verband staat met de krulveer.

Als men het krikkeljoen draait, draait men de ncute, en de

neule beweegt de krulveer. en de krulveer haalt het schof

uit of in.

— De note van eene Icde of scliarnier, is ieder van de

pijpjes of buizetjes waar de nijdspille in zit, ix. cliarnon;

ook Leenote, Leeneute geheeten. Eene lede met vijf noten.

— De vereeniging van twee stukken hout waarvan 't eene

voegt en sluit in eene halve cirkelvormige groef van 't ander

heel eene Note of Neute, anders ook kreus en ronde, fr.

noix. Eene venster ilnit met eene neiite, waneer het eene

raam toevalt en sluit in de groef van het ander, it.ferme-

ture a noix. Vensters draaien open met neuten, waneer

de ramen, niet aan lechten of hengsels hangen, maar met

hunnen zijdstaander op eene spor of spi! draaien in de

groef van den stijl van 't kasijn.

—NOOT, —NOTE, —NEUTE, z. Akcr-, Akkcr-,

Baar-, Baard-, Boek-, Bosch-, Busch-, Draai-, Dril-, Drul-,

Eeke-, Eekel-, Haze-, Hollekens-, Kaaf-, Kouter-, Lede-,

Lee-, Meersch-, Noker-, Nokker-, Oker-, Olie-, Toebak-,

Treute-, Trunte-, Zwijns-.

NOOTEN, b. w. Zie noten.

NOOTSCHAAF, NEUTSCHAVE, v.Bij timmerh
I'xne schaaf om neulun te stcken, b. v. in een vensterraam

of kasijn. — Zie MJOT, adfin.

NOOTSTEEN, m. Zie neutsteen.

NOPPEN, o. Vlasknot. Zie hippen.

NOPPER, m., vklw. noppertje. Maat, makker, Ir.

camarcide, compagnon. Dat zijn goede noj)pers (maatjes,

vrienden).

— Minnaar, vrijer, Ir. antant. Ik zag haren nopper

voorbijgaan. Zij is met haren nopper naar stad. Zij heeft

ecnen nopper.

— Modcheertje, opgepronkte jonker, fr. petit-maitre.

— Aan een kuaapje of jongentje zegt men b. v. Dag,
noppertje. Noppertje, toon mij den weg. Zeg mij, nopjiertje,

is vader thuis? enz.

— Ook Opper,

NORIE, NOERIE, m. en v., in twee lettergrepen,

met clcn kicmtoon op de tweede. Hetzelfde als Orie, Oerie.

Zie OKIE.

NORMANDER, m.Soort van zware wielploeg, aliders

ook Waalsclie ploeg, Waleploeg genaamd, fr. normand.

NORRE, V. Norsche en barsche vrouw. Leelijk kijkrn,

hot en kurtweg antwoorden, voor eenen niet opstuivcn en

uitvallen, is het duen van eene norre.

NOT, NOTSTEEN, bij Kil., zie neutsteen.

NOTE, V. Hetzelfde als Ote, wilde haver.

NOTE, V. Vrucht van den notekur, fr. noix, enz. Zie
NOor en de comp. aid.

NOTE (nooit Neute), v., niv. noten. Akkervrucht, aan-
schouwd als opbrengst ot product tot nut van menschen
en dieren, gewonnen akkervrucht, fr. recolte. Eene akker-
vnrcht die nog maar bloeit, die haren behoorlijken wasdom
nog niet heeft, is geene note, maar zal eene note worden.
Vlas, koolzaad, klaver, en bezonderlijk tarwe, rogge en
andere graangewassen , diebekwaam zijn om iugezameld en
veroorbaard te worden, zijn noten. De aardappels zijn eene
note waar vele menschen mee leven. Vlas, dat wel lukt, is

eene rijke note. De klaver is eene goede note voor het vee.

Het koom is de bezonderste note van den landbouwer. Die
note is wel gelukt van de jare. Die note is verleden jaar

tegengeslegen, mislukt. Die peerdeboonen staan jeugdig ;

komt er geene ramp op, zij zuUen eene overvloedige note

geven. De akkers geven gcmeenlijk maar eene note 's j.iars,

doch men kan er ook twee noten op winnen, als men b, v.

eerst koolzaad plant, en daarna aardappels. Achter de eerste

note is gemeenlijk de vette (Tiet mcst) uit het land. Een
land vetten (mesten) voor vijf noten, d. i. voor vijfjaar lang

vruchten te winnen. Sedert dat deze weide in zaailand

verkeerd is, heb ik er reeds drie noten van gehad, d. i. drie

jaren akkorvnichten. Eene slechte note. Eene goede note.

Eene magere note. Eene overvloedige note. Al wat oegst is,

is ook note, ma.ar al wat note is, is geen oegst, fr. loute

moisson est recolte, mats toute rc'colte n'est pas moisson,

« De vette in het landt gevoert daer eene note gestaen heeft,

wordt gherekent voor halve vette. » (Cost. v. Lande v.

Vryen.) « De pachter sal moghen ghenieten ende hebben

de vote van het jaer... ofte de proprietaris sal moghen
t' syuewaerts nemen de note van 'tselvejaer, midts betac-

lende zuele ende zaet. » (Id.) « Ende omme dat de hoeft-

meyerie beter es alse de renten, die wi jaerlic.x darute

.schuldech zyn te hebbene, es te wetene dat wy syn schuldech

te hebbene van den voorseyden leene van Justace voerseit

ende van sinen hoire : zo welcker tyt dat zy versterven, de

beste note van drien ofte thien pond ; ende ten vercoepene,

den thienden penninck ende de beste note van drien ofte

thien pond also dickent alst ghevalt. » (Gends charter-

boekje.) « De selve pachters vermoghen ten expireren van

haeren pacht, daerin te blijven woonen tot half-maerte daer

naer, sonder nochtans eenige noote te mogen treckeu van

de say-landen ende hommel-hoven naer tie ghevallen Baef-

misse, in prejuditie van den aencommenden pachter. »

(Cost. V. Poper.)

Daerstaen bome...

Die apple draghen scone en grote,

En alsi 00c ripen te haerre note

So vint men daer asschen in.

(JIaerlant.)

Tiende hiet hem God <;aer bringen

Van come, v;m bome, van alien dingen

En d'eerste note die int ghetlichte

Mach ghcheten sijn hantghichte.

(W.)

— Dit woord, bij Kil. onbekend, is zeer gemeen bij de

vlaamsche landbouwers, en synoniem van Vrome dat wij

ook gcbruiken en bij Kil. verldaard wordt door \./ruetus.
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utilitas, lesiis/riictus. Hetis gevorradvan nieten,gemeUn,

even als 't \. fritctus \2LQ/rza^ en is eigenlijk zooveel als

nuti als blijkt uit ter note brengen dat onze schrijvers

bezigden voor Ten profijte brengen, mittigraaken, vrucht-

baar niaken, h.faire valoir, utiliser, exploiter, c?iltiver.

« Hy dede veel polderen ende schorren ter note brenghcn,

ende men wander schnone vnichten up. » 'N. Despars.)

« Vellende veel bosschen ende haghen alo.nmedaeromtr'ent,

daer ot dat hy llandt al te goeder note brochte. » (Id.)

» Gbeen pachiers eii vermoghen haer ghepachte landeri te

latcn onbedreveu, ofte die te bednjven in onbehoorlicke

tijden, oft die andersins te leggen buyten note. » (Cost, van

Berghen S. Winocx.J
— Zie NOTEX en BENOTEX.

NOTEBEEN, NEUTEBEEN, o. Een been met

eene note of een hoofd dat draait in de panne van een ander

been, fr. un os dont la tete on le condyle tourne dans In

cavite d'un autre os. « Dit kort been is van vooren met een

note-been uyt gheholt, by naer ghelijck een cotrol, omdat

de knien souden konnen vouwen ende beweghen. » (Jac.

Desmet.)

NOTEBRUIN, NEUTEBRUIN (wvl. -bruun,

zie UI), adj. Brain gelijk eene rijpe hazelnoot, kastaujebniin,

eng. nut-brown, fr. chdtain. Een notebiuin kleed.

NOTEKRAKER, NEUTEKRAKER, m., vklw.

neutekrakertje. Een lief vierpootig dier, in de boeken Eik-

hoom geheeten, fr. e'cureuil. Rap en vlijtig gelijk een

notekrakertj'?.

NOTEL-TERE, bij Kil., zie onder teers.

NOTEN, nootte, genoot, b. w. Zich lets ten nulte

maken, fr. exploiter. Een land noten, fr. l'exploiter, en

re'colter les fruits. Zie NOTE. « Die van eenighe landen

scheeden die sy ghenoot liebben, sijn ghehouden metten

ghonen diese dacr-naer bedrijven ende nooten willen, te

comen by den Coninck-Stavel (ontz'anger), om aldaer effen

te stellen hoe vele ende hoedanighe landen elck van hem-

lieden possesseert, ende by gebreke van dien, woiden

sulcke persoonen gepoint op alle de landen die sy ter

laetster voorgaende settinghe nooteden. > (Cost. v. Hondt-

schote.)

— Gemeenlijk vindt men dit woord vergezeld van^/tj/f».

« Die het selve leen sal moghen innen ende ontfacn, rwoten,

ploten de vnichten. » (Cost. v. Ipre.) « De selve afwinninghe

en sal niet langher gedueren nochte eft'ect hebben, ten fijne

van vootder noten ende ploten, dan een jaer ende se?

weken. :> (Cost. v. Lande v. Vryea.)« Eenen credi-rentier

van eenen leengi'ondt, verkreghen hebbendc wysdom in

handen, tot noten ende ploten, moct restitiieren de ghenoten

vnichten, baelen ende profy-len, voor soo vele sy excederen

de schult met de kosten daetom geschiet cock al is 't

saecke dat in tegendeel den crediteur, noter ende plater

ende oock de Cheyns-heeren ghemeenelijck niet en konnen

gheraecken, tothun voile goedt-vinden.»(Vl. Setting-boec.)

« Zal t'Assignement ende Hypotecque ghewesen worden in

s'heeschers handen, omme dezelve te noten ende ploten

t' zijnder rechter note, ende anderssins niet, totander-stondt

dat sy van heurlieder achterstellen costeloosende schadeloos

betaelt zullen werden. » (Cost. v. Veurne.)

— Maerlant gebruikt het w\v. noten voor de samen-

komst beider geslachten, spiek. van vogelen en dieren, zegt

Prof. David (Glossarium op Afacrlants Rymbybel).

Die esel es van groter coutheden :

Hine wint niet in couden steden;

Bedi en draghen si none winnen

In lande die cout sijn binnen
;

Noch sine noteti in gheene stede

In herfste no in lenten mede,

Maer in des heets somers cracht.

(Naturen Bloeme, bl. 52.1

I linius seit, akt comt ten tiden

Dat si (die kemele) willen noten en riden,

Dan sijnse verwoet en wreet.

(Ibid. bl. 6;.)

NOTESLOTSE, -SLUTSE, -SLOOTSE, ,

-SLOSSE, v. Sloester van eene noot, fr. brou de noix. — ]

Zie SLorsE.

NOTSCH, adj. Hetzelfde als Xorsch (even als Batsch

voor Barsch), d. i. stunrsch, fr. briisgiie, rogue, rude, rebu-

tant. Xotschzijn. Een notsche vent.

*NOTSTEEN, bij Kil., zieKErxsTEEN.

NOVENE, V. Kwade luim, kwinte, kwatiene. In zijne

noviine zijn. Laat hem in ruste : hij is in zijne novene.

'NOV, bij David, s. j., zie NOOi.

NOYNT, NOYNDT, zie nooint.

NUCHTEND, NUCHTEN, m. Uchtend, ochtend,

fr. matin. Morgen nuchten. 's Nuchtends. In den nuchten.

Met den vroegen nuchtend. « Tot raorgen nuchtent.

(M. Lambrecht.)

Naer zijn glorie wilt eenpaerlyc suchten

Avonten tiuchlcn. (A. Biins.)

— 'i A'uchtens druk en 's noens gelnk, spreekw. dat in

eenen omgekeenlen zin hetzelfde beteekent als dit ander

:

De vogeltjes, die 's nuchtends vroeg schuifeUn, -jiorden

van de katte gepakt. Het eerste wordt gebruikt als ver-

troosting en aanmoediging ; het tweede als vermaning, b. v.

aan een kind dat 's morgens al te uitgestort is, om het beza-

diger te maken.

— In samenstelling verliest muhten dikwijls zijne eind-«

en men zegt b. v. nuchtegebed, nuchiekapelle, enz. Zie

daarover bij N.

— Zie 00k TENUCHTEND.
,

— >aTCHTENDAnW, NUCHTENDDAUW (wvl. -DOW, zie ^

AU), m. Morgendauw, fr. rosee du watin, *

— NUCHTENETEX, NUCHTENDETEN, o. Ochtendmaal,

fr. dt'icitner. X)e pocster gaat vroeg met zijne koeien ter

weide en draagt zijn nuchtendeteu mede.

— NUCHTENGEBED, NUCHTENDGEBED, O. Ochtendgebed,

fr. prierc du ?natin. Het avond- en nuchtengebed.

— NUCHTENGETIJ, NUCHTENDGETIE,0. Ontbijt, achten-

getij, Ir. dejeuner. — Zie GETEE.

— NUCHTENKAPELLE, UCHTENDK.tPELLE, V. Zoo heet

te Bnigge de zondagschool die duurt van 8 '
, tot 1 1 ure

voormid^lags, en waarin de kinders, die nog huiine eerste

communie niet gedaau hebben, onderwezen worden in de

christelijWe leering; dit onderwijs wordt ten 9 ure onder-

broken door hot H. Sacrificie van de Mis dat in datzelfde

lokaal opgedragcn wordt. De nuchlenkapelle en de acliter-

noenkapelle. X.iar de nuchtenkapelle gaan. Zondag toeko-

mende is er geene nuchtenkapelle.De nuditenkapellc eindigt



NUD — 657 — NUN

ten 1 1 ure. De nieesters en de meesteressen van de uchteii-

kapelle. — Zie kapelle.

— NUC-HTCN KOELTb-., NUCHTENDKOELTE, V. Morgen-

lioelte, fr. lefiois (hi matin. In de nuchtenkoeke gaan

wandelen.

— NUCHTKNMAAL, UCHTENDMAAT,, OCHTEXDMAA P., o.

Ontbijt, ix. dejeuner. Zijn nuchtcudmaal nemen.

— NUCHTENSTOND, NUCHTENDSTOND, m. Ochtcnd-

stond, raorgenstond, IV. aiirore, matinee. lets verrichten,

ergcns gaan in den nuchtendstond. De frischte van den

iichtendstond.

NUCHTER, adj. Dat in den michtend is. Zie nuch-
TERMIS en NUCH I'ERGEBED.

— Die nog niets gcnutligd heeft, fr. «y«<K. Ge motd

die niedecine op uw nuchter herte (d. i. maag) nenien. Men
vcrtelde mij dat op niijn nuchter herte.

— Het oppobiet v..n Dronken. Is hij dronke? Neer, hij

is doodnuchter, hij heeft nog geeuen dreupel drank over zijne

lippen gehad. Dronkaard, ge moet komen als gij nuchter

zijt. — Vandaar Ontnuchteren, fr. de'senivref.

— Dronke gezeid is nnchter gepeisd, zie DRONK, adj.

— NUCHTERGEBED, o. Uchtendgebed, inorgengebed, (r.

priire die matin. Kind, laat nooit uw nuchtergebed .achter.

Zijn nuchtergebed k'zen. De nuchtcrgebeden zeggen. —
Vgl. Nuchtermis.

— NUCHTERMIS (wvl. -MESSE), v. De eerste Mis in den

morgen, anders ook de Vroegmis geheeten. Naar de nuch-

termis gaan. Die priester doet elken zondag de liuchtermis.

De nuchtermis begint in die kerk ten zes ure. Moeder gaat

naar de nuchtermis, en vader met de kinderen naar de

hoogmis.

— In dit woord, even als in 't voorgaande, is michter

gebniikt in zijne eerste beteekenis, t. w. dat in den nuchten

is. Zie Weiland.

— NUCHTERjiioNDE, NHCHTERMONDS, bijw. Nuchteren,

fr. t) jtuii. Hij ging nuchtermonde gaan werken. Dagehjks

zegt hij nuchtermonde zijn morgengebed. Men moet nuch-

termonde tecommuuiegaan. « Coopnianschappen, ghebeu-

rende in dronckerschap, worden ghehouden voor nul cnde

negeen, tensy dat de contractanten binnen derden daghe
nuchter mondts, ratitieren.... » (Cost. v. Ipre.) — Kil. heeft

Nucliters monds spreken, orejejuno toqui.

NUCHTING, ra. Nuchtend, morgen, fr. matin. Mor-
gen luichting. 's Nuchtings vroeg. Hij is gisteren in den

nuchting gestorven. Van den nuchtiug, fr. ce matin.

'NUCKE, bij Kil., zie neuken.

NUDDEREN, nudderde, heb genudderd, o. w. Nus-
sek-n, tahuwerk doen, Icnutseleu, prutsen, fr. chipoter.

Wat zit gij daar te nudderen? Hij nuddert. Nudderen in

plaats van spoedig zijn werk voort te zetten. Ge moet daar

nic-t bHjven nudderen in dat huis (d. i. niet blijven hape-
ren, uwen tijd nutteloos verzitten).

— Nudderen aan iets, traagzaam aan lets bezig zijn.

Hoe lang zult ge daar nog aan nudderen eer 't gedaan is ?

— A'udJeren op iets, langdurig bezig zijn om iets duis-

ters te ontwarren. Op oude munten nudderen om er het

opschrift van te kunnen lezen. Op ecu raadsel nudderen.
Op een gedacht nudileren (er mede bezig zijn, er gcdurig op
mijmeren). Hij heeft er lang op genu'lderd, eer hij het

begtcpen heeft.

— Vgl. eug. to nod, tukkeboUen, sluimeien.

— Nt!i)DEK.\AK, m. Icmand die nuddert, nusselaar,

sammelaar.

— NUDIJERING, V. Het nudderen, nusseling. Ook Nud-
derwcrk.

— NUUDEKWERK, o. Beuzclwerk, kleene bezigheid. Ik

heb nog wat nvulderwerk. Het huis is opgemaakt : er blijft

maar wat nudderwerk meer over.

— Puntwerk, werk dat veel zorge en nauwkeurigheid

vraagt, zooals b. v. een uurwerk vermaken.

NUI, bijw. Nu, fr. maintenant. Het is nui zes jaar ge-

leen.

— Dit woord rijmt (even als het pronom u) in onze

sprekende taal, op al de woorden die, in de schrijvende

taai, met «zeindigen, zooals Gelui, Lui, enz.

— De West-Vlamingen zeggen nu even als lu voor /itr,

enz. (zie UI) ; de Oost-Vlamingen, althans deze langs de

Schelde, zeggen ttui even .ils lui, enz, Aangezien dan de

klank van u in het voornaamw. u en in het bijw. mi juist

gelijk luidt als de klank van ui in irut, itei, geiiti, enz,,

waarom verbeeldt men in de schrijf' aal dien zelfden Idank

door twee verschilhge teekens, stellende van den eenen

kant nu en u,en van den anderen kant brui, bui, gelui?

NUIS, UIS (wvl. Nuus, uus, zie ui), personeel en

bezittel. voornaamw. in Frausch- en Noord-Vl. gebntikt

voor Ons, fr. nous, notre. Hij heeft het nuis gezeid. Nuis
geld. Nuize dagen zijn geteld. Hij wilt met uis nict mede-
gaan. Uize kntchten.

— In andere streken zegt men Oes. M'ein oes daar ver-

neukt (wij hebben ons d;\ar verneukt). Dat is oes honde-

ken. Water uit oezen steenput. Hij komt van t'oezent.

NUK, m., zonder mv. Hetzelfde als Huk, hoU. Hurk.

Op zijnen nuk zitten, fr. etre assis siir les talons. Zij zette

zich opharen nuk bij den heerd om te warmen.

NUKKEN, nukte,genukt, b. w. Zie NEUKEX.

NUKKEN, nukte, heb genukt, o. w. Hetzelfde als

Hiikken, zich op den nuk zetten, fr. s^asseoir sur les

talons .

— Ergens lang blijven zitten. Hij gaat daar nooit, of hij

blijft er nukken, somwijlea een stuk in den naclil. Gij moet
daar weerom niet blijven nukken. Waar hebt gij nog eens

zoolang blijven nulcken .'

— Ik geloof niet dat men ooit in dezen zin Neuken zegt.

— NUKKER, HUKKER, m. lemand die gewoon is lang

weg te blijven, zich in eene herberg of ander huis te ver-

geten, te blijven zitten. Het is zoo een nukker : hij zou een

stuk in den nacht blijven zitten.

NUKKING, v. Zie neuking.

NUL, \ajantje mil, zie onder jantje.

—NUL, z. Hantje-.

NULDER, adj. possessief. Hulder, hun, fr. leur. Eten
is nulder eerste werk. Nulder huis wordt verkocht.

NULTEN, nultte, genult, b. w. Helten. Zie aid.

NUM , voor Hem gebruikt. Zie HEll en NEM.

NUMER, en ook UMER, m. Hetzelfde als Nummer

,

fr. numcro. VVelken numer heeft die loteling? Hij woont
in doze straat, umcr 9.

NUNNEKOUSE, v. In Veurne-Ambacht heet zoo
de Sleutelbloeni, die elders >Ioleerze, Noenluiker, Bosch-
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tijleoze, euz. genaamd wordt, primula verts L., ft . prime,
vere.

NUPPEN(E, o. Knot van 't vlas, fr. tcte de tin. Zie
KNIPPEN.

NUSCH, adj. Zie nesch en de cotnp. daaron ler.

NUSSCHEN.b. w. ZieNESSCHEN.

— 658 - NUV

NUTSTEEN, m. Zie neutsteen.

NUTTIG, adj. Xct, rein, zindelijk.

— Afl. XuUiglieid. « Dc mittigheid\=, een uytnemende
geiioegte. » ( Boetius a Bolswert.)

— Vgl. Onnutlig.

NUVEREN, bij Kil., zie nijferen.
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o Dczc klinker islaug ofkort.

I. Van de lange o.

— 1° In Fr.-Vl. is de lange o altijd zaclit viV'ir eene g-,/,

i; /, m of/; voor andere letters en op het einde van een

woord is zij scherp. Dus zegt men daai :

Droge, elders drooge, fr. sec ; Schoven, — schooven, fr.

gerbes; Roken, — rooken, fr. /timer; Dromen, — droo-

men, fr. reiser; Dopen, — deepen, fr. haptiser.

En wederem :

Goote, elders gote, fr. gouttiere ; Schoote, — schote,

scheute; Verkeeren, — verkoren; Gebeoren, — geboreu;

Gloorie, — glorie; Zoone, — zone, {x.fils; Oo, — o

(letter). — « Verloren en gesproken : luyden die twee o

by ul. gelyk ? het kan syn : by ens sy luyden verschillig, en

daerom schryf ik verlooren en gesproken. » (Vaelande.)

Waer is dan uwen Ged ! o hebt gj- hem verlooreii

!

Gael, vindt hem, ef ghy zyt tot ongeluck ^cioorc/;.

(G. De Dous.)

— 2" De zachtlange o verloept dikwijis in eit.

Boter— beuter ; Door — deur (voorzctsel) ; Dremen —
dreumen ; Helen — heulen (met de heulhouw) ; Honing
— hcuning; Kanonink — kaneunink; Kloteren — kleute-

ren ; Knokel — kneukel ; Kening — keuning; Loteren —
leuteren; Oveiheid — euverheid; Overleer — euverleer;

Remer — reumer (glas); Schntel — scheutel; Slotel —
slrutel ; .Spoor — speur (fr. trace) ; Vogel— veugel ; Vere
— veure (fr. sillon); Woning — weuning; Zeon — zeun.

— 3° De lange o venvisselt semwijlen met de kerte o.

Deepen — doppen (indempelen); Groette — grotte (fr.

^/<inrf«(/-)
; Joken — jokken (jeuken); Kloteren — klot-

teren; Knoteren — knottercn: Komen — kemmen; Keorts

— korts (bij Vondel); Knokel — knokkel; Freest —
prost; Soorte — sorte; Spoor — sporrc (fr. cperoii); Toorts

— torts (bij Vondel); Toren — torre; Weord — word;

Zomer — zommcr.
— Zie eok bij klankvekkorting.
— 4" In een gewest van Brugge wordt de scherpl. oo uit-

gesproken als an voor eene lip- of keclletter (b. v. drauge,

gelauve), en als oc voor eene tandletler (b. v , droed, doed,

cnz.).

— Bij de Oost-Vl., niet bij ens, klinkt dc scherpl. oo

•gelijk eii, b. v. deiid, rend, enz.

II. Van de korte o.

10 De korte o verwisselt dikwijis met de kerte ii.

Bok — buk; Bel — bul (beomschacht); Bolster —
bulster; Borze — burze; Biol — bnil ; Del — dul; Don-

der — dunder; Denderdag - dunderdag; Drok — druk

(bijw.); Droppel - druppel; Horde — hurde; Herken —
hurken; Horsel — hursel (in«ekl); Kloosternon — kloos-

stemun; Konnen — kunnen ; Konst — kunst; Kork —
kurk ; Korf— kurf ; Korren — luirren ; Korzel — kurzel

;

Korts — kurts(fr./.'T/-f); Kert — kurt (fr. court); Kor-

ten kurten ; Londeren — lunderen ; Nommer — num-

mer; Op — up; Plok — pluk; Plokken — plukken;

Plonderen — plunderen; Polver — pulver; Pop — pup;

Schop — schup ; Schorde — schurde ; Schors — schurs (fr.

e'corce) ; Slerpen — slurpen ; Snokken — snukken ;
Solfer

— sulfer; Trokken — trukken, trekken; Ton —tun; Terf

— turf; Vol — vul ; Wol — wul ; Zon — zun ; Zondag —
zundag.

2° Wegens den fr. oj(-kl.^nk dien men in Fr.-Vl. aan

de korte o geett voor nd, ng, enz., zie OND.

OBSTINAAT, adj. Hardnekkig, stijfhoofdig, fr.

obstinc. Een kind dat obstinaat is. Obstinaat in de bocs-

heid. Er was niet aan te zeggen; hij bleef obstinaat in zijne

dwalingen is alzoo gestcrven. — Kil. in 4*/. Obstinaet.

OCHTENDMAAL, o. Zie nuchte.ndma-\l.

—ODE, z. Jegen-.

OE. In de tegenwoerdige schrijftaal kan de klank oe

voor alle niedeklinkers staan, tenzij voor de w: troebel,

lioed, drocf, genoeg, boek, ge-.'oel, roem, kocn, groep,

riimoer, kroes, stoet, bedroeven, kroezel. Zee is het niet in

de gesprokene taal van de West-Vlamingen ; want r Voor

eene keel- ef lipletter zeggen wij ou en neoit oe. Zie otr. 2"

Voor eene m stellen wij eene korte o in plaats van oe b. v.

Bloem — blomme ; Breem — brom ; Doemdag — dom-

dag; Loem — lomme; Neemen — nommcn ; Roem —
rem ; Reemen — romnien ; Verdoemen — verdommen,

enz.

*OECKEN, bij Kil., zie ender oekeken.

OEGST, OEST (wvl. ougst, oust, zie ou;, m
Oegsl, Ir. moisson. In den oegst zijn (het rijpe koom afpik-

ken, opbi[idea en inmennen).

— ^ynen oegst opdoen, dc goede gelegenheid waamemen

on', zich groeten voorraad van lets te verschafteu. Hij heeft

m dat feestmaal zijnen oegst opgedaan (deftig geeten). lu

den tijd dat het lijnwaad goedkoop was, heeft hij zijnen

oegst opgedaan (d. i. veel lijnwaiid gekecht).
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— Het is liaar ahamie oegst en got vry'dag, zegt men
voor : Men moet bij dien meester altijd veel arbeiden gelijk

ill den oegsttijd, en men krijgt er nogtans maar slechten

kost en mager voedsel gelijk op Goeden-Vrijdag.

— Hy slacht de hrnneti in denocgst^ zegt men l*' van

iemand die zoo neerstig met iets bezig is dat hij niet hoort

noch ziet wat rond hem gebeurt ; 2° van iemand, die, door

den voorspoed verblind en verhooveerdigd, naar niemands

laad luisteren wilt, en denkt dater hem niets kan deren.

OEGSTEN (wvl. OUGSTEN, zie ou), oegste (wvl. ook

oegstege^zi^ imperfect), o-«5'ir^jY, b. en o.w. Oogsten, fr.

tnoissonner.

— De achtergelatene koornaren oprapcn van den akker,

anders gezeid Zanten, fr. glatier. Er lagen veel auwen te

oegsten. Er was wcinig te oegsten. Iemand laten ocgsten op

zijncn akker. Men mag maar oegsten na dat de schooven

opgebonden en weggenomen zijn. « Pieter quam met eenen

achtelinck coorens, die hy selve hadde moeten ougsten op

de bloote stoppelen. » (C. Vrancx.) — Ook Oesten (wvl.

Otisten) zonder ^.

-OEGSTEN, 7.. Af-, Na-, Op-.

OEGSTFOOI, OESTFOOI (wvl. ougstfooie,

OUSTFOOIe), v. Feestmaal bij de boeren op den dag dat het

laatste graan van den akker ingemend is. Morgen is het

oegstfooie. De wcrklieden hebben zich wel verlustigd op

de oegstfooie. — In Limburg zegt men de Martelgans. Te

Veiiriie zegt men Kariole, Kriole. Kyriole.

—OEGSTING, Z.Hall-.

OEGSTKERWEI,OESTKARWEIE(wvl.ovGST-
kerweie, ougstkr.'VWeie, onsTKRAWEiE), V. Het arbei-

den van menigvuldige werklieden op eenen oegstakkcr.

— Wordt ook gezeid voor Ocgstfooi.

OEGSTMAAND, OESTMAAND, v. Gogstmaand,

fr. nwis d'aoi'it.

— /« de oegstmaand gespend zijn, zie SpennEN.

OEGSTPRUIM, V. Kleene ronde gele pmim van

lekkeren smaak, rijpende op het einde van oegstmaand, fr.

mirahelle.

— Bij andeien is het eene blauwe pruini, wat dikker

dan de alteezc.

OEGSTSCHOOF, OESTSCHOOF, m. Een giaan-

school met linten en bloemen vcrsieid, dien men onder

gezang en geklang van den akker naar de hofstede voert,

waneer de oegst geheel ingezameld is. Den oegstschoof

inhalen. — Ook Pikhoop.

OEGSTSCHOOT, OESTSCHOTE (wvl. ougst-

scheute, ou.sTsrHEi'i'El, v. Het jtnigdig uitschieten van

gekapte boomen, van afgemaaide klaver of gras, enz. in de

oegstmaand. Die klaverij heeft eene schoone oegstscheute.

OEI! OEIE! OEI DEI! OEIE OEIE! DEI AI!

DEI EI ! Koepwoordcn van smert en ])ijn. Oei! het doct

zoo zeer. Geie oeie ! mijn hoofd. Oei ei ! ge doet mij zoo

lijden.

— OETAIEN, oriaide, heb geoeiaid, o. w. Oei ai roepen,

kermen van de pijn. Hij oeiaide zoo als men hem mocst

verbcdden. — Dc klemtoon is op ai.

— oeieien, oeicide, heb geoeieid, o. w., met den klem-

toon op ci. Oeiaien.

.— OEIEN, oeide, heb geoeid, o. w. Oei roepen, een smert-

gevoel mtdrulfken met oei oeie te zeggen. Gij zijt al te teer-

gevoclig, gij oeit eer het zeer doet. — Vgl. AIEN.

* OEKEN, bij Kil. Oecken, zie onder oekeren.

OEKER(\vvl. ouKER, zieou), m. Woeker. Zie aid.

OEKERAAR (wvl. OfKERARE, zie ou), m.,fr. usnrier.

— Gierig niensch die 't al voor zichzelven heeft, en niets

voor anderen. Een leelijke oekerare.

OEKERACHTIQ (wvl. ouk-, zie ou), adj. Dat
gemakkelijk en geern oekert. Pemen zijn oekerachtig.

Sommige zeeren zijn oekerachtig (als het vocht dat er uit

vloeit, nieuwe zeeren voortbrengt).

— OEKERNEST (wvl. OUKERNEST, zie OU), m. Wordt
verachtende gezeid van een huis of van eenen wijk waar
dat er machtig veel gespuis van volk woont. Die wijk van
de stad is lijk een oekernest. Er wonen drie arme huisge-

zinnen in dat hutteken : 't is er een ware oekernest.

— OEKERIJ, v. Woekering, het woekeren, fr. prit tisu-

raire.

OEKEREN (wvl. OUKEREN, zie ou), oekerde, heb of

ben geoekerd, o. w. Sterk en spoedig vermenigviildigen,

vermeerderen, aangroeien, fr. s'accroitre rnpidement, pii-

Inl/er. De pemen (fr. ehiendents) oekeren in dat land, De
paddestoelen oekeren op het rot bout. De bie'n oekeren in

de korven. De muizen oekeren, alsans oekeren in den muur.

Ziet gij die dondervlaag daar oekeren op de kim ? De
typhus oekert in dat geweste. De zedeloosheid oekert in de

groote steden. Blijven die vrijers malkander nog aange-

kleefd? Wel ja : het oekert van langs om iiieer (hunne

liefde groeit nog gedurig aan), De wijngaard oekert in

steenachtige plaatsen, fr. la vigne se plait dans les terrains

pierreitx.

— Men zegt ook : Dat land oekert van de pemen. Die

fniitboomen oekeren van het ongedierte. Enz.

— onpers. w. Het oekert daar lijk de mieren. Het oekert

van slecht volk in de steden (d. i. het krielt er van). Het

oekert in die arme huizen (hel krielt er van de kinderen).

Het oekert van wilde keuns in de duinen. Het oekert lijk

de luizen.

— Ergens veel verkeeren, nestelen, zijn verblijf houden,

gelijk onkruid dat ergens veel en geern groeit, enz.,geineenl.

in eenen slechten zin. Er 6ekert eene rooversbende in dien

bnsch. Hij oekert in dat huis, o/hij is in dat huis gcoekerd,

fr. // frc'qiienie assidiiment cctte maison. Hij oekert te

mijnent (hij komt er gedurig en blijft telkens lang). Zij

oekeren daar te samen (zij leven in boelagie).

— Ook Noekeren (zie N_), en b ij de sclirijvers Woekeren

(zie w). « Nerghens mede bedijght ende woeckert men soo

als met den koop-handel. : (P. Devynck.) « De Turcken

zijnder soo vermcerdert dat van drie ofle vierhonderdt die

sy waeren, nu wel tot ses of seven duyst ghewoeckert zijn. »

(Id.) < Waerlyk, ik stae het West-vlaemsch by, wyl het op

svnen laetsten snik ligt, ende (gelyk de katte-jongen van de

katers) van syn eygen geslacht verscheiu-d word : toch kan'

er maer een saedje op goeden grond vallen, het sal by hon-

derd jaeren nog lyd syn om op te schieten end te woekeren. >

(Vaelande.)

— In den zin van fr. exercer I'lisure, zeggen wij ook

Woekeren zoowel als Oekeren.

— Ons Oekeren is 't frequent, van het oude Oeken, bij.
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Kil. Oecken, d. i. vermeerderen, zw. ocker, deen. aager,

1. a!iz''''e.

-OEKEREN, A:in-, A'oort-.

OELALAAM, OELALME, HOEL-, o. De gereed-

schappen waarmede men de lading van eenen wagen oclt.

bestaande uit de klavie, den teers, den kommel en den

wrin^tok. De wringstok dient om den kommel, die over

de lading ligt, aan te halen en te winden op den teers die

bij middel van de klavie vastligt aan den langnagen.

OELBERD. HOELBERD, o. Hetzelfdeals KlaWe.

OELE, V. Armeel. Zie OEXE.

OELEN, oelde (wvl. ook oeldege, zie nrPERFECT),

heh aeniM, o. w. Spartelen, woelen, fr. fre'tUler. De vis-

schen oelen in 't water, als het warm en donderachtig

weder is.

— b. w. Eenen band sterk toehalen om er lets in vast

Idemmen, toewringen met het oelalaam. ifen oelt den

'

i>
of kommel o\e\ de lading van eene wagen. De

koorde was niet genoeg geoeld, en de lading stroo is van

den wagen afgeschoten. Zie toeoelen.
— Dit oelen of hoelen is hetzelfde als woelen, met de

weggelatene iv, zie w. Wij gebruiken ook Woelen, spre-

kende van menschen die woelig zijn. Kil. Hoelen. tor-

quere. — Afl. Oeling.

— Zie Pongelen, T\'^db. der Frequent. D' De Jager, 456.

—OELEN. z. Toe-.

OELIE, V. Hutsepot van verscheidene soorten van

vleesch en van groensels, zonals kiekenvleesch, worsten,

kalfvleescb, rapen, aardappels, wortels. enz. De oelie is

eeii lekkcr eten. — Dit woord, even als 't fr. oille, komt
van 't spaansch olla poilrida i}.olla p!itridn).fr.f<ot-pourr{.

OELIE-BROELIE, OELI-BROELI, v. Mismas,

harrewar, wanorde. Het is eene geheele oelie-broelie. De
stall was in oelie-broelie. Dat huisgezin is in oelie-broelie.

Zij zijn alien in oelie-broelie tegen malkander. — Zie OELIE
' KRiiKI .

OELKOORDE. HOELKOORDE, v. Dikke touw
t kommel om eone lading te oelen.

OELSTOK, HOELSTOK, m. Wringsel om te

.elcn. fr. tortoir.

OEN, ook NOEN (zie n), m-i niv. oencn en oens.

— Bij landb., wagenmakers. Armeel, fr. armon. De oens

van eenen wagen zijn de twee armen of beenen van den

vonrtrein waar het dikste einde van den dijsel tusschen

'. istligt. De eenen waren gebroken. De oenen van eene

lies of koetse.

— Ik vemioed dat dit oen nog eene andere bet. heeft,

>lie misschien helpen zouom oenekcrf, noen en noenliiiker

ic veiklaren.

OENEBOUT, m. Armeelspil; zie aid.

OENEER, bijw. HeUelide als Waneer, fr. quand.

' 'cneor jja.a hij komen ? — Zie w.

OENEKARTE. OENEKERTE, v. IJzeren plaat

m-iiagcUl ondor het voorste deel van de armeelen eens

wagcns. oni den dijsel te ondersteunen.

OENEKERF, m. Hetzelfde als Aarskerf bij KU. —
Zie XciENEKERl-.

OENEKERTE, v. Zie oexf.ic\rte.

OENSDAG. m. HeUelfde als Woensdag. Zie w.

— OENSDAG. z. Ascb-, Asschen-.

OENTJES, bijw. Zie ONTJES.

OEPEN. bijw., in 'tLand van Aalst gebruikt voorOpen.

OERIE, m. en v., met den klemtoon op rie. 7.K OWE.

OES, OESE. OESKE, nitroeping van pijn, fr. ahi.'

Zie HOES. In 't .spaansch in het oxtc.

OES, persoonlijk en bezittelijk voomaamw. in een

gedeelte van Y\. gebruikt voor Ons, fr. n<ms, noire. Laat

oes voortdoen. Hij heeft oes weggejaagd. Hi) heeft het oes

gezeid. Dat is oes land, oeze koe. Ga naar oezen gebuur-

man. — Vgl. Nins.

— T'oezent, t'onzent, fr. chez nmis. Ze doen dat alzoo

t'oezent. - Zie xns, ins

.

OESE, nitroeping; zie OES. 1°.

OESEL, HOESEL, m. Rug van 't lemmer van een

me?, het opposiet van de snee of negge, de dikste kant van

een mes. Hij sleeg met eenen hamer op den oesel, om het

mes in 't hout te drijven. Dat mes is in 't midden versleten

tot tegen den oesel. Het is al oesel dat er aan is (zegt men

van een mes wiens snede zeer blonk is).

— Xoch oesel noch snee -jseten, geene kennis noch ver-

stand hebben van iets, fr. n'entendre goutte a. Ik dacht dat

hij mij daarin zou onder^vezen hebben, maar hij weet zelve

noch oesel noch snee. Wat wilt gij dat ik die zaak verrichte?

ik weet noch oesel noch snee.

— Bij landb. Hetzelfde als Oeselaar. Zie aid.

— Men zcgt ook Oezel, Hoezel, in Fr.-^^.

OESELAAR, OESEL, en bij gewesten ook OEZE-
LAAR, OEZEL, m . Bij landb. Een werktuig waaimede

men het land oeselt of slingerende sleept De oeselaar ver-

schilt van de eegde (eggej meest hierin dat de tanden der

eegde scherp zijn en schuin vooruitstaan om het land open

te krauwelen, terwijl de tanden van den oesel stomp en dik

zijn, en schuin achteruitstaan om over het land te slepen.

Eene eegde wier tanden langs bo^•en doorschieten, kan als

oeselaar gebruikt worden, namelijk als men ze op harcn

r\ig omkeert. De oeselaar verschilt ook van het ^eephout,

want 1° de oeselaar heeft altijd tanden: het sleephont heeft

er gemeenlijk, doch niet altijd ; 2° de oeselaar, voortge-

trokken aan twee ketens waarvan de eene langer is dan de

andere, en weg en weer bewogen door den landman die er

wijdbeende op staat, maakt in het land slingerende reven.

terwijl het getande sleephont eene rechte richting volgt. Een

houten oesel. Een ijzeren ceselaar.Met den oeselaar werken.

Vgl. SLEEPEEGDE.

OESELEERZE (wvl. uitspr. oeseleze, zie Rs), v.

OeseI-aars,eene vrouwdie oeseleerst. Zieeens die oeseleerze.

hoe zij gaat op haar fransch

!

OESELEERZEN (wvl. uitspr. oeselezen, zie Rs),

oeseleersde, hth geoeseleersd, o. w. Oeselaarzen, wringaar-

zt n, draaibillen, hooveerdig den aars weg en weder bewegen

gelijk eene aande, fr. eancter, matcher comme unecane. Zij

gaatal oeseleerzende.

OESELEN, oeselJe, geoeselJ, b. w. Bij landb. Eenen

akker met den oezelaar bewerken, in eene slingerende

richting slepen. De landman, die oeselt, staat wijdbeende
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op den oeselaar, en beurtelings hellende naar de rechte en

do linke zijdc, doet hij den oeselaar gedurig weg en weJer

drijven en aldus een slingerend spoor m den akker aclU-T-

laten. Een land oeselen, na dat het geploegd is, oni het fijn

en lulde te maken. Die akker ligt geoeseld. Twee ur n

lang oeselen.

— o. w. met hebben, Eene manier van schaverdijnen, die

een slingerend spoor in 't ijs- laat, anders 00k den paling

steken. Hij kan wel oeselen. Leeren neselen.

— In Fransch-Vl. zegt men Oezelen.

—OESELEN, z.Tof.

OESELHOUT, OEZELHOUT, o. Een houten

oeselaar. Een oeselhout is juist geen sleephout. Met liet

oeselhout eenen akker tljn en niulzig maken.

OESELING, OEZELING, v. Het oeselen.

OESKE, uilroeping: zie OES, 1°.

OEST, m. Zie oegst en de comp. aid.

OESTEN, b. en o. w. Zie oegsten.

OESTER is m. bij ons, niet vr., fr. htiltrc.

— OESTERI.EGGE, OESTERREGGE, Y. (ieulc in de zee

waar men oestcrs vischt.

OEVALLIG, adj. Zie ouvallig.

OEVER (wvl. ouVER, zie ou), m. Zie hoever.

—OEVER, z. Hommel-.

OEVERPAD, HOEVERPAD (wvl. ouveki'.m.de),

V. Dikke opgeblazen padde.

— Fig. met veracliting. Dik opgeblazen mensch.

OEZEL, HOEZEL, m. Zie oezel en oeselaar.

OEZELAAR, m. Zie OESELAAR.

OEZELEN, b. en o. w. Zie oeselen en de comp. aid.

OEZELHOUT, 0. Zie 0£3ELH0UT.

OEZELING, V. Zie oeseling.

OF, voegw. en voorz. Wordt algemeen gcbruikl voor

Af. Ofdoen, ofsnijden, ofz.igen, enz. Hij viel of den boom.

Zie AF

.

— Anderszins, zoo niet, fr. autrement. Ge meet dat

doen, of-gij zult het u beklagen. Ge moet beginnen gann, of

gij zult te late komen. Hij zal gehoorzamen, of ik jaag hem

weg. Vader — zei de jongen aan zijnen stervenden vackr,

die reeds zoo lang met de gewijde keers in de hand lag dat

zij bijkans opgebraiid was — als gij wilt doodgaan, ge

moet u haasten, ofge gaat uwe hand verbrandon.

— Als, waneer, indien; fr. quand, torsque, si. Ik kwam
daar juist te naargange of hij van den boom viel. Ge moet

hem altijd wel ontvangen of hij komt. « Ende, ofte ghi

hoort uwe onghenouchte, verdraget goederticrlicke. »

(J. Yperman.) « God helbc zyn ziele o/"datter God beede

vooren begeerd. » (K. v. B.) « Ende ofter eenighe waren

die onse privilegien vercrancken wilde, dat men daer

jeghens soude gaen. » (Z. v. Male.)

— Van ofJ van zoohaast als, fr. dcs que, De vogels

zingen van of het dag wordt. Ik ging henen van of hij

inkwam. Van of hij lets gevoelt, hij meent dat hij ziek is.

Van of de mensch gestorven is, wordt hij geoordeeld.

— Zeer gemeen is het gebruik van [)/'(als, indien) om ieis

met kracht te bevestigen, in deze en dergelijke antwoorden :

Is hij dood ? ^«ft«. Of hij dood is, fr. certainement il est

mart. Wij hebben schoon weder vandage, niet waar? Antw.
Of wij (of me, en by assimilatie omme^ schoon weder
hebben, fr.y<; le crois bien .' Wilt gij dat ik u genees ? Antw.
Of ik wil, fr. sije le veux!

, Deze wending, die ook in het fr. bestaat (zie Bescherelle

op si), is eUiptisch en kan aangevuld worden b. \. door

deze of dergelijke woorden : Hoe hunt gij toch vragen of

hij dood is, of wij schoon weder hebben, of ik wil genezen,

aangezien de zaak klaar en zeker is.

Deze ellipsis is nogmeerder, als men eakelijk antwoordt

:

of hij ! of wij fot?imeJ.' of ik! euz. b. v. Hij zal zeker ook

naar die feeste gaan? Antw. Of hij! Het vriest toch uit der

mate; eneen? Antw. Of het! Gaan wij ook voor hem stem-

men ? Ant-d'. Omme.
— Of ik, ofge, of hij, of me (omme), of ze fosse), als

antwoord worden elliptisch gebezigd even als dat ik, dat ie,

dat hij, dat we, dat ze,. in den zin van fr. n'importe. Doe
dat niet, ge zult hel u beklagen. Antw. Of ik. Hij zal het

kwalijk nemen. Antw. Of hij. Ik zal het u doen bezuren.

Antw. Of ge.

— Ofzoo goed, omtrent, bijkans, 't schilt weinig, fr. ou
peu s'en faiit. Hoe laat is het nu? negen of zoo goed.

Daar zijn honderd frank of zoo goed. Het is eeue uur of zoo

goed van hier. Dat stuk laken is dertig ellen lang of zoo

goed. Hij heeft al zijne studien gedaau of zoo goed. Hij is

zot of zoo goed.

— Voor als ofdunm comparatieve weiidingen gebruiken

wij meest of. Er was niets anders te bianden ot stroo en

't was nog nat. Het rookt er al meer of dat hel brandt. Hij
" kan zoo zeere loopen of een peerd. Zoo leelijk ol een beer.

Het is alzoo ounoozel of dat het groot is. Hij is zoo noodig

in bed of zwijnevleesch in 't zout. Het is beter vroeg

gekiopenofte laat geloopen. Het is beter sterk geblazen

of dc kaken verbraud. Het is beter een luis in den

pot i)f geen vet. Het is beter aan t jden ge/orgd of te

late beklaagd. Niet fijner of de menschen : ze gaan de

apen te boven. Het is beter waar 't slijk aan de schoe'n

hangt, of waar 't brood aan 't mes bangt (d . i . er is meer

weeUte in eene vette en vruchtbare streek, dan in eene

magere die meest roggekoorn voortbrengt : roggebrood

kleeft aan 't mes, tarwebrood niet). « Die dicke tcngheu

hebben, ne spreken niet soe claer ofte die dinne tonghe

hebben. » (J. Yperman.) — Men zegt ook Os.

— Dat ik of gij ware (met het accent op gij), indien ik

ware gelijk gij, ware ik in uwe plaats, fr. si fe'tais que de

vous, si fe'tais a voire place. Dat ik of gij ware, 'k zou

dat anders doen. Dat ik of de koning ware, ik dankte dien

minister af. Dat ik of gij ware,"ik ging er naar toe. Dat ik

ware of uw broeder, ik zou wederkeeren.

— Of wordt dikwijls weggelaten in deze en dergelijke

zegswijzen •..twee drie mensciien ; dric vier dagen; vijf zes

weken ; zesse seven achtfrank; enz.

Soo te Sperbers aengekomen,

Hebben sy terstond vernomen

Of 'er ergens op dat pas

Voor Tjf zesse plaetse was

.

Die frausche knechten

. . . met een duyst vyf ses

Geven 't dorp wel eene les.

(Vaelande.)

(Id.)
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—OF, z. Dnn-, Wan-.

OFFATTING, in. Zie afif.ting.

OFFERANDEPATEEL, o. Een pateel, gemeenhjli

van kopei en met kunstige sieraden, dat in de kerken dienl

oni de penningen te ontvangen van dezen die, binst de Mis,

tci, offer qaan.

OFFERDAG, m. Dag op welken men ondcr dc mis

ten olVoi gaat.

— In 'l be^onder Elkeen van de drie zondagen die vol-

gen na dc pleclitige uitvanrt van eenen ovcrledene, en

waaiop men onder de hoogmis ten offer gaat. De offcr-

daj;cn worden 00k Genachten genaamd.

OFFERMIS (wvl. -MESSEl, v. Eene Mis waaronder

men ten nfl'cr gaat. Eene oflermis wordt altijd gedaan voor

do /.iflnist van eenen overledene.

OFFETING, m. Zie AFFETING.

OFT, OFTE, voegw. Hetzelfde als Of. Men vindt het

gcdnrig l)ij onzc vorige schrijvers, en hoort het nog dage-

lijks bij het voile. Ik ga eens zien oft liij thuis is. Vader

ofte moeder. Eene aalmoes geven ofte wel een kruisgebed

lezen.

— Dit ofte, even als nochte en cnde, maakt de wendin-

gen sleepachtig, en moet maar gebezigd worden als men er

op steunen wilt om een gedacht beter uit te drukken, b. v.

Hot Evangelie zegt niet of wij moeten waken ofte hidden,

maar 't zegt dat wij moeten waken ende bidden,

— « Het woordeken ofte word gebruykt als men twee

saeken noemt van de welke men twyfelt aen welke van

twee men sicli houdeu moet : het schip- is in de haven, ofte

het Ugt 'er voor. Als in dit geval of staet, het is verkort

voor ofte. Daer is een ander woordeke of waer voor men
iiooyt mag ofte stellen ; dat is als men iet in onsekerheyd

trekt : b. v. IVie weet of het ooyt geschied is? Men twyfelt

ofhetkansijn. Die in sullie gf.vallen n/Vt- stelt, mist groo-

telyks. » (Vaclande.)

OGGE, v. Zie HOGGE.

"OIRBOOR, bij De Buck, zie ookhook.

OJE, samengetrokken uit Os je of Of je d i. als ^i/:

zie OK en OS. Ik zal dat geven, oje komt (als gij komt).

^OJEVAL, o. Brugschc uitspraak van Ilaaicvel, Huai-

vel (zie A en I/.

OJIEF, o. (m. bij Weil, die Ojiefen Odief spelt). Bij

sehrijiiw., enz. Eene lijst gedeeltelijk bol en gedeeltelijk hoi,

fr. CYinaiu: —
• Hoewel dit woord in de uitspraak klinkt

gelijk fr. ogive, is de beteekenis nogtans geheel anders

.

OK, zie CSK.

OKE, hijw. te Brugge en elders dagelijks gebruikt voor

i-Jok, fr. aussi. Ga.-st je oke mee? Hij zegt het oke. Niet

aleen rijl; en geleerd, m.aar oke zeer deugdzaam.

OKELAAR, EUKELARE, m. Okkeinootboom, fr.

neyer. Kil, Okelcr.

— .\ll. Okelaren, fr. de noyer. Okclaren hout.

*OKELER, bij Kil
.
, zie oicelaar.

. OKER, m, Okernootboom, fr. noyer. De noten afslaan

van eenen oker. Een groote oker.

— OKEREN, adj. Van den okkernootboom. Okeren hout.

OKEREN, okerde, geokerd, b. w. Met okergeel ver-

wcn, fr. badigeonner en janne. Eenen inuur okeren. —
All . Okering, Okerscl.

OKERNEUTE, v. Okkernoot, akernoot. Okerneuten

plooschen. 1 Haghclsteenen ghelyck okerneuten. » (N. Des-

pars.)

OKERSBL, o. Okerverw. Okersel maken cm een huis

te vcrwen. Het okersel valf afvan den muur.

OKKE, V. Bij mulders. Zie nokke.

OKKE, V. Knoop. Zie HOKKE.

OKKEMUILEN, b. w. Zie hokkemuilen.

OKSELlE, V. (doch m. bij Kramers), fr. aisselle.

OKSELBALK(E, m. Bij mulders. De okselbalken

van eenen houtcn windmolen zijn schooren die de molen-

stank steunen en rechthouden. Zij verschillen van de schoor-

b:ilkcn of mcesterbnlken slechts hicrin dat zij korter zijn.

OKSELBAND, m. Zie MicEsiERiiANn.

— OL, z. Mier-, Katr-.

—OLF, z. Deurend-. Vgl. —Ar, —al, enz.

OLIE, v., U.hiiile.

— T/et is eene olie, zegt men van lets dat oven'loedig

wcl is en veel voldoening verschaft. Wij hebben daar ge-

schaverdijnd op dat glad en uitgestrekte ijsveld : het was

eene olie. Het is eene olie, zulk eene wandeling in het

groeiende en Ijloeiende akkerveld, als het weder holder is

en de vogeltjes fluiten. o Hoe schoon was die redevoering,

het was eene olie. — Men zegt ook het is eene zee ! Het is

eene benedictie ! Het is eene melodij

!

— De olie komt altij'd boven, zegt men, bij gelijkenis,

sprekende van de waarheid die altijd eindigt met te zege-

pralen,

—OLIE, z. Bloemkens-, I-.ak-, Lijf-, Lijs-, Nader-,

Nater-, Ol'ctte-, Pijlsteert-, Rondzaad-, Spijker-, Stand-,

Visch-.

OLIEBAAI, m. Bij schippers. Een waterdicht boven-

kleed van beteerd ofbeolied lijnwaad of katoen. Den olie-

baai aantrekken boven 't vuiltje tegen den regen. De

mouwen van den oliebaai.

OLIEBLOEM (wvl. olieblom.me, zie oe), v., zonder

mv. Het gebeurt dikwijls dat er in het rijpe koolzaad vele

korreltjes zijn die openbersten van dikte zoodat er de bloem

\M\ uitpuilt ; dezeuitpuilende bloem heet men Olieblomme.

De olieblomme in 't koolzaad wordt aanzien als een teeken

dat cr vccl olie van komcn zal. Er is veel olieblomme in

dat koolzaad.

OLIEBLOK , m. Bij olieslagcrs. De persbak waar het

gebroken zaad in de stampzakken zoodanig gedrukt wordt

tusschen de jachtijzers, dat er de olie van uitzijpelt.

— Kil. geeft aan CHie-block den zin van Heye, piliim

ntidnui.

OLIEBOON,v. Slechlc kaffiboon die aan den kaffi

kwaden geur en kwaden .smaak geeft. De kafS is slecht : er

is eene olieboonc in. De kalll is geheel bedorveii van die

olieboone. Zou dc olieboonc gecne onrijpe kafliboone zijn?

— Vgl. Olienoot.

OLIEBROOD, o. Fijngemalene lijnkoeken, anders

ook Lijnzaadnieel en Koekpoeder geheeten. Oliebrood is
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wintervoeclsel voor de lioeien. Vecl oliebrood aan de kneieji

geven. Het oliebrood wordt met gesneden rapeii in waler

gemengeld.

— Het Ib/nzaad schiet zijn oliebrood, zegt men als hot

begint to Iwdeivcn.

OLIEKOBBE, v. Zie oliekoppel, m.

OLIEKOEK (wvl. -KOUKE, zie ou\ m. Eeii bol deeg,

van een vukstje groot, gemeenlijk met rozijnen gekneed, in

olijfolie gcbakken. Oliekoeken eten. — Vgl. Reuzelkoek.

OLIEKOEKHUIS, v. Een huis waar men oliekoeken

bakt en veikm.ijt. Hij /it weeial m 't oliekoekhuis. Als gij

voorbij 't oliclcoekhuis gaat, breug eenige oliekoeken nice.

OLIEKOPPEL, m., OLIEKOBBE, v. Sooit van

groote spinnekop, met een gespikkeld vel eneenesoort van

kruisje op den rug, in de fr. wetenschap epeire diadhne. De
oliekoppels spinuen hunne netten tusschen de boomen en

de bloemen in de hoven. Dus genaamd omdat men ze op
olie steekt waariu zij vertiren ; welke olie dan gebrnikt

wordt bij 't volk om kwetsuren te genezen.

OLIENOOT, OLIENEUTE, v. Slechte okkemoot
of beuknoot, die eenen bitteren smaak heeft. Do note die gij

niij gegeven hebt was juist eene olienote. Olienoten zijn

geen looze noten.

— Zou olieboone en olienote, te Bnigge gebruikt, geene

samensmelting zijn van oolijke boons, oolijke note, zoo men
el.Hers zegt? Zie OOLIJK.

OLIEPLEK(KE, v. Olievlek, fi. tadir d-h„il,-. Olie-

plekkf-n in den vioer. Eene olieplek in een kleed.

OLIEPRULLE.v. Oliepulle, oliela-uik.— Zie prulle.

OLIESTAMPER, m. Oliesla^er, fr. huilier.

OLIETTE, OLIETE, v., klemt. op et. Socrt van

heul of maankop die veel op de akkers gekweekt wordt,

papaver somniferum L., Ir. oiillette, pavoi. De witte bloe-

men van de oliette, Oliette zaaien.

— OLiETTE-or.lE, OLlfixOLlE, V. Olie van papaver, fr.

huile d'willettc.

OLIEZUIPER (wvl. -ZUPER, zie ui), m. Dikke

avondvlinder dien men meest vindt op de popelierboomen,

anders 00k Uilgeheeten.

OLIFANT, m., klemt. op 0. Een van de namen die

men geeft aan den zonnekever, fr. coccinelle, torttie, vac/te

a Dial, bete du bon Dieu.

— In het ]Vdb. der Nederl. Taal\% Olifant of Olifantje

de benanjing van eene soort van avondvlinders , en 00k de

naara van den snuitkever, 1. curculio.

OLIFLAMME, OLIVLAMME, v. Hetzelfde als

fr. oriflamme, naam van de fransche krijgsvaan voordezeu.

De vorm oliflammc staat liicr en daar in Despars cronijcke

van Vlaenderen ; maar het volk zegt olivlamme, sprekende

van de vroegere invallen der Franschen in ons land, vooral

van deze van Peetje quatorze (Lodewijk XIV).

OLIJFKOEK (wvl. oliifkouke), m. Soort van peper-

koek dien de kraamvrouwen meest eten.

OLIJNE (wvl. oline, zie Ij), v. Bij keersgieters, enz.

Een van de bcstanddeelen van roet of ongel, fr. elai'ne,

oleine. Als het roet met zwavelzuur (acide stil/icriqiic) ge-

smolten is, wordt het in eene prcsse gedwougen, en de ohe

die er uit vloeit is olijue, terwijl liet overigc stearine is. De
"lijne wordt gebruikt om wielen te sraoutec, enz.

OLIPOLIKOORNDIEF. m., klemt. op o, po en
hoorn. Zonneke\er, kapoentje, olifantje, U. coccinelle.

Olipoli-koorndicf

Vliegt uit naar zijn lief, ,

zeggen de jongens die dit beestje op den top van lumneji
vingcr stcllen, vanwaar het opvliegt recht naar du zou.

OLIVLAMME, v. Zie oliflamme.

OLKAAN, ALKAAN, m., ook OLKANE, AL-
KANE, v. Het/elfdeals Orkaan, fr. oura^an, weatindisch
hurracan, zegt R. d. H., in, bl. 83. . Een schip, te middeu
in zee, overvallen van den olkaan, zoo de Vlamingen zeg-

gen. » (G. Gez.)

OLM, m. Olmboom, fr. orme.

— IVilde olm, eene houtachtige plant met witte geurige
bioemtrossen en met bladeren lijk de olmboom, ook I^ijsor-

Ijoom, fr. ulmaire, reine des pre's.

— Zachte olm, ijpenboom, fr. ipreati.

— Afl. Olmen (wvh ook Olmi, zie -en), adj. Van r.lm.

Olmen hout. Een olmen boog.

—OLM, z. Tronk-.

OLM, m. Hetzelfde als Molm, fr. vermoulure, Kil. 1.

caries. Die balk begint van den olm te weten. « Timmcr-
man, en hebde noyt voor goed hout gebruykt hetgene dat

bedorven was, ofte op synen tydt niet gekapt.' En hebde

niet genomen hout dat spekachtig ofte spattig was, daer

den witten ofic rooden ol?n in was, dat ontsteken ofte vier-

achtig was, en vervolgens niet lank hebben stand gehou-

den? -> (F. Vanden Weive.)
— Kramers, in zijn bijvoegsel Fr.-HolL, veitaalt fr.

abreiivoir door Olm, inwatering, inwendig gebrek van

eenen boom.
— In Brab. is Olm « een wormken, maaiken of dierken

dat in 't graan zit, b. v. den olm zit in ons graan. > (Alg.

VI. Idiot.)

OLMENDOLLE, bijw. Zie almendalle.

OLS, voegw. Zie AS, voegw.

OLSANNE, OLSANS, bijw. Zie alsan.

OM, V. Horn, haam, b.jarret.

OM, voorz. en bijw., zie omme.
— Het gebruik van om in den ziu van rond (fr. aiitour

de), is zeer gemeen bij de Hollanders, maar schier niet

gekend bij de West-Vlamingen, die in de plaats rond

zeggen; b. v. Eenen doek om (rond) het hoofd doen. Er is

eene haag om (rond) dezen akker. De riviorloopt om (rond)

de stad. Hij wandelde om (rond) de kerk. Er stondeu

Iwintig soldaten om (rond) hem. Reizen om (rond) dea

aardbol. Dat gebeurde om (rond) den middag. Ik zal om
Pinksteren (rond Sinlcsen) vertrekken. Hij is om (rond) de

zeventig jaar. Breng het glaasje nog eens om (rond). In

eenen bosch omdolen (ronddolen). Eene kudde ilen berg

oniurijven (ronddrijven). Het glas laten omgaan (rondgaan).

Aan tafel eenen schotel omgeven (tondgevcn). Den sleutel

tweemaal om.lraaien (ronddraateii). Hij loopt in de stad om
(rond). Gelijk ecu blinde in het donker omtast (rondtast).

lemand in dc stad omvoeren (roudvoeren). De omwonende
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(rondwcuncnde) mcnschen. Een vaandel omzwaaien (rond-

z\v;iaien); enz., cnz.

— In plaats van le, fr. <i, tusschea zekere adjectiefs en

eenen infinilief, zeggen wij dikwijls om. Dat is hard om
liooien. Moeielijk om krijgcn. Gemakkelijk om zeggen. Een
last zwaar oni dragen. « Onmoghelijc om doen. » (Tli. van

Herentals). Schoon om zien. Goed om eten. Bitter oni

drinken. Een bock gcvaarlijk om lezen. Het was droef om
/ien hoe de hagel gcheel den oest verpletterd had.

— Voor fiitft ti\ met om ic^ zeggen wij ook niet om. Dat

is niet cm verdragen. « De gratie Godts is als eenen rauer

oft veste, niet om vcrwinnen. » (J. David, s. j.) « Als eick

d'lestc wilt liouden, ten is niet om stremmen oft gheneseu. >

(Id.) « Ten is niet om schrijven. » (B. Gheysen.) « Van al

desenuwen weldaden, die niet om tellen en zijn, bedanc ik

u. » (Th. van Herentals.) « Och ick ben sob vervaert dat

niet om zegghen en is. » (C. Vrancx.J « De menschen en

hebben nu gheen redenen meer om claghen dat het paradijs

deur Adam en Eva is verloren gheweest. » (Id.)

— Men zegt om zien, om hooren, om voelen, enz., in den

zin van fr. a ne juger que par la iitte, I'oiei'e, le touclur,

enz. Die mensch, om zien, is kloek en gezond ; men zegt

nogtans dat hij flauw en ziek is. Om hooren, hij hedft alle

boeken gelezen. Die jenever, om sraaken, is met peper ver-

mengd. Om rieken, er is muskus in huis.

— Om sterven of om gaan liggcn, stervende zijn, ti'.

'• mourant. Hoe is het met dien zieke nur hij lag om
^.can, als ik van daar kwam. « Die nu o?« sterven light. »

(J. David, s. j.)

-^ Om mi/n best zoo ik best meen, fr. si je ne me
trompe; ook Naar mi/n best, zie onder BEST.

— Om zeggens, om zoo te zeggen, fr. pour ainsi dire.

Ik heb op die reize veel geld verteerd, en er, om zeggens,

geen genot voor gebad. Hij is zoo spaarzaam dat hij om
zeggens armoede lijdt. « Meermalen per week hield die

lecrling zich afwezig, ja was nicer op straat dan in de school,

by zoo ver dat hy, sedert dat zyn vader den ouderen broader

Jan had afgctrokken, 07a zeggens nooit meer te voorschyn

kwam. »
(***) « Die anders, omt segghens, ontallijck waren. >

(J. David, s. j.)

— In wendingen als schrccuwen om de keel te schenrcn,

/'(•« om debecnen te breken, eten oi drinken om te ber-

:• II, enz. heeft ons om, even als fr. a, de beteekenis van

genoegzaam om, op het piirU van, fr, snj/lsammentpour,

allpoint de. Dus ook zegt men hy was om te sterven, d. i.

zoo slccht, zoo verschrikt, enz. dat hij op het punt was van

te sterven. De koe staat om te berslen (t. w. van te veel

geOlen te hebben).

— Om en I'oor zijn dikwijls gevolgd van een comple-

!it dat afhangt van een onderdrukt werkwoord, b. v.

:ji:ie druiven zijn om aan tafel, (versia daarby, geeten te

worden). Dal is een krachtig middel voor in ziekten, {versta

daarby, gebruikl te worden). Een licht kleed ora des zoniers

1
1 een zwaar om des winters, (versta daarby, te dragen).

.\Iacr in de Sterre-straet de lampen over-duyster

V'ersonden op den muer ter nauwer nood wat luyster.

Dit syn, sey mynen maet, Lanteirnen om by daege.

(Vaelande.)

— Om dood, met alle geweld. Werken ora dood. Hij Hep

om dood, uit vrees van le laal te komen. Hij riep om dood.

Wat moesten zij zich spoedcn ! het was om dood.

— Om 'swille, om dies wil. Hij mag niet medereizen,

om 's wille van zijnea vador. Hij lioorde 't niet, om 's wille

dat hij dciof is.

Moord!,Kareltje is epakt.

En w^rom is Karellje epakt ?

Om 's wille van ccn hocpcltje.

En 't had e karrewiel cstolen.

— Het Alg. /v. Jdiot. stipt aan dat men in Braband
dikwijls om zegt in plaats van on. In 't land van Aalst is

dit algemeen : omtzeggen, ommogelyk, enz. N. Despars,

M. Lainbrecht, enz. schrijven ook alzoo, b. v. omgheschaet

ende umgeschent, omthouden, onitslaen, ombestiert, ombo
kent, enz. Te Brugge en elders hoort men omklee'n (onl-

kleeden), omsteken (ontsteken), omzag (ontzag), enz.

—OM, z. Alomend-, Aloment-, Al om ende-, Geer-,

Gt;re-, Gerre-, Her-, Juits-, Later-, Roer-, Rond-, Ronds-.

Vgl. O.NUIE.

OMBE, loco Onime, zie B.

OMBEERBN (wvl. ommebeeren, zie ojime), beerde

om, omgebeerd, b. w. Met den beerplocg omrijden, Eene

klaverij onibeeren.

OMBERDELEN (wvl. omberrelen), omberdelde,

omberdthl, h. w. Rondoin met berdels of planken beslaan.

Een ] erk oniberdelen.

OMDAT, voSgw., dikwijls gebezigd voor Opdat, fr.

a_fin que. Ik zeg het 11 omdal ge niet zoudet bedrogen zijn.

Ga tijdig voort, omdat ge niet zoudet te laat komen. Bidt

omdat ge moget zalig worden. Ik heb alles gedaan omdat

hij zou komen. « Sijneu sone sont omdat sij hem souden

ontsien ». (A. Deboeye, s. j .)

En om dat hem suUe I'liveu,

So ghebieden wi in dit scriven,

Dat hy vrilike lioude ditte, enz.

(M. Stoke.)

— Het IVdb. der Nederl. Taal geeft daar nog andere

voorbeelden van, ad v. omdat.

OMDOEN (wvl. OMMEDOEN, zie omjie), deed om,

omgedaan, b. w. Bij landb. Eenen akker, waar eene note

gestaan heeft, uiet den ploeg of de spade omwerken om er

eene andere vrucht in te zaaien of te planten. Eene klaverij,

een stoppel omdoen. Is dat stuk land al omgedaan ?

—OMDOM, z. Schijfert-, Schijvert-.

OMDRAAIEN (wvl. ommedr.\aien, zie omme),
draaide of droci om, omgedraaid, b. w. leraand oniver

werpen in den groad. Als ge niet ophoudt mij te tergen, ik

ga u eenen kter omdraaien.

— o. \v. Eenen slag krijgen dat men er omver van valt.

Ik gaf hem eene va:.g dat hij omJraaide.

— b. w. Een hiiis omdraaien, zie OMKEEREX.

OMDRUMMEN (wvl. om.meur-, zie omxie), driimde

om, omgedrnmd, b. w. Al drummende omver drijven. Het
volk drumde de omheining oni . Zie DRUitxtEN

.

OMEERDEN (wvl. o.mme-eerden), eerdde om, om-
gei-'erd, b. w., zware ee. Omplocgen, oniakkeren. Eenen
akker onie<:rdcii. « Een slick landts met lijnsaedt besaeydt

dwelck niet voort en quam ; oversulcx sy was vanden zin

om haer landtomme te cerden om daer raepsaedl te zaeyen ».

C. Vrancx.) — Ook Omeren, Omeeren. Zie eerbex.
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OMEEREN, b. w. Zi! omeerden.

OMEINDEN (wvl. oii-ENDEN), omeindde, orneind,

b. w. Verrichten, uitvoeren, afmaken, voUrekkcn, sprek.

van lets dal moeite vraagt. De oude man moest het

alecn omeinden (al doen wat cr in huis te doen was); do

andeicn lagen ziek. De winkelier gaat daar iets aan dathij

moeilijk zal kunncn omeinden. Ik heb verstand noch moed
genoeg om zulke eene onderneming te omeinden. God zij

gedankl : dat is gelukkiglijk onieind. — Ook Omeindi^'cn

(wvl. Onicridigen).

OMEINDIGEN, b. w. Zie oMEiNr)''N.

OMENDOM, bijw. Ovcral. Zie aix>mendom.

A I zyn 't niet dan blancke berghen

Oin end' omme die gliy sict. .

.

(L. Vossius )

OMEREN, b. w. Zie omeerden.

OMGAAN (wvl. om.megaan, zie omme), ^ng ofgong

oiii, heb oiiii^tgaan, o. w. met voor, Uit den weg gaan,

zwichten, wijken, onderdoen, fr. ce'der a. Een sterke kerel

ilie voor niemand omgaat. Hoe rijk hij is moet hij voor mij

nog omgaan. Die kunstenaar, die ambaclitsman moet vooi

niemand omgaan. < Die willen doen met de groote en han-

delcn al of ze voor niemand en mocsten ominegaen ».

(C. Duvillers.)

— Veel gebrnikt.

OMGAANS, bijw. Omtrent. Hij is omgaans genezen

Dat is omgaans een uur van hier. « Eenen steen die omme-

gaeif: aclit duimca lanck ende vijf duimen breedt was. »

(C. ViancN.) — Vgl. Doorgaans.

OMHEBBEN (wvl. omme-ein, zie omme en ein),

had om, omgeliod, b. w. Neergeveld hebben. Na lang

graven en houwen, heeft hij den boom toch omme.

OMHELLEN, helde om, omgchcld (vi\\. ommehel-

I,EN, he/de omme, ommegeheld), b. w. Ombuigen, schuin

nederbuigen. Eene ton, een vat omhellen om er het vocht

uit te latcn vloeien.

OMKEER (wvl. ook ommekeer, zie omme), m. De
draai of krointe van eene straat of waterloop. Ik ontnoette

hem in den omkeer van de straat, fr. mt loitrnaiit de la rite.

OMKEEREN (wvl. ommekeeren, zie omme), keerde

om, hen omgekcerd, b. w., fr. tozirner.

— Zijne hand voor iets niet omkeeren, zich volstrekt

onverscliillig Iiouden nopens eene zaak. Hij doe wat hij

wil, ik keer er mijn hand nie voor om.
— Ee?i gebouw, een koornschelf (of zoo iets dat in den

draai eener straat staat) omkeeren, langs daar rondheen

zijne ricliting nemen. Om van hier naar de kerk te gaan,

volg dezen weg eene halve uur verre, keer dan het

kasteelken om dat gij op uwe rechter hand zult vinden, en

gij loopt reclil op de kerk.

OMKINTEREN (wvl. ommek-), b. en o. w. Hetzelfde

als Omkenteren, Dnikantelen, in de Wdb., d. i. omkeeren,

omklaaien. De steel kinterde omme. Pas op, of ge gaat

ommekinteren. Ge meugt het kind niet ommekinteren. —
Meest gebniikt te Oostende.

OMKLAAIEN (wvl. ommeklaaien, zie omme),

klaaide om, ben omgeklaaid, o. w, Omkeeren, omvallen.

Ilij klaaide om in den gracht. De lading van den wagen is

i.mgeklaaid. — ZielCLAAiEN.

OMKOMEN (wvl. OMMEKOMMEN, zie omme en

KOMEx), kioam om, ben omgekomen, o. w. Ten einde

komen, afloopen, vergaan, fr. se terminer, finir. Ik heb

het wcl gepeisd dat het alzoo zou omgekomen hebben. Het
is te zien hoe 't zal omkomen. Is de zaak niet oragekumcn

gelijk ik voorzeid had?
— Als 't al omkomt, op 't einde van de zaak, fr. finale-

meat, en de'finitive. Hij maakt veel beslag van zijne geleerd-

hei<l, en, als 't al omkomt, hij kan zijnen naani niet schrij-

ven. Hij wekte iedereen op om in die onderneming mcde te

werken, en, als 't al omkwam, hij deed zelve niet. Ik ver-

wadute mij aan eene kostelijke schenkagie, maar als 't al

oinkw-am, ik kreeg een pennemes. « Ende, alsl al om comt,

hy maeckt datler sulcke met minder bereydtschap gaen. »

( J. David, s. j.) « Alsi al om compt soo sullent maer vies-

vasen ende pronselinghen ende kinderwere wesen. « (A.

Adriaensens.)

OMKRUIPEREN |wvl. ommekruperen, zie omme
en U[), kniiperde om, omgekruiperd, b. w. Bij landb. Schij-

velen, met den beerploeg omwerken. De hommclbakken
omkruiperen.Ga enkruiper dat land om.— Zie kruiperen.

OMLAAIEN, omlaaide, omlaaid, b. w. Met vlammen
"niringen. De brand omlaaide den toren. «Zy zijn omlaeyt

riet 't vicr. » (J. de Harduyn.) — Zie laaien. .

OMLAPPEN (wvl. ommelappen), lapte om, omge-

lapt, b. w. Met eenen lap of slag omweipen. lemand

omlappen.

— (Dok Omver lappen. * Seyde datse waeren in Enghe-

lant half Papisten om datse daer de kercken hadden laeten

slaen, maer datse in Schotland volcoraentlijck gerefonneerl

waeren om datse alle hunne kercken hadden om verre

gclapt. » (R. Versteganus.)

OMLEEG(E, bijw. Hetzelfde als hoU. Omlaag, naar

beueden.

OMLEG, m. Bij kleermakers. De omgevouwen leant

van een klecd op de borst, anders ook Baverooze genaamd,

fr. re7*ers d'un habit,

OMLEGGEN (wvl. ommeleggen, zie omme), lei(de

om, omgeleid, b. w. O.iikeeren en nederleggen langs den

grond. Men moet de wijnflesschen in den kelder omleggen-

De wind en de regen hebben het vlas op den akker omge-

leid.

— lemand omleggen, hem omver werpen, niet uit wrok

of gramschap, maar om zijne macht te doen blijken of om
te spelen. Kunt gij mij omleggen? Zij worstelden om elk-

ander om te leggen.

OMLOOP (wvl. ommeloop, zie ommej, m. Kaafkleed,

schouwklced. Een katoeneu omloop. Een gepijpte omloop.

OMLOOPER (wvl. ommeloopeu, zie omme), m.

Register waariu al de landen en gronden van eene gemeente

of provircie vermeld staan met hunr.e ligging, hunne uitge-

strektheid en de namen der eigenaars. Eertijds gebniikte het

staatsbestuur de omloopers om de zettingen en poonlingen

te b epalcn ; nu bezigt men daarvoor het cadaster. De omloo-

pers waren geniaakt door gezworene landmeters. De omloo-

pers van de Wateringen in Vlaanderen.

— Niet te verwarren met den Ligger ; want l° de Om-
looper behelst al de gronden van eene gemeente, gewest of

kan ton ; terwijl de Ligger enkel die landen behelst die, hier

en daar gelegen, eenen enkelen eigendom uitmalien van
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ocnc kcrk, von ecu arinbestuur, cnz. 2" Daarciibo\*en JiciU

(le Ligger nog als Ontvangstboek waarin men ziet hoeveel

icder grond verpacht is, en waneer de betalingen geschied

zijn.

OMME, liet/.c]fdc als Osme, zio osMK.

OMM£, voor/,. en bijw. In plaats van om zeggen wij

online I in de sainengestelde woorden waar de klemtoon

op om valt, b. v. ommedraaien, ommegang, ommeweg, om-

mekijken, ommeslr.an, ommespitten, enz. 2° Achtertv,

tiaat-y waar^ kier^ nieverSy ievcrs^ I'oitd^ enz. Gij liegt er

omme. Hij zegt het daaromme. Waaromnie doet yij dat?

irij geeft nievers omme. Rondommc de stad.

— -Maar wij zeggen om I" in alle samenstellingen waarin

0111 geenen klemtoon voert, of onscheidbaar is, b. v. om-

helzen, omgrenzen, omstralen, omvamen, enz. 2" waneer

om gevolgd is van een complement, b. v. oiu die reden ; om
geld spelen ; om u te overtuigen ; enz.

—OMME, z. Alment-, Rond-, Rends- ; Vgl. ocik -OM.

OMMEGAENS, bij C. Vrancx, zie o.M(;.\.\ns.

OMMEGANG, m. — Den Briigsclirii oiniiiegoinf

(iocii, ei 11 ^pel: /ie onder HAVER.

—OMMEGANG, z. PeperboUen-, Toebak-.

OMMERS (uitspr. ommes, zie RS), bijw. Hetzelfde als

Inimers. Hij is nmmers vertrokken, fr. il est birn parti,

n'est-ce pas? Ommers het is waar? Gij zult dal tlocn,

ommers? fr. tu leferas, n'est-cepas? Hij heeft het omnicrs

gezeid. Hij is ommers nog niet vertrokken. Dit is nii om-

mers al lang gebeurd. « Die volghe Christum na, in omiiiri's

tsavonts ende smorghens syn hert met Godt te becomme-

ren. » (A. Adriaensens.) « Maer moet het ommers zyn. »

(L. Vossius.)« Wei myn heer, seydeu de boeren, als het

ommers SCO sijn moet, wy weten dan raet. -> (R. Verstega-

nus.) < Antekerst sal van joncx, ommers van dat hy comcn
sal tot zynen verstande, van den boosen gheest ghereghicrt

wesen. » (^l. Lambrecht.) « De coninghen conuen de men-

schen het leven niet gheven, ommets de ghene die doot

zyn. » (Id.) « Hera ghelatende al oft hy kersten geweest

hadde, oft ommers goetionstich den kerstenen. » (Id.) « De
nydigheyt soeckt d'alderbeste dinghen te verderven, olt

ommers te verdnicken en te verduysteren.
» (J. David, s. j.)— Men vindt het ook in den zin van Althans, fr. itii

moins. « Hope door godts ghenadigheyl dat sc doch met de

catholycken moghen leven, ommers ten aldciquaetsteu met
een nateurlijk leven, als een ander doende, ghelyck sy souden
widen dat men hemlieder dcde, ommers ick liope in Godt
almachtigh datter sommighe in wetten sijn die alsoo doen
sullen ». (Z. V. Male.)

— Voor ommes hoort men ook ommos; ja te Thielt slelt

men den klemt. op de tweede greep ommos (dat men zelfs

vcrkort tot •nos)\aA<;n zin van niet waar, fr. n'est-ce pas?
Ommos, hij heeit het gezeid ? Mos, ge gaat niorgen verirek-

kcn ? Ge gaat meedoen, mos?

OMMOETEN (wvl. ommemoeten, zie o.m.me), mocst
• 01. heh oiiigemoeten, o. w. Moeten uit den wcg gaan,
moeten wijken of zwichtan. Die kunstenaar moet voor nii--

mand om.

— Moeten geveld worden. Al die boomcn moeten voot

den winter om ; in het voorjaar, plant ik er andere in dc
plaats.

OMNEDER, OMNEER, bijw. Omleege, naar bene-

den. Kom omneer. Hij kwam van den boom omneer. De
bucht brak, en de vlieger kwam al slingerend oiimeer. De
lampte, die hoog in het Heiligdom hangt, omneer trekken.

Men hong hem op met het hoofd omneer.

OMPIJKELEN (wvl. o.M.MF.i'iKKr.F.N,) pi/Wlde om,

oiiiL;-e>v/I;elt1, I). \v. ( jmkeeren, omkappen met de pijkhou-

weelc. Een stceiiacliligen grond ompiJKelen. VSvt plJKEr.EN.

OMPLOEVEN (wvl. o.vimeplouven, zicou). ploefde

om, oniireplvefd, b. w. Omploegeu, omakkeren.

OMPLOOIEN (wvl. ommei'I-OOIEn), ploui,L- om, om-

geplooid, b. w. OinSuigen, fr. recourber. E'en boord van

eene koperen plaat ompl-^oien. Het einde van eene ijzeren

spil omplooien, om er eenen haak van te maken.

OMRIJDEN ( wvl. o.mmerien, zie omme en -ten), b.

w. Bij landb. De bovenkorst van eenen akker met den

ploeg scheuren en breken, onibeeren, slooven. Een stop-

pelveld omrijden, fr. dcchaiimer. Een akker, die slechts

omgereden is, wortit dan later voor goed geploegd om te

planten of le zaaien.

OMROERTE (wvl. o.mmeroerte), v. Dmroer, om-

roering.

— Omwenleling, revolutie. Eenen afkeer hebben van

oniroerten.

OMSCHXER, o. Zie haamschier.

OMSCHINGEN (wvl. omschiingen, zie iNii), om-
scliang en omschong, omsc/ioiigen, b. w. Omstralen, met

glans omringen, fr. environiicr de htmierr, luire aiitour.

Van licht omschongen.

— De \Voor<lenb. geven ilaar Omschijnen voor. Doch

zie SCHINGEiN.

OMSLAAN (wvl. OM.MESLAAN, zie o^Vsk), sUeg of

sloeirom, oiiiJes/ageii. h. w. Achter een gebouw of zoo lets,

dat aan den draai van eene straat staat, inkeeren, fr. tonrner

line maison, enz. Volg deze straat lot aan den kuok, sla daar

links Az herberg oin, en ga dan altijd voort rechtuit. Hij

nviste den weg omdat hij het eerste huis, in plaats van het

tweed-; omgeslegen had, — Ook Omkeeren.

— Den voet omslaan, hem verpijnen of verwringen door

eenen scheeven Ired, fr. se fouler le pied, se doniier icne

cntorse au pied. Ik heb mijneu voot omgeslegen.

— o. w. Zwikken. Laat het kindje niet omslaan, fr.

n'i'reintez pas I'enfant. Mijn voet sloeg om, is omgeslegen.

OMSLOOVEN (wvl. 0MMESI.00VEN), sloofde om,

oiiigesloofd, b. w. Bij landb. De bovenkorst van eenen

akker, wiur eene vrucht gestaau heeft, met eenen beerploeg

scheuren en breken, lichtjes omploegen. Eenen strobbel,

een stoppelveld omslooven. — Zie slooven.

OMSLUNSEN, omslunste (wvl. ook omsliinstege,

zio iMi'EKi'Ecr), omsliinst, b. w. Met eene sluns of stukje

lijnwaad omwinden. Eenen gekwetslen arm omslunsen.

Hij ging met zijn zeer hoofd omslunst.

OMSTAND, ni. Zie OM.STANTENIS.

OMSTANTENIS (wvl. omstantenes.se), v. Ge-

slcldhoid, ^t.lal, toebtand, fr. situation, comlition. Hij is in

sleclite omstante:.is. Zij is in eene gczegendc omstauteuis.

Zich in eene gevaarlijke omstanteuis bevinden.
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— Omstandigheid, fr. circonstance. Eenc zaak met al

hare omstantenissen.

— Ook Omstand.« Want A'omstanden des tijdts zijn

chelijck d'ooghen der historian die den leser in den «egh
c!es wetenschaps stieren , soo ist dan dat wy ulieden hier

cfnighe omstanden des tijts voor ooghen legghen. v (L. de

} luvettere.)

OMSTIG, adj. Zie homstig.

OMTROKKEN (wvl. ommetrokken), trak oin,

omgetroiten, b. w. Hetzelfde als OmtreUken. — Zie

TKOKKEN.

OMWILLEN (wvl. OMME\WLLE.\, zie o.mme), wilde

oin
, ht'b om^e^i'i/d, o. -w. Willen omgaan, \villen "wijken of

zwichlen. De voeniian wilde met zijnen wagen niet om
V'i'.r den stoet.

OMWONEN (wvl.o^DIE^\'EUNE^J,zieOMME),a;oo7^^^l'

cm, omgewoond, b. w. Zoo lang of zoo gewelddadig een

huis bewonen dat 't bouwvallig worde. Dat huis is omge-
woond. Een huis omwonen.

OMZETTEN (wvl. ommezetten", zie omme), zelte

om, omgeset, b. w. Door vleiende beleefdheden, enz.

icniand wenden en geleiden gelijk men wilt. Gij weet hem
oin te zetten. Hij kan hem omzetten. Ge moest hem dat

vragen voor mij : ik ben zeker van het te krijgen, want gij

weet hem om te zetten.

OMZIEN (wvl. ojiiiEzlEN), zng om, omgezkn, o. w.

— .!/'« moet zien en omjnezien, zieRlJDEN.

OMZIJN (wvl. o.MnrEZllN, zie omme en ij), -ittas om,

:• h omgmueest, o. w. Omgeploegd of omgespit zijn. Dat
I :;d is om. Haast u, dat die akker om zij, mw morgen
li>.zaaid te worden.

— Geveld zijn. Die boomen zijn om, behalva drie die

ook ommoeten.

— Langer zijn, sprek. van eenen weg. Die weg is om. Ik

dcnlc dat het langs daar moet omzijn (ilat de weg langs daar

\:\\'.cr is). Laat ons langs hier gaan, het is wel een weinig

"n.. maar 't is beterc weg.

OMZOLEN(wvl. OMMEZEULEN, zie omme en zolen),

.I'olde om, omgezoold, b. w. Bij landb. Omploegen, labeu-

iti!, fr. labourer. Eenen akker omzolen. I-Iet omgezoolde
laT.d bezaaien of beplanlen.

ONBECLUECKERT, bij Rapaerl, zie onbekio
KERD.

ONBEDREVE N, ONBED RIFT, ONB E-

DRICHT, adj. Onbebouwd, tr. twn-citlth-c. Eenen akker

' iibi dricht iaten. « Gheea pachters en vermoghen haerlieder

;;liepachtc landen te Iaten onbcdreven ofte onghebruykt,

. Ite die te ghebruycken ende bedrijven in onbehoorlicke

tijden. » (Cost, van Berghen S. Winocs.)

ONBEGOED, adj. Ongegoed, die geciie gocderen

lieeft, niet rijk.

— Afl. Onbegoedheid (ongegoedheid).

ONBEKALFD. adj. Die niet bekalfd is, diegeen kalf

ihaagt. Eene onbekalfde koe. V'erkooping van bekalfdc en

onbekalfde koeien.

— Afl. OnbekalfJheid.

ONBEKLOKERD, adj. Bij Kil. is dit woord oubc-

kend, maar door onze vorige schrijvers ditwijls gebruikt

voor Onfatsoenlijk, onbetamelijk, fr. inconvenant, indecent,

grassier. « Andere locpen totten barbiere om Iaten (bloed-

laten), nier soe onbechieckert ende onbereet, dat ict niet

swijgen can, verhit, besweet.ende verarbeyt.
» (F. Rapaert.)

« Men vraechde daer ooc den voorscr ,ven Morissus wat hv
zo dicwils lotten prince te rtysene hadde, ten ware dat ijy

hemlieden alle gelijck verraden ende teeneghadere up den

vleeschbanck bringhen wilde, welcke onbeclokerde woor-

den "ende onverdraghelicke injurien hoorende,.. » (N. Des-

pars.) — Zie spit.

Een dronckaert es onbeclokert, zassaem.

Met veel onbesuustich ghetiers.

(Ed. De Dene.)

ONBEKWAMIGHEID, o. Hetzelfde als Onbe-

kwaamheid 'zie IG). «Onseo«&ihcaw;z^/;fi'/toe schrijven.

(B. Gheysen.'*

ONBELEEFDERIK, m. Onbeleefd mensch. . Ick

weet dat ick den onheleefderiek sou maecken, soo ick u by

dese wddi verghelijcken. » (A. Poirters.)

ONBEPEIZELIJK, adj. Onbedenkelijk, fr. inima-

ginnhle. iitiomi-.able. Het is onbepeizelijk hoe boos en

kwaad die roovers waren. « In onwtsprekelike ende onbe-

peynselikcn ende menichfiUdigen pinen des viers. » (Th. van

Hcrentals.)

ONBESCHAALD. adj. Die niet beschaald is (zie

BESCH Ai.Ex). Eene onbeschaalde plank.

ONBESCHEED, o.. zondermv. Hetzelfde als Onbe-

scheid, onheusche woorden, fr. paroles desobligeanlis,

blessantes. Ik heb niemand onbescheed gezeid. Ge meugt

de menschen geen onbescheed zeggen.

ONBESCHEMELD, ONBESCHEMERD, adj.

Xiet bL-bchemerd, niet vcrblind tinor den i^l.^ns, fr. non

ebloiti.

Met open ooghen, onheschcmclt, onbedroghcn.

(A. Debuck.)

ONBESTIERIG, adj. Die niet te bestieren is, onge-

dwcc, fi. itidocilr. Onbestierige kinders. Een onbe^tierig

pccrd.

Al ben icic quaet, hert-neckich, onbestierigh.

(J. de Harduyn.)

ONBESUYST, bij Kil., zie onpatjuistig.

ONBESUISTIG, adj. Zie onp.\tjuistig.

ONBETAAMD, adj. Onbetamelijk, fr. indecent, in-

eon-anant. Onbctaamde woorden.

— ONBETA.-vMDHEio, V. Omme dommenschelicheit

ende donbetaempheit vanden ontfanghen ghelde. » (I. de

Damhoudere
.

)

ONBEVLAMD, adj. Xictbevlamd, zondcr vlam.

Maer als gy voor uwen oven

Staet en siet den fellen brand

Die van onder noch van boven

Noch ter syden, niet een sier

Onbevlamt en laet van 't vier.

(P. Croon.)

ONBEWEUGELIJK, adj. Dat niet te beweugen is.

De boi.t is onbewcugclijk in dien fellen stroom. — Zie

BE^S'EUGEN.



OND - 669 OND

ONCHANCE, ONCHANS, v. Zie onsans.

OND, ONT, ONG, ONK, ONS. De korte 0, gc-

voltrd x:in /,(/, «/, no; enz. klinkt in Fr.-Vl. juist lijk onze

oif in gonif, stout, :otit, enz., d . i. gelijk de korte hoogd. 11

in ^ebiivden^ gi'funden, gespnoigen, enz.

Dus Bonte — bounte ; Gezond — gezound ; Gevonden
— gevounden

; Hond — hound ; Grond — ground ; Rond
— round ; Gesprongen — gesproungen ; Gezonken — ge-

zounken ; Geflnnker — geflounker; Bonke — bounke.

— Dit heeft 00k plaats met omp :

T>ompplpn — doumpelen; Klomp — kloump;. Loni-

paard — Inumpaard; Plompen — ploumpen, enz.

— Vgl. liet gezciiie bij rND.

ONDANKBARIG, adj. Hetzelfde als Ondankbaar

(zie ig). « De Icelijcke boosheyt der ondanckbaerighc men-

schen. » (F. de Smidt.) « Dat den ondanckbaerighen Mal-

chus was. '> (K. Pnirters.) « Verquistigh, ondanckbaerigh. »

fj. de Harduyn.) « Te beclaegen sijne ondanckbaerighe

bmsheyt. (J. Steegliius.l >; Hct vervrosen ondanckbarigh

"s menschens herte. ^ (B. Gheysen.)

ONDEFFEN, adj. In Fransch-VI. gebraikt voor

Oncffen, fr. iwgul ; I'mpnir. Die weg is ondeffen. Ondef-

fene vh.er. Een ondeffen gftal (b. v. 3, 5, ", enz.) Effen of

ondeffen, fr. pair on impnir.

ONDER, viior'., fr. sons.

— Wordt \'ccl gehruikt vnor geznmrnt/i/k, ft. ensi-mbh\

in dc volgende en dergckjke wendingen. Daar zijn iu 't ge-

vang tegenwoordig lionderd vijftig veroordeelden onder

grooteen kleene. In 't hospitaal liggen dertig zieken onder

oude en jonge. Duizend boeken onder oude en nieuwe,

onder kleene on groote. « Tot sesscnvcertich toe or.der

mans en vroniivn. » (M. Lambrecht.)

— Ondir te boven, onders te boven^ hoi over bol, 't On-

derst boven. Hij viel onder -.te boven van den trap. — In

wan, rde, ovcrhoop. Het ligt ar onder te boven. Alles

onder te b >ven gooien. — In groote berncrte en ontstelte-

nis. lie ben geheel onders te boven, van dat. schrikkelijk

nngeluk gezien te hebben. — Ook van icmand die zick is.

Hij ligt geheel onders te boven.

— Onder of boTcn, min of meer, sprek. van een getal.

Daar zijn twee hon 'erd handtookens, dric of vier onder of

boven. Dat weegt honderd pond : een vicrcndeel onder of

boven kan de zake niet itiaken. In vier weken moet dat

werk voltrokken zijn; docli or steekt nici in eencn dag onder

of boven.

— Onder de rechten fder H. Kerk) liggen, berecht zijn,

de laatste heilige Sacramenten ontvangen hebben, stervende

liggen. Bidden voor dezen die onder de rechten liggen

.

Zy hadde viij daghen ghcleghen onder I'heylich Olyssci

zonder kennisse. -- (C. Vranc.t.)

— Tan nnderen, m. Zie onder V..\N.

ONDERATE, v., klemt. op on. Eene grassoort, ook

Verbasterde ate geheeten, liromus sterilis L.

— In Veurne-Ambacht ounderate (zie ond), misschicn

voor Hoenderate.

ONDERBAAI, m. Een borstrok van wol of katoen

geweven of gebreid, dien men onder cenen anderen baai

draag; of onder hct hemd. Een onderbaaitje van flanelle.

— In eenige streken ook voot Onderlijf, ondervest, fr.

gilet.

ONDERBEDiDE, o. Kaf- of stroozak waarop de
matras ligt in ceii bed. Het onderbed vernieuwen.

ONDERBEST, adj. Het best op een na, het tweede
best. Mijn onderbesto mantel. Zijn onderbcste hoed. Zijn

onderbeste tafelservies is nog beter dan mijn beste.

ONDERBLAD. o. Het onderblad van een snaren-

spccltuig heet in 't fr. table inferienre, dos de vioie>n, enz.

ONDERBOL, ONDERBUL, o. Stameinde, het
onderste deel van het bul van eencn boom, met of zonder
het eersgat. Een onderbul van tien voet lang. Een onderbul
in planken zagen. Onderbullen in blokken zagen om er

kloofen van te maken.

ONDERDIES, bijw. Ondertusschen, bijdies, fr.

entretemps.

Den vader onderdies door weedom ingenonimeu,

Noodt zynen Heere Godt oni in syii buys te kommen.

(G. De Dons.)

ONDERETEN. c?^(/'•'•'7^ ondereten, b. w. Zoo veel

eten dat een ander zijn deel niet hebbe. lemand ondereten.

Hii (iiider.nl nl de anderen.

ONDERGESLACHTE, o. Het ondergeslachte van

cenen wagen of ander rijtuig bestaat uit het voorgeslachte

en het achtergeslachte. d. i. de voorwielen en achterwielen

met de assen, de blokken, de schaar, den langwagen en de

armeelen.

ONDERGEVEN ZICH (wvl. een.s ONDr:RGE\-EN,

zie EENS), ondergaf mi/', heb mi/ ondergeven, wederk. w.

Zich onderwerpen, fr. se sonmettre. Zich ondergeven aan

den wille Gods. Een kind moet. zich ondergeven aan zijne

ouders.

— Het verl. deehv. Ondergeven wordt gebezigd voor

Ondervvorpen, onderhevig, fr. snjet ir. Ons lichaam is aan

velc kwalen ondergtven. Die jongeling i.s ondergeven aan

eenen schandigen drift.

ONDERHALF. adj. Anderhalf, fr. nn etdemi. Het is

eene onderhalve uur gaans van hier. Eene onderhalve elle.

« Hebbende acht voeten in de langhde, en onder-half voet

in de'breede. » fP. Mallants.) « Is ghehouden te leveren

onder-halven voet van sijnen grondt. » (Cost. v. Pitgam.1

« Een langhe wiecke van onder half vierendeel. » (C.

Vrancx.) « Ts er iemand in huys ? Ulenspiegel antwoorde :

ja, onderhalven man en een peirdshoofd ; want gy zijt met

den halven lijve in huijs en met 't hoofd van den peirde, en

ik ben een geheel man. » (T^even v. Uylspicgel.)

ONDERHAVE, v. Een kniid, ook Sint-Jansrank, en

Dreesem geheeten. fr. lierre terresire, \. glechoma hfde-

rarra L.

ONDERHAVIG. adj., met aan en imi. Hetzelfde als

Onderhevig, fr. sufet H, expose'A. Hij is onderhavig aan het

(lereciin. aan de vallende ziekte. Dat is een gebrek waar

veel peerden van onderhavig zijn. « Ghy onderhavig zyt om
uwe rckeningen yder dag te worden opgevraegt. » (G. De
Dous.)

— Kil. Onderhaevigh, obnoxius, subjectus.

— Bij H. Herpi vindt men dikwijls het dcclw. verha-'en

voor verhez'cn, b. v. « Der blooler verhavender gedachtcn. >
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ONDERHEBBEN (wvl. onderein, zie ein). had
ourier, lub ondi'rgchad, o. w. Een getal of iiummer hoblicii

d:it oiider liet veieischle getal is. Die iu ile Idling oinKrheli-

ben, moeten sold.-iat wordcn. De eene hebben otidcr, c.i de

andere hebben boven.

ONDERKELDEREN . onderkeldcrd,-, oiidrrM-

derd, b. w. Eenen keldei niaken onder een gebnuw, e;i/

Eene oiiderkelderde Uamer. Gehcel dat gebmiw is onicr-

kelderd. Eene kleene hoogle die mij sclieen onderkcl lerd

te zijn.

— Eene holte of i-uimte maken onder iels. Men ondcr-

kelderde het kasleel oni het met bn^pner in de hicht te dnen

springen. Het iis is onderlfelderd, waneer het water zinkt

en eene ruimte laat onder het ijs. Zekere cUeren ondt-rkcl-

deren den gronti om daar te nestelen.

ONDERKOMEN (wvl. -kommen, zie aid.), hmm
onder, hen ondergekomeii, o. w. Onder water knmen, over-

stroomd worden. Telkcns het overvioedig regent, zwelt de

beek zoodanig dat de weiden onderkonien.

ONDERKOOPEN, ko,/,t onder, heh onderirekmhl,

o. w. Bij kaart.spelers. Een troefblad leggen dat leegcr is

dan hetgeen een ander reeds geleid heeft; ook Onderlroc-

ven. Ik moest onderkoopen, en verloor aldus een troefblad.

ONDERKOTIG, adj., met de stemrust op on. Ach-

terhoiidend, geveinsd, bedriegelijk, behendig om iemand te

leur te stellen. Een onderkotig mensch. Onderkotig te

werke gaan. Onderkotig kaarten (d. i. met of zonder recht

de anderen opzettelijk in dwaling brengen, met hen te doen

denken b. v. dat men weinig of geen Iroef in hand heeft,

om door deze slimheid aldus meer slagen te winnen). Sle-

pen in het Uaartspel is onderkotig kaarten.

ONDERKRUIPEN (wvl. -krtjpen, zie ui), on^ier-

kroop, heb ondcrkropen, o. w. Zie VERKRUIPEN.

ONDERLAT, o. Een afdak, fr. nppentis. Het onder-

!at v.«n een huis, Een huis met een onderlat. Onder het

onderlat van de schuiir bergt men alle slag van land-

bouwersalaam.

ONDERLEG, o. Een stukje hout of stcen dat men

onder lets legt om steun te geven. Een wijnstuk o|) de

stelling vastplaatsen bij middel van onderleggen aan bcide

kanten. Den stijper van eene tafel op een onderleg steunon.

Een onderleg plaatsen vi'n'ir hot wicl van een rijtuig 0111 het

stil te hoiiden.

ONDERLEGGEN. lei onder. heb ondergeh-id. o. u-.

Bij kaarlspclers. ( tndorspelen. Zie aid.

ONDERLEGPUP(PE, v. Bij vogelkweekers. Een

wijfjes-vogcl (lie/ondcrlijk een kanarievogc!) van gemcene

soort, die men te broeden zet op eiers van een ander wijfje

dat zeer fraai en schoon is, eii misschien in het uitliroeden

zou vergaan.

ONDERLIJF, o., vkhv. onderlijvckefn. Wordt kings

de I.eie veel gebezigd in den zin van fr. gilet, elders ook

Onderbaai en Ondervest genaamd. Een zijden onderhjf met

zilveren knopen. Een onderlijf zonder mouwen. Zijn uiir-

werk dragen in den onderlijfszak. — Vgl. lijf.

ONDERLOOPER, 111. Bij wevers. Een boom in het

weefgetouw waarop men het lijnwaad witidt naar mate het

geweven woidt, fr. dechargeoir, De kraag van den onder-

lonper. De onderloojier ligt aan de knie'ii van den

ONDERMOER(E, v. Bij deringgravers. De onderste

laag van eene deringmoer. De ondermoer wbrdt onder ile

beste soort van dering gerekend. — Vgl. Onderkuil m 't

irdb.der Xed. l,ml.

ONDERPLOEF, ONDERPLOEG («vl. -w.oui,

-pr.ouG, zie ou), m. Bij landb. Ploeg zonder riester vm het

land te diepgronden. De onderploeg wordt weinig gebruiki

en is in vele streken niet gekend.

ONDERPRIJS, m. Hetgeen de kooper ot nieiiwc-

pachter van eenen akker betaalt aan den voorzaat voor de

navette die er in is. Immers waneer een akker goed is

gemest geweest, blijft er, na den oegst, nog vaag in den

grond, zoodanig dat, als die akker verlcocht of aan eenen

andere vcrpacht wordt, deze die den akker gemest liad,

recht heeft om voor het mest, dat nog in den akker is,

betaald te worden. Den onderprijs betalen. De onderprijs

beliep tot 100 frank. — Vgl. BonwpRijs.

ONDERREEZE, v. Zie kfeze.

ONDERSCHALIERrE, v. De onderriggel v.an eene

wagenladder. Eene wagenladder (fr. ridelle) bestaat, gelijk

eene andere ladder, nit twee dikke lange riggels of scha-

lieren \vanr tnsschen de sporten of schetten zitten. De

ondersic liggel die langs den grond van den wagen ligt.

heet de onder^ehalier: en de andere waari>p men leunen

kan, heel de opperschah'er . Zie SCH.\L1ER.

ONDERSCHEE. v., mv. ondersehec'n (zie onder

T)RTE). De onderste schee of dwarsriggel van eene vergaring

in timmerwerk. De onderschee van eene denr. — Zie SCHEK.

ONDERSCHEE, ONDERSCHEED, o., met de

scherpl. ee. Helzelfde als Onderscheid, vcrschil. - Dat

onder':, heet isser tnsschen. (C. Viancx.)

ONDERSCHEEDEN, ONDERSCHEE'N

,

onderseheedde, enderseheed. h. w. H<l/clfde als llnder-

scheiden. « Die namen waren donckerlick gheschreven zoo

dat mense quaelick ghelesen ende onderschccden cost. »

(C. Viancx.) — Zie scHEEDEN.

ONDERSCHEEL, ONDERSCHELE, v. Zie

SCHEKt

.

ONDERSPELEN. speelde onder, heb ondergespeehl,

o. \v . Bij Icaai tspclers. Een kaartblad leggen dat leeger is

dan hetgeen een ander reeds geleid heeft ; ook Onderleggen.

— Onderspelen en Onderleggen worden gezeid van alle

kaartbladen ; en zoo verschillen zij van Onderkoopen en

Ondertroeren die maar gezeid worden van de troefbladen.

ONDERSTAAN, onderstond, onderstaan, b. w. Lij-

den, verduren, fr. sonffrir. Hij heeft veel moeten ondetftaan

in zijnleven. Christus Jesus heeft de schrikkelijkste tor-

tnenten en de bittere dood van 't kruis onderstaan. « Den

pvnbnnk onderstaen, is Lyden op den pynbank; den pyn-

bank ^lytstnen, is Alle de folteringen verdraegcn sonder

misdaed te kennen ; den pvnbank ondergaen, al heb ik het

gedrukt gesicn, bcteekent niets met al. » iVaelande.)

— ONDEKSTA.\N, stond Onder, heb ondergestnrin, o. w.

Onder water staan, overstroomd liggen. Die nieerschen

staan geheele winters onder. De wegen stonden alien onder.

Ma die schabouwelijke stortvlaag.
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ONDERSTEKEN, oniierstai, ondersteken, b. w. De

kmrlen nniUrsteteri. verstelien, kappelen, fr. mi'-ler les

ONDERSTEBOVENHEID, ONDERTEBO-
VENHEID. ^. Htt onJer te boven liggen (zie oxdek),

ontre M' ulo loc^tand, fr. bottlevcrsenient. ledereen heeft

zijnc •mli-rs ebovcnheden iknml het een of het ander tegen

(Int lieni oiii>telt en overhooi) werpt). — Vgl. Tendenheiil.

ONDERTIJD, ONDERTIJDS (wvl. -Tirn), bij«-.

SoniMijI'P, bomtiids, nu en Jan, fr. /la/ybu, 1. interdnm.

Hij Utii! mi] ondertijds bezoeken.

ONDERTROEVEN(wvl. -troO'EX, zie OU), troe/de

oiidi-r, ;'• j ondergetroefd, o. w. Bij kaartspelers, zie

OXDF.KKOclI'EN.

ONDERTUSSCHEN, bijw. Somwijlen, nu en dun.

Dat yebcurl ondertusschen, docU zelden. Hij komt onder-

tussclier. ccnen Ueer, fr. il vient de temps en temps.

ONDERVAUTEN, ondervautte, onderz'aut,h. w.

!cr\vi;lven. Een gebouw ondervauten, fr. faire unc

If- sons un b'itiment.

— Men gebruikl dit woord ook voor Overvauten, fr.

r.-rir d'nrte voitte^ vouter ; even als "Wydts in zijne

( 'kfonyke van Vlaend'^ren Onderwateren bezigt voor Over-

wilercii, fr. inonder, ah hij zegt dat « het land door eene

ove;slrooming onderu-atert was », en dat « den Dender
; cytc oiidtr-.catert had. >

ONDERVESTE, v. Zie li/f.

ONDERVLIEGEN, vloog onder, ondergevlogen . b.

w. Door het zanJ van de zeeduinen bedekt worden. Een
onderge^ logen land, weg, kerk. In de oude omloopers en

liggers sLaao er gtonden aangeduid die tegenwoordig onder-

gevlogen liggen en niet nicer te vinden zijn.

ONDERWATERT, bij Wydts, zie onder oxder-
VAUTE.N".

ONDERWERK, o. Bij matsers. Ue grondslag, het

zolemenl van een gebouw.

Als beswyckt het onderwerck

Valt den toren met de kerck.

(P. Gheschier.)

— Bij schoemakers. Alles wat de zool van eenen schoe

intmaakt zoo als de hitl, de terd, enz. Het onderwerk van
eoiieri sc'.vie vernieuwen. Het onderwerk kloek maken.

ONDERWIJL, ONDERWIJLEN. ONDER-
WIJLS, bijw. Somwijlen, somtijds, h.parfois. Hij korat
on terwijis naar mijnent.

ONDERZET, adj., (eig. deelw. van Ondcrzitten),

klemt. o;> ;,/. Bij landb., enz. Wordt gezeid van eene koe
die hare achterpooten tc verre voorwaarts stelt onder den
balg, zoodanig dat geheel haar achtergelent er van neerhukt.
F:cnc oiderzelte koe. Onderzette koeien worden niet

gezochi

.

ONDERZIJN, -u-as onder, heb o{ ben onderge-weest,
o. w. Undeigegaan zijn, van de zon ofde maan. De^zon is

reeds eene uur onder. De zon was nog niet onder, als

ik I'huis kwam.
— Ook schertscnde voor In bed zijn. Zij waren al onder,

als ik I'huis kwam. Hij is reeds twee uren onder.

-- Overwonnen zij i, fr. avoir le dfssous. Onderzijn in

't loopen. Hij weert zich om zijnen brooder te oveilreflTen

in 't schrijven, ni.iar tot nu toe is hij nog altijd onder. Ilij

h ,elt Inng onclcrg_nveest, niaar nu is hij boven.

ONDERZILLE.ONDERZULLE.v. Hetonderete

dwarshorit van een venslurkasijn, dat in den muurgemetst

is. De onderzullen van die vensters worden rot.

ONDOM (? Ondoem, zie oe), met den klemtoon op on.

Wordt maar gebruikt in ten ondomme (? ten ondoemr), d.

i. zonder reden, noodeloos, met verlies en zonder eenig nut,

tr. en pure pcrte, sans raison on utilile. lets doen ten on-

domme (onbcdachtzaam iels verrichten dat geld of nioeile

kost en geen nut noch voorJeel aanbrengt). Het is onhezon-

nenheid van iets ten ondomme te verrichten. Daar is geld

om te koopen al wat gij noodig hebt, maar ^^e nioogt nicls

ten ondomme doen (geenen noodeloozen onkost doeii,er een

vcrStanJig gebruik van maken). Die onbehendige werkman
doet veel ten ondomme (verricht zijn werk op eene manier

die veel meer tijd en onkost vraagt dan het noodig en nultig

is). Dat is ten ondomme gedaan (dat is eene nuttelooze daad

waaraan men tijd en geld verloren hcefi). Geld dat men in

't water smijt, dat men voor iels betaalt boven de weerde, of

waarmede men iets koopt dat men geenszins noodig heeft,

dat is geld ten ondomme. lets ten ondomme koopen. Eene

keukenmeid, die niet spaarzaara is, geliruikt veel boter ten

ondomme. Men mag het water niet ten ondomme vcrbe-

zigen, als er korteres in is of d.-it men het ver halen moet.

De jager verschiet zijn poer niet ten ondomme naar eene

mussche, maar hij wacht op hazen en p.itrijsen. Hij had ten

ondomme zijn brood aan de honden gegeven, en nu nicest

hij zelf honger lijden. Zijnen tijd ten ondomme besteden aan

't lezen van ijdele romans. Hadde die student geen twee jaar

ten ondomme doorgebrachi, hij ware reeds advocaat.

— Het woord Ondom of liever Ondoem (zie OE) is samen-

gestelduit het negatieve on en het oude doem, d. i. oordeel,

fr. jiigement, discernement (zie DOEJrDAO) : zoo dat ten

ondoeme eig. zoo veel zegt als zonder oordeel, onbezonnen,

gelijk ten onrechte bet. zonder recht. Daaniit volgt dat b.

V. ten ondomme brengen zou beteekenen zonder oordeel

brengen, en geenszins dienen kan voor te kwiste brengen,

verku'isten. Zie ook OORLOOS.

— Dit woord is overal van dagelijksch gebruik.

ONDRINKELIJK, adj. Ondrinkba.-ir. • Appelcidre

die ojulrinkelyk was. » (\>rslype).

ONEFFEN, adj. Zie ondeffen.
— Na een bepaald getal, voegt men dikwijis en onefen

in den zin van en nog iets meer, fr. et quelque chose en

outre. Twee frank en oneffen (d. i. nog eenigc centimen

daarboven), Drie honderd frank en oneffen (d. i. en nog
eenige frankea meer). Honderd briken en oneffen.

ONFORTUINIG (wvl. o.\FORTL-.NiG),adj. Xietdoor

't lot begunstigd, ongelukkig. Hij is onfortuinig in zijne

peerden (hij verliest er meer bij dan hij wint, omdat b. v.

de peerden ziek worden).

ONGAVIG, adj. Ongaaf. Ongavige appels. Zijn die

planken gavig? Er zijn eenige ongavige onder.

ONGEBAARD, adj. Ongeveinsd, oprecht, h. sincere.

Hij luisterde met ongeb;iardc aandachtigheid, hoewcl er

eene andere zaak was die zijn hert bekommeien moest. —
Zie GEBAREX.
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ONGEBARIG, adj. dat Kil. vertaalt door r.idis,

iinmodeslus. Plantin heeft OngebericTi zijn, etre petulant,

ne tcnir gestc ni contenance, 1. lascivirc. « De schippers

vreesen dea voor-wind als hy ongebaerig en OQgetoomt

is : want gelyk sy vaeren met zulken gewelt, 't schip vliegt

ergens tegen eene klip, ofte het verstelt op eene Sandplaete. >.

(F. Vanden Werve, die eenige regels daarna zegt :
den

Voor-wind die nngcbonden en ongetoomt is).

ONGEDEERD,adj. Ongehinderd,ongeschonden, zon-

der schade of nadeel te lijden. Hij is ongedeerd uit den slag

gekomen. Betrouw op den Heer, en ge zult ongedeerd

wandelen over slangen en draken.

ONGEDOEF (wvl. ongedouf, zie ou), o. Groot

gedruisch. Was dat daar een leven : het was gelijk cen

ongedoef. Veel oiigedoef maken. Wat maken de jongers

daar een ongedoef : men kan niet hooren schier vvat een

ander zegt. — Ook Ongedoelte.

ONGEDOEFTE, o. Zie ongedoef.

ONGEDOOPT, adj. Die nietgedoopt is, fr. qui u'esl

pas baptisi\

— Niet bidzalig, die mishiUt in al zijne onderneniingcn,

wien het lot niet gimstig is. Hij is ongedoopt in 't Ixille-

spel, in 't kaartspel (hij verliest altijd). Ongedoopt zijn in de

lotingen (nooit prijs winnen). Hij heeft zich in 't lot getrok-

ken (hij moet soldaat zijn) : hij is altijd zoo'n ongedoopte.

Ik ben een ongedoopte in 't spel. Ik ben een ongedoopte :

al wat ik aanga, niislukt, — Het opposiet van ongedoopt

zijn is bij 't volk wet rt'n helmet gehorcn zijn, fr. etre ne

:oiffe.

ONGEDUUR (wvl. ongedeur, zie u), 0., met den
klemtoon op on. lemand die ongedurig en woelig is, die

noch rust noch duur heeft. Dat kind is een ongeduur. Een
ongeduur van een ventje. — Zie GEDUUR.
— ONGEDURIG (wvl. ONGEDErRlG), adj. Niet stil,

onrustig, woelig, hetzij uit aard en karakter, hetzij uit

ziekelijkheid, enz. fr. agite, remuaiil. Een ongedurig kind.

De zieke heeft geheel den nacht ongedurig geweest. Een
boos geweten is ahijd ongedurig. « Wat pynen iu 'thooft

en heeft de uioeder dickwiis niet onderstaen? hoe onge-

durig ende verdrietig is sy somwijlen geweest in haar

selven? » (C. Hazart.)

ONGEGRAAND, adj. Niet gegraand, graanloos.

Ongegraande appcis (zonder zaadkorrels).

ONGEKALSIJD,adj.Ongekeid,fr.yj«n'«;;i(7.f/.flt»/.
OngekalsijdL- voorlantleii. Ten tijde dat deze baan nog onge-
kalsijd was. « De straeten seer enghe, vuyl ende onghekal-
siedt. » (P. Devynck.)

ONGEKEID, adj. Met geene keien (d. i. k.alsijde-

steenen) geleid, fr. pas pave. Een ongekeide weg. De ong»-

keide zoomen van eenen steenweg of kalsijdc, heeten

zomerwegen. — Zie KEIEN.

ONGELABEURD, adj. Oiigeploegd, onbebouwd.
Ongelabeurd land. Eenen hoek van den akker ongelabeurd
laten. «Eene plaetse onbewoont en ongfielabettrt. » (P. Mal-
lants.)

ONGELDEN, o. mv. Opgeld in eene verkooping,

anders gezeid Gereed. Zie gereed en koopslag.

ONGELIJK (wvl. ongeliik, zie ij), adj. Verschillig

van geslacht. Ongelijke personen, fr. personnes de diffe'-

lents sexes. Verkeeren met eenen ongelijkeu persoon.

— OXGELIJKIG (wvl. ongelikig), adj. Hetzelfde als

Ongelijk, niet gelijk van groott'?, van gedaante, enz.

— Afl. Ongelijkigheid.

ONGELIJK, n. — .Stink-end ongelijk hebben, zie

STINKEN.

ONGEMAK, o. Bij beenhouwers, enz. Galblaas.

anilers ook Ziellje geheeten, fr. vcsicule biliaire. Het onge-

mak bexindt zich tusschen de twee lobben van den lever.

ONGEMAKKELIJK, adj. Onpassolijk, fr. incom-

mode. Il< heb d.aar lets gedronken waar ik geheel ongemak-

kelijk van ben.

— Fig. Verontiust, ontsteld, fr. mal a I'aise. Hij heeft

mij zoo spijtig aangespvoken dat ik er ongemakkelijk van

ben. Ik ben er ongemakkelijk van dat ik mijnc plicht niet

beter gckweten heb. Zeg het hem niet, hij zou er zoo

ongemakkelijk van zijn.

ONGENAAMD, adj. Die niet genaamd is. De per-

soon, die dat gezeid heeft, blijft ongenaamd,

— Te Brugge en elders gebruikt men ongenaamd voor

hoegeneiami. Ongenaamd niemaud (volstrekt niemand). Ik

wcct er ongenaamd niets van.

ONGEPELD, adj. Niet gepeld, waar de pel niet van

afgcdaan is. Ongepelde aardappels. Eene ougepelde roede.

« Die ghepelde roeykens oft wieskens ende hMonghepelt. »

(J. David, s. j.) Eenen paander vlechteu met ongepelde

wisseu.

ONGEPROEFD (wvl. ongeproufd, zie ou), adj.

Die niet geproefd is geweest, fr. yui n'a pas etegoute.

— Ongepioefd best, wordt gezeid van lets dat van zijne

weerde verliest met geproefd te worden.Ook van menschen,

b. V. Het is met hem gelijk met veel anderen, ongeproefd

best (d. i. hij verliest met gekend te worden, hij ziet er goed

en fatsoenlijk uit, maar hij is zoo niet als men er mede han-

delen niort).

ONGERAAKT, adj. Onbetamclijk, ir. indecent. Onge-

raakte woorden spreken. Ongeraakte gedachten.

— In 't L. v. Waas bet. het Onbezonnen, onbedacht-

zaam. Een onger^akt mensch (een losbol). — Alg. VI.

Idiot.

ONGERADIG, adj. Ougeraden, niet geradig, niet raad-

zaam. Het is ongeradig van 's nachts te reizen. « Indien

vader ofte moeder eenighe redenen hadden daeromme dat

hemliedeu sonde duncken ongheracdigh te wesen dat

. hunne kinderen souden bedyden hun selfs, sullen... » (Cos-

tumen vanden Lande vanden Vryen.) Hij vond het onge-

radig opdien brief te antwoorden.

ONGEREED, adj. Niet gereed.

— In 't on^ereed zjn, op den hort zijn, niet bij de hand

zijn, verloren zijn. Die boek heelt lang in 't ongereed

geweest. Het is bijkans twee ji.ar dat die jongeling in 't onge-

reed is (niemand weet waar hij is). « Den amman is in

sulcken ghevalle ghehouden sonder anschau oft regard te

nemen op dat partije sonde moghen allegieren sijn slottlen

verloren ofte in 't onghereet t' hebben, de openinghe van

sulcke ghesloten saken te doen by eenen sloot-maker.

(Cost. V. Brou.-burc'.i.) « Dat elck zyn seylen, Icedrcn ende

andere munimenten ten brande dienende, tecckenen zal met

zynen naeme, ofte, by faulte van dien, inghevalle eeneghe
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van (lien ten brande ghebrokcn ofte in tonghereedi' bleven

waeien, dannf gheen restilutic, beteringhe ofte betaelinghe

thebbene. >• (Cueren van Rousselaere.)

— Het zijn er die Ongerecdheid zeggen ; zoo vend ik in

can vlugschrifi : « Ik lieb hem beroepen, zei ne klerk, on hy

biyft in ons^erivdhtid nrich er is eenig nieuws van hem. »

ONGEREEDHEID, v. Zie onder ONDEKgereed.

ONGERIESTERD, adj. Die niet geriesterd is, die

geenLii riestci lieefl. I )ngeriesterde ploeg. — Zie RIESTER.

ONGERINGELD, adj. Die nict geringeld is. Eni

ongeringeld zwijn . Ken ongeringelde stier (die geenen ring

door de neus hebben^ « Dat niemandt eeneghe swijnen

houde gaende ongheringkeh, op de lioete van thien pon-

den parisys. > (<Jrdonnantien vanden Lande vanden Vryen.)

ONGEROOT, adj. Niet geroot, fr. non roui. Ongeroot

vlas.

ONGERUSTIG, adj. Ongerust, onnislig. Een ongc-

nistig mensch.

— Wegens de vorming van dit woord, vgl. Ongestuimig,

(^•ngetrouwig, Liefgetallig, enz.

ONGESCHIEDELD, adj. Zonder bchiedel ol schild-

je (licnnevve). Een ongeschiedeld zwijn. « Dat niemant zyne

swijnen lacte gaen ongesihiedelt noch ongherijngeh,

negheene tijdcn vanden jaere. • (Cost. v. Ipre.)

ONGESCHIKT, adj. en adv. Onverwacht, ongedacht,

ODverhoedsch, fr. imprcvii, inattendii. Ongeschikte dood.

Ongcscliikt sterven. — Van Schikken (denken).

ONGESCHIL, o. Zie onverschil.

ONGESCHOEFT (wvl. ongeschouft, zie ou), adj.

Ruw, ongescliaafd, knoestig, hobbelig, fr. raboteux. Onge-

schoefle planken.

— Onbeschoft, onbelompen. Een ongeschoefte kerel.

ODgeschoeft zijn. Eene ongeschoefte antwoord geven.

— Afl. Ongeschoefthei i.

— P. Devynck schrijft Ongeschoft. «: Niet min als die

verkeert met ongeschofte Pier, a

ONGESCHOFT, zie ongeschoeft.

ONGESNUISTERD (wvl. ongesnuusterd, zie ui),

.adj. Onzindelijk, slordig. Een ongesnuisterd mensch (die

zijn haar niet schikt, zich onachtzaam kleedt, enz.) Onge-

snuisterd gekleed zijn. — Ook Versnuisterd.

— .Snuisteren, zegt Weil., komt van Snoeien : zoodat

Ongesnuisterd eig. bet. Ongisnoeid, ongeschaafd; en Ver-

snuisterd, misgesnoeid.

ONGESTUIMD, zie onder ongestuimig.

ONGESTUIMIG (wvl. ongestUxMIG, zie ui), adj.

Oustuimig, Ongestuimig weder. Ongestuimige wind. De
z6e w-is ongestuimig.* Door ongestuymich kyven.-* (J. Cats.)

't Goedt en is u niet gegeven

Tot een ongestiiymigh leven,

(P. Devynck.)

Ik sie met ongeduld dat gy al-om de stof

Syt van hun tyd-verdryf en ongestuymig roeren.

(Vaelande.)

— Men vindt ook Ongestuimd : ?. Opgeblaesen windon

ende ongestuymde zee. » (N. Vanhove.

)

— Vgl. Ongerustig.

ONGEVLEERD, adj. Die geene vleren (d. i. vlerken)

hieft, ongevleugeki, fr. sans ailis.

ONGEVALLIG, adj. Ongclulckig, die tegenspoed

hoeft. Die mensch is ongevallig in zijnen handel, in zijne

nering, in zijne ondernemingen.

ONGEWEDER, ONGEWEER, ONGE-
WEERTE, o. Onweder, fr. orage. Een schrikkelijk

ongcwcOr. lir kwain een ongeweerte op.

ONGEZIND, adj. Misnoegd, kwalijk gezind, fr. me-

content^ de majtvaise hitmeiir. Hij is ongezind van daar

wedergekccrd. Hij was ongezind omdat men zijneD voor-

stel van de hand wees. Ongezind zijn omdat men ergens

niet in lukt.

ONGROEI, o., zonder mv. Ongedierte, fr. ^ermine.

Het arnie kind zat vol ongroei in het hoofd, in de klee-

deren. Het ongroei (slekken, enz.) doet veel kwaad aan de

akkcrvruchten. De bladeren van dien boom zijn afgeknaagd

van het ongroei (rupsen).

— Fig. Slecht volk.

— .Men zegt ook Ongnii en in 't Lei'en d^r Stiidenten

vindt men zelfs Onkruid :

'k Sal 't hun oudcrs laeten weten

Dat sy schier syn op-ghe-eten

Van het oncriivdt 't gon' sy voen.

Of sy sullen anders doen.

ONGRUI, o., zonder mv. Zie ongroei.

ONHEEL, o., met scherpl. ee. Hetzelfde als Onheil. —
Zie e.

— Mecst gebruikt in den zin van Oneenigheid, twist,

tweedracht. In onheel leven. Twist en onheel. — Ook, en

zells gemeenlijk, in 't mv. Hij ligt in onheelen met zijnen

gebuur. Er zijn groote onheelen in die familie. Twist en

onheelen veroorzaken, of verefl'enen.

'' ONKRUID, o. Ongedierte, slecht volk, zie onder

ONGROEI.

*ONKUSSELD, adj. Een woord waarschijnlijk ver-

basterd uit Kurzel, korzel (misnoegd, spijtig, gram), en dat

ikmaar cens gehoord heb van een ongeleerd mensch die zei

:

« Men es somwilen ne keer onliusseld. ->

ONLANGE, ONLANGST, ONLANGSTEN,
bijw. Hetzelfde als Onlangs, fr. nngiiere; 1. mtper. Dat is

nog maar onlange gebeurd. Ik heb hem onlangsten gezien.

« Onlangst m den latyne uytghestelt. » (J. de Haiduyn.')

— Onlange wordt ook gebiuikt in den zin van Niet lang,

geenen langen tijd, fr. pas longlemps, 1. non din. Hij is nog

te onlange wcg om te kunnen wederzijn. Ik wil maar

onlange wegzijn. Lange of onlange aan lets werken. <. >[aer

onlancx hebben hem goe daghen gheduert. » (Ed. De Dene.)

ONLOSSELIJK (wvl. -i.tK), adj. Onlosbaar. Onlosse-

lijke renten.

ONLUSTIG, adj. Niet recht wel, niet op zijn gemak,

fr. qui eproiive tin malaise. Ik weet niet wat ik heb dat ik

zoo onliistig ben vandage. Ik ben onlustig, ik vrees ziek te

worden

.

ONNA, bijw. A'erre, fr. loin. Kil. On-nae. « Daer

wasser vele die zeydea : is dien m.an uiet zaligh, waer zullen

wy varen, die onnae zoo goet niet en zijn ? » (C, Vrancx.)
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—ONNOOZEL, y. Ptiil-.

ONNOOZELAARD, m. Eenvoudig mensch die liclit-

gcloovi-; is en zich geniakkelijU laat bedriegen. — Mecsl

zegl men Onnonzelare. Zie daarover onder ooievaard.

ONNUTTIG, adj. Vuil, snierig, morsig, fr. sale,

degonttint. Eon onnuttig mensch. Een nnnuttige bond.

Zijn Ulred was onnuttig. Het is er nnnultig in dat huis.

« Dcze onnutti^e rfibauwen hcbben Jesns genomen ende

geleid in de zale van Cayphas. > (P. Rousseau.)

— Fig. Ontucbtig, zedeloos. Onnultige klap.

— ONNUTriG.\.\Rn, m. Vuilaard.

— ONNUTTIGHEID, V. Vuilbeid, morsigheid, fr. saletr.

De onnuttigheid van dien mensch geeft iedereen afl^eer.

< Men gbynch alomme dekerckeii zuuveren van de stronte

ende van de onnntteycheyt dye daer in vas > (G. Weydts.)

— Ontncbtigheid. -. Alle vuyle onnuttkheyt ende onnulle

vuylicbcy', ende alle oneerbaer sassaemheyt ende sassame

oneerbaerheiil -i (Th. van Herenlals.)

ONPATIENTIE, v. Ongeduld. •i. Alsser yemandt in

lyden zijndc deur onpatientic daer teghen murmurcert. »

(C. Vrancx.)

— OXPATIENTIG. adj. Onverduldig.

ONPATJUISTIG, or.k ONPETSUISTIG, dock

mecbt ONPETJUISTIG (uitspr. on-pr-t/iiiistig), adj.

Verkeerde uitspraalc van Onbcbiiibtig. dat Ed. De Dene

gebruikt :

Een droDckaert es onbeclokert, zassaem,

Met veel onbesmislkh ghetiers.

En Onbesuislig is hetzelfde als Onbesuisd, even als wij

00k oit!r,si!iim(g', ongertislig, liefgctallig, enz. zeggen vooi

cngaiiiiin, ongenist, liefgetal.

— Kil. vertaalt Onbesuyst door incor.sideratus, tiicogi-

funs, temerarius ; et ferns, helluimis, unmanis. Wij

gcbniiken Onpetjuistig in de volgenle betcekenissen.

— Oneffen, hobbelig, Ir. raboteiix. Een onpetjuistige

weg. Een onpetjuistige vloer. Een onpetjuistig stuk hout.

Onpetjuistige akker.

— Wild, ongetemd, boosaardig, niet pluis, niet te

betrouwen, schuw, vervaarlijk. De zee is een onpetjuistig

water.

— Ruw, onbehouwen, onbeleefd. Een onpetjuistige

vent. Een onpetjuistige jongen.

— Onzedig, vvulpsch, ongeboudcn. Die oneerbare en

onbetaamde woorden uitslaat is een onpetjuistig nienscb.

Een onpetjuistige vent die zijne vrouw niet getrouw blijft.

— Vuil, morsig, onnuttig, fr..ra/t', malpioprc, de'goutdnt.

Hij is van eigen vuil, en met zijne leepoogeu is hij nog te

onpetjuistiger,

— ONPETjuiSTlG.\ARD, m. Lomperik, onbeleefd en ruw
mensch, fr. honime sans e'ducation : een ongebonden vent,

fr. rtn mauvais garne?nent.

— ONPETjULSTiGHEtD, V. Het onpetjuislig zijn.

ONPROFIJTIG (wvl. O.NPROKITIG. zie IJ), adj.

Zonder profijt, zonder voordeel. oWy timmeren op 't zand,

en onsen arbeyd is onprofytig, soo den H. Geest in 't herte

niet en sprcckt. » (F. Vanden Werve.)

ONSANSE, ONCHANS, ONSCHANSE, v., met

den kLnit. op on. -Miskaiis, misluk, tcgcnspoed, fr. man-

Vdise chance, I'nsuccts, giiigfion. Vol onsanse zijn (in al

wat men ondernecnit, raislukken, veel tegenspoed hcbben).

Ik heJ daar eene onsanse gehad. Die koopnian komt veel

onsansen tegen. Die menschen warcn eertijils nog al bemid-

deld, n.iiar zij heijben sedert eenigen tijil zoo veel onsansen.

nu in den koeistal, drm op den akker, dan in het huisgezin.
' dat zij bijkaus arm zijn

— Samengesteld uit on en smisc van 't fr. chance, d. i.

kans. — Zie Sanse bij Kil.

ONSASSAMIG, ONSASAMlG,adj.(nict den klem-

toon op de eerste en de derde greep geiijk in ongeliikh'g).

Ongemakkclijk, niet volgens den eisch. Een oiisassamii;e

vent (d. i. een ruwlokte, een ongemanierde, esn moeielijkr

vent). Een onsassamig kot (d. i. een ongerieflijk huis).

— Kil. .Sassem, Sassaem, Satsaem, lascivus, pelitlau^.

piflterviii. Vgl. Onkusseld voor Kurzel, Onstunnig voor

Stuimig en Onver,chil voor Verschil.

ONSCHANSE, v., (de sch uitgespr. lijk in scknnde).

Hetzelfde als Onsanse.

ONSE, in Noch van iepse noch van onse ivcten^ zie

WETEN .

ONS-HEEREN-TRAANTJES, o., mv. Zie ONZE-

I.lEVEN-IlF.F.KEN-rRAAXTIES.

ONSIEN, ONSIENE, bij Maerl., zie onziende.

ONTBEIDEN, onthcidde, heb ontbeid, o. w. Toeven,

wachten. Ontbeid een beeljc, ik ga mee. Hij wilde niet

meer ontbeiden. Als ge nog langer ontbeidt, zal de gelegen-

hcitl voorbij zijn. — Meest gebruikt in Meetjesl., waar men
Onibeien zegt. — Kil. Ont-beyden,<'A;^tY/<2'<-, manere.

-ONTBIEDEN, z. In-.

ONTBINDEN, b. w. — Z^'nen dufvel onlbinden, zie
\

Di'i\'Er..

ONTBLOO T,o.Eene afgemaaide wcide ofmeerschagie,

fr. nnc prairiefciichce.

— X.igras, etj^oen, fr. regain. De koeien weiden in het

onlblont.

ONTBLOOTEN, ontblootte, onthloot, b. w. Bij

deringgravers. Met de smakspade de aarde wegruimen die

boven eene deringmoerligt. Eene deringmoer ontblooten.

— Ook .absoKitelijk. Men moet eerst en vooral ontblooten.

ONTBUNSELEN, ontbttnselde, ontbunseld, b. w.

Ontzwachtelen, fr. dcmallloter. Een kindje ontbunselcn.

ONTCOMBREN, zie B.

ONTDIJSELEN (wvl. ontwsele.n, zie ij), ontdi,'-

selde, ontdi/selJ, b. w. Den dijsel afiiemon. Eenen wagen ^,

ontdijselen.

ONTDRAAID, adj. Niet wijs, niet wel bij 't hoofd. Hij

is (intdiaaKl, en wic weet of hij nog zal rechte draaien.

ONTDRAGEN, ontdroeg, ontdregen, b. w. lemand

kuimen on 'erhouden door zijn eigen zelven, andercn niet

noodig hebben om iemand te kleeden en te reeden, fr.

suffire ir. Hij wint genoeg om vrouw en kinders te ont-

dragen.

(Eer gij trouwt) Sie of-ge een huysgezin

Ontdraegt door uw gewin.

(Vaelandc.)

— wederk. w. Zich zelven genoeg zijn, zonder behulp

van anderen zijn brood winnen en door de wereld geraken,

fr. se suffire. De kinderen kunnen henzelven niet ontdragen.
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\k heb lung voor hem gezorgd, niaar mi doc iU er mijne

liand van af, hij mod voortaan zich zclven ontdragen. Ge
meet trachtcn u/.clvcn te ontdragen. Hij kan zichzelven

oiUdragcii. « Alle ccnclipte lieden, rict ghcgocdt nochte

soiiffisanlclicU glKstaet zijnde, onimc hemliiJin te ontdra-

ffhi'ne op hcuilieder incommen. » (Cost. v. Veurne.) « Jan
^Iochte, oil, met neerstig te zijn, koste hij zi/ti zclven ont-

dragen. ^(Yi.CaAeherL)

ONTFUTSELEN, ontfuts,-ld,',ontfvUeld,h.'A\. Met
looshcid onistelen. lemand zijn geld ontfiilselen. « AVy
moctcn ons de vict Hie niet laetcn ont/iitselen en uyt de

lian.len slippeii. * (A. Poirtcrs
)

ONTGEVEN, b. w. Eenen zieke het leveii ontgeven

(van zijne genezing wanhopen, hem als verloren aanschou-

wen, fr. te conside'rer eomme perdu). « Hy hadde die

cortben seer felhclce gl'ehadt sno dat de medecijns hem het

/even ontgaven. » (C. Vrancx.)

— Zkh jets ontgceen, uit het g«dacht sleken. cr niet aan

denken. Ge moet trachtcn u dat te omge\en. Zie Kramers
Wdh.

ONTGLETSEN, ontgtetste, b,n outgletst, o. w.

Oiitghjdcn. De paling o.ilgletsle mij iiit de himden.

Als het hnn tyd is, him voet zai ontgletsen.

(G. Gez.)

ONTGROEIEN, ontgroeide, ben ontgroeid, o. w.

Ontwassen. Hij is zijn kleed, zijne schoe'n ontgmcid.

— Men zegt ook : Dat kleed zal hem onlgioeien. L)ic

schoe'n zijn hem ontgrocid, enz.

ONTGUNNEN, ontgon en ont^ost, ontgonnen, en

ontgnst, b. w. Hetzelfde als Ontginnen, fr. entamer. Een
brood ontgunnen. Eene hesp ontgnnnen. Eenen akker ont-

gumien. Eene ton, eene flasch ontgnnnen.

— Dns zegt men ook Begunnen voor Beginnen.

ONTHEELEN, onth-elde, onthceld, b. w. De hee-

ling van eenen ijzeren pot wegnemen (zie heelen). Men
ontheelt eenen pot met er b. v. kontituren in te koken.

— Ook o. w. Een ijzeren pot ontheelt als men er konfi-

turen in kookt.

ONTHOUD, o., zonder mv., inet den klemt. op houd.

Herinnering, gebeugen, fr. soitvcntr. Jk heb daar geen ont-

houd meer van. Ge raoet daar nog onthoud van hebben.

Hij is goed van onthoud, fr. // a nne bonne mentoire.

ONTHOUDEN, onthield, heb onthoiiden, o. w.
Drachlig worden. Indieji de koe onthouden heeft, zal ze

met de lente vernieuwen. Die merrie heeft onthouden, fr.

cettejiiment a retemi.

— Zwart op wit niithondt wet, het geen men op het

])apier aanteelient wonlt niet vergeten, sprek. van eene

schuhl, enz.

ONTHOUDENSWEERDIG, adj. Dat verdient in

't gclieugcn bewaard to lilijveii. Eene untlioudensweerdige

zaak, gebcurtenis, enz.

ONTHUIZEN (wvl. o.NTHUZK.N, zie ui), onthuisde,

onthuisd, b. w. Eenen grond ontblooten van het huis of ilc

huizen er op staande. Men zou waarachtig eenen ganschen

wijk onthuiien om eene strate recht te maken. « Dat men
gheen hofsteden ont-huysen sal, noch oock weeren noch
afdoen schueren noch stalleu. • (Cost. v. Ipre.)

ONTJES (wvl. oUNrjE,s, zie o.nd), bijw. In oneffen

golal. Efl'en of ontjes, fr. pair ou impair. Effcn of ontjes

spelen, (r. joner a pair ou impair, eng. to play at even and
odd. Wat raadt gij, effen of ountjes? Ik sta ountjes fzeggen

dt jongens, als zij 5, 7, 9, 1 1, enz. marbels of centen heb-

ben in 't .spcl) Illj heeft er ontjes en ik heb er eflen.

— W'eiland hoch daar on voor. Wat raadt gij, on of even ?

ONTJEUNEN, b. w. Zie omjun.nen.

ONTJUNNEN, ontjunde, ontjund, b. w. Misgim-

nen, bcniji'cn. lemandiets ontjunnen. Ik ontjun hot u niet,

maar ik hadde 'took gewild. — Vgl. OVERJUNNEN.
— Ook Ontjeunen. « Hetgene niemand hem ontjcund oi

bencden hadde. . (K. Calleberl.)

ONTKEEREN, ontkeerde, In-n ontkeerd, o. w. Het-

zelfde alb kcetcn in den ziii van Beginnen bederven, van

goed slecht worden. Die melk is onlkeerd. Het gezaaide

graan in den akker is ontkeerd, zeggen de boeren, als het

in de melk komt, als het bcgint te kiemen. « Het slecht

gezelschaii dai de beste hertcn bederven en doen ontkeeren

kan. •, (K. Callcbert.)

— b. w, De sonde die de coiiscientie soo ontstelt ende

ontkrrrt, als o(t men cen knaghende serpent in 't herte

hadde. .(J. David, s.j.)

ONTKIJVEN (wvl. o.NTKlVEN, zie IJ), ontkeef, ont-

ke< e/f, b. w. Ontnemen door chicane, door kijving.

Heb ic letter goeds dat wcrdt mij ontkeTen,

Onltelt en ontscreven. (A. Biins.)

ONTKLAPPEN, ontkuipte, ontklapt, b. w. Ontpra-

ten. fr. dismnder. Hij heeft zljii gedacht, en gr zult het hem
niet ontklappen.

ONTLETTEN, owMz/f, <!«//,/, b. w. Hetzelfde als

Onlleden, de letten of ledeii van een lichaam scheiden, fr.

disse'qiier. Een gebraden kieken ontletten. « Gy zult u wag-
ten een a. ders gedrag t' ontletten. » (J. Devloo.)— Zie LET.

ONTHJSTEN (wvl. ontuisten, zie ij), ontl^'stte,

ontli/st, b. w. De lijsl of zoom van'laken afsnijden, afscheu-

ren. ,< De laeckens ontlystende ende snydene. » (Cueren van

Rousselacre.) — Zie LIJST.

ONTLUISTEREN (wvl. ontluusteren, zie vi),

ontlziiiterde. ben ont/uisterd, o. w. Zijnen luister verliezen,

fr. se ternir ; s'obscitrcir,

De geesten dolen, d'oog ontluystert en ontverft...

Hy kucht... maer kan niet meer... hy snikt... men kykl...

[hy sterft.

(Vaelande.)

ONTLUTSEN, ontlutste, ontlutst, b. w. Eos maken
door lutsing. Eene staak, een boompje ontlutsen.

ONTLUTTEREN, ontlntterde, ben ontlutterd, o. w.

Los gcraken door luUering. 1 let slot is gehcci onthitterd.

ONTMAKEN ZICH, ontmick mi/\ heb mif ont-

nmikt, wederk. w. met -nan. Zich ontdoen van iemSnd of

van iels, fr. se defairc de, se dc'barrasser de. Ge moet u van

dicn dieiibtbode ontmakeii. Ik wil mij van die slechte

gezelle:) ontniakcn. Hij heeft zich van zijnen ontrouwen
hoiid ontinaakt. — Zie voorbeelden bij D' De Jager, Frc^
qiient., appendi.x, 95.
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ONTMETEN, ontmat, ontmeten, b. w. Ontnemen

door meting, tc kort melen. Die winkelier tracht altijd iets

te ontmeten op de waren die men koopt. Die lakensiiijder

is een deugniet : ik koclit hem tien ellcii stoffe, en liij hecft

er niij een vierendeel op ontmeten.

Zulck profijt doet deewighe glorie derven;

Nochtans aerbeijden zij hier na zoo vlijtelijck

Al oft zij nemmermeer en souden sterven :

Zij ontwegcn, zij ontytirten, zij ontkerven
;

Waer duer zij comcn in de helsche allinje.

Profijt sondereere wordt verlics iiit inde.

(A. Biins.)

ONTMOEREN, ontmocrde, ontmorrd, h. w. Bij bie-

melkers. Ecnen bieliorf berooven van zijne koningin. Eenen
korf ontmoercn. Een ontmoerde korf kan geen nieuwe
bietjes uitbroeden.

ONTMOSKEREN, ontwoskcrde, ontmoskerJ, b. w.
Ontmaskeren, imtmnnimen.

ONTNAAIEN, oiUimaide, hcb oibcn ontnaaid, o. w.

Losgaan (van naden, van naaiwerk sprek.), fr. se dAoudre.
Heeft die naad eenen keer ontnaaid, ik verzeker 't u, hij zal

nu niet raeer ontnaaien. De elleboog van uw kleed is ont-

naaid.

ONTNACHTEN, ontnachttc, ontnncht, b. w. Van
den nacht ontdoen, uit de duisternis ontgraven.

Vele dingen in den nacht

Van onwetendheyd versmaclit

Moeten menige eewen wagten,

Eer 't verstand hun kan cntmuhUh.

(Vaclande.)

ONTNOKKEN, ontnokt,\ o'ltnokt, b. w. Ontknopen,
fr. dt'ii,'ii,-i; drfaiic un na-tid. De dief had behendig de
koordeii ontnnkt die zijne armen vastbonden. — Zic
XiiKKl \.

ONTPEZEN, ontpeesdc, ont/xvsd, b. w. De pees

afdoen . Eenen boog ontpezen.

— Ed. De Dene zegt onz.

De ghespannen boghe dient somtyds tontpesene.

ONTPLAKKEN. ontplakte, ontplakt, b. w. lets

dat gepiakt of gelijnid is, losmaken. Eenen brief ontplaklvcn

zonder hem te sclien(k-n. — Vg!. Onlbinden, Ontshiiien,

enz.

ONTREILEN, ontrcildf, ontnild, b. w. De reilcn

afdoen. Eene venster ontreilen (zie reileJ.

— o. \v. Uit de reilen of schenen loopen, fr. di'railUr.

Het convoni ontreilde. Elders zegt men Ontriggelen. « De
stoomtrein is tussclien Antwerpen on Meclielen ontriggeld. »

f.Vi;. n. hi.)

ONTRENT, hijw. Algemeen gebruikt on vroeger
gesclirevcn vocr I )mtrcnt.

ONTRIESTEREN, ontriesterde, ontncsh-rd, b. w.
Den riester afdoen van eenen ploeg, Eenen ploeg ontrieste-

rcn. Ontriesterde ploeg. — Zie RIESTES.

ONTRIEVEN, ontnrfde, oiitnefd, b. w. Ontrijven,

van iets berooven dat men meer of niin noodig heeft. Ik zou
dat geerii aanveerd :n, maar ik wil u niet outrieven. Ik zou
't u geveu, maar ik wil mij niet outrieven.

ONTROEREN, ontroerdc, ontroerd, b. w . Door
roermg stooreu, troebel maken. Het water ontrooren, fr.

troitb/er I'fau.

— Door roeriiig losmaken.

Maer 't is die scheiding, 't is die wonde.
Die hare dood me in 't herle lie'.

Die my dien Iraen ontroeren konde.

ONTROUWIG, adj. Wantrouwig, mistrouwig, fr.

di'tiant. Een ontrouwige mensch. Ontrouwig zijn van
iemand of van iets, fr. se dcjier de. Gij zijt al te ontrouwig.
Hij is altijd ontrouwig dat men hem bedriegea zou.

ONTSCHACHTEN, ontschachtte, ontschackt, b. w.
Eon tuig, dat uit verscheidene stukken aaneengevoegd en

verzameld is, losmaken en vaneen scheiden. Een kraam ont-

schachten. De wagen lag in den grachten men moest hem
geheel ontschachten en dus bij deelen uithalen. Een stoel i>

ontscharlit als cr de stijpers en de sporten van losvallen.

ONTSCHAKELD, adj. Niet meer aaneengeschakeld

.

— Fig. Van zijnen goeden gang afgebracht, gestoord,

ontredderd, fr. detraque, dislnqiie. dWy waren I' eenemael

oii'trhnMt van den aerbeydt. » (P. De\Tnck.) > Wij waren
soer onts hnkidt ende vermoeyt door de zee, de welcke seer

dul ende ontstelt was. » (Id.)

ONTSCHAMPEN, mitschampte, ontschampt, b. w.

Ontwijken, ontsnap|ien. U.echapper a. Eene strafontscham-

pen. Hij is het gcvaar ontschampt. De dood ontschampt.

ONTSCHEEDEN. ontscheeddr, onfscheed, (wvl.

ONTsrHFE'N), b. w. Ysn elkander scheiden. afscheiden.

fr. disjo/ndre, st'parer,

ONTSCHOKKEN, ovtschohU; ontschokt, b.en o. w.

Hetzelfde .als Ontschutsen.

ONTSCHUDDEN, ontschudde, ontschiid, b. en o.

w. Uit zijn verband schiidden, door schokking uit het lid

rukken. <• Te hedde liggende ghoheel ontschndt door een

val meer .als van vyt voeten hooghc. » (X. Vanhove.)

— Fig. Ontstellen, ontroeren. Ik ben er geheel van ont-

scbud (van dat ongeluk te zien gebturen, enz.),

— In Vl.aanderen zegt men Ontschutten, even als Schut-

ten, .A.fschutten, Uitschutten,enz. voor Schudden, Afschud-

den, Uitsdiudden, enz.

ONTSCHUTSEN. ontschutste, ontschutst, b. w.

Ontschudden, uit zijn verband schokken. Geheel mijn inge-

wand is ontschutst van het hossebossen van dien wagen.

« Dat tcaekhamasch es geheel huter zwe ontschutst. » (Ed.

De Dene.) « Met zulck een crachtighe impetuositeit dat hy

alle zijne leden teenegadere omschtitste ende uyt haerlieden

polye stelde. » (X. Dcspars.)

-- Fig. Goweldig ontroeren. Ontschutst zijn van schrik.

ONTSCHUTTELEN, ontscluittelde, ontschutteld,

b.en o. w. Ontschutsen. Geheel ontschutteld van den val.

— Fig. Ontstellen, onthutsen, verbijsteren. Hij w.as er

gelieel van ontschutteld. Hij ziet er gansch ontschutteld uit.

— Dit is een frequent, van Ontschudden, bij ons Ont-

schutte;:.

ONTSCHUTTEN, b. en o. w. Zie ontschudden.

ONTSLOOTSEN, ONTSLOSSEN, b. w. Zie

ONTSLOTSEN.

I
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ONTSLOTSEN, onlslotste, onlslotst, b. w. Ontbols-

tcrcn, plooschen, doppen, fr. e'caler. Noten ontslotsen, Ont-

slotile erwten.

— Ook OntsluLscn, Ontslootsen en Ontslossen. Zie

SLOTSEN.

ONTSLOOVEN, ontsloo/de, onlsloofd, b. w. Ont-

blootcn, lie bekleeiling afslooven. iD'aniler stondt ontslooft

in 't water tot aen den hals. • (P. Gheschier.)

ONTSLUITEN, ontsloot (wvl. sclierpl. 00, zie bij

nriGEX), lieh oi ben ontsloten, o. w. Vermanen, afsteken,

sprek. van eene staande of hangende horlogie, waneer de

klink of pal, fr. dftente, die het wiel van hot slagwerk vast-

houdt, oprijst om dit wiel le laten draaien en de uur te slaan.

De hnrlogie onlsliiit.

— Meest OMiTcrs. Het ontsluit. Het is ontsloten. Ik heb

het hooren ontsluiten. Het ontsluit gem. twee of drie minu-"

ten v6(Sr dat de ure slaat. « 't Ontslool in de oudewf-tsche

horlogekasse, en 't sloeg eindelinge achte. » f K. Callebert.)

ONTSLUNSEN, nntsluns/r, ontslunst, b. w. Ont-

doen van eene sluns of stukjc lijnwaad dat op eene wonde

ligt. Ge moogt uvr been niet ontslunsen dan bij drie dagen.

Ontsluns uwen vinger maar, hij is genezen

.

ONTSLUTSEN, b. w. Zie ontslotsen.

ONTSPAREN, ontspnnrde, onispaard, \:. w. Spa-

ren, fr. eparg-ticr. fk ga dat geld ontsparen (niet gebruiken).

Men kan veel ontsparen. als men niets ten ondomme doet.

Hij ontspaart het uit zij len mond oni zijne kinderen geenen

nood te zien lijden.

—De moeite ontsparen, de niize ontsparen, fr. epargner

la peine. Ik zal 11 die moeite ontsparon. [k l)en blijdedat

een .mder dat veiricht hceft voor mij. het is eene ruize ont-

spaard (ik moet zelve de moeite niet doen).

— Met zweren te krijgen, ontspaart men dikwijls eene

ziekte, fr. ies uleeres nous epargnent sonvent ttne maladie,

la prAiennent.

-.- AVordt dagclijks gebezigd.

ONTSTAAN, onlstond, ontstam, n. «•. Er^ens van

vTij of veriest zijn . [let ontstaan nn t, fr. en etre quitte

pour. Ik zou geem honderd frank gevcn, kon ik het daar-

mee ontstaan. De dief ontstond het met eenen pak slagen.

Mocht ik het daarmee ontstaan ! Het ontstaan met eene

boet, met eene maand gevang. « Die t zoiider groot rentsoen

niet en omtstomlen. » (N. Despars.) \'oor dese rcyse Uet

hy hem lossen ende ontstaen met twee loortelduyfkens oft

duifiongheii, die voor hem wier 'en gheoffert. » (C. Vrancx.)

ONTSTEKEN, ontstak, ontsteken, b. w. Doen bran-

den, fr. allumcr. De stove, de kachel ontsteken. Het Wer

-teken. lie lampte, de keers ontsteken.

— De tahaipifp ontsteken, fr. allumer la pipe. Een

I'ljpje ontsteken. Hij fntstak zijn knagertje. — Ook abso-

luut. Ik ga eenen keer ontsteken. Hij ontstak en ging al

smoorendc henen. Mag ik een kooltje Wer hebben om te

ontsteken ? Ontsteken aan de keers. « Naasken stopte een

van Jans (tabakj , en ze ontstaken alle twee te gare, rond

den heerd. > (K. Callebert.)

— Ik had schoon het een lonneken achter 't andcr te

ontsteken, V TCrt.v alt^d lenlen geloopen, zie TENDEN.
— Bchalve de gekende beteekenissen van dit wo<ird,

hecit Kil. nog deze van 1. amo'^ere, abscondere, welke onre

' "rigc schrijvers ook gebruiktcn, b. v. « Verscheyden bor-

zen ende die een dander wat te ontiteken, en salder niet

lichtelic ghevonden worden > bij gehuwde lieclen, fr. gens

fnaries n^auront pas bourse distinct^, et ne mettront quel-

<fue argent a part, a I'insu I'nn de I'autre. (Th. van

Herentals.)

ONTSTEKING, z. Maanloop-.

ONTSTRIJDEN (wvl. ontstrien, zie -ien), cnt-

streed (wvl. scherpl. ee, zie DUIGEN), ontstreden, b. w.

Ontkljven, aftwisten. lemand zijn lechtontstrijden. Ik heb

gelijk en hij wilt het mij ontstrijden. Hetgeen ik zeg isde

zuivere waarheid, en gij zulthet mij niet ontstrijden.

ONTTAAIEN, onttaaide, ben onttaaid, o. w. Zijne

taaiheid verliezen. Het stroo onttaait met in de zon te

droogen.

ONTTODDEREN, ontloddetde, onttodderd, b. w.

Uiteen doen wijken, uit de voegen brengen, ontzetten, fr.

de'joindre. De zon onttoddert de knipen. de speeken van

wagenwielen, enz. Eene onttodderde kuip komt we^r op

haar pas met eenigen tijd in 't water te staan, omdat de

duigen dan zwellen en de banden weerom klemraen. Eene

onttodderde stoel

.

— o. w. De kuipen onttodderen ran de warmte.

— Fig. Onpasselijk zijn, ziekelijk zijn. Onttodderd zijn

van vetmoeidheid. Ik ben geheel onttodderd. Die zinking

heeft hem onttoddei^l.

— Onthutselen, uit den haak helpen, /r. de'contenancer

,

de'iourager. Bij 't hooren van die slechte maar, ging fcij

onttodderd naar huis. Hq stond van die antwoord geheel

onttodderd.

— Ook Onttndderen . De Oost-Vlamingen zeggen Ont-

tnieren voor Ontbinden, den band losdoen.

— - Zie Todderen bij Kil.

ONTTROKKEN, onttrak, onttrokken, b. w. Het-

zelfle als Onttrekken. — Zie TROKKEN.

ONTTUDDEREN. b. en o. w. Zie onttodderen.

ONTVANGBOEK, m. Boek waarin men deontvan-

gene betaUngen aanteekent, fr. registre des reccttes. c Sal

den ontlangher ghehouden ' zijn te stellen by goeden ver-

claerse inde omloopers beede de hoofdinghe ende ontfanck-

boeck d'i namen vande coopers ofte die t'landt nenghecom-

raen is. (Keure van de Waeteringhe v.an Blanckenberjjhe.)

ONTVIJZEN (wvl. ONTVizEN, zie \i\ontL'ees (wvl.

scherpl. ee, zie duigen), ontvezen, b. w. De vijs of de vijzen

van iets losdraaien. Een geluig ontvijzen en ontschachten.

Eenen schroefbout ontvijzen. — Zie vijzE.

ONTVLEREN, ontilferde (wvl. ook ontvleerdege,

zie imperfect), ontvlierd, b. w. De vlcren (d. i. de vlerken)

afdoen, ontvleugelen.

ONTVLIEGEN, ontvloog^ssV scherpl. 00, zie ondcr

dcigen), onf-'logen.'b. w. Ontsnappen, licht uit het geheu-

gen outvallen. Die naam is mij ontvlogen (ik herinner mij

hem niet meer). Dat is m] geheel onU-logen, ma.arhij heeft

het mij herinnerd.

ONTWEGEN, ontwoeg, ontwogen, b. w. Ontnemen
door weging, ic kort wegen. Die winkelier verkoopt zijne

waren eenen cent per pond minder dan elders; ma.ir het

helpt mij weinig, want hij ontwe^t het (d. i. hij geeft zoo-

veel te minder gewichte). — Vgl. Ontmeten.
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ONTWEKKEN, ontwekte en onhtiiel!, ontwekt, 1'.

w. \\'aliki-r maken. Gij zult mij morgen nuchtend ontwek-

ken ten vijf ure. Die zieke wilt gedurig slapen, en de genees

heer wilt dat men hem telkens ontwckke. Hij ontwiek mj.

— o. w. met hebben en zi/n. Wakker worden, ontwaken.

Ik hcb dezen nacht verscheidene keeren ontwekt. He onl-

wiek van den donderslag. Hij was ontwekt. Gehcel dtr

nacht ontwekt liggcn.

ONTWERRENEN, ontwerrende {oiifvermfr), oiil-

vermui, b. w. Hetzelfde als Ontwerrelen, ontw^irreb'ii

,

ontwarren, ontwerren, fr. de'broiiiller, dcmelcr.

ONTWEUNEN, otitweunde, ontweund, b. w. ITet-

zelfde als Ontwennen.eenegewoonte dnen afleggen.Iemand

het vloeken ontweunen. Ge meet trachten u dat te ontweu-

nen. Hij is het tabakrooken sedert lang ontweund.

ONTWRIKKELEN, ontwHkkeMe, ontwrikkeU. h.

w. Los wrikken.

— Ontvreemden, behendig wegnemen. Ik heb hem dien

boek ontwrikkeld. Dat is mij ontwrikkeld, ik weet niet hoe.

ONTZAG, o. Yrees en eerbied voor eens andess maclit

en grootheid. Die kinders hebben geen ontzag voor hunne

ouders. Er is geen ontzag in die kinders (zij zijn oneerbiedig

en ongehoorzaam).

— Ontzag onder de nens, schimpende uitdrukking voor

Rnevelbaard, fr. moustacke. Hij laat ook al een weinig

ontzag onder de neuze groeien. Veel ontzag onder de neuze

dragen. Een vent irfet wat ontzag onder zijne neus.

ONTZANEN, ontzaande, ontzaand, b. w. Ontroo-

men, de zaan wegnemen, fr. c'cre'mer. Ontzaande melk.

ONTZEGGEN, ontzei{de, ontzeid, b. w. Weigeren.

— Zich ontzeggeii (wvl. eens ontzeggen, zie EENs), zijnen

dienst opgeven, aan eenen meester zeggen dat men hem

niet meer dienen zal. De dienstbode heeft zich gistercn

ontzeid. Het spijt hem dat hij zich ontzeid heeft, hij zou nu

willen blijven.

ONTZEILEN, ontzeilde, ontzeild, b. w. De zeilen of

doeken afdoen van de molenwieken. Men ontzeilt de molen

als het stormen gaat.

— Zich ontzeilen, zich ontkleeden. Als hij thuis kwam
van de kermis, ontzeilde hij zich (deed hij zijne beste klee-

deren af).

ONTZETTEN, ontzette, ofitzet, b. w.

— Het ontzrttcn, wegvluchten, wegloopen. De haas hccft

het ontzet. Zoohaast hij mij gewaar wierd, de dief ontzette 't.

De werkheden, die aan de kateien arbeiden, moeten het

ontzetten, telkens de zee opkomt, om dan, alsde zee af is,

hun wcvk tc hernemen.

ONTZIEN, b. w. Zie de Wdb.
— Zich iets o/itzien, oagetrn doen.voor de moeitewijken.

Ik moet naar stad gaan, en 'k ontzie 't mij zoo. Hij ontzag

het hem (zich) geweldig van in dat koud bad te kruipen.

Doe dat eens voor mij; ik ontzie 't mij. Ge meugt u geene

mocite ontzien als het aankomt op uw geluk.

ONTZIENIS(SE, v. Ontziening, ontzag, eerbiedige

vrees. Er zit in die kinders geene ontzienisse voor hunne

ouders. « Ben ic u lieder here, als ic ben, waer is myn vreese

ende ontsienisse? » (Th. van Herentals.)

ONTZIENLIJK, adj. Ontzaglijk, vreeslijk, fr. redoit-

table. Het is ontzienlijk zoo iets tc verrichten. Fene onl-

zienlijlie reis.

ONTZWELKRUID, o. Ecne wilde plant met gele

bloempjes, anders ook Kanteernkruid geheelen, in de

_ivetenscliap lysimnchia nnmmularia L. Deze plant heeft

den naam van al!e vurige gezwellen spoedig te troosten en

te doen slinken. L. Fuchs, die ze Natercniyt heet (bij Kra-

mers Adderkraid), zegt : « Het is oock excellenlelijcken goet

tot alderhande wonden ende sweeringhen. >

ONUITSTAANLIJK (wvl. onuutst-, zie v\\ adj.

Onverdraaglijk, niet uit te staan, fr. instipportdbk. Eene

onuitstaanlijke pijn in 't hoofd.

ONVERDACHTS, bijw. Onverwachts. onvoorziens,

fr. h ViinpyoTistc. Onverdachts aankomen.

ONVERHIJSELD (wvl. on\'Erhiseld, zie ij), adj.

Ongederscnid. Onverhijseld brood. — Zie HIJSEL.

ONVERJUNNEN, b. w. Zie overjunnen.

ONVERJUNSTIG, .adj. Zie overjunstig.

ONVERLET, adj. Onverhinderd.

— lets omvrlet latcn. iets tegenwoordig onaangeroerd

laten en verschuiven tot dat men het beter en gemakkelijker

doen zal. Als men franken en ccntiemen samentelt, laat

men dikwijls de centiemeu onverlet (d. i. men telt eerst de

tranken s.amen met verwaarloozing van de centiemen die

men daarna op hun eigen ooU samentelt en bij de samenge-

telde franken voegt). In het schrijven van dezen boek, heb

ik dikwijls woorden onverlet gelaten (d. i. van kante geleid

'tot dat ik er nadere inlichtingen op kreeg. en intusschen

voortgewei kt aan de anderen). Werkman, als gij Iwijfelt of

niet weet hoe gij dit of dat verrichten moet, laat het onver-

let tot dat ik kome (d. i. werk voort aan andere dingen, en

laat hetgeen gij niet wel kunt tot dat ik kome en het uiteen

doe). « Siende dat men in de conferentie van Cortryck syn

saecken onverlet Het » d. i. ongerept liet, gedurig verschoof

(N Vanhove.1 « Hoe dat Jan naar stee ging gaan werken,

hoe dat er vader tegenkwam en al die Jan beminden, dit

laat ik onverlet. » (K. Callebert.)

— Ten onverlette, zonder tijdverlies, zonder zijn werk tc

verletten. Hetgeen de werklieden doen in den vrijen tijd

dien de meester hun verleent om wat te rusten, dat is ten

onverlette gedaan; zoo vlechten zij b. v. eene mande ten

onverlette, zoo loopen zij eens naar huis ten onverlette, enz.

Ge moet mij daarover niet betalen, ik heb het ten onverlette

gedaan. Ik zal dat eens doen ten onverlette (als ik wat

vrijen tijd heb, in een snipperuurtje). Ik kwam te vroeg .aan

de static en, aangezien ik daar moest wachten, liep ik ten

onverlette mijnen vriend bezoekendiedaaromtrent woonde.

I.ecs nooit gazettcn dan ten onverlette.

ONVERMEUGEN, Kil. ONVERMOGEN. adj.

met den klemtoon op mcu. Onmachtig, fr. iiiipui:sant.

« Zijn si ter armoede gecomen, oft onvermoghen om de

costen selve te winnen, so beveelt God dat de kinders haer

ouders sullen onderhouden, .al souden zijt met sweetige

leden winnen . » (Th. van Herentals.)

Onmachtig om te betalen, fr. insolvable. Hij is onver-

meugen verklaard. — Men gebruikt ook het subst. Onver-

meugen, o. in den zin van fr. insobiabilite ; maar dan valt

de klemtoon op on.

\
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— Machtloos, kiaditloos, zwak. Ecu onvermcugen kiiul.

fr. nil en/ant dchile, rachitiquc.

— Ontzennwd en, of 't ware, lam van te groote hoevcel-

heitl spijs genomen te hebben. Hij is onvermeugen. Zich

onvermeugen eteii. Onvemieugeii zijn van etea. Ik heb ciaar

zooveel van geeten, dat ik er louter onvermeugen van ben.

— Onvermeugen vet si/n, zoo vet zijn (lat men als verlamd

eji ontzenuwd is. Onvevmcugen zijn van vettigheid. « Die

welcke zo ondierlicke ende onverimieghen vel was, dat hy

quaiick ghegaeii ende niet gheslapen en conste dan al

zittende. »{N. Despars.)

— Men zegt ook Onvcrmeugend. Onvermeugend zijn

van te veel te eten.

ONVERMEUGEND, adj. Zie oxvERHtEUGKN.

ONVERMIJD (uvl. ONVERsaiD, zie IJ), adj. Niet

bkiod, stoutmoedig. Hij antwoordde onvcrmijd.

Scgghende gantsch onvertnyt

:

Ghy verquist al uwen tydt,

Die soo snel te poste rydt.

(P. Gheschier.)

ONVERMOGEN, bij Kil., zie onvermeugen.

ONVERPORRELIJK, adj. Niet te verporren, dat

uit zijiie plaats niet bewogen Ivan wordcp. Dat stuk oiduin

is oiiverporrelijk. De peerden liadden sclioon te trekken :

de w.agen bleef onverpoirelijk in den modder zitten.

Kruyt, sleypt of draegt gy
Onverporrelyke pakken en sakken?

(P. Croon.)

ONVERSAAFD, adj. Onversaagd, onverschrokkea

.

Een onversaafde kcrel. < Herten die stout en onversaeft

zijn; andere llauw ende vreesaclitig. » (J^e. Desmet.)

— .Vn. Onversaafdheid.

ONVERSCHIL, o. Gescliil, verschil, oneeuiglieid,

fr. de'saccord, bisbille. In onverschil zijn, leven. Er ontstond

een onverschil tusschen hen wegens die zaak.

— Dit woord, dat veel gebruikt wordt, heelt eene hetee-

kenis die de etymologie afkeurt, aangezien Verschil reeds

hetzelfde zegt. Doch vgl. Onkusseld en Onsassamig.

•— (Jok Ongeschil.

ONVERSTORVEN, adj. Kiet verstorven, zinnelijk,

fr. immortifie'. Een onverstorven mensch (die zijne zinnen

voldoet, die den trek van de uatuur volgt). Hij is nog zoo

onverslorven van zinnen. Een onverstorvene wil. « Bewaert

111)- van alle onvoorsichtiglie, onghenianierde, ende o«ir/--

'•'rven woorden en wercken.»(B. Gheysen.) -i: Onverslor-

.',n ooghen. » (I J.)

— Afl. Onverstorvenhcid.

ONVERWIST, bijw. Onwetens, niet willens en wetens,

zonder er aau te denken, zonder opzet, fr. iiisciemmeiit.

Ik heb datonverwist ged.aan, gezeid. Hij sprak daar onver-

\\ist een woord dat grootelijks mishaagd heeft. Heb ik u

1 " nadeeligd, het is onverwist geweest.

— Van on en z'erwist deelw. van 't oude verwtsien.

Il'i'ssen, dat nog in 't hd. bestaat, is 't zelfde als het hedcn-

daagsche weten.

— Eenigen zcggen Onvcrwits.

ONVERWITS, bijw. Zie onverwist.

ONVERZICHTIG, adj. Ilctzellde als OnvoorzichUg,

fr. imprudent, inconsidere'. Onverzichtig zijn. Een onver-

zichtig woord. <- Een onverzichtigh, schieloos ende licht-

veerdigh mensche van manieren, verliesl licht Jesus wt zijn

herte. » (C. Vrancx.)

ONVERZIENIG, .adj. Zie ONVn>:,RziEN[r,.

ONVOORZIENIG, ONVERZIENIG, adj. Die

niet vooruit zict, fr. hnprcvoyant.

— Dat niet voorzien wordt, fr. imprevu, Eene onvoor-

zienige dood. « Dat ghi mi ghespaert hebt van dye onver-

sicnighc dool.
»
(Class Zegers.)

— Afl. Onvoorzienigheid, fr. imprevoyance.

ONWEL, ONWELLIG, .adj. Niet wel te pas, on-

lustig, fr. nepas n son atse. Hij is sedert cenige dagen onwel.

Ik gevoe! mij onwellig.

— Afl. Onwelligheid, fr. malaise.

ONZE, samengesmolten voorhet mv. os ze, d. i. alszij

(/leos), fr. gnand lis, qiiand elles. Oazekomea, outvang

ze beleefd. Die peren zijn sappig, onze rijp zijn.

ONZE-LIEVEN-HEEREN-AANDEKEN, o.

Wateraandeken, schrijverken, konneken, 1. gyrinus ntitans,

fr. to-iirniquet.

ONZE-LIEVEN-HEEREN-BEESTJE, o. Zon-

nekever, fr. lOicuicUc.

ONZE-LIEVEN HEEREN-NAGELTJES, o.

nieerv. Naani hier of daar gegeven aan een Ivruid dat uieesl

overal Burzekenskruid heet, fr. boiirse-a pasteiir, thlaspi

bursa pastoris L.

ONZE-LIEVEN-HEEREN-TRAANTJES, o.

meerv. Naam \'an eene hofbloem, anders ook Dnippeltjes-

bloed geheeteu.

ONZE-LIEVE-VROUW-BEDSTROOI. o..Soort

van wild tymoen, in de wetenschap tliymus scrpilliini L.,

fr. scrpolct.

ONZE-LIEVE-VROUW-BEESTJE, o. Een ke-

vertje dat men veel op de lelien vindt, en daarom in het fr.

crioccre dn lis heet.

ONZE-LIEVE-VROUW-DISTEL,ni. Eene soort

van kloeke distel met groote gevlekte bladereu, die in de

huven soms gekweekt wordt, cardiiiis Mariamis L.

— Ook eene wilde plant, eryngiiiin mariiimnm L. De
( >nze-IJcve-Vrouw-distel groeit veel in de zceduinen.

ONZE-LIEVE-VROUW-DOORN, m. Soort van

kaardendistel. fr. cardire des bois.

ONZE-LIEVEVROUW-SCHUD-DEPANNE,
ONZE-LIEVE-VROUW-ROER-DE-PANNE, v.

Zoo heet het volk den feestdag van O. L. Y , Lichtmis, fr.

la chandclenr. Dit gebeurde op Onze-lieve-Vroitw-schud-

de-panne.

— Op O. L. V. Lichtmis roert en schudt men de pan om
kocken te bakken.

ONZE-LIEVE-VROUW-TERTETEE,of-TER-
TENTEE, m. Zoo heet, in de omstreken van Thiell, dc

feestdag van Onze-Lievc-Vrouw-Boodschap (25 M.aart), op

welken er een gi oote toeloop van volk is naar de kapcl van

Onze-lieve-Vrouw van Bijstand te Meulebeke, en ler dicr

gelegenheid dikwijls niinnenhandel begint bij de jongheden,

en teetje getorten wordt. Zie teetje terlen onder TEE.
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ONZE-LIEVEVROUW-TROONKRUID, r,.

Eene plant in de wetenschap scdiim reflexiim L., fr. orpin

/.enche,

ONZE-LIEVE-VROUW VAN TUINE, zie

TUfN en TUINDAG.

ONZE-LIEVEVROUW-VISCH.ui.Bij visschers,

enz. Een zecvisch, in icfler \:m wiens sclielpeii men het bc^ld

van de tl. Maagd kan zien, fr. maigrc d'Europe, 1. sdcenia

Jtmbaa. (Van Beneden, Ann. Partem. 1865-66, docum.

bl. 602.)

ONZELIEVEVROUW-VOGELTJE, o. Zie

KAI'ELLEVOGEL.

—ONZENT, z. T-.

*ONZIEN, bij C. Viancx en Maori., zie ONZIENDE.

ONZIENDE, adj. Leelijk voor het oog. lets kan on-

ziende zijn, en nochtans zeer goed en nuttigin zich zelven.

Koopwarcn die onzicnde zijn (die geen aangenaam uitzicht

liebben, die geene oog hcbben), verliezen van hunne weerde.

Dat huis is geheel onziende van buiten, maar 't is zeer ge-

rievig van binnen. Een onziende mensch (met slordige

kleederen en ongeschikt haar).

— Eene goe onziende is eene bijzondere soort van peer

die leelijk is van buiten maar zeer goed van binnen, padde-

peer, fr. bonne vilnine. Verders wordt het algemeen gezeid

van appels of peren die leelijk en ruw en afzichtelijk zijn

van pelle, maar lekker van smaak.

— C. Vrancx gcbniikt onzien : <> Gillis iKulde een viertael

Roghs ghesaeyt, ende nac Paesschen lagh het cooren soo

o/isien, dr.t scheen datter luttel of niet at commen sonde. »

— «Ende ontrent Paesschen stond desfn rogghe soo onsien,

dat hy vreesde datter niet een muddc coorens af commen en

sonde.

»

— Ook Maerlant heeft Onsiene voor Leelijk :

Daer si die viande entie engiene

Mede begaedden harde onsiene,

(il. i. Daarzij de vijanden en het stormgetuig

Mee beschadigden zeer leelijk).

ONZOCHT, adj. Onzacht, hard. Onzocht liggen (niet

/aclit liggen, op een hard bed liggen). Onzochte spijzen (die

niet zacht gekookt ziju). « lemand onsochie blouwen i d. i.

hard slaan. (Maerlant.)

— Hard tegen onzoehte en gaat niet, een hardnekkig

of lastig mensch kan geencn weg als hij met eenen anderen

te doen heeft die even hardnekkig of lastig is, 1. durum est

contra stiniiiluni caieitrare.

OOG(E, v., fr. ail. Zoo ver mijn oogen dragen (reiken).

Hij ziet door geene audere oogen (zegt men van iemand die

maar denkt en handelt volgens een ander). '» Floorken en

zag door geen andere oogen als door Jans. » (K. Callebcrt.)

Eene ooge knippen, een oogje makcn o/"trekkeu (een teeken

maker met de eene ooge vluchtigtoe te knippen). Hij miek
een oogje naar mij. Gij zijt 't eens om mij te bedriegen,

want ik heb u eene oog zien knippen. Hij heeft eene vlieg

in zijne oog (zegt men van iemand die bijkans dronken is).

Uit onze oogen zien (op zijn hoede zijn, met voorzichtigheid

te werke gaan). « Maer dat is 't ergste : 't is altyd daghuren

te betalen, en wy moeten nog al tiyt onze oogen zien, en

wy en mogen wy 't geld niet breken met hamers. » (<!,".

Duvillers.) Het zal wel uit uwe oogjes loopeji (gij zult het

later wel beweenen, beklagen, uitboeten).

— Bij der oog, oogenschijniijk, zichtbaar, fr. 'J vice d'a-il.

Hij vervalt bij der ooge.
«
Jan genas en hij verkloekte liij der

ooge. » (K. Callebert.)

— Drollige oogen is een dul herte, zie drollig.
— - De kwade ooge, zie onder aksterooge.
— Vliegejide oogen, zie ondex \"[.IKG'E.^

.

— Perel op de ooge, zie PEREL.

— Dood en eene ooge nit, zie dood.
— lets noodig liebbeti li/'k rook in de oogen, zie rook.
— Flak in mi/n ooge, zei Blinde Maaie, zie maaie.
— De galge zit in uwe oogen, of ik zie de galge in nwr

oogen, zie galge.
— Den doom uit zi/nc oogen lacheuiae DOOM.
— Zeere oogen, zieke oogen. Fig. de naam van eene

vetplant, anders Dodding genaamd. Zie aid

.

— Schoou uitzicht, uiterlijke gedaante die beiiaagt, fr.

belle apparence. Dat huis heeft geene oog. Die appels zijn

goed, maar hebben geene ooge (zijn onziende). Eene ooge

geven aan lets. — Fig. Glimp, valsche schijn van waarheid

of deugd. Hij weet aan zijne leugens eene ooge te geven. Hij

tracht altijd aan zijne booze daden nog eene ooge te geven.

— Oogwit, fr. but. «Myn ooghe heeft gheweest desen

boeck soj cleyne te niaken alst moghelick was. » (M. Lam-
brecht.)

— Punt van eenen teerling, enz., h. point. « I,aet er ons

omme het lot werpen met een mommecanse : die meest

ooghen werpt, die salt wiunen. » (C. Vrancx.)

— De oog van eenen appel, peer, enz., fr. ceil, nonibril.

— Deooge van eenen ploeg, zie kaan, 2°.

— In hakeji en oogen liggen, met iemand in gcschil zijn.

Sonimige huisgezinnen liggen dikwijls iu haken en oogen.

Zij liggen weer al in haken en oogen. Hoe knnt gij toch

altijd alzoo in haken en oogen liggen ?

— De woorden oog' en oor zijn onzijdig in Holland:

maar over gansch Zuid-Nedcrland bijna zoowel in de schrij-

vende als in de sprekende taal, zijn zij vrouwelijk, en van

ouds hebben zij het altijd geweest, als blijkt uit onze vlaam-

sche schrijvers van de 13', 14*, 15", 16", 17" en 18° eeuw.

Desniettemin zijn er die bewereu dat wij, naar het voorbeeld

van de Hollanders, voortaan moeten zeggen het oog en het

oor, om reden 1° dat die woorden onzijdig waren in de oude

aanverw.ante talen, en 2° dat, volgens Jacob Grimm, dit

geslacht hun beter voegt. Ons dunkt dat deze en dergelijkc

redenen niet kunnen gelden om zoo een algemeen gebruik

dat boven de zes eeuwen oud is omver te werpen, en dat

men beter doet met te zeggen dat, even als veel andere

woorden, oogen oor v. zijn bij de Vlam., en o. bij de HoU.,

lalende aan de sclirijvers den keus van 't een oft ander.

—OOG(E, z. Ak'ster-, Enkel-, Inkel-, Koe(i)-, Muis-

oogskens, Xegen-, Peerd-, 'Pimp-, Pui-, Puit-, Schoon-,

Schijveroogen, Snot-, Vijs-, Vischoogsken, Weer-.

— OOGDE, z. Blauw-, Een-, Groot-, Kabeljauw-, Kl;en-,

Pui-, Puil-, Puit-, Snel-, Zwart-.

—OOGEN, z. Glaar-, Glari-, Kcer-, Ivlari-, Kleer-,

Lonk-, Luik-, Picp-, *Pimp-, Pinkel-, Pleur-, Puil-, Rek-,

.Schemel-, Schemer-, Snel-, Snot-, Sprietel-, X'crpink-,

Vier-, Vuur-, U'ei-, Wiel-. Zie oogman.

OOGENBLIJK (wvl. oogenbi.iik, zie ij), m. Het-

zelfde als (!)ogenblik. Ik kom in eenen oogenblijk. « De
vlaiTime van eenen oogenblyk iu de helle. » (F. Vauden

Werve).
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OOGEPEKKER, OOGEPIKKER, m. Scluiis-

iiaaiii dicii liet volk gceft aan deii klaphoed, fr. chapeaii

claque, uit hoofde van zijne twee sclierpe luiten, waarvan de

vooiste dreigt in de oogen le steken. Eenige staatsam'ite-

naars dragcn oogepekkers. In eenige stsden hebbeii <le poli-

tiebediendeii onk ecneii oogepeklier.

— I )ok dc persoon die zoo eenen klaphoed oplietfl. De

liuigemcester was vergezeld van eenen oogepekker.

OOGEVLEGGE, v. OOGEVLEGGER. <n som-

wijlen <i.)k OOGEVLIEGER, ni. Wimpcr, pinkcl, pink-

haar. — Zie VI i:r,i;i:

R

OOGEZIENS, bijw. Ziohtbaar bij de ooge. « Deellie-

dcn sullen houilcri voor catheyl alle steen oogesietn uyter

aerde(l5innen d'aenle volgende den grondt), alle fruyt-<lra-

ghende boomeii. ~ (Cost, v, Brouc-burch.)

*OOGH-BRAUWE, bij Kil., zie wenkbrame.

—OOGING, /. Wijd-.

OOGMAN, ni. Schoiuver, lijkscliouwer, beamblo die

gelasl is naar huizen en hospitalen te gaan cm te oogen (te

zien) en te bestatigen dat iemand wezentlijk dood is. —
Het woord hoort men meest te Brugge.

— Oogen bet. zien, kijken, mikken (zie Kramers Wdb.).

Is uw' reclitveerdigeidt niet meerder

Als van de Scriben. . . .

.... nimmer zult ghy gaen

In t'lieil-gezcgent Rijck. . . .

Al wat ghy poogt en oogt, ghy wenlt'er uyt gezeidt.

(G.De Dous.)

OOGPINK (wvl. -Pli.NK, zie ind), m. Qogwenk, fr.

tlin li'ivil. Eenen oogjiink geven, fr. cligner de I'aeil. In

eenen oogpink (in eenen oogenblik, fr. en J(n c//« d'ceil).

Ik z.al hier in eenen oogpink weerzijn. Wacht eenen oog-

pink, ik ga mee. Zie PINK.

OOGSLAG, m. Vluchtige blik, fr. coup d'ceil. De
oogslag vorschilt van den oogwenk, gelijk fr. coup d'ail van

clin d'ceil. Eenen oogslag geven, werpen, smijten op, fr.

Jeter un coup d\eil sur, Ik heb de gazette met eenen oog-

slag ovorloopen.

OOGST, m. Zie oegst en de comp. daaronder.

OOI . Dit klankteeken bestaat uit de scherpe 00 gevolgd

van do / die er aan gesmolten wordt in de uilspra.ak; zoo-

dat bij de West-Vlamingen, deze klank al ver liiiJt gelijk de

fransche oy in vjvons. Geheel anders is het bij de Oost-

Vlamingen die, vooral in 't Land van Aalst, aan ooi den

klank van cu geven, gelijk inen dien hoort in deiir, enz.

;

dus:

Dooien — deucn, Vlooi — vleu, Schooler — scheuer,

enz.

OOIEVAARD, m. Hetzelfde .als Ooievaar, fr. cigogne.

— Dus zegt men ook

Tiaggaard — baggaar, bagger; Gecrnaard — geernarc

(gar.uial) ; Hapschaard — hapschaar; Luip.-iard — liebacre,

bij Kil.; Onnoozekiard — ounoozela.ar; Spannaard —
spanaio ; W'apenaard — wapenaar.

OOINT, EUINT, EUIT, OOIS, OOIST, OOI-
STEN. bijw., hier en daar gebruikt voor Doit, 1. nnijtiam

(zie NOon). « Adieu an alle die oyndt liefvcr namcn dan

ghaven. > (Ed. De Dene.) « Wie ghijncker oyndt ten oor-

loghen up zijn eeghcn sault - d. i. solde? (C. van Dor-

drecht.)

OOLIJK, idj. Slim, schalkilr./«, matin. Een oolijke

dief. Een oolijk kind. Ge zijt zoo oolijk. Hij weet het oolijk

aan te gaan om iets te bekomen. Ilij is niet stijf oolijk.

Oolijk zijn om geld te winnen.

— Wordt ook gezeid, even .als Boos, van iets d.at zoo

schalk gesteld of gelegen is dat men het moeilijk vinden of

bereiken kan. Een oolijk lioekjc, fr. un coin cache'. Zijnen

schat in ccne oolijke plaats verbergen. De vogels makon

oolijke uesten (d. i. verscholen in het hout of het gras, dat

zij aan de oog ontsnappen, of geplaalst in den top van eenen

boom of van cene rots dai men er niet a.in naderen kan).

Hij steekt zijn geld oolijk weg. Dat vogeltje woont d:iar

oolijk in de liaag.

— Slecht, niet goed. Oolijk eten (slechte spijs). Oolijke

drank. Oolijke kleedercn (die afgedrgen zijn). Oolijke

schoe'n. Een oolijk hoedje. Oolijk geld (dat niet mecr

gangbaar is). Oolijke boeken (die versleten zijn). Oolijk hout

(dat nergens toe kan gebruikt worden). Oolijk land (dat van

aard onvruchtbaar is). Oolijke bouwstoflen (slechte briken,

slechle moortel, slecht hout). Oolijk papier, oolijke pennen,

oolijke inkt.

— Slechter of oolijk, sleekier dan oolijk, zeer slecht, fr

.

tres maiivais. Dat brood, die kaffi is slechter dan oolijk.

Dat land is slechter of oolijk.

— Lui en traag, onbedrijvig en nergens toe goed. Een

oolijke bond of kat (die geene wakkerheid heeft en altijd

ligt en slaapt). Een oolijke werkman, dienstbode.

— ooLtjKAARD, m. Sch.ilke kercl, slimmerik.

— Luiaard.

COM, m , vklw. ooniken (wvl. uinke, zie KLAXKV.) Zie

NOOM.
— Eerst oomken, dun zijne tindercn, fr. charite lien

ordonnee commence par soi-meme.

—COM, z. Geernaars-.

OOMELING, m. Oogenblik. In eenen oomeling.

Wacht een oomeling, ik kom. Een oomelingsken, en 't is

gedaan.

— In Braband is het oomelik, zegt het Alg. VI. Idiot.

OOR, o. Slijk. Zie more.

' OOR. bij Kil., zie hoor, 1°.

OOR, OORE, v. (nieto. Zie onder oog), fr. oreille.

— Iemand iets in zijne oore laten leken, hem iets zeggen

met voorzichtigheid.

— Aan mijne oore 'tgatje van zijds, zegt men onbeleefd

voor : ik luistcr niet naar 't geen gij raij vraagt, raadt of

gebiedt, ik wil het niet doen.

— Achter zyne ooren sckraven, zie schraven.

— Men zegt eene onnoozele oore, eene wilde oore, eene

zotte oore, voor Een onnoozel, wildofzot vrouwmensch.

— Hij hoort tangs die oore niet, zie HOOREX.
— Mijne ooren lutsen ervan, zie lutsen.

— Met de litis in de oore loopen, zie LUIS.

— Zijne ooren stellen, zie STEl-LEX.

— Heil'ige teste met eene verdocmde oore, zie TESTE

.

OOR, OORE, V. Boord, zoom. De ooren van een

hamlkleed, neusdoek, enz. zijn de omgenaaide zoomen die

in 't fr. ourlets heeten. De oore zoomen van eenen neusdoek,

ccn klced, enz, (er den boord van omplooien en vastnaaien,

fr, ourler),

— De oore zoomen, wordt tig. ook gezeid bij de wied-

slers op den akker in den zin van nevens den jaan, waar
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het onkruiil is uitijerukt, eenen nieinven jaan maken waar

men het onkruid uitrukt. De wieilsters kruipen in eene rij

:

deze die aan 't einde van de rij is naar de zijde waar men

nog niet gewied heeft, moot haar oore zoonien {d. i . als

men ten cinde den akker gekropen komt en men zich

om1;eert om wcderom den akker te overkruipen, dat deze

die aan 't einde van de rij is, zicli plaatsen nioet nevens den

jaan die zij komt te maken).

— \'^gl. 1. ora (boord) waarvan de Franschen hun oree

en Iiun vklw. onrlet geniaakt hebben. Kil. Oort, ora, extre-

mitm. Sp. onllo.

—OOR(E (sensu diverso), /.. A.rd-, Dering-, Kzel-.

Keun-, Kouijn-, Muis-, Van-. Zie -oorde.

OOR, bijw., met scherpl. 00. Hetzdfde als Her in den

ziii van urder, op m'eiiw. Van nieuw en oor (d. i. van

niemv en her, zie her).

— In vele gewesten van Zuid- en Fransch-Vl. wordt oor

als afscheidbaar voorvoegsel gebruikt in plaats van 't af-

scheidbare her in de werkw., b. v. Oordoen, oornemen,

oorzeggen, enz. voor Herdoen, hernemen, herzeggen,enz.,

fr. rcfaire, reprendre, redire. En dit vindt men zelfs onaf-

scheidbaar somvvijlen bij onze oudere schrijvers : « Wat
hu it ofte rugghe dat raeu is qualic ghevet, dat moet weder

in de cuupe commen ende oorvet zyn. » (Cueren van Rous-

selaere.)

*OOR-AETE, OOR-ETE, bij Kil., zie uitoorten.

OORBAREN, OORBEREN, bij Kil., zie onder

VEROORBARE.N.

OORBEEST(E, v. Sprietworm, fr. percf-orcil/e.

OORBOOM, NOORBOOM, m., met scherpl. 00 i

;

lieide grecp. Eig. zooveel als Zoombalk, Kantbalk (zie

iiOR), doch in het gebruik bepaaldelijk gezeid 1" voor het

stuk hout dat tot negge of zoom dient van een dak langs

eenen punlgevel hetzij hij overdekt is met pannen of met

stroo, fr. rivet: 2° voor het stuk hout dat, in een dak, tot

negge dient van twee panten die te samen eenen uithoek

vormen, fr. aretier, in tegenoverstelling van eenen slaper,

fr. none, die eenen inhoek vormt. Dus het stuk hout dat

van het uiteinde van de veurst sleep weg neerdaalt op het

uiteindevan de muurplaat, en alzoo den gevelpant(fr.<r/-0!//c)

verbindt aan f!en achter- of voorpant (fr. long-t>an\ is een

oorboom. In een vierkantle dak zijn er vier oorboomen,

twee aan elk uiteinde van de veurst

.

— Verders wordt Oorboom gebruikt voor Den schuinen

driehoekten pant zelve die, in de plaats van den punlgevel,

met twee zoombalken aan den voor- en achterpant van het

dak verbonden ligt, fr. croupe d'tiii toil. Een dak met eenen

oorboom (een oorboomde dak)

.

— Bij wevers. De schuine kant van eene geboomdeket-

ting of schering. Als men eene keten boomt, d. i. eene ket-

ling om den garenboom windt, zorgt men, bij middel van

den efienaar, dat de keten, onder het winden, allengskens

smaller en nauwer worde, zoodanig dat de afgeboomde

keten aan beide kanten met eene schuinte ligt gelijk een

dak dat aan beide uiteinden eenen ooiboom heeft. Boomde
men de keten zonder oorboom op de kanten, het garen zou

geen stantl hebben en hei zou zijdelings afschieten. Die den

efTenaar houden, moeten goed op de oorboomen letten.

— Het Alg. VI. Idiot, heeft Horeboom, dat hetr^er-

klaart door Hoekbalk.

— OORBOOMOE, NOORBOOMDE, adj. Met eeoen of meer

oorboomen . Een oorboomde dak van een huis, schuur, enz.

(d. i. een dak hetwelk aan den kant, waar er een puntgevel

moeste zijn, een schuin afdak heeft dat, bij middel van oor-

boomen, aan 't overige dak gevoegd ligt, zoot-lanig dat dit

afdak gelijkt aan eenen driehoek waarvan de bovenhoek

de nok uitmaakt met den veurst, en de twee andere hoeken

op de muurplatea rusten). Er worden vele nieuwe huizen

gemaakt met oorboomde daken. Eene kerk met een hoekte

heiligdom, heeft boven dit heihgdom 00k een oorboomde

dak. — Zie -de.

OORBOORE, o., klcmtoon op oor, en scherpl. 00. in

beide grepen. Nut, gebruik, gerief. Koorn zaaien voor zijn

oorboore (anders gezeid Voor zijn gerief, d. i. zooveel er

noodig is om te leven, en niet meer}. Lijnwaad weven_voor

zijn oorboore (d. i. om zelve te verslijten, en niet om te

verkoopenV Dat is voor mijn oorboore. « Ten behoufve ofte

oorboire van den meinsche, » (Cueren van Rousselaere.)

« Weldaeden doen tot den ghemeynen oirboor. » (A. De-

buck.) — Zic Weiland op Oorbaar.

OORD, o. In Fransch-Vl. veel gebruikt voor Woord,

fr. 7not, parole. Een oord spreken. Geen oord zeggen. In

drie oorden. — Zie \v.

—OORDE, z. Bal-, B0I-, Fiji-, Twee-, Van-.

OORDEEL, o. — Is dat een hi^en, 't is lijk een cor-

ded, zie onder uoEMDAc;.

— OORDEELEN, zie Boordeelen.

OORDJE (wvl. ORDJE, zie klankverk.), o., vldw. van

Oord, fr. Hard, lets meer dan twee centimen.

— Achter de oordjes zitten oistekten, ergretig naar zijn,

ijverig zijn om geld te winnen.

— Voor het oordje zijn, geldgierig zijn. Hij is uol; al

voor 't oordje.

— Tegen of voor een oordje 't voer, eig , Een groote

hoop voor zeer kleenen prijs, d. i. overvloedig, buiten allf

maat, fr. excessivement. lemand bedriegen voor een oml

't voer. Hij liegt voor een oordje 't voer. Valschheden \

'

tellen voor een oordje 't voer. VIoeken en zweren voor t-

oordje 't voer. Men dronk en at daar voor een oordje 't voer.

lemand zottigheid zeggen tegen een oordje 't voer.

— II; geef er geen oordje voor, dat is geen vierde van

een oord/e weerd^ fr. cela ne vattt pas une mailie.

— Altijd een oordje in de schale te leggen hebben, altijd

iets te zeggen, te bemerken, te beknibbelen hebben.

— Den stuiver op een oordje brengen, zie BL.\NKE en

stuiver.

— Voor de samenstelling, zie Zondag-.

— OORDJEKEERSJE (wvl. ORDJE-), o. Roeten keersje van

twee centimen . Een oordjekeersken ontsteken ter eer van

O. L. V.
— OORDJESi'ANNEKEN (wvl. ORDJES-), o., vklw. — le-

mand vernibbelen in een oordje spanneken, zie VERNIBBE-

LEN. —• Ik zou 71 veroorbaren in een oordjespanneken, zie

VEROORB.\REN.

— OORDJE.SPLETTER (wvl. ORDJE.SPLETTER), m. Splijt-

mijte, gierigaard, die uit wrekheid eenen cent in twee'n zou

bijten liever dan eenen centiem te veel te geven.

— OORDJESPLIJTER (wvl. ordjespliter), m. Splijtmijte,

gierigaard, vrek.
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— ooKDjicspijs (hvI. okdjespize), v. Metaal waar de

oorclen en deigelijkc niunt van gemaakt zijn, klokspijs.

Eene klok van onrdjespij/.e.

— OORDJE-STRK (wvl. nRDJE-STF.K), n. Een spel waarbij

elke speler eenen cent ov'?reinde stelt in een rondekcn op

den grond, en dan met eenen marbel die centen uit het

rondeken tracht te stckken (d. i. te schietcn, te werpen) :

hetgcen men zoo uitstekt is winstc. Oordje-stek doen.

Oordjc-stek spelen.

— OORDJE-STRUF (wvl. ORDIE-), m. Gien'gaard die b. v.

in 't verlcnopen iets ontnieet of ontweegt.

OORDOEN, dved oor, oorgedaan, b. w. Herdoen,

fr. rrfai'rr. Dat is kwalijk genaaid, ge moet hct oordoen. Ik

licb u (lat verlioden, waarom doet gij het oor ? — Zie OOR.

OORELING, m. Zie oorling.

—OOREN, 7.. Fiji-, AVikkel-.

'OOR-ETE, bij Kil., zie uitoorten.

OORLAP, ni. Eene oorkwaal of ontsteking die in de

fr. wetenschap Intiammation de In trmnpe d' Enstache

geheeten wordt. Den oorlap Icrijgen, hebben. Met den

oorlap loopen.

— Ook Ontsteking der oorklieren, fr. orcillon.

OORLEZEN, Ins oor. oori;elezi-n, b. w. Herlezen.

Lees dat ;ens 001, ik heb niet goed verstaan. — Zie OOR.

OORLING, OORELING. ni. Hetzelfde als Oorring,

fr. hoiicle d'oreille. Gouden oorlingen dragen.

— Kil. Oorlinck. Vgl. Vingerling, beenderling, Voete-

ling, enz.

— OORLINGEN, m. mv. OORLINGKRUID, O. OORLING-

PLANTE, V. Eene plant die men somwijlen in de bosschen

vindt, en in de wetenschap arum maculatum heet, fr. ^ouet

tochetfy pied-de-vemt.

— Dns genaamd omdat het blnemkolfken of < cudseken >

zoo 't L. Fuchs heet, fr. spndice, de gedaante lieeft van eene

oorbelle ffr. pendeloquf). De kinderen noemen die plant

ook Rerstebezen : zie aid.

OORLOOS, adj. Niet oorbaar, nutteloos, noodeloos.

Oorlooze woorden. Oorlooze praat. Eon oorloos werk doen.

Oorlooze onkosten. Het is al oorloos dat hij doet.

— Ten oorlooze, te vergeefs, \ruchteIoos, nutteloos,

zonder baat. Het is ten oorlooze gevraagd, gij ziilt het niet

krijgrn. Hij gebruikte alle middelen cm hem te overtuigen,

maar ten oorlooze. Het is ten oorlooze gemeesterd : hij kan
niet genezen. Al uwe moeite is ten oorlooze.

— Men zegt ook Noorloos, te noorlooze. Zie N.

— Er is groot verschil tusschen ten oorlooze en ten

oiidoinme, want dit laalste behelst het gedacht van onbc-

zonnene verkwisting, en het ecrstc beduidt enkel weg eene

daad zonder voordeel of uitwerksel. Zie onijom.
— Overal gekend en gebruikt.

OORM(E, m., mv. oormen en oorms, met de scherpl.

('('. Hetzelfde als Orm, d. i. worm (zie w), I. vermis,

ond fr. verme en bourme. Dat kind hecft oorms. Oormen
in het fruit, in het hout, enz. Vandaar Eerdoormc (aard-

worm), Blekoorme (blikworm , Sprietoorme (sprietworm),

enz.

— Den oorme door^roeid si/n. Zie onder DOORGKOEIEN.
— Ergens eenen oorm van dood hebben, hoort men

somwijlen voor Ergens eenen ooni van dood hebben. Zie
NOOM,

— OORM, «. Bijs-, Blok-, Mcel-, Spriet-, Spring-,

-Sprink-.

OORMEN, oormde, ben geoormd, o. w. Hetzelfde als

Worm, don worm krijgen, van den worm in de wortels

aangerand worden, sprek. van plantgewassen.

—OORMEN, z. urr-.

OORMSTEEKTE, adj. Wormstekig, fr. vereux

;

moitline. i.)(irnistcckte hout. i lormsteekte appels, noten, enz.

— Fig. Met klieren beliebd, van 't koningzeer geschon-

den, fr. serofnienx.

OORN(E, m., mv. oorm, vkKv oorntje. Wordt in

sommige streken gezeid voor Oorm, worm, fr. ver, 1. ver-

mis.

OORNAAM, m., klemt. op de scherpl. 00. Spotnaam,

scheldnaani, fr. sobriquet. De scholier klaagde dat zijne

maatjcs hem altijd ooinamen gaven. Hij is meest gekend

onder den ooniaam van Heintje Pek.

— Wordt ook gebruikt in den zin van Familienaam,

fr. nom de famille, tot onderscheid van den Doopnaam.

Men weel dal Bijnaam en Toenaam ook die dubbele

beteekenis hebben van fr. sobriquet en nom defamille.

— Zie OOR (herJ, en vgl. Hernoemen en Vemoemen,
fr. dormer iin sobriquet a giudquUin.

OORNEMEN, nam oor, oorgcnomen, b. w. Her-

ncmen. fr. repreiuire. Ik wil dat geld niet dat gij mij

ge/(indcn hcbt : neem het oor. — Zie ooR.

OORPUL, bij M. Lambr., zie OORPULM.

OORPULM, m. Oorpeuluw, oorkussen, fr. oreiller.

Op eenen oorpulm het hoofd leggen om te slapen. Een
oorpulm met pluimen gevuld.

— Bij M. Lambrecht heet het Hoorpul en Oorpul. —
Zie PULM.

'OOR-RUYNEN, bij Kil., zie RUiNEN.

OORS (?). o. Zie Hoos, 2".

OORSCHILDEREN, schilderdeoor, oorgeschildcrd,

b. w. Herschilderen. Die muur is te bleek, ge moet hem
oorschilderen.. — Zie ooR.

OORSCHRIJVEN, sehreef oor,oorgcschreven, b. w.

Hersclirij\en, fr. copi:r de noiiveait. Die brief is niet

leosbaar : schrijf hem oor, ge moet hem oorschrijven .
—

Zie OOR.

'OORT, bij Kil., zie Oor, 2".

OORTE. HOORTE, v., met scherpl.oo. Hetzelfde als

^\^lorte. W'orte. d. i. een zware bondel van vier, zes, negeii

ol meer uitgcdorsclien schooven of vluwen die top en aars

liggen met twee ofdriebanden vastgebonden. De schooven

in oorten binden. Eenen dilt vol oorten steken.

— Een verwarrelde bondel goed en lang stroo. Als de

koe het beste van een bond stroo uitgepeuzeld hcefl, dan

vergaait men den overschot en maakt er eeue oorte van.

Als de pikkelingen of huggen in den oegst niet regehnatig

en in orde gcnoeg liggen om ze in behoorlijke schooven te

binden, dan m.aakt men er oorten van. — Nogtans de bon-

dels die men maakt van het verwarde kort stroo dat uit de

gedorschen graanschooven valt en geschuil wordt, heet men
schiiddtbondels,ea niet oorten.

Een bondel dorre blarea in afgehaklc branien, hagelte

en dergelijkstruikgewas met eene wisseof louwe vastgebon-

den. De arme vrouw kwam uit het bosch met eene oorte

op den rug. Oorten maken. Oorten branclen,
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— Zie Ooixl bij Weil.

OORTEN, oortte (wvl. ciok oortt^ge en oortedi\ (zie

iMi'KRFECT), geoort (fvl. <Jor/ zie GE), li. w. Eene oorte of

oorten maken. De arme jongers ravelden dorre blaren en

stniikgewassen bijeen, en hun oude vader oorltc ze. De
bondels van uitgedorschen stroo worden geoort.

— V Geen nti'n hcden oort (wvl. brt), is morgen ^oed

roeder, dat nu hooi is, is morgen liaver, veraclit noch ver-

kwist niets omdal gij het nu missen kunt, gij mochtet dat

later wel noodig hebben.

— o. w. Uit onbehendigheid, onbezonnenheid of moed-

willigheid, enz., zekere dingen verm<J0schen en er een ver-

warden hoop van maken. De koeieu oorten in het stroo, in

de klaver, als zij, bij gebrek van eetlust, dat voedsel met de

niuil in wanorde keeren of het met de voorpooten onder

zich wegklauwen. Geef de koeien niet te veel stroo, zij

zoudcn oorten. Die koornpikker is een onbehendig werk-

man; in plaats van behoorlijke huggen te maken, hij doet

niets dan oorten.

— Ecne hongerige koe en oort tuvt (wvl, />/-/, zie

KI.ANKV.), die honger heeft, laat geen bleeven, de appetijt

is dc beste sails

.

— Men zegt ook Warten.

—OORTEN. /!.• Uit-.

OORVA, OORVEE, v. Oorvaag, oorxceg, fr. soiiljlet.

— Zie VA.

OORWANTE, V. Oorveeg, kaakslag. Eene oorwante

krijgcn of i^cven,

'OORYE, bij Kil., zie onder orie.

OORZAAG, v. Hij timm., enz. Soon van kleene liand-

/a:ig waarniede men b. v. de oorcii of handv.itsels van eene

kuip, ciiz. uitzaagt. — Ook Bomzaag gehceten

.

OORZAAIEN, zaaide oor, oorgezaaid, b. w. ller-

/laion. Uvv koorn is vervrozen
;
ge gaat lut moeten oor-

z:\aicn. — Zie OOR.

OORZEGGEN, :'•/(</(• 00/-, oo/-.f«rf(/,b. w. Hcrzeggcn,

fr. .,,/;,-. Zeg dat eons oor, dat ik het versta. — Zie ooR.

.

OOS(?), o. Zie Hoos, JO,

OOSE, OOSIB, bij Kil., zie EUZIR, en vgl. Ozing,

Oozing, Euzing.

OOST, ni., (met scherpl. oo). Lichtnis, verlicliling,

-nl.Kis, baat, hulp, fr. aidi\ eng. case. Men gebniikt het

ma.ir vergezeld van troost. Dus sprekende van oude of

kianke iiienschen,en van onbejaarde of ondankbare kinders,

zegt men : Gij hebt daar noch oost noch troost van. Wat

zijt gij daar mede? dat geeft u noch oost noch troost. « Ai

Hcere! 'k en heb noch oost noch troost van dat kind, zei

my eene oude vrouwe, het gaet my voorby lyk de Schelde

voor Antwerpen. » (G. G.) Aan iemand, wiens kinders

neerstig zijn en geld winnen, zegt 'nen : zijt ge daar mede

niot wel? gij hebt daar nog oost of troost van.

— G. Weydts zegt : « Zoe vye dat dezc capeteyn ( iuil-

laome l^anx huust ofte hoest, zoude gheslracfl zyn zonder

;.;hen.aede. »

OOSTERLING, m. Oost-Vlaming. Al wie den oost-

vlaamschen tongval spreekt, wordt bij het westvlaamsche

volk ecu ooSteriing of oostorsche geheeten. t Oostcrliiigcn

schryveu « lekkernye »,'t gene sy « lekkerneye » uytsprekcn.»

(Vael.).

OOSTERSCH, adj. Van 't Oosten. De oostersche

wind. Als het vinnig koud is zegt men dat de oostersche

vliegen bijten (omdat de wind dan gem. uit het Oosten

blaast).

— De oostersche taal, de oostersche spraak is de naam

dien de West-Vlamingen geven aan den bezonderen tong-

val die de Oost-Vlamingen onderscheidt in het uitspreken

van het vlaatnsch, en vooral van de klanken o, y, iti, on en

au. Hij spreekt oostersch.

— Het oostersch vmk, de vinken die 's winters in onze

slreken overkomen uit het Oosten, en met de lente weer

verdwijnen. Zie VINK.

— Eene oostersche yinke, eene van die vinken die

's winters nit het Oosten naar onze sfl-eken in groote

menigte overkoTen, en onder den coUectieven naam van-

Oostersch vink gekend zijn, fr. pinson de niontagnCy

pinson d'Ardennes,\. montifringilln. De oostersche vinken

zingen weinig en slecht. — V.-in daar komt dat de vinke-

niers, sprekende van eene appelvink (fr. pinson commun)
die kwalijk slaal of haren zang niet geheel of valsch eindigt,

fig. zoggen : het is eene oostersche vinke, die vinke slaat

oostersch, zingt oostersch, enz,

— Oostersche hespe, oostersche hamme, die, beginnende

een weinig te bcsterven, een eigenaardig smaakje heeft, of,

gelijk Horatius zegt (n Sat. VIIT, 6) ieni aiistro captiis, fr. un

pen faisnnde'. Eene hespe laten oostersch worden, fr.

mnyencer tin jamhon (Mayence of Mentz is eene duitsche

stad vermaard cm hare hammen). Oostersch smaken.

Oostersch riel;en. Die hesp is op haar oostersch. « Twee

schuetelen r^intvleesch met eender oostersche hamme. »

(N. Despars, ni, bl. 249.) Hesp, die oostersch is, wordt

van de liefhebbtrs gezocht; maar 't volk maakt er niet \v> !

van en geeft aan 't woord kortweg den zin van IJcluj'

bedorven, niet ten beste meer, slecht van smaak. Die lic>|

is al oostersch.

— Verders wordt 't gezeid van alle gezoutenc spijzeu die,

door het keeren of aankomen van den pekel, beginnen te

bcderven en haren goeden smaak kwijt zijn. Oostersch

vleesch. Oosleische haring, .abberdaan, droogevisch. enz.

Oostersche boter, anders gezeid Schilde boter, iets min dan

Stcrke boter. Hetgeen oostersch is, kan nog wel gecten

wi iileii. maar is niet lekker meer.

OOSTGOTE. v. Bij zeevisschers. Eene geule beoosten

de Gote en bczuidcn de Bree-achttiene, waar men vischt.

De hinderbank van de Oostgote. De zeebank van de Oost-

gote.

OOSTWEELE, v. Bij zeevisschers. Eene geiUe

beoosten de Weele en bezuiden de Oostgote. De hinder-

bank en de zeebank van de Oostweele. In de geule van de

Oustweele visschen.

OOTE, v. "Wilde haver. Zie ATE.

OOTJE BOT. OOTE GESTROPT, o. ZieoorjE-

STROP.

OOTJE-STROP, o., metzachtl. 00 in ootj'e vklw. v.an

de letter O. Kinderspel met negen ootjes of oo's gerang-

schikt drie eu drie; de kunst bestaat in reven ofliniente

trekkenvan de eeneo naar de andere.die men ons aanwijsl,

en dat zojider ooit door eene reeds getrokkene linie ver-

hinderd te worden. Ootje-strop spelen. Men zegt ook Ootje

gestropt en Ootje-bot, o., en in Braband Okentiek.

OOZING, v. Zie euzing, hozikg, enz.
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OP (wvi. ii> en up), voorz. Hij dranU tisane ip gerst

jjezoden. <. Alle die voornoenide ianden ende heerlicheden
quamen up hem, ende zyn Isydert altyts up de zelve lamilie

ghcbleven totten daghe van hedent. . (N. Dcspars.) Up
den hoek van de tafel zittcn, fr. ('t're assis mt coin de la

table. Ip almoesen leven.

— De Hollanders gebruiUen zeer dikwijls op in den zin

van open ; dat is t'onzent volstrekt niet gekend, en in Bra-

band ook niel, zegt A(^. VI. Id.

— Wij gcbniiken op, en de Hollanders nati tusschen

twee zelfbt. naaniwoorden om eene onmiddelijke opvolging

van dezelfdc soort van voorwerpen aan te duiden; b. v.

Boek O]) bock (boek aan boek) uillezcn. Dag op dag (dag

aan dag). Jaar op jaar (jaar aan jaar). Dorp op dor]) ver-

brand. Eene hen die ei op ei legt. Slag op slag.

Ze (de peerden) trappelen en steigcren; 't is stamp al op

[stamp.

(K. de Gheldere.)

Nog sliep li)', snorrcnd oral opgrol.

(Vaelaudc.)

Sterk uw geheugen met te leeren dag op da«:
'

(Id.)

Die lof op /o/verdient.

(Id.)

Al n)pl hy in syn vcl, of geft sich lap op lap

.

(Id.)

— ( Ip strafTe van, fr. sous peine de. Dat is verboden op
uw leven, fr. cela voiis est defendu sous peine de la vie.

« Ende sdachs daer naer banden die van Brugghe Jacob

Edelinck een termijn van L jaren uytten laude van Vlaen-

dcren up zi/'n hooft. -> (N. Despars.) « Hy was dry jaer

ghebannen up zyn een hoore. » (Kr. v. Br.) 5 Datter gliccn

soldaden en mochten buten gaen om roeven ofte stelen cet

goet van de lanslyden, op de galghe, noch hudt gaen zoii-

der ]5aspoert, op ghelycke straffe. > (Id.) — lets gebieden of

vcrbieden « op den hals, op groote correctie. .- (Id.)

— Hi) spelt zi/'n geld met twee letters o, p, op, il. i. liij

heeft geen meer, 't is al op.

— Net is er op, het gaat schurde, de tooru berst los, fr.

I'orage e'clate.'i<i\]n mannetje, zoo gij niet fraai zijt, 't is

er op, of het zal er op zijn. Als vader Ihuis kwam, 't was
er op (hij keef, hij was kwaad).

— Behalve, uitgezonderd, fr. sauf, fxceple. Zij warcn er

alien op ieu (or was maar iSu te kort). Het komt niet op

een of twee (een of twee te kort of te veel kan de zake niet

maken).

Meest voegt men in deze uitdrukkingen het woordjc na

(wvl. naar) achter het telwoord. Het komt niet op twee of

drie na. Hij heeft al zijn peerden verkocht op twee na, fr. A

deu.x prcs. « Als zij alle haer kijndereu, deenc vooren ende

dandere naer, allincx jonck zach sterven, 2tp den oudsten

naer. » (N. Despars.) « Ghelijck den hals is hethoochsto lot

van hot lichaen', op een nae ; alsoo Maria is het hoochste

let van de heylighe kercke op een nae, te weten op Christie-

nae, die dat hooft is. » (C. Vrancx.)

— Op en ieeg (wvl. up ende it'eg, ip end "I'eg), krijgt

zijnc beiiaaldc betcekenis door de woorden waarbij het

aangewend is, b. v. In eenen oomeling was hij op en weg,

h. ilans un instant il etait debont et parti. Als hij loekwam
uni ic eteu, was allcs op en weg (was er nicts nicer tc eten,

en de tafel was afgediend). Men moet een werk op en weg

doen, fr. ilfaut achever completemcnt un ouvra^e avant
d^en covunencer un autre.

— Op en op, np end op (wvl. ip end ip). is hetzelfde als

op ende uit (wvl. ip end nut), bij Kil. op-en-wf, 1. plane,

omnino. Hij gelijkt zijnen vader ip ende ip (d. i. gansch en

geheel). Het vlaamsch volk vcrandert dikwijls ip end ip in

ip nen tip, en ip end uit in ip nen tuit, even als de Hollan-

ders op ende uit verandoren in op eenen duit (zie Weil, op
DtJITl. Vgl. ook het holl. aan en aan (d. i. onophoudelijk)

dat bij Hooft aanendaan en anendan geschreven staat. In

Braband zegt men np en dop (op end op) : hij gelijkt zijnen

vader op en do]-) golijk twee druppelen water. (.€lg. VI.

Idiot.}

- OP. z. Hcldtr-, Klem-, Klim-, Nauwer-op-uit, Steek-,

Zct maar-. •

OPAARDEN (wvl. IPEERDEN, upeerden), anrddc op,

opgeaard, li. w. Aanaarden, fr. terrer, iziWf?-. Deaardappe-
len opaardcn. Een boompje opaarden.

OPALDIEN (wvl. ip.M.niEN, uPALDrEN), voegw.

Bijaldien, in geval, indien. Ik ga u strengelijk kastijden,

opaldien gij dat nog eens durft doen. Opaldien hij zijne

belofte niet hoiidt, zal ik hem eenen trouwlooze noemen.

« Daerom en is die vreese gheensins te verachtcn, maer
seer te prijsen , op al dyen dat men arbeyde daer bi weder
te comen. » (Th. van Hercntals.) « 1st dat mereen blide

maeltijt hout metten vrienden, this wel gheoorloeft, op al

dien datmen die hout also die scrifhiere leert in Thobias

boec. • (Id.)

OPBARMEN (wvl. IP)!-, UPB-), barmde op, opge-

barmd, b. w. In barmen of balken ophoogen, oplanden.

De aardappels opbarmen.

— o. w. In barmen oprijzcn. De zee barmt op, als zij

onstuimig wordt.

OPBESTEI^LEN (wvl. ip|!-,upb-), besteldeop, opbe-

stelJ, b. w. De beesten op stal hun laatste voedsel geven,

omtrent den achten 's avonds. Neem de lanteem en bestel

de koeien op. De 1-nechten zijn nog nietthuisvan de kermis,

en de peerden moeten nog opbesteld worden. Men bestelt

de beesten op met stroo of hooi. — Zie bestellen.

OPBINDEN (wvl. IPB-, i-PBiiNDEN, zie ind), bond op,

opgcbonden, 1>. w. In bundels binden. Afgemaaide klaver

opbinden. Het koorn, dat in den oegst gepikt wordt,

opbinden.

— Eene haag opbinden, de stammen langs bandroeden

vastbinden omdat de oniheiiiing goed samengesloten

opgroeie.

— Afl. Opbindster, v. Vrouw die op den akker het

afgepikte koorn ojibindt. Dc opbindsters konden de pikkers

niet opvolgcn.

OPBLAZEN (wvl. 1PB-, UPH-), bhtasde op,opgeblazen,

b. w. Bij kalsijieggers. Eenen steenweg die gezonken is,

doen rijzen en zijne behoorlijke hoogte wedergeven, met er

de steenen van op tc tillen blj middel van den handboom,

en er zavel tusschen dc voegcn in te laten. Die kalsij moct

niet herleid, maar wat opgeblazen worden. Blaas die leegte

wat oj). Als dc kalsijstccnen zeer kleenc zijn, kan men niet

opblazcn.

OPBOENEN (wvl. IPI1-. UPB-), boende op,opgebocnd,

b. w. r.ij Imidovctters. Ucn huid ten einde boenen, hem

"
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zijn vol gezwel doeii krijgen met hem Iwee weken laug in

de boenkuip te laten. AJs de huiden opgeboend zijn, dan

wordeu zij "v^-eggestrooid.

OPBOLLEN (wvl. IPB-, i-'PB-), holde op, opgebolJ,

b. w. Bij pottebakkers. De potaarde in bol'.en maken om
ze in de plaats te weipen waar zij moet getrapt worden.

— o. w. met hebhen. Voortgaau met bollen, voort met

de bol spelen. Bol maar op.

OPBOTTEN (wvl. IPB-, UPB-), botte op, ben opgehot,

o. w. In eene botte of bubbel oprijzen, sprek. van eene

zweer, enz. Die zweer botte wederom op, na dat zij reeds

genezen was. Dat bot alle jaren op (zegt men b. v. van

eenen vervrozen liiel).

OPBRADEN (wvl. ipb-, upbraan), brandde op en

bried op, opgrbradcn, b. w. Vleesch, enz. een weinig

braden, niet om het op tafel te dienen, maar om het te

langer goed te bewaren. Dat kalfvleesch begint te bedervcn :

liaast u, braad het op, dat het goed blijve tot overmorgen.

— o. w. met zi/n. Zoodanig braden dat er niets of

bijkans niets van overblijve. Laat die appels in den oven

zoo lang niet : zij braden op.

OPBRENG, m. Ophrengst, h.prodnit, revenu. De
opbreng van iiitgeleend geld. Hij kan met den opbreng van

zijn land nauwelijks leven. Mijn opbreng is kleen, fr. /<

prodiiit de mov travail est petit.

OPBROBBELEN (wvl. ipb-, upb-), brobbeldc op,

kcb opgebrobbeld, o. w. Opborrelen, fr. vwntcr en boitil-

lonnant.

— Ook Opbrubbelen. Kramers heeft daar Opbobbelen

voor. Zic brobbei,.

OPBRUBBELEN, o. w. Zie opbrobbelen.

OPBUISCHEN (wvl. ipbuschen, upb-, zie ui),

bnischtc op, opi;ebuischt, b. w. Door buischen opwekken.

Als ik aan de dour kwam, waren zij in slaap, maar ik heb

ze opgebuischt.

— Fig. Hij huischte en hij buischte iedereen Op tot de

revolutie.

OPBULSTEREN (wvl. ipb-, upb-), btdsterde op,

opgebidstcrd, o. w. Zich bolsterachtig uitzetten. Zijne hand

is opgebulsterd (bol opgezwoUen). Opgebulsterd zijn (dik

en onfatsoenlijk aangekleed zijn ;.

OPDERSCHEN en OPDARSCHEN (wvl. ipdes-

SCHEN, UPD-, zie Rs), dorsch op, opgedonchen, b. w. Ten
einde derschcn. In eene week heeft men den tarweschelf

opgedorschen.

— o. w. met zi/n. Aanrennen, Ir. arriTer an galop. De
niiters kwamen opgedorschen. Zie derschen.

OPDEUNEN (wvl. ipn-, vm-),dennde op, opgediund,

b. w. Bij wevers, Opdraaien, met den deunstok de keten

spannen om te weven. TelUens men eene schobbe geweven

heeft, slakt men de keten, om het geweven gedeelte op den

onderlooper te winden : als dit gedaan is, deiint men de

keten v/ederom op. — Zie deunstok.

OPDIJSELEN (wvl. IPDISELEN, updiselen, zie ij),

di/seldc op, opgedijseld, b. w. Den dijsel aanleggeu. Eenen

wagen opdijselen.

— Fig. Aankleeden, fr. habiller, accontrer. Ik ging hem
wekken, en in een kwaart was hij gewasschen en opgedij-

seld. Het dmirt lang eer zij opgedijseld is.

OPDOEN (wvl. IPD-, UPD-), deed op, opgedaan, b. w.

Opmaken, het laalste fatsoen aan een werk geven, fr.

rachever. Een kleed, eenen hoed, een paar schoe'n opdoen.

Uw kleed is gemaakt, maar het is nog niet opgedaan. Hare
muts was gewasschen, maar nog niet opgedaan. De muur-
witter doet eenen mnur op, waneer hij, na hem gekaleid te

hebben, er dan het witsel overstrijkt.

— Bij schoemakers, zie .\freeden.
— Het haar opdoen, opmaken, optooien, fr. arranger,

coiffer les ctie7'eux, sprek. van de vrouwen.

— Een kindje opdoen, inzwachtelen, fr. emmailloter. I>

het kindje al opgedaan?

— Vnichten winnen met den akkorbou\\'. Die boer doet

jaarlijks veel vlasch, maar weinig koolzand op. Aardappels

opdoen. Genoeg opdoen om mede te leven en zelfs nog wat
te verkoopen. Hij heeft op zijn gebruik (op zijn land) veel

opgedaan.

— Zijnen oegst opdoen, zie OEGST.

OPDOOMEN (wvl. IPD-, UPD-), doomde op, ben opge-

doomd, o. \v. Opdampen. Vergiftige wasems die opdoomen
uit dat kokende vocht.

OPDOPPEN (wvl. ipi)-, UPD-), doptc op (wvl. ooU
doptege op, zie IMPERFECT), opgedopt, b. w. Eenig vocht

opnemen .al doppende met eene spons of zoo iets. Zij dop-

ten met witte dockjes het bloed van den martelaar op.

OPDRACHT, m. Rijzende grond, opgang, hoogle, fr.

monte'e. Die steenweg loopt over verscheidene opdrachten.

Eenen opdracht beklimmcn. Van den opdracht langzaara

afdalen. Een huis, eene herberg bovcn op dien opdracht

gebouwd.

— 0PDR.\CHTIG, adj. Opgaande, klinnneml, stijgend, fr.

montant. Een opdrachtigc weg, fr. un eheniin montant.

De wagcn reed moeilijk voort overal waar de grond

opdrachtig was.

OPDREELEN (wvl. ipu-, upd-), dreclde op, opge-

dreeld, o. w. Opwaarts streelen of strijken. Het haar

opdreelen (het haar opwaarts strijken met de hand of

anderszins).

OPEEL, m., met den klemtoon op peel. Hetzelfde als

Kapeel, niil;er, bloemluil. « leder heer van het magistraet

hadden een oppeel blommen in de hand. » (Verslype.) —
Zie k.\pI';ei..

OPEEN (wvl. IP-, UP-), bijw. Achtereen, de een na

den anderen, fr. I'tm apres Vautre, siiccessivemcnt. Hij

ging voor, en de anderen volgden al opeen . De tijd vUegt

en de dagen rollen opeen . •< Hy ghecreech by haer cort up

een drie zuenen. » (N. Despars.)

— Dc een op den anderen, op malkaar. Leg al die stee-

ncn o]")ecn, Dc viggens lagen opeen in de benne.

OPEENKOMEN, kwam opeen, ben opeengckomen

(wvL -KO.MMEN, kam-, -gekommen), o. w. Niet verschillen

van restiltaat, fr. revenir au nienie.

't Comt op een, wat dat ghy schryft,

Als den esel, ese! blyft.

(P. Gheschier.)

— Ook 0\ercennilkomen.

OPEERDEN, b. w. Zie opeeren.
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OPEEREN (wvl. IP-, UP-), cerde op, opgererd, b. w.

I'.ij lamib. Opploegen, een land voor goed beploegen, nm
hct te bezaaien of te beplanten, zaadvoreu, vromen.

— iiok Opeerden. Zie ep;ren.

OPEN, adj. en bijw.

— Opene aarde, grond die in den herfst nog niet toege-

vrozen, of die in het voorjaar reeds ontdooid en bebomv-

baar is. Terwijl het nog opene .larde is, moeten wij zaaieii

en planten. Zooliaast het opene aarde wordt na den winter,

ziet men den landman op zijncn akker. Zie open.\ardic;.

— Open en toegaati. De heme! gaat open en toe (zegt

men als het in eene donderviaag geweldig weurlicht). De
dagen gaan maar open en toe (zegt men van de korte winter-

dagen die nauwelijks begonnen zijn alszij reeds eindigen).

« De dagen en gaen macr open en toe, 't en is de moeyte

niet weerd om ze voor een tier of dry naer de schole te

zcnden. » (C. Duvillers.)

—OPEN, z. Wagenwijd-.

OPEN, m. Opening, de opeue kant. Dat hnis staat

nut doll open (met do voordeur) naar het zniden. Vgl.

Hniten, m.

OPENAARDIG (wvl. oPENEERiwr.), adj. Wordt
gezcid van het weder na den winter als de warme lentezon

sneeuw en vorst verjaagt, en den akker los en mul en voor

't bedrichten veerdig maakt. Reeds in M.iarte zijn er dikwijls

openaardige dagen. Als het weder open.aardig wordt begint

men te planten en te zaaien. Het is openaardig weder, zegt

men van eenen helderen lentedag.

— Van open en aarde, omdat het land, dat 's winters

gcslot."n ligt, opengaat en ontsluit. Vgl. April (van 1.

nf-eiire). Zic OPEN.

OPENDURVEN, dztrfJe o( doist open, heb open-

gedurfd o{ -gedorst, o. w. Zich durven openen. Diebloem
<lurft nog niet open, omdat 't te koud is.

— Durven /ijn getlacht iiiten. Hij dorst niet open in die

vergadering.

OPENEN, opetuie, ben geopend, o. w. Opengaan, fr.

s'onvrfr. De zaadbotlen van de planten openen van zelfs als

zij rijp zijn. De locht begint te openen (de wolken scheiden

uitcen).

OPENGERAKEN,,s"-'-'wA/ open, ben opengerocht,

o. w. Eindigen met open te gaan. Na veel poogingen,

gerocht de deur eiudelijk open.

OPENHEBBEN ^wvl. openein, zie ein), had open,

opengehad, b. w. Opengedaan hebben. De smid had weldra

het slot open.

— lets hebben dat openstaat. Morgen zal ik drij roozen

openhebben. Ik heb nog niet eene bloem open.

OPENHOUDEN, b. w.-

— Kn lull's open/ioiiden, wordt gczeid van iemand die

eon hnis, in de afwezigheid van zijne inwoners, gadeslaat en

er bij dage de vcnsters openstelt en de deur ontsluit en
dezen ontvangt die er konien. De familie is voor drie

mxandeii op reize, m.aar er is iemand die "t huis openhoudt
(hnn huis ^laat niet opgesloten).

OPENKLAKKEN, ilatte open, ben opengeklakt, o.

w. Klakkeude openspringen. De puit blics zich zelven zoo
op dat hij openklaktc.

OPENKOKEN, tootle open, ben opengeioott (\\\\.

toite open, open^ekbtt, zie KI.ANKVERK.), o. w. Door
koken opengaan. De aardappels koken open.

— Fig. Onder den invloed van de eene of de an<lere

oorzaak zijn hert openen en rechtzinnig spreken.

Xu , voor uw part,

Dat is rechtuit gesproken
;

Maer vele mannen zyn zoo hard

Dat zy nooit openkoken, (***)

OPENKRAUWELEN, krauwelde open, openge-

kratcwelJ, o. w. Openkrabben. Met de nagels hct vcl open-

krauwelen.

OPENLEGGEN, lei(de open, heb opengeleid, o. w.

Wordt gez. van eenige dingen die kunnen opengeleid

worden. Eene tafel die openlcgt (vouwtafel, fr. /(ji/<'/i//an/<').

Ik heb eene openleggende tafel gekocht.

— Niet te verwarren met OpenUggen.Eene openleggende

tafel ligt niet altijd open.

OPENLUCHTIG, adj. Helder en klaar, sprek. van

hot weder. Het is vandaag openluchtig. Een openluchtige

d.ig.

— Waar de lucht zuiver en gediuig ver\erscht is, waar

men mini en gemakkelijk adem haalt. Hoe openluchtig was

het op die bergen I Het is buiten openluchtiger dan in de

stad. Een openluchtig huis. Die werkplaats is niet open-

luchtig genoeg.

— Ook- gebruikt in den zin van Doorluchtig, fr. n Joiir.

Een openluchtig torentje, fr. line tonrelle traraUle'e ci jour,

Het dak is openluchtig, ge moet het weder dichtni.aken.

Dat arm huisje was langs alle kanten openluchtig, het

waaide eii het legende er in dat het niet uit te houden was.

— ^^'gl. Openaardig en Openhertig.

OPENPIJKELEN (wvl. -pikelen, zie ij), pijkelde

open, cpingepijkeld, b. w. Met de pijkhouweele openbreken,

fr. ouvrir, separer a coups de pie. Een rotsigen grond opeu-

pijkelcn. — i:,ie PIJKELEN.

OPENPLETSEN, pletsteopen, ben opengepletst, o.

w. Pletsende openspeerzen. Een waterplas pletst open, als

er een steen in valt, of dat men er met de platte hand in

slaat. Een glas water van hoog uitgegoten pletst o[)en op

den vloer. Een rotte appel pletst open als hij met kracht

tcgen lets geworpen wordt. Gesmollen lood pletst o\ica als

het op den grond stort. — Zie" pletsex.

OPENPINSEN, pinsteopen, opengepinsi, b. w. lets

openmaken met eenen priera, mes, nijptang, enz. Een
schakoltje openpinsen van eene zilveren keten.

OPENPOEFEN (wvl. -poufe.n% zie ou), poe/te open,

ben opengepoeft, o. w. Openbersten van gezwollenheid.

Boonen in 't vior poefen open. Zoo gezwollen van cten dat

men openpocfen zou.

OPENPRAMEN, praamde open, opengepraamd,
b. w. Met geweld openduwen. De muil van een verken

opeupramcn met een sink hout.

OPENRAKELEN, rakelde open, opengerakeUi, b. w.

Met eene ralcel openkrabben. Het land openrakelen

dat van den regen toegeslegen was. Eenen hoop graan open-

rakelen om te lalen droogen. Eenen hoop dorre bladeren,

die vochtig zijn-, openrakelen, — Men zegt ook Openraken.
— Zie RAKELEN.
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OPENRAKEN, b. w. Zie openrakelen.

OPENRIBBELEN, nbbelde open, cpc>i,i;eribb,-ld

;

ook Optnrippen, b. w. Met een mes of zoo iets in eeucn
trek opensnijclen of opeiirijten. Eenen visch den buik open-
ribbelen. Het vliem ribbelde de wonde open! — Zie

RIBBELEN.

OPENRIPPEN, ripte open, opengenpt, b. w.
Met een.mes of zoo iets in eenen trek opensnijdeu, open-
h.irken. De heelmeester ripte met zijn vlie'in den bobbel
open. In een barbaarsch gevecht iemand den buik open-
rippen,

OPENRUIFELEN (wvl. openrufelen, zie ui),

niifeliU open, opengeruifeld, b. w. Men Hen ruifel open-
roereu. Eenen hoop graan opearuifelen om te gemakkelijker
te droogeu. — Zie ruifelen.

OPENSCHEIEREN, scheicrdeopen, opengescheierd,

b. w. Openspreiden, fr. cpandre. Het geroot vlas lag open-

gescheierd om te droogen. Eenen hoop graan of ontbol-

sterde noten openscheieren op een vloerkleed om ze te

verluchten en te droogen.

OPENSCHERRELEN, sclurrrlde open, openge-

Stherreld, b. \v. Wijd openzetten, fr. ccarquiller. De
beenen openscherrelen. Met opengeschcrrelde oogen.

OPENSCHOOREN, schoorde open, opengeschoord

,

b. w.Met steviglieid wijd vanecn zetten gclijli schooren.«De

voorpooten van eene koe staan wijd opengeschoord in

'l begin van de kwaadaardige longziekte, » fr. pleuropneu-

monie exsudative. ^***)

OPENSPAARZEN, o. w. Zie opensi^eerzen.

OPENSPANKELEN , spankelde open, opengespan-

keld, b. w. Openspannen, opensperreu. Den mond, de muil

openspanlielen. Zijne oogen openspaukelen , ir.e'canjuiller

Us yeztx,

— Dit spankclen is een frequent, van spannen, gelijk

Viu-kekn van varen, enz. Zie varkelen.

OPENSPEERZEN(uitspr.jr><rs<.-«, zie n&),ipursdf

open, ben opengespeersd, o. \v. Openspalten. De zak viel

af, en het graan speersde open langs den grond. Het water

speerst open als men er met de hand in pletst. — Ook

Openspaarzen.

OPENSPETTEREN, spctterde open, opengespet-

terd, o. w. Openspalten. De zaadlmisjes van zeliere planten

spelteren open als zij rijp zijn. Het slijk spettert open als er

een stcen in valt.

OPENVEUREN, veurJe open, opengeveiird, b. w.

Met meer of min geweld opensnijdeu. De beenhouwer

veurde het dood zwijn open. Zie veuren.

OPENVIER, o. Eene ijzeren stove (fr. iin poele)

waar men hout of kolen in brandt enkel om zich te warmen,

en die, met den blaker af- of aan te doen, open of toe is,

h. foyer. Een openvier in de eetplaats of in de studiekamer

stellcn. Een openvier van 80 frank. Een openvier is gezon-

der dan een toevier.

OPENVLIEMEN, vliemde open, opengevliemd, b.

w. Met een vliem of lancet opensteken. « Als men die bob-

bcls opcn-vlienit, dacr komt een vochtigheyt uyt. > (Jac.

Desmet.)

OPENZIJN, KW-s open, hen opengeweest, o. w. Spre-

kende van eene wonde, beteekent of Smerten of Etteren of

Weien.

OPERATEUR, m. Kwakzalver, tandetrekker, uit-

venter van geneesmiddels, fr. charlatan. Er stond een
operateur op de markt. Er kwam in 't dorp een operateur

die, Da de hoogmis, het volk bijeen trompette en de
wondere kracht van zijne pociers verkondde.

OPETEN, at op, opgeeten, b. w. — /.ijnen steert

opeten, zie STEER r.

OPFAARZEN (wvl. ipf^vzen, upfazen, zie fazen),

faiirsde op, opgefaarsd, b. w. Opvidlen, proppeu, ix.farcir,

bonrrer. De maag upfaarzen met spijs. Opgefaarsd zijn van

eten. Een opgefaarsd kieken, fr. un poiilet farci. Eenen
opgefaarsJen kalkoen aan tafel opdienen. Eene matras

opfaarzen met woUe. Eenen zak opfaarzen met kaf. De zate

van eenen stoel opfaarzen met peerdshaar. Een dier op-

faarzen (er den huid van opvullen met stroo, enz., fr.

empailler un animal). Een opgefaarsde vogel, fr. un
oiseau etnpaille'. Opgefaarsd zijn van hooveerdij, fr. etre

boufpi d'orgneil.

— Hy is er7>an opgefaarsd, fr. il a le cosur plein, il a

resprit plein. Wordt gezeid van iemand die geheel ver-

slondcn is in een gedacht, die geheel \'ul is van een gevoel

dat hij uitdrukken moet. Laat mij u van mijne droefheid

spreken : ik ben er van opgefaarsd. Hij vertelt altijd van

zijne reis : hij is er van opgefaarsd.

— Afl. Opfaarzing, Opgelaarsdhcid.

OPFIGGELEN (wvl. ipv-), figgelde op, opgefiggeld,

b. w. I-'iggclende opsnijden. Al het brood is opgefiggeld.

Zie nc.(;icrF..N.

OPFRESSEN, b. w. Zie opfretten.

OPFRETTEN (wvl. ii-F-, vvf-), frette op, opgefret,

1). w. Opvrcten. — Ook Opfressen. Zie fressen.

OPFRUITEN (ipfruten, upfruten, zie \Ji),frnil/,

op, ben npgefruit, o. w. Ten voile gefruit worden. VleCMli

met Wot boter in de pan laten opfruiten.

OPFRULLEN(wvl.n'F-, UPF-).//-«/*(>/, C7>r'<?//-«W,

b. w. Met fruUekens en krullekens optooien, fr. attifer. Zij

fruit zich nog op in haren ouden dag, dat het belachelijk is.

OPGAAN (wvl. IPG-, W&-), ging en gong op, opge-

gaan, b, w. Een gezang aanheffen, fr. entonner. Hij ging

den Te Denin op met eene plechtige stem.

— Ook absolutelijk . Gij zult opgaan, en de andere dan

medezingen. Zoohaast hij wat veel gerucht hoort, de vogel

gaat op ("begint te zingen) in zijne muit.

— Bij holders, kork- en schreveschieters. Het spel be-

ginnen, de eerste spelen. Sa, jan ! ga maar op. Hij wilde

opgaan.

— Soldaat worden, naar 't leger vertrekken. Hij moet te

naaste week opgaan. In ons dorp moeten er zes opgaan.

— Verbruikt worden, fr. se consominer, s'epiiiser, sprek.

van voorraad. De oude aardappels gaan allengskens op ; ik

vrees dat wij er geene genoeg en zullen hebben tot dat er

nieuwe zijn. De zeep begint op te gaan (het is er niet veel

meer).

— OPGANGER, m. Deze die opgaat, d. i. die begint,

hetzij in 'I spel, 't zij in 't gezang, enz.

OPGEMAAKT (wvl. ipg-, upg-), deelw. van Op-

maken. Voleindlgd. Een opgemaakt huis. Een opgemaakt

kleed koopen.
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— Opgemaaktc nwnsch, voluioeid niensch, fr. un hoiiiiiie

fait. Opgemaakte ineiischen kimnen zulk een werk ver-

richten, maar antlcrcn krenken er huniie gezoiidheid aan.

OPGESTOPTHEID (wvl. ii'dEsroiTi, UPG-, zie

-Hi:ir>), V. \Vrst.>|i]iinf;_ hardUjvi^heid, fr. lonstipaUon.

OPGEVEN (wvl. IPG-, \^VG\gafop, ops^egevcn (wvl.

link -,i,'i;^'i'i'iil, I), w. Door de keel gieten, iugcveii, sjirc-

kenclc van dieien wien men een genecsdrank toedient. De
koecenen drank opgcven. Ik weet niet hoe dat dier zulk

een drankje opgeven.

— Afstand doen van, fr. renoncer a. Zijn ambt, zijnen

post opgeveu. De keukenmeid hecft haren dienst opge-

geven (opgezeid). Zijnen paclit Dpgevcn (aan den eigenaar

verklaren dat men gaat verhiiizen). Zijii abonntnienl op-

geven. Eene gazette opgeven.

— Prijs opgeven, iets laten varoii ol verzakcn, geene

kans zien van te lukken. Ik lean niet meer genezen, ik geef

prijs op.

— Ingeven, inblazen, fr. sugge'rer. Wie heeft er u dat

gedacht opgegeven van uwe studien te staken ? Ik dorst het

zelve niet zeggen aan de ouders, maar ik gaf het op aan

hun kind. De rechters gevoeldeu dat de antwoordeu van

dien getiiige door eenen advocaat moesten te voren opge-

geven geweest ziju.

— o. w. met liebben. Terugstuitcn, Ir. rehondir. Die
bal geelt niet op, fr. ne rebomUt pas.

— Vcerkrachtig opwaarts bewegen. Dat kaatszeven geeft

niet genoeg op (geeft den bal niet genoeg op, stuit hem niet

genoeg terug). Die plank over den gracht is te dun, zij geefl

te veel op als men er over gaat

.

— Fig. Opwekken, aanmoedigen. Juich somwijlen den

tcdenaar met handgeklap toe : dat geeft op, om met betrou-

wen en met geestdrift te spreken

.

OPHALEN (wvl. IPH-, UPH-), haalde op, opgehaald,

h. w. Bij goudsineden, enz. Eene plaat van koper, zilver,

en/, met den hamer hoi uitkloppen oni er eene schaal of zoo

iets van te maken, fr. rctrelndre. De kuip van eenen kclk

ophalen.

— Bij zangerj. Eene zangnote zingen die zeer hoog of

zeer leeg is. Die note is te hoog, ik kan ze niet ophalen.

Die basstem zal die leege noten wel ophalen.

— Bij landb. Een stuk land rondploegeu, beginnende in

't midden, zonder ergens voren te laten. Een vlaschaard

haalt men gcmeerilijk op. Zie haal.

OPHANGEN (wvl. iph-, uph-), hong en king op,

opgehangi-ii, b. w. Wijs maken, op de moiiwe spitten.

lemand iets ophangen, eene leugen ophangen. Icmand ccn

vellie ophangen, zie vel.

— Op het vuur hangen, van spijzen. Hang den pot op.

De aardappels ophangen. — Ook o. w. Hftngt de iiap

reeds op? — Vgl. Overhangen.

OPHEBBEN (wvl. IPEIN, UPEIN, zie ein), had op,

opgfhad. 1). w. In de maag hebben. Een glas ophehben.

Eenen druppel ophebben. — Wordt dikwijls schertsende

gezeid voor Te veel gedronken hebben, een weinig dron-

ken zijn.

— Drachtig zijn, sprek. van dieren. De koe liceft ccn

kalfop.

— Sprek. van vogels. Die vogel heeft een ei op.

— Een ei ophebben, zie EI.

— In 't marbelspel. Zaden ophebben, knilckers of mar-

bels, die men uit de rooie schiet, in de hand houden tot

dat de partij, die aan is, emdigt, ofwel tot dat men die

afgeven moet aan dezen die ons verwint. Hij heeft drie

zaadjes op. Hoeveel zaadjes hebt gij op? Laat hem leven,

hij heeft geen zaan op.

OPHEFFEN (wvl. iph-, uph-), hie/ op, lieb opge-
hfven, o. w. Opgeheven worden. Die klokhen heft op van
de kickens (d.il er zoo veel ondcr haar zitlen). De storm was
zoo fel dat cr de daken van ophieven.

Die arke hief up, ende vloot

Hoghe in die lucht. (Maerlant.)

— Het liiiis kief op -.an 7 volk, zegt men om te betee-

kenen dat cr nit dcr mate veel volk in huis was.

OPHELDEREN (wvl. iph-, uph-), fu'lderde op,

opgehclderd, b. \v. Opbcuren, oprichten, tot welstand
brengen, fr. relever. lemand uit zijne armoede ophelderen.

Zij waren bijkans geheel te kwiste, maar een rijke vnend
heeft ze opgehelderd. Die medecijn heeft mij geheel opge-
helderd. Hij was ontmoedigd, ik heb hem opgcheitlerd.

OPHEULEN (wvl. IPH-, UPH-), heulde op, opge-

heuld, b. w. Met de heulhouw aanaarden of oplichten. .Men
heult de aardappels op, als zij uitstaan en beginnen op te

schieten. Dat raapland ligt van den regen toegesloten : ga
het wat opheulen.

— Bij uitbreiding, Oplichten op wijze van iemand die

heult, b. V. Met den vinger heulde zij den snuiftabak op die

in de potijze al te vast toegeperst lag. — Zie HEULEN.

OPHOOREN (wvl. IPH-, vPH-),hoordeop,opgehoord,

b. w. Opbiechtcn, de biecht hooren van alien die aan den
biechtstoel zitten tot den letsten toe. Die priester verlaat

nooit zijnen stoel eerdat hij al de biechteliugen opgehoord
heeft. In ilie geestelijice zending hleven de biechtvaders

iedcren dag in de kerk tot dat al het volk opgehoord was.

OPHUISCHEN (wvl. IPHUSCHEN, uph-, zie ui),

hziischte op, opgehuischt, b. w. Aanhitsen, opjagen. Eenen
hond ophuischen. Hij huischte de twee knapen op tot het

gevecht. lemand ophuischen tegen eenen andere. — Ook
Opruischen.

OPIJNIG (wvl. opi.Nii-,), adj., met den klemtoon op pi/'.

Hardnekkig, steuc -jan zijn eigen gedacht houdcnde, fr.

opinidtre. Een opijnig mensch. Opijnig zijn in iets. I >pijnig

iets betrachteu. Opijnig in zijn gedacht. — Van 1. opinio,

denkwijze, gedacht.

— OPljtyiG.\ARD, m. Eigenzinnig en stijfhoofdig niensch.

OPJAGEN (wvl. IPJ-, W]-), joeg op, opgejaagd en

opgijogen, b. w. Een gewas zeer spoedig doen groeien. De
guano jaagt de vruchteii op. In de broeikassen jaagt men de

groensels op. Opgejaagde bloemen bloeien lang V('>or

haren tijd.

— Een dier spoedig vet doen worden. Eene koe, een

zwijn opjagen met ze op stal bezonder voedsel te geven.

Kiekens of ganzeu opjagen

.

OPKANTEN (wvl. IPK-, UPK-), kantle op, opgekant,

b. w. Den ingezakten kantofboord van eenen gracht of

walerleiding weder opmaken. Eenen gracht opkanten met

eerde of met gersvodden.

OPKAPPEN (wvl. IPK-, UPK-), kapte op, opgekapt,

b. w. Bij landb. lie aarde oplichten met eene houwe of
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krauwel. Men leapt het land op als het door den regen te

vast gesloten ligt en bijgevolg den wasdom der planten \er-

liiiidert. Den tabalt opUappen (li. i. do aarde tussclien de

labakplanten).

OPKARKEREEREN (wvl. u-k-, vvk-), k^u-kercerde

o/>, ben opgekarkert't'rd^ o. w . Zoodanig vermageren en

iiitniergelen dat er niets van ovcrblijft. Het arnie zieke kind

lai; daar opgekarkereerd.

OPKEZEN (wvl. IPK-, ui'K-), keesde op, opgckcesd,

b. w. ()[)pikken, spreU. van pliiimgcdieitc. De hoenders

liebbeu al die krensen opgekcesd. Let op dat de vogels het

<;czaaidc graan nict opkezen. Zie KEZEN.

OPKLAARZEN (wvl. ipki.azen, upklazen, zie rs),

klntirsde op, opgekUtarsd, b, en o. w. Hetzelfde als Opkla-

ren, helder maken of worden. De wind zal -de lucht wel-

liaast opklaarzen. Het weder begint op te klaarzen.

— (inpers. w. Het klaarst op (de lucht wordt helder).

OPKLAASTEREN, b. w. Zie opki.eeferen.

OPKLAVEREN (wvl. ipk-, upk-), klarerdc op,

opgeklavcid, b. w. Opkletlcren.

OPKLEFFEREN (wvl. ipk-, upk-), kleffenie op,

opgcklrffeid, h. w. I )pklautercn, opklaasteren. Het katje

klellertlc den boom op. *Om daer te konien, moet men
twee hooglie bcrgen mecr ofi-klclfvi-i-n als op-klimmun. »

(B. Suriiis.)

OPKLEM, m. Zie opkli.m.

OPKLEREN (wvl. \v^-,\ivv.-),kUerdcop, opgckUerd,

I), w., zwareu. Kant en kleer maken, voltooien, fr. achever.

Eon work opkleren . Zorg dat het huis opgekleerd zij (dat

alles iii ordo zij) tegen dat wij aankomen.

— In den zin van Helder woiden, zeggen wij (~)pklaren.

OPKLEUTEREN, b. w. Zie opkhttteren.

OPKLIM (wvl. ipklem, upklem), m. Het opklimmen.

De oplilim van cenen berg. « Wy vonden den neer-gangh

niocyelycker als den opklem. » (P. DevyucU.)

OPKLOPPEN (wvl. 1PK-, UPK-), klopte op, ops^eklopt,

o. w. Wordt gezeid van de laatste poos die men klipt met

de klokke om het volk ter kerke teroepen. Als men opklopt,

is het uur van dea dienst nabij.

— Ook onpcrs. w. Het klopt op, het is opgeklopt. Het
klojit ree Is op, gij gaat u moeteu spocien.

OPKLOTTEREN, b. w. Zie opklutteken.

OPKLUTTEREN (wvl. ipk-, upk-), khitterde op,

o[tgekiiittcrd, b. w. Al kluttercadc opschudden. Het drooge

onkruid npkluttereu om er de inhangende aarde uit te

scliudden. — Ook 0]5klo(t)tcrcn en Opkleuteren.

OPKNASPEN, knasptc op, opgeknaspt, b. w. Zie

OPKNOSPEKEX.

OPKNASPEREN, b. w. Zie opknosperen.

OPKNOSPEN, b w. Zie opkno.speken

OPKNOSPEREN (wvl. ipk-, v\!V.-),knosperde op,

opgcknosperd, b. w. Al knospende opeten. Eenen appel,

cen beschuitje opknosperen. — Ook Opknospen, Opknas-

pcn, Opknasperen. Zie knospen.

OPKOMEN (wvl. IPK-, upkommen, zie komen),
kwam op, opgekoni, n, b. w. Vijandiglijk aangaan, aanran-

den. Waarom komt gij mij op ? Hij kwam mij op met eenen

zwaren knodsestok.

— o. w. Opbrekec, sprek. van spijs in dc maag, fr. doti-

nfr des rapports. Ik mag van dat voedsel niel nemen, want
het komt mij telkens op.

— Fig. Dat zal u opkomen, dat zal u beroiiwen, gij zult

het bloeden, beklagen. Nu bedroeft gij uwe ouders, maar
later zal hetu opkomen. « Pat zy sgravens standaertdraghere

ter stede doot sloughen, loopende niet min corts daer naer

haerlieder veerden te Zeelant waett, van vreese of hemlie-

den tzelve noch upcominen zoude, ghelijct ontwijffelick

aiiders ghebuert zoude hebbcn. » (N. Despars.)

— OPKOMEN, o. De eeiste jeugd, het opwassen van eenen

jongcling van aan de eerste conimunie tot rond de twintig

jaar. In zijn opkomen zijn. Ik was in mijn opkomen, als

mijn grootheer stierf. Dal is in mijn opkomen gebeurd. Ik

heb u in mijn opkomen niet gekend.Eenigen sterven in huii

opkomen . Zij heeft in haar opkomen dikwijls ziek gcweest.

' Braver joagen en was er nooit uitgekomen als hij klecne

was en in zijn opkomen. » (K. Callebert.)

OPKOiT)TEREN, koftjterdc op, opgeko(t)ierd, b.

w. Doen opslaan met te kotteten. Zij wierden 's morgens

vroeg opgekotterd uit het bed.

— Ophitsen, aanporren, fr. talonner. lemand opkottereii

om zijn gedacht uit te voeren. Kotter hem wat op dat hij

spoediger werke.

OPKRUTTEN (wvl. ipk-, i:pk-), knttc op, opg.-

kritt, b. w. Geheel beschadigen, krcnken, bederven. Ecu

mes opkrutten (in schaaiden doen uitbrokkelen, met

in steen of ijzer te houwen). — Zie krutten.

OPKRIJGEN (wvl. IPKRIGEN, UPK-, zie ij), b. w.

Vcizwelgen, verduwcn, verdragen, fr. dige'rer. Ik kan dat

niet opkrijgen, fr. cela est plits fort que moi,je nepuis mc
/aire a cettc idee. De moeder kon het niet opkrijgen (zich

getroosten) dat haar kind gestorven was. Ik kan het niet

opkrijgen dat hij mij zoo ondankbaar is, dat hij mij dien

smaad heeft aangedaan. Dat een kind zijne noodlijdende

ouders niet helpt, dat kan niemand opkrijgen, wie kan er

dat opkrijgen ? « Zij droegen haat tegen hem, omdat zij de

liefde van het volk tot hem in hunne nijdige herten niet

konden opkri/gen. » (C. Van Hullebusch.)

— OPKRIJGEUJK, adj. Verdragelijk, ix. supportable. Het

is niet opkrijgelijk. Rijk zijn en niets aan den armen geven,

dat is niet opkrijgelijk van menschen.

OPKWELMEN (wvl. ipk-, upk-), kwelmde op, heb

of ben opgek'ipelmd, o. w. Opwellen, fr. soiirdre. Het water

kwelmt overal op uit den grond.

— Fig. De tranen kwelmen op in de oogeu.

OPLAAIEN (wvl. IPL-, UPL-), laaide op, ben opge-

laaid, o. w. Opvlamnien, door de vlam verslonden wor-

den. Stroo laait spoedig op. Scliaverlingen zijn seffens

opgelaaid.

OPLANDEN (wvl. ipl-, upl-), land.ie op, opgeland,

li. w. Aanaarden. De aardappels oplanden. — Zie l.\nd in

den zin van Aarde.

OPLAVEEREN (wvl. ipl-, upl-), laveerde op, opge-

laveerd, o. w. Eig. Al laveerende aanzeilen, fr. arriver rn

louvoyant.
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— Vercleis in 't ali;emccn Eryens aankomcii, tocnadcreii.

Na eenigen tijd gcwacht te hebbcn, zagen wij hem eindclijk

komen opgelaveerd. Hij kwam daar ook o])gelaveerd

(andcrs <;ezei(l (~>pgcstreken).

OPLEEDEN (wvl. ipi.EF.'N, iri'LEE'N, zie i.eeden),

h'Cilde op, opi^vlerif, b. w. Hetzelfdc als holl. Opleiden. In

vele plaatsen it het gebruik dat een priester de lamilie

oplccdt achter het lijk dat naar de kerk gedregen wordt.

OPLEG (wvl. IPL-, UPL-), m. Betaling, h. pniement,

rcDibotirscment. Den opleg doen van 't geen men schuldig

is, van eene rente, van een kapitaal, enz.

— Hetgeen men meer betaah of toegeeft. Hij vroeg eenen

opleg van tien frank. Ik wil uw peerd overnemen voor

't geen gij het gekocht hebt, maar zonder eenigen opleg.

OPLEGGEN (wvl. ipl-, upl-), lei op, opgeleid, b. w.

Betalen. Eene schidd opleggen. Eene rente opleggen, fr.

amortir tine rente, reniboiirser le capital. « Houdert ende

XXII duyzent giildenen, die zy contant uplegghen moes-

ten. » (N. Despars.) « Bidde alle de gone die soo ghepoint

ende gheset sullen wesen redelyck, tamelyck, sy dat opleg-

ghen ende betalen wel enrle vriendelj'ck sondereenig weder-

seggen. > (VI. Setting-boec.)

— Meer betalen, toegeven . Hij wilde mij zijn graan niet

meer laten voor den prijs dien hij over acht dagen vroeg :

ik heb eenen stuiver per zak moelen opleggen. Hij wilde

zijn peerd niet laten voor hetgeen hij het gekocht had,

tenzij ik vijftig (rank oplei.

— Aautijgen, te laste leggen, fr. impnter. lemanel eene

misdaad, eene diefte opleggen.

— Visch opleggen, jonge visch in eenen vijver brengen

om hem daar groot te kweeken. Hij heeft dit jaar tinken

opgeleid.

— o. w. met hebbcn. Met de vuisten slaan, ieniand h rd

slaan
. Hij bcgon op te leggen dat het schrikkelijk was. Hij

verdreegde mij dat hij ging opleggen.

— OPLEGGING, V. Aantijging. « Vaische opleggingen,

schimpen, eeidieverye. > (F. Vanden Werve.)

OPLET (wvl. IPL-, UPL-), m. Oplettendheid, aaudacht,

fr. attention. lets zeggen zonder oplet. Het is het verstand

met, maar fie oplet die aan dien scholier ontbreekt.

OPLEVEN (wvl. IPL-, UPL-). leefde op, opgeleefd,

b. w. Vcrbruiken om te leven. Zijn geld opleven. Als hij

stierf, goheel zijn fortuintje was opgeleefd (er school niets

meer van over). Hetgeen hij gewonrien heelt, leeft hij nu op
zijn gemak op. Vgl. VERt.EVEN.

OPLOOPEN (wvl. IPL-, UPL-), Hep op, opgelou/>en,

b. w. 3ij tinim. Eene groef wijder uitschaven, met dc scliaaf

wijdor maken. Cm een slag op te loopen, gebruikt men de

boordschaaf.

— o. w. met zi/n. Spoedig vet en dik worden. Hij loopt

op, dat is niet goed. Hebt gij niet bemerkt dat hij zooop-
loopt ?

— met hebbcn. Op de been zijn, het bed kunnen ver-

lalcn, fr. etrc snr pied. Hij is genezen : hij loopt al op, hij

begint al op te loopen.

OPLUTTEREN (wvl. ipl-, ri>i,-), Inttcrdcop, opge-

litttcrd, b. w. Al lutterende oplichten. Met eene spade den
grond oplutteren om de worraen te doen uitkniipen.

OPMAKER (wvl. ii'M-, UPM-), m. Aanhitser, aaii-

stoker, fr. instigateitr, e.xcitateiir, boute-feu. Een opmakcr
van 't volk.

— Kramers zegt dat het ww. Opmaken in den zin van

aanhitsen weinig gebruikt wordt. In Vlaandcrcn wordt het

dagelijksgebezigd. lemand opmaken tegen eenen andcrcn.

Het volk opmaken tegen zijiic overheid. Had hij niet op-

gemaakl gewecst, hij zou 't niet geda'an hebben. — Van
daar Opniaking. Het is al opmaking.

OPMANEN (wvl. IP.M-, UPM-), maande op, opgc-

maand, b. w. Door Uezwering oproepen en doen veiscliij-

nen, sprek. van den duivel, cnz., fr. cvoqiicr. Den duivel,

de ziel van eejien doode opmane.i. Zie .MANEN.

Sy beginnen hunne saeken

Met een grooten knng te maeken,

Dobblen knng op syneii rand

;

Daer in schrj'ven-se in het sand

Pas nae de vier weireld-oorden

Heylig-schendig dfese woorden :

Ho theos, Athanatos, Kyrios en Agios,

Met wat kruyssen en wat vaenen,

Om de hellings op te maenen;
Ook liet beeld van een serpent

t 'p wit maegde-parkement;

Teckens die de geesten dwingen.

(Vaelandc.)

OPMANTELEN (wvl. ipxi-, upm-I, mantclde of,

heb oygenianteld, o. w. In 't schoeljespei. Hooger mantclcn

dan een ander. Zie JI.\NTELEi\.

OPMASTEN, mosttc op, opgeinast, b. w. Hetzelfdc

als Opmassen, d. i. optassen, in eene vaste massa ophoopen.

Eenen koornschelf opmasten (de schooven dichi oj>ecn leg-

gen en den schclf hoog opmaken). — Zie MAST x oor Massa.

OPMATSEN, b. w. Zie opmetsen.

OPMETSEN (wvl. IP.M-, UPM-), metste on, -pgemcLit.

b. w. Opmetselen. Is die muur reeds opgemetst? « Gy
hebt menig liuys helpen opmetsen. -> (F. Vanden Werve.)
— Te Brugge en elders Opmatsen.

OPMEUZELEN (wvl. ipm-, upm-), muisclde op,

opgcmeuzeld, b. w. Al mjuzelcnde opeten, opmuggelen,

tiaagzaam opeten. De scholier meuzelde zijne boterhammen

op binst de school. Een kiekcn opmeuzelen. — Zie ME!."-

/El.EN .

OPMIJKEN (wvl. II'MIKEN, UPMIKEN, zie I.l),

niijkte op, opgemifkl, b. w. Opsmijken, luslig ojjelcii. Ecu
kieken opmijken.

OPMIJTEREN (wvl. upmiteren, ipm-, zie ij),

nii/terde op, lien opgemi/terd, o. w. Door de wormcn op-

geknaagd worden. Die korken mijteren op.

— Door de roost verteerd worden. Het ijzer niijtcrt op.

— Vgl. Uitmijteren.

OPMOETEN (wvl. tPM-, UPM-), moestop, heb opge-

moeten, o. w. Mocten verteerd worden. Al mijn geld meet
(ip vaiidagc. Xaarniate dat hij 't wmt, moet het op.

OPMOKKELEN (wvl. ipm-, i;pm-), niokkelde up,

opgenioH-eld, h. w. Sinakelijk opeten. Hij mokkclde dat op.

OPMUFFELEN (wvl. ipm-, upm-), muffelde oy,

opgeimiffeld, \i. w. MufTelendc opeten. — Zie -MUFFELEN.
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OPMUQGELEN (wvl. ipm-, rpM-), b. w. Zie oPMEr-
ZELE.V.

OPNAAI, m. Opnaaisel, fr. troitssis. Een opnaai in

ecn kleed maken opdat het niet slepe. Den opnaai losmaken.

OPNEEMSEL («vl. ipn-, upn-), o. Aanwensel,
slechte gewoonte, fr. habHiide. Slechte opneemsels zijn

moeilijk om afleggen. Waarom pulkt gij altijd aan uwen
baard ? He weet niet. het is een opneemsel.

OPNEMEN fwvl. rpx-, ipn-I, nam op, np^enomev.
b. w. Afschrijven, opteekenen, fr. cnpier, annoter. De
namen opnemen van de tegenwoordigen. Al de vreemde
spreuken opnemen die 't volk gebruikt. Eenen zerk opne-
men (er het opschrift van afschrijven). Al de meubels
opnemen die in een huis, in eene kerk zijn, fr. inventorifr.

— Zich eene gewoonte maken van iets te zeggen of te

doen. Hij heeft dat sedert eenigen tijd opgenomen van te

vioeken, van tegen te spreken, van aan zijne -lingers te

knagen, enz. Ik veet niet waar of hoe hij die slechte

gewoonte opgenomen heeft.

OPNETTEN fwvl. UPK-, ipn-), „ette op, op^^em-t, b.

w. Reinigen. schoonmaken, fr. «#«oir?-. Het huis opnetten
(den vloer vagen, de meubels schikken, enz.). Zij nette htt

huis op tegen dat de genoodigden aankwamen.

OPNIETIGEN (wvl. IPN-, rPN->, meU\'de op, ben
opgenietigd, o. w. Op niet komen, zoo afteren of opdroogen
ofuilmogeren dat er schier niets van ovcrbhjft. Slekken.die
aan een stokje gespit of doorregen zijn, nietigen op. Eenige
akkeri-nichten nietigen op als hot langdurig droog wedf r is.

Hij was schier opgenietigd als hij stierf. Opnietigen van
verdrict.

OPOOGSTEN (wvl. IP-, rpocGSTEN, zie ou), oegste

op, opgeocgst, b. w. De achtergelatene koomaren van den
akkeroprapen.fr.^fen??-. Al de verlorene auwen opoegstcn.

OPPAMPEREN (wvl. IPP-, rPP-„ pamperde op,

opgi-piimpi-rd, b. w. Opkweeken met teedere bezorgdheid,
ieniand die ziek is zoo wel kloesteren dat hij geneze. Wordt
gezeid van kinderen en groote menschen zoowel als van
koeien en andere huisdieren. Een ziek kind oppampeten.
Wij ziillcn hem wel oppamperen. — Zie P.wrPEREN.

OPPAS, m., zonder mv. Oppassing, zorg, bezorging,
fr. soin. Kleene kindertjes vragen grooten oppas, veel oppas.
Ik heb niet anders noodig, zei de zieke man, dan de gratie

Gods en een weinig oppas. De oppas is de helft van de
genezing. Die oude man heeft zijnen oppas niet (wordt niet

wel bezorgd).

— Wordt ook gezeid van andere dingen. Zulk ecn huis
vraagt vecl oppas. Het graan bederft bij gebrek van oppas.

OPPASSEN, b. en o. w. Oppovr,, A ,/-• /„„„ A-,-/;-7 a.

zie BOOD.scii.vp.

*OPPEEL, m. Zie opeel.

OPPEKKEN (wvl. IPP-, UPP-), pekte op, opgepekt. b.

w. ()ppii;kci', met den snavel opnemen. De hoenders pekkeu
lict graan <.|i. Zie PEKKEN.

OPPENfE, o. Zaadhuisvan 'I vlas, fr. tite dc tin. Zie
KNIPPEN.O.

OPPER, ni. Zie hopper 1" en .nopper.

—OPPER, z. Hooi-. Vgl. —hopper.

OPPERAL (wvl. IPPERAL, UPPERAl), m. De Opper-
heer, God. Den Opperal aanbidden. De wil van den Opperal.
'' Het Al is 't geschapen Al, de wyde weireld; den Al is

God. Den Al die 't Al bestierl. » (Vaelande.)

. . . Wy moeten Godt beminnen

Ofnimmer is' er hop' dat onzen Oppcr-Al
Door heele d'eeuwigeidt ons oyt beminnen zal.

(G. De Dous.)

OPPERBEST, adj. Allerbest. Het is opperbest, fr.

c'estpar/ait.

OPPEREN (wvl. rppEREN, IPPEREn), opperde, gvop-

perd, b. en o. w. Bij de visschers van Blankenberghe. D.

vischschuit naar het strand ophalen naarmate de viced rijjt

Opperen is 't opposiet van Afkorten. Zie afkorten.

OPPERGAAI hvvl. IPP-, UPP-), m. De houten vogel

die op den top van de gaaisprang staat, en waarop de

hoogste prijs gesleld is. Hij heeft den oppergaai geschoten.

— Zie GA.\IPERT.SE.

OPPERHEMDETJE (wvl. ipper-, upper-}, o. Half

hcnideken. liorstlieindeken, fr. chemisette.

OPPERKAF (wvl. UPP-, ipperkaf), o. Grof kaf

bcslaande uit de oppersle (d. i. buitensle) hulsels van tarwe-

graan; in tegenoverstelling van het mul en het slof. Eenen
beddezak met opperkaf vuUen. Het voedsel voor het vee

met opperkaf mengen.

OPPERKELfLE, OPPERKIL (wvl. ii'PEkKEixE,

UPPERKELI.E), V. De kil naast dc duiiien, de ccrslc diepte

die men lusschen twee dioogten vindt als men van het

strange in zee gaat. — Zie KEL.

OPPERLUCHT (wvl. ipp-, t:i'P-), ni. Luwer. De
opperlucht van eene deur zijn de twee of vier ruiten die, o])

wijs van eene venster boven de deur zitten, en langs waar

hel lidit in don gang komt. De opperlucht van eene venster

zijn de ruiten boveti de antUie. — Vgl. Waaier.

OPPERPAND (wvl. IPP-, UPP-), m. Pand of gang

boven den kooipand van eene kerk, Ir. galerie, triphorium.

In de oude kerk van Sint Dona,as te Brugge was er een

opperpand rond het koor, waar de graaf Karel de Goede

vermoord \ierd. « Tot in die opperpant van S'° Donaes

kercke. fX. Despars.)

OPPERPASTOR (wvl. IPPERP.\STER , upper-

paster), m. Xaani dien het volk aan den pastor van eene

prochie geeft, om hem te onderscheiden van de ondcrpastors,

fr. cure.

— Men weet dat pastor, bij 't volk syaoniem is van

priester.

OPPERS, OPPERST, OPPERSTEN (wvl. ipp-,

UPP-), bijw. Dat ligt mi/ oppcrs, dat ligt mij boven, dat

beheerscht al mijne gedachten, daar denk ik gedurig aan,

dat kan ik niet verduwen. Het ligt hem nog altijd oppersteu

dat hij daar zoo versmaad is geweest. Dat zijn van die

dingen die iemand blijven oi)perst hggen. Dat ligt hem

oppers, men hoort het aan al wat hij zegt. e Jans kruis lag

hem wel opperst : zijn (ondankbaar) kind stond wel dik-

wijls vour zijnc oogen ; maar hij peisde. . .» (K. Callcbert.)

OPPERSCHALIER(wvl.ipp-, upp-), v. ZieoNDER-

SCH.\LLER.
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OPPERST (wvl. IPI'-, iTPi--), adj. Bovenst, fr. supe-

n',ni. He opperste slagie van een Iniis. De opperste laaj;

brilion \an eenen stcenovcii. « In de upperste veinster. »

(Kr. V. Hr.)

— :.ijw. Zio oi'PERS.

OPPERSTE, o. De hoogste zokler onder het dak. Hij

luocl I'p licl cippciste slapen. Hout op hct opperste sleken.

— I!< I /mis op het opperste iteken, anders gezeid het

liitis op .1,11 zoliler sluiten. Zie ZOI.DF.R.

OPPERSTEN. bijw. Zte opi'Er.s.

OPPERWAARTUIT(\vvl.ii'PEkWA.\RD-uuT,upp-),
bijw. Mel .ille f;e\\eld, sprek. van den wil. Hij wilde er op-

perwaartiiit naar toe gaan. Hij en wikle cr opperwaartuit

nift van linoren (d. i. in geener manicie . « Hewel terwijl

gij oppnivaart Hit weg will, die zaken zijn effen, maar, nog

no koi T ^r/eid, daar en is geen haaste bij. - (K. Callebert.)

OPPERWAARTVAGER, ni- Kolibejager, borstel

met kingen steel, dienende om de kobbenellen, die opper-

waart zijn, weg te vagen.

OPPERZOLDER (wvL ipp-, fpp-), ni. De hoogste

zoldcr onilor het dak, ook Scheerzoldcr. I lout en schaver-

lingen "p den oppevznider steken. Het vuil lijnwaad op den

nppci/.nlder hangen.

OPPINNEN (uvl. IPP-, LIPP-), pimic op, opgcpind,

h. \v. Hij schoeniakris. Het overleei- van eenen schoe met
si.ili'i pinncn vasthecluen op den leest.

OPPINTEN (wvl. IPPIINTEN, UPP-. zkXND), pi'ntte

op, opsrepint, b. w. Opsieren, opschikken, Ir. parer. De zaal

was opyepint met eene wonderzamc knnst. Zij gaat opge-

pinl gelijk eene prinsts. Zij pint haar dochterken op dat het

te vcel schilt. Zij pint zich op om naar de kermis te gaan.

Kene opgepinle modepop. — Zie pinten.

OPPLUISTEREN (wvl. ippuiusteren, upp-, zie

ri), p/iii\ti-nie op, opgepliihterd, b. w. Al pluizende up-

eten. Ecncn drniventros oppluistcren.

OPPOEFEN (wvl. IPPOUFEN, TJPP-, zie ou), poefte

"•". <^f'K''P'»'ft, b. w. Doen uitzetten. lemand oppoefen

(oppriippen) met spijze. Opgepoeft z n van eten. Opgepoeft

aanjjezicht, opgepoefte kaken, fr. visagehoiilli. Zijne zakken

warm op^^ppiRft van appcls en snoeperi^en.

OPPOETS (wvl. IPI'-, iTpp.), m. Het oppoetsen, op-

pocLsin;;, opschik.

OPPOETSEN (wvl. 1PP-, I'PP-), poetste op, Oj>ge-

poetst, b. w. Met borstel of kam opschikkcn. De schoe'n

oppoetsen, fr. circr les sontiers. De soldalen poetseL hunne
klcederen, knopen, lederen riemcn op. Zijn haar oppoetsen,

fr. nrrnnt^er ses chcvnix. Zijnen hoed oppoetsen (van stof

zuivcren en do woUe strijkcn).

OPPRUISCHEN (wvl. ippKiisoHEN, tipp-, zie v\\,

pniisi'ite op, hch o( lien op-^epruischt, o. w. Opborrelen.

Het bronwater pniischt op uit rlen grond. Het schuim
pniisihte langs de lioni op tiit <le bierlon.

OPRABBELEN (wvI.ipk-, rpu-), lahbelde op, heh a{

ben opgrriilibelii, b. en o. w. Ergens op klinimen met haas-

tige beweging van armen en beenen. De jongen rabbelde
doii (rap op. De kat rabbelde den boom op. — Men zegt

ook Oprnbbelen.

— '/.ich oprabbclen, zich oprobliclen (wvl. eens ipr-,

itpr-, zie EENSJ, in aller ijl van den grond opstaan, zich

I

haaslig wedcr opriclUen, fr. se lever precipitamment. De
vluchtcnde dief subbelde en viel, maar fluks rabbekle hij

zich op en was hencn.

— Zie R,\HI!ELEN.

I OPRAKELEN (wvl. ipr-, i;pk-), rakeldeop, op^era-

M,i. b. w. Opharlicn. Rakcl dat hooi wat op. — Zie

R.\KELEN.

— .Men zegt ook Opraken.

OPRAKEN.b. w. Zie oprakelen.

OPRAPELEN (wvl. IPR-, WPR-), rapelde op, opgera-

peld, h. w. Oprapen, fr. rnmnsser . Hij rapelde het al te

samen op. Dor hOut, dat hngs den grond vetspreid ligt,

opiapelen.

OPRAPEN (wvl. IPR-, UPR-), raapteop, opgeraapt, b.

w. Uit de armocde ophelpen. Eenen hnishoiid oprapen, (r.

relever linefamille. Hij heeft zijnen broeder opgeraapt.

— Zi/'ne voeten oprapen, niet sleepvoetende gaan. Dat

pecrd raapt schoon zijne voeten op (lieeft een flinken en

vluggen tred).

— Zich oprnpen (wvl. eens iprapen, zie EENS), opstaan.

In z nen loop viel hij, maar zoo sefTens raajite hij zich op,

en was voort. Raap u op, en vertrek van hier!

OPRAVELEN (wvl. ipr-, upr-). ravelde op, opgera-

vcld, b. w. I ipschrapen, opscharten. Hij ravelde haastig

enthocveel dorre bladeren op, en liep er niee henen. — Zie

RAVELEN.

OPREEDEN (wvl. IPR-, UPR-), reedde op, opgereed

(fvl. npereed), h. w. Voltooien, ten voile vcrveerdigen, fi-.

ache7vr. De schoemaker is bezig met uwe leerzen op te

reeilen.

Geen timmerwerk, gelijk gy weet.

En wort ten voUen opgereet,

Ott al de stukxkens moeten eerst

Gemindert wesen om het s' eerst'.

(P. Croon.)

OPREEP (wvl. IPR-, UPR-), m. Bij zeevisschers. Het
deel van de tonw eener drijflfokke. tusschen de waterschote

en de scluiit. De opreep is boven het water.

OPREEPEN (wvl. IPR-, UPR-), reepte op, oprereept,

b. w. Met koorden ophijschen. De gebinten van een nieuw
dak worden opgereept met 't schalk. lemand opreepen

(opknopen, ophangen) aan eenen boom.

OPREEUWEN (wvl. ipreewen, upreewen)
,

reeiiu'de op, opgereetiwd, b. w. Zorgen dat iemands lijk

bchoorlijk afgeleid, geschrijnd en begraven worde. Eenen
doode opreeuwen. Hij heeft reeds drie vrouweu opge-

reeuwd (d. i. hij is reeds weduwaar van drie vrouwen). Ik
zal u nog opreeuwen (ik zal u overleven, ik zal u zien

begraven).

— opreeuwen, b. w. Verwoesten, schenden en scheu-

len, fr. ravager. Die jongen zou 't al opreeuwen. Zijn

nieuwe broek is reeds opgereeuwd.

— Zie reeuwen.

OPRIDDEREN, b. w. Hetzelfde als Opredderen in

de woordb , fr. arranger. Als 't nu al in het sterfhuis

opgcridderd was. Ik ben opgeridderd (ik ben gereed, b. v.

gekleed en vcerdig om af te rcizen).

OPRIJDEN, reed op, opgeredcn (wvl. ip-, UPRIEN,
ree ip, ipgereen, zie -IEn), b. w. Bcsjiringen, aanrandcn,

»7
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bestorraen, fr. assaillir, attagtter. Den vijaod oprijden.

Eene stad oprijden.

— Fig. Aaxiranden met scheldwoorden of verwijtsels,

tegen iemand uitvaren, fr. iiivectiver. Zij reed hem op
omdat hij zoo laat tliuis kwam.
— Bij landb. Diep omploegen om te zaaien of te planlcn,

opeeren, zaadvoren. Eeii stuk land oprijden. (Niet tc ver-

warren met Omrijden, d. i. beeren, slooven, schijvelen).

OPROBBELEN, b. en o. w. ZieOPRABBELEN.

OPROEI (wvl. IPR-, UPR-), m. Het oproeien, ophitsmg.

De oproei leidt tot de muiterij. Den oproei tegengaaa.

— Ook iemand die oproeit, aanhitser, fr. boute-feu. Hij

was de oproei van 't volk.

OPROEIEN (wvl. IPR-, UPR-), roeide op, opgerocid,

b. w. Opruien, opmaken, aanhitsen. Het volk opioeien

tegen de overheid. Den bond oproeien. « Sy hebben andere

opgheroeit om te vechten. » (J. David, s. j.) « Die u tegen

Godt, tegen de reden, en tegen uw conscientie oproeven,

die moet gy laeten. » (F. Vanden Werve.) « Als beede daer

toe upgkeroyt ende uytghemaect zijnde by joncvrau Geer-

tiuyt. » (N. Despars.)

OPROEP (wvl. IPROUP, UPROUP, zie ou), m. Beroep,

h.appel. Eencn oprocp doen aan o/"tot het volk, tot de

milddadige menschen, ix.faire un appel atifeiiple. Eenuu
opreep doen aan de kiezers.

OPROEPEN (wvl. ii'ROUPEN, ui'KouPEN, zie ou),

riep op, opgerocpt-n (wvl. ipgeropen, fvl. iperopen), b. w.

In eene venduwe te koop aanbieden, fr. viettrea I'enchere,

Een huis wordt gemeenlijk driemaal opgeroepen (op drie

verschillige koopdagen aangeboden) eer het voor goed

verkocht blijft. Mijn huis staat nu op tien duizend frank,

maar het moet nog eenmaal opgeroepen worden en iU hoop
dat het wel tot 12,000 fr. zal klimmen. Het zal nog wel

eene uur duren eer die stoelen en tafeis opgeroepen worden.

OPROKKEN (wvl. U'R-, UPR-), rokte op, opgerokf,

b. w. Al het vlas, waar men van spreekt, op I'en spinrok

vollen. Miju laatste steert vlas is opgerokt. Zie ROKKen.

OPROSTEN (wvl. IPR-, UPR-), rostteop, ben opgcrost,

o. w. Door de roest verleerd worden. Dat ijzer is geheel

opgerost, ligt daar op te rosten. — Ook Oprosteren. — Zie

ROSTEN.

OPROSTEREN, o. w. Zie oprosten.

OPRUISCHEN (wvl. IPR-, UPRUSCHEN, zie ui), b.

w. Hetzelfde als (:)phuischen.

OPSCHACHTEN (wvl. ll'S-, ups-), schachttc op,

opgeschacht, b. w. De verscheidene deelen van een lim-

merwerk samenvoegen en vestigen, fr. rnontcr, dresser,

assembler. De kap van een huis opschachten. Elkcn markt-

dag schachten de winkeliers hunne kramen op in de stad.

— Ook Opslaan.

OPSCHAFFEN (wvl. iPs-, ups-), schafte op, heb

opgcschiift, o. w. Opletten, acht geven. Ge moet wel

opscliafl'en datge nict bedrcigen en wordt.

OPSCHEREN (wvl. rps-, ups-), schoor o( schoer op,

opgeschoren, b. w. Met geschoren touwwerk ophijschen,

fr. hisser avec un systcme de poulies ou de nioiijles, Zie

SCHEREN (eene tome). Een zwaren balk opscheren. Dat

gewicht wierd opgeschoren met eene viere, met eene zesse

(d. i. met twee schijfblokken die elk twee of drie katrollen

hebben, zoodat er vier of zes katrollen werken). Als eene

koeofeen peerd gevallen ligt en niet meer opkan, de boeren,

bij gebrek van katrollen, scheren het dier op met vier dwars-

stokken, twee die zij onder 't dier schuiven en twee die zij

hooger vastmaken aan stakeu boven het dier; aan elk

uiteinde van de bovenste dwarsstokken knoopen zij eene

koorde, die zij dan eerst onder het correspondcerende einde

vande onderste dwarsstokken, en van daarweeromopwaarts

over de bovenste halen; eindelijk mannen staande aan de

vier hoeken, trekken gezamentlijk, op een gegeven leeken,

aan de vier koorden die over de dwarsstokken glijden en

het dier ophalen.

OPSCHEUT (wvl. IPS-, upscheute), v. Aankome-
ling, opwassend jongen of meisje, fr. adolescent. Eene op-

scheute van 12 jaar, van 16 jaar. Opseheuten van jongens.

Het is jammer dat al die jonge opseheuten zoo veel slechte

voorbeelden zien.

OPSCHEUVELEN ZICH (wvl. eens ips-, zie

EENS), scheuvelde my op, heb mi/ opgesckenveld, wederk.

w. In gramschap opvliegen. Voor 't minste dat men hem
tegenspreekt, scheuvelt hij zich op.

OPSCHIETEN (wvl. IPS-, ups-), sdwot op, ben op-

geschotcn, o. w. Wordt, even als opgaan, gezeid van

planten die rechtuit met eenen Stengel in de hoogte groeien,

b. V. koorn ; doch in 't bezonder van zulke planten die eerst

eenen struik maken, en dan later in eenen stam of Stengel

opgroeien om zaad voort te brengen, b. v. andijvie, salade,

koolen, raaploof, enz. Andijvie die seffens opschiet is eene

slechte soort. Men nijpt den top van de tabakplanten uit,

opdat zij niet zouden opschieten. Eene tabakplant laten

opschieten om zaad te hebben.

— wederk. w. Zich opschi'ten (wvl. ecus opschieten, /i'

EE.\s), opsluiven, driflig opvliegen. Zooliaast hij dat hoonlt

,

schoot hij zich op. Moet ge voor eene prul u alzoo

opschieten ?

OPSCHIETEND (wvl. iPS-, ups-), adj. Opvliegeud,

oploopend, driftig, korzel. Hij is geweldig opschietende. Ge
meugt zoo opschietende niet zijn.

OPSCHOBBEREN (wvl. ipsch-, upsch-), schob-

berde op, opgeschobberd, b. w. Opschofl'elen, haastig en

druistig wegnemen. Hij schobberde allcs op, alsikbinnen-

kwam.
— o. w. Haastig en druistig opkomen. Zij kwamen op-

geschobberd.

OPSCHOEPEREN (wvl. up-, ipschouperen, zie

ou), schocperde op, hen opgeschoeperd, o. w. Opzengen,

opvl.immen, door de vlam verteerd worden. De schave-

lingen waren in eenige stonden opgeschoeperd,

OPSCHOFFELEN, b. en o. w. Opschobberen.

OPSCHUREN (wvl. ipscHEUREN, ups-, zie u),

schiinrdc </>, opgesJiunrd, b. w. Door schuring verslijten.

Eenen bezcni opschuion.

OPSCHURSEN(wvl. uitspr. vpschnssen, ipsch-, zie

Rs), schurste op, opgeschurst, b. w. Opschorsen, op-

schorten, opgorden, fr. troiisser. Een kleed opschursen.

« Nauwelycks begonst zich den dageraet tc verthoonen, oft

wy en schorstcn ons op tot de reyse. » (B. Surius.)
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OP-SIGNOR (wvl. IPS-, UPS-), m., vklw. opsignor-

kiin. ICcn hpel waarbij men iemand met eene sargic omhonj;

wipt cr> opvangt, fr. berneiitent. Opsignor spelea, fr. berncr.

OPSLAAN (wvl. IPS-, UPS-), sloeg en sleeg op, opge-

slagcii, b. w. Vermcerderen, fr. migmenter, sprek. van

eene jaarwedile, huurlooii, enz. Den werkloon opslaan.

Icmands traklime opslaan, — In dezen zin zegt men 00k

Iemand opslaan, fr. nugmentcr son trnitement. Eenen

pachter opslaan (zijn pachtgeld vermeerderen, hem aan

eenen hoogercn prijs doen pachtcn). — Ook. 0. w. nietsy«.

Die pachter moet honderd frank opslaan (d. i. 100 fr. meer

betalen dan te voren). De dienstbode vroegom op te slaan

(om eenen hoogeren loon te trekken).

— Eenen weg opslaan, ^eix^a weg ingaan, Ix. prendre tel.

on tcl chemin. Als gij aan den knok konit, dan moet gij

rechts de straat opslaan. — Ook o. w. Slinks opslaan, rechts

opslaan (d. i. den weg nemen ter linker of ter rechter zijde).

Hij stond te loeren langs waar zijne vijanden gingen

opslaan, — Vgl. Inslaan.

— Zie ook OPSCHACHTEN.

OPSLAFFEREN (wvl. iPS-, ups-), slajferde op, ben

opgeslafferd, o. w . Slofferendc optrekken, voortsidckelen

naar. Zij is opgeslafferd naar de kerk.

OPSLAG (wvl. IPS-, UPS-), m. Bij speldewerksters.

Zic vuiciiT.

OPSLAGER (wvl. iPS-, ups-), m. Opslag, de omgc-

plooide zoom van eene mouw, ook Opsloover en Handstuk

genaanid, fr. paremcnt. Mouwen zonder opslagers.

OPSLENZEN, b. w. Zie opslinzen.

OPSLEUVEN (wvl. IPSL-, UPSL-), sleufde op, opge-

sU'iifd, b. w. Het/elfde als Opslooven.

OPSLEUVEREN (wvl. ips-, upS-), sleu-'erde op,

opgeslfuvcrd, b. w. Opsleuven, opslooven, fr. retrousser.

OPSLEUVEREN (wvl. ips-, UPS-), sleuverde op, op-

gesleuverd, b. w. Opslurpen. Den hond sleuverde den pap op

dien men in zijnen schotel goot.

OPSLINZEN (wvl. IPS-, UPS-), skins op, opgeslonzen,

b. w. Opvreten, gulzig opeten. Die koe slinst het al op. Dat

zwijn heeft al den draf opgeslonzen. De wilde dieren slinzen

elkander op.

— Ook van menschen. Hij slans het al op dat men hem
gaf. De jongen slans de appels op.

— Zie SLINZEN.

OPSLOOVEN (wvl. IPS-, VPi-),sloofdc op,opgesloofd,

b. w. (>pstroopen, opslrijken, in vouwen opschuiven, fr.

retroHSser. De mouwen opslooven. De bakkcr slooft zijne

mouwen op om te knedcn. Dc broek opslooven om door

slijk of water te gaan. Met dc broek opgesloofd tot de

knie'n.

— o. w. met zijn. Dc broek slooft op, als zij, te nauw
zijnile, langs dc bcenen in plooien opklimt.

— OPSLOOVER (wvl. IPS-, UPS-), m. Opslag van eene

mriuw, opslager, fr. parcment. Nieuwe opsloovers aan de

mouwen zotten. — Ook Oversloover.

— OPSLOOVEREN (wvl. IPSL-, UPSL-), slooverdc op, opge-

slooverd, b. en o. w. Freq. van Opslooven. De mouwen
opslooveren. De beenderlingcn van eene broek slooveren

op als zij te nauw zijn.

OPSLUIT(wvl.lPSLUUT,UPsi.uuT), m. Het opsluiten.

Een appelljc na de maaltijd voor eenen opsluit.

OPSMIJKEN (avl. ipsmikicn, upsmiken, zie ijj,

sni'/klf op. opgrsDujtt. h. w. Iletzclfdo als Opmijken.

OPSMIJTEN (wvl. IPS-, UPSMITEN, zie IJ), sincet op,

opgesmeten, b. w. lets, dat men gekocht heoft, niet willen

aanveerden, weigeren, den koop breken. Een peerd

opsmijten. Zijn vlasch is opgesmeten (de kooper wilt het

niet).

— Van iets eenige melding maken om het gesprek

daarop te brengen, anders ook Opwerpen. Ik smeet het nu
en dan wel op, doch te vergeefs : men Met het varen. Het
een en het ander opsmijten, om iemand te doen praten en

aldus het geheim van iets te achterhalen.

— o. w. Kinderspel bostaande in gcldstukken omhoog
te werpen terwijl iemand raadt ot zij zullen kop of munte
ncervallen. Zij zijn bezig met op tesmijten.

— De maag smijt op, zekere spi/zen smi/'ten op, als er de

zuurheid van opbreekt in de keel.

— De vorst smi/'t op, als het weder warm en dooiende is,

en dat noglans de oppervlakte van den grond nog voort

bevriest, uit krachte van de koude die in de aarde blijft.

OPSNAREN (wvl. IPS-, UPS-), snaarde op, opge-

snnard, b. w. Neerstig en spoedig opeten. Een kieken

o])snaren. [11 een kwart had hij alles opgesnaard. — Zie

SNAREN.

OPSPELEN (wvl. IPS-, UPS-), speelde op, heh opge-

spceld, o. w. In gramschap over iets uitvaren, zijne mis-

noegdheiddriftiguitdrukken.Tegen iemand opspelen omdat

hij onzen wil niet gedaan heeft of weigert te doen. Als de

dronkaard thuis kwam, zijn wijf speelde op. « En de pastor

kan zich altemet nog kwaed maken ook.— 'tis voor 'tgoed,

Triene. Eenen knecht die voor ons niet en. zou schermen,

ik zou hem wegzenden. — En gelyk hebben, mevrouwe.

Ik versta het ook zoo. — 't Is toch voor Ons Heere

dat de pastor opspeclt. — 't Is voor zyn meesler, ja. s.

(C. Duvillers.)

— Opspelen is hetzelfde niet als Op zijnen pool spelen.

Dit laatste beteekent Lastig en moeilijk en onwillig zijn

uit grilligheid, eene vreemde vlaag hebben. Zij is door den

band Heftallig en zoetaardig : het gebeurt zelden dat zij op

haren poot speelt. Dat kindje kan ook al op zijn pootje

spelen.

OPSPELLEN (wvl. IPS-, UPS-), spelde op, opgespeld,

b. w Met speklcn hechten op. Een lintje op een kleed

spiUen. — Zie SPELLEN.

OPSPERELEN (wvl. ips-, ups-), spcrcide op, opge-

spcreld, b. w. Met den sperel sluiten. Eene deur, eene

poort opsperelen.

OPSPRINGEN (wvl. UP.S-, ipspringen), sprong en

sprang- op, kcb opgesprongen, o. w. Zich gedoen, zich

behelpcn, fr. se conUnter. Het arme kind moet 's morgens

altijd opspringen met twee boterhammen. Dat is veel te

weinig om daarmee op te springen. Met deze twintig frank

moet gij eene geheele maand opspringen. Gij zult daarmee

opspringen tot het einde van 't jaar.

OPSTAAN (wvl. IPS-, UPS-), stond op, hcb opgestann,

o. w. Op het vuur staan, sprekende van spijzen. Slaan de

aardappels reeds op ? Dat vleesch moet lang opstaan eer het

zochl is.

— Bij vogelkweekers. Opgezet zijn, gepaard zitten. Het

is reeds eene week dat mijne vogels opstaan.
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— Opstaan (fr. $e Uver) veor hintie en hatie, zie hen.

OPSTEEK (wvl. iPSxfeK, UPSTEK, zie klankverk.),

m. Voorweodsel, tr. pre'texfe. Hij ging naar de begraving

niet, zeggende voor eenen opsteek dat hij geene rouwklee-

deren had. Dat is een opsteek. Hij gaf voor opsteek dat liij

ziek was. — Ook Opsteeksel.

OPSTEEKSEL (wvl. ipsteksel, upsteksel, zie

KLANKVERK.), o. Eene opkomende dondervlaag is diUwijls

voorgegaan van eene laag zwart gewollcte dat er, of 't ware,

van afgescheurd is, zoodat er eene klaie streep ligt tusschen

dat gewolkte en die dondervlaag: deze klare streep heet men

een opsteeksel. De niulders voorspelien uit de opsteeksels

grooten wind en storm.

, — Ook Voorwendsel, fr. pretextc. — Zie opsteek.

OPSTEKEN (wvl. IPS-, rPS-), stak op, opgestekin,

b. \v. Op stal siuiten om te vetten. Eene vanelcoe opsteken.

Ik ga die koe opsteken en, als zij vet is, verkoopen.

— Wegleggen, sparen, sprek. van geld. Hij wint genoeg

om gemakkelijk te leven, en jaarlijks nog wat op te steken.

Gij zult daar niet veel van opsteken. Hij moet niet veel op-

steken (hij heeft niets over). « Is 't dat gy niet veel en verliest,

SCO en wiiide ook niet veel, g)' blyft martelaer sonder iet te

konnen opsteken, het is al dat g)^ kont door de weirelt

geraeken. » (Fr. Vandea Werve.)

— Opstoken, ophitsen, tot opstand vcrwekken. Het volk

opsteken. Icmand opsteken tegen eenen anderen.

— De netts opsteken o[ opkrulkn, hetzij om zijnen legen-

zin en zijne misnoegdheid uit te drukken, hetzij om met

ieniand te schimpen.

— Het opsteken, vluchten, wegijlen. Alio, steek het niaar

op (loop henen). De haas stak het op, als de jager uaderde.

Als ik daar kwam, was 't de dief al opgesteken. — Ook

het zkh opsteken. Steek het u op, fr. va-t-en d'ici. 'k Ga

't mij opsteken.

— o. w. Opklaren, van 't weder. Het weer steekt op

(woixlt helder, de wolken verdwijnen).

OPSTOPPEN (wvl. IPS-, UPS-), stopteop, op^atopt,

b. w. Hardlijvig maken, fr. constiper. Die spijs stopt den

eenen op, en den anderen niet. — Ook absolutelijk : Dat

voedsel stopt op.

— Al stoppende verbruiken. Een vierendeel sayette op-

stoppen in 't vermaken van kousen. Al mijn garen was op-

gestopt.

— Atl. Opstopping, fr. constipation.

OPTREKKEN (wvl. ipt-. upt-), trok of trak op,

opgetrokken, b. w., lig. lemand vleiende prijzcn en roemen,

fr. exalter. Zij trekken hem op om des gemakkelijker zijn

geheim te vernemen, om hem tot iets te bewiUigen, enz.

OPSTREUVELEN (wvl. IPS-, ups-), stieuvclde op,

ben opgestreuveld, a. w. Oprijzen, sprek. van haar of plui-

men. Als de hond gram is, zijn haar streuvelt op. Opgestreu-

velde pluimen.

— Ook b. w. Doen oprijzen. Zijn haar opstreuvelen met

de hand.

— F'ig. « De see wierdt door ecnighen windt opgestruy-

velt. » (J. de Harduyn.)

— Ook Opstruivelen en Opstruwelen.

OPSTRIJKEN (wvl. IPS-, UPSTRIKEN, zie IJ), streek

op, opgestreken, b. w. Strijkende opnemen, sprek. van geld

dat op de tafel ligt. Ik telde hem zijn geld en hij streek

het op.

— Verders Geld ontvangen in 'talgemeen. Hij zal daai-

voor niet veel moeten opstrijken. Dat hij .ille dagen zoo e.in

somineken mocht opstrijken, hij zou haast rijk zijn.

— o. w. Opgestreken komen, ergens tiekoraen, fr. arri-

ver. Hij kwam daar ook opgestreken. Na dat ik eene wijle

gew< cht had, kwam hij opgestreken.

OPSTROPPEN (wvl. IPS-, UPS-', stropte op, opge-

stropt, b. w. (Jpstroopen, opslooven, fr. retrousser . De
iiiouwen opstroopen. De arinen opstroppen om le wasschen.

— Wordt gezeid van twijn of gedobbeld naaigaren waar-

van dat er een draadje los is zoodat het, onder 't naaien, de

naalde niet volgt, maar langs den twijn afschuift en ineen

kronkelt. Dat is slechte twijn, hij stropt den helft van den

lijd op. Uw draad stropt op. — Zie STROPPEX.

OPSTRUIVELEN. OPSTRUWELEN, b. en

O. w, Zi-; riPSTREUVELEX.

OPSUIEN, I), w. Zie opsuwen.

OPSUWEN (wvl. IPS-, UPS"), su-dide op, opgesuwd,

b. w. Opstuwen, ophuischen, ophitsen. Eenen hond op-

suwen. — Ook Opzuwen, Opsuien. Den hond tegen

iemand opzuien . — Zie SUWEN.

OPTEL (wvl. IPT-, UPT-), m. OptelUng.

— Tenoplelle, boven het vereischte getal. niet noodig. Ik

h b dat boompje ten optclle, ge moogt het hebben. Gij zijt

hier ten optelle. Ik was daar ten optelle, en 'k ging henen.

OPTEREN (wvl. IPT-, UPT-), teerde op, opgeteerd,

o. w. Al terende te niet gaan. Het mest teert op in het

land. Er zijn wolken in de lucht die regenachtig zijn, maar

ik pels dat zij wel zuUen opteren (zonder dat het regent).

Wat wordt die man toch mager ! hij teert geheel op.

OPTEUTEREN (wvl. ipt-, upt-), teiiterde op, op-

geicnterd, b. w. Optooien, fr. parer, attifer. Hethoofd

opteuteren. Zij teutert zich te veel op. Opgeteuterd- gaan

gelijk eene prinses.

OPTREKKEN (wvl. ipt-, upt-), trok op, ben opge-

trokken, o. w. Naar 't leger vertrckken, soldaat gaan zijn.

Hij moet morgen optrekken.

— Henen gaan. Als hij dat hoorde, trok hij spoedig op.

Trek maar op. Hij trok op van hier naar elders.

— Opklaren, helder worden, van ' t weder. De lucht

Irekt op. — Ook onpers. Het trekt op, fr. le temps

s'eclaircit.

— b. w. Zijne geitcn optrekken, zie GETTE.

OPTROKKEN (wvl. ipt-, upt-), trak op, opgetrok-

ken. b. en o. w. HelzelfJe als Optrekken. Zie TROKKEN.

OPTUITEMATOOIEN (wvl. h>tutem.\tooien,

UPTUTEM-, zie UI), tniteinatooide op,opgetnitematooid,h. w.

Belachelijk optooien, te veel opschikken, fr. attifer. Zij

kwam daar met hare lintenmuts opgetuitematooid. Zij

tuitematooit zich op gelijk eene zotte raodepup.

OPVAARZEN (wvl. ipvazen, upvazen), b. w. Het-

zelfde als Opfaarzen. Zie aid.

Hoe ./Esope, wat ghy raest

;

S.al men wesen opghevaest

Met de tonghen ?

(L. Vossius.)
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OPVAGEN (wvl. U'V-, urv), vaagJe ofvoeg op, op-

gei'aagd, b. w. Hetzclfde als 't hoU, Opvegen, te sanicn

vageii en opnemen. Vaag die vuilnis op. — Zie vagen.

OPVEINZEN (wvl. IPV-, UPV-), veinsde op, ben opge-

vciil^J. I', w. Zie i:>['VF.UNZEN.

OPVERBEZIGEN (wvl. IPV-, UPV-), verbezigde op,

opverbezigd, I), w. (iansch en geheel verbezigeii. Eenen pol

zalve opverbozigen aan ecne woude,

OPVERBRANDEN (wvl. IPV-, UPV-), verbrandde

op, opvfrhiiiiid, li. \v. (ia'isch en geheel verbranden. Vcr-

brand dal hout niet ten oorlooze op.

— Ook f). w, Het '.orbrandde al op dal er in huis was. Al

hct hout is opverbianil. Ten pulver opverbranden.

OPVERDRINKEN (wvl. ipveruriinken, upv-),

vcrdroitk en drank op, opverdronken, b. w. Ganscli en

gehetl verdiinlicn. Zijn geld opverdrinUen (tot den laatsten

duit).

OPVEREN (wvl. IPV-, UPV-), veerdeop, opgnwrd, b.

w., met zachtl. e. Opwekken, aanhitsen, fr. exciter. lemand

opveren om iets aan te gaan. Hij veert de auderen op, maar

doet zelve niets. Die studert moet gedurig opgeveerd

worden om te werken. — Zie veren.

OPVERSCHRIJVEN (wvl. ipverschriven, upv-),

verschreef op, opTcrschreiien, b. w. Gansch en geheel ver-

biiiiken met te schrijven. Pcnnen, papier en inkt, het is al

ojn-eischveven (i.'rblijft niots nieer van over).

OPVERSLIJTEN (wvl. ipverslite\, upv-), ver-

sleet op, opTers/eten, b. \v. Ganseli en geheel verslijten.

Eenen bezem opverslijten. Opversletene kleederen.

OPVERSPELEN (wvl. IPV-, upv-), -oerspeelde op,

opverspeeld, b. w. Gansch en geheel verspelen. Al zijn geld

opverspelen.

OPVERTEREN (wvl. ipv-, UPV-), verteerde op,

oprerherd, b. w. Gansch en geheel verteren. Hij heeft van-

dage al het geld opverteerd dat hij in de week gewonnen

had.

— o. w. Gansch en geheel in niet vergaan. Eene zvveer

die opverteert. Eene wolk die in de locht opverteert. De
afgevallen boombladeren verteren allengskens op

.

OPVESTEN (wvl. IPV-, UPV-), vestte op, opgerest, b.

w. Vastiiechten op iets. Eene pluim opvesten op den hoed.

Do speldewcrksters vesten hun werk, hunne leant op.

— Fig. lemand iets wijs makeu, iets op de mouw
spclden of spilten. Men heeft hem daar iets opgevest.

OPVEUNZEN (wvl. IPV-, upv-), veunsde op, ben

opgeveunsd, o. w. Door het vuur allengskens opteren

zonder te vlammen. De kolen veunzen op in den heerd. De
hoed was in de vurige asch gevallen, en bijkans geheel

opgeveunsd.

— Men zegt ook Opvunzen, Opveinzen en Opveuzen.
Zie VEINZEN'.

OPVEUZEN, 'oensde op„ben opgevetisd, o. w. Zie

OPVEUNZEN.

— b. \v. fig. Aanvuren, iemands haat of gramschap
allengskens ophilsen.Ge moet hem niet opveuzen tegen mij.

OPVIJZEN (wvl. IPV-, upviZEN, zie ij), vees op,

opgevezen, b. w. Met eene vijs of met vijzen vast- en toe-

draaien. Eenen schroefbout opvijzen. Een getuig opvijzen.

Ge moet de moeren meer opvijzen.

— femand iets opvijzen of opdraaien, hem wat wijs

maken, op de mouwe spitten. Men heeft hem daar ccnc

geheele historic opgerezen. Zij vezen hem op dat hij

ging een cerekruis ontvangen. lemand eene leugen opvijzen

(a])hangen). lemand een werk opvijzen (nphangen, fr. pur-
venir a le charter d'une besogtie). Tiacht hot hem op te

vijzon. Ik kon het hem niet opvijzen.

OPVOEREN (wvl. 1PV-, UPV-), voerJe op, apgevoerd,

b. w. Eeneu giond verhoogen met er aarde op te voeren.

Eene straat opvoeren. Die plaats is te leeg om er op le

bouwen, ge zult ze eerst twee voet moeten opvoeren.

OPVORTEN (wvl. IPV-, UPV-), vortte op, ben opge-

vort, o. w. Oprotten, door verrotling geheel vergaan en
verdwijnen, De afgevallen boombladen vorten op langs den
grond. Al gravende vond men een lijk geheel opgevort.
— Zie VOKTEN'.

OPVORTIGEN, o. w. Hetzelfdc alsOpvorlen. — Zie

VORl'IGEN.

OPVULBIER (wvl. IPV-, UPV-), o. Bij brouwers.

Bier dal, omler het gisten van de tonneu, te samen met de
kappe in het gistvat zijpelt,en gebezigd wordt om de tonnen

wederom vol te gieten en aan telaven.

OPVUNZEN, vunsdc- op, ben opgeviinsd, o. w. Zie

OPVEUNZEN.

OPVUREN (wvl. ipviEKr,.\', upv-, zie u), vutirde op,

ben opgevuiird, o. w. Wordt gezcid van hout dat, door het

ruur (d. i. de rottigheid) aangeilaan zijnde, bederft en ver-

gaal Dat hout viert op, is opgevierd.

OPWAGEN (wvl. IPW-, UPW-), waagde op, opge-

waagd, b. w. -Met eenen hefboom optillen. — Zie Wagex.

OPWALLEN, o. w. Hetzelfde als Opwalmen.

OPWALMEN (wvl. ipw-, up\v-\ walmde op, heb of

ben opgewalmd (fvl. uprwalmd), o. w. Opwellen, opbor-

relen, opnaails zwalpen. Het water walmtop uit de bron.

Kokende water walmt op. — Zie walmen.
— All. Opwalming.

OPZANDEN (wvl. IPZ-, UPZ-), zaTtdde op, opgezand,

b. w. Met Zand ophoogen. Eenen weg opzanden. Eene
slijkstraat opzanden en kalsijden

.

OPZANGEN, I), w. Zie opzanten.

OPZANTEN (wvl. IPZ-, upz-„ zantte op, ogpezant,

b. w. Al zantende wegrapen. Zijn al de korenarcn opgezaut?

Het is al opgezant dat er lag.

— Ook Opzangen. — Zie z.\nten.

OPZEGGEN (wvl. IPZ-, UPZ-), zei{de op, opgezeid, b.

w. Afdanken, fr. cotigedier. Eenen knecht, eenen sverknian

opzeggen. Den doktor opzcggen (hem ze^gen dat hij den
zieke niet meer kome bezoeken).

OPZEND (wvl. IPZ-, UPZ-), m. Opzending, het op-

zcnden, fi . envoi, expedition. Opzend van geld naar eenen

soldaat in 't leger. Ik belast mij met den opzend van de

gevraagde bewijsstukken.

OPZET, m. Zie onder opzetten.

OPZETTEN (wvl. IPZ-, UPZ-), zette op, opgezet, b. w.
Optooien, opschikken, fr. purer. De moeder zet haar doch-

tcrtje op boven haren staat. Zij zet zich gewel' lig op. Eene
opgezette modepop.
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— Op het vuur zetteii, sprcU. van spijzen. De aardappels 1

iip^ctlc 1. De melk opzetten.

— P.j vogelkweekers. Twee vo};els,een raannetje en eene

pup, in eene kweekvlugge samenzetten opdat zij zouden

paren en voortbrengen. Vogels opzetten. — Ook absoluut.

Hebt nij reeds opgezet? Ik ga van de jare niet opzetten.

— Bij landb. De zakken }:raan, de boterklompen, enz.

die men op de markt niet kan verkoopen, in eene herberg

of bij eencn burger wegzetten tot op den volgenden markt-

dag. Ik heb mijnetarwe opgezet.— Ook absolutelijk. Ik heb

verleden marktdag moeten opzetten. « De granen staen

waerlyk een bcetje te lecg, en 'k hoore dat de boeren nog

al dikwyls eens mogen opzetten, omdat de koopmans geen

geld en bien. » (C. Duvillers.) ,

— Vandaar komt dat sommige herbergen, die aan e-ne

markt palen, den naam dragen van in den Opzct.

— Land opzetten, het in winterbedden leggen.

Met opi^ezetten ivil, met opzet, fr. depropos de'libere,

lemand dooden met opgezetteu wil. Hij ging er met opge-

yetten wil naartoe.

OPZICHT, o. Opslag van de oogen. Met het e^rste

opzicht (bij den eersten opslag, fr. a la premiere viie,

d'abord, aii premier moment). Met het eerste opzicht

meende ik dat gij z.jn broeder waart.

Menschelijk opzicht, vrees voor het oordeel der men-

schen, fr. respect huniain. Het menschelijk opzicht is eene

oorzaak van veel kwaad. Menschelijk opzicht liebben . Uit

menschelijk opzicht iels doen of laten. Het menschelijk op-

zicht verschilt van de eerlijke schaamte ; liet menschelijk op-

zicht bclet ons van 't goed te doen; de eerlijke schaamte

doet ons het goed doen legen onzen lust. In de bedorvenc

steden is er veel menschelijk opzicht; in de deugdzame

buitenprochien is er meer eerlijke schaamte. Een welden-

kend man durlt te biecht niet gaan uit menschelijk opzicht;

een bedorven vent houdt zijnen Paschen uit eerlijke

schaamte.

OPZIEN (wvl. UFZ-, IPZ-), zitg op, heb opgezicn, o.

w. Opkijken, de oogen opslaan. Met den eersten opzien (bij

den eersten opslag, bij het eerste opzicht). Met den eersten

opzien bekende ik hem niet. Zie infinities.

Xoch op- 7ioch omzien naar iemandoi naar icts, er

zich niet het rainst mee bekommeren, er volstrekt niet aan

denken. Sedert dat hij dien deel gedaan heeft, is hij zoo

irotsch geworden dat hij naar ons noch op noch omme meer

ziet.
'

OPZIJN(wvl. ipziin',up7JIN), was op, Jieb o( ben opge-

weest, o. w. Ergens op geklommen, gevaren, gevlogen

. zijn, enz. Ik school naar het doelwit, maar ik was er niet

op (ik bereUite 't niet).

— Er is eene rente op dat huis (dat huis is belast). Hoe-

veel bier is er nog op de tonne (hoeveel is er nog in) ?

— Naar 't leger vertrokken zijn (zie OPGAAN). Hijisal

op sedert eene week. Hij is nog niet op.

OPZUWEN, b. w. Zie opsuvven.

ORAANJE, ORANJE, v. Oranjeappel, fr. pomme-

orange.

— OKAANJEBK.OOD, O. Zie ."VR^VNiEllROOD.

ORDER, o.(en nooit v.), wordt gebniikt niet aleen voor

Bevel, last ; ma.ir ook in al de beteekenissen van holl. Orde,

dat bij ons nooit gehoord wordt.

ORDINAARLIJK, liijw. Zie ORDIN.\ris .

ORDINARIS, ORDINAARLIJK, ORDINEER-
LINGS (zware cc), bijw. Gewoonlijk, gcuTienhjk, fr.

qrdinnirement. Het gaat ordinairlijk alzoo. Hij komt

ordinairlings den maandag naar stad. 1 Men seght ordi-

naris voor een spreckwoort dat het vat uyt laet hetgenc

dat in-heeft. » (Jac. Desmet.) « Op den dijnsdagh singht de

H. kercke ordinaris den dienst der Misse van de H. En-

ghelen. » (F. H. t.)

— Men vindt ordinaris ook als adj. gebniikt : « De
ordinarisse onderhouding van de Kegels. » (F. Vanden

Werve.)

ORDUIN (wvl. ORDUUN), m. en o. Hetzelfde .als Ai-

duin, fr. pierre de taille. — Ook Orduinsteen.

— Art. Orduinen (wvl. ook Orduni, zie -en), fi. pierre

de taille. Orduinen muren.

— Wordt bij onze vroegere schrijvers oOk gebniikt in

den zin van 1. ordo, d. i. Verordening of schikking van de

wijs op dewelke men de Getijden van den Brevier moet

lezen. , Ick heb onser liever Vrauwen Ghetyen begost .alle

daghe te lesen, naer hut Roomsch Ordiiyn. » (C. Vrancx.)

ORDUINSTEEN, m. Zie orduin.

ORE, V. Slijk. Zie HORE.

ORE, bij Kil., zie EUR.

ORGEL, m. (en niet o.), fr. orgiie. Op den orgel spelen.

— Wordt fig. gezeid van eene klare rijke stem. Hij heeft

eene stem gelijk een orgel. Zijne stem is een orgel. Hij zingt

gelijk een orgel.

—ORGEL, z. Boek-, Trek-.

ORGEN, orgde, georgd, b. w. Worgen, wurgen, fr

i'trangler. — Zie w.

— Vandaar Orgkoorde, Orgpeer, enz.

ORIE, OERIE, m. en v., met den klemtoon op rie.

Oorsprong, geboorte, afkomst, fr. o/vVzwc,- geslacht, ras,

artsoen, soort, fr. race, lignage. Wordt gezeid in eenen

goeden zin, doch meest in eenen slechten zin van menschen,

dieren en planten. Van eene goede of slechte orie zijn.

Booze orie van volk. Het is niet wonder dat hij een dief is,

hij is van de orie (hij stamt van dieven af). Hij is van eenen

slechten orie. Eene goede orie van peerden. Dat is een dier

van kloeken orie, van gezonden orie. Konijnen van kleenen

orie, van groolen o. ie (van kleen ras, van groot ras). Eene

slechte orie van tarwe. Koorn van eene goede orie (van

eene goede soort). Die perzikboom is van de orie niet (is

van de soorte niet, is van de beste niet). Dat is maar van

gemeenen orie. « D'eerste quetse in 't ghesichte is ons ghe-

commen van Eva, ende daer af, als van oirie, hebben wy al te

samen sijpende ooghen ghecreghen. » (J.
David, s. j.) « Tot

iude vierde orye oft generacie. » (Th. van Herentals.) « Een

lant dat eenen here erfachtich bi natuerlike orye oft ghe-

boerte heeft. » (Id.)

— Overal in dagelijksch gebruik.

— Men zegt ook Norie, Noerie, met de voorgevoegde

n. Zie N.

Dit woord is niet te verwarren met Horie, hoorie,

hoirij (fr. hoirie, heritage), dat men bij onze vorige schrij-

vers vindt, doch maar weinig in 't gebruik meer is, hoewel

hoor (fr. hcritier) nog veel gebezigd wordt. — Ivil. vertaalt

oorye door origo, en hoorie door liaereditas.
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ORIEN (in twet' sylben, met tien klemtoon op ;v>h),

oriete (wvl. 00k orictegc, zie IMPERKECr), lieh georiety o.

w. Voort/.ctten, zich voortteelen, zich voorlplanten, fr. se

propager. Het ongedierte slachl van 't onkruid : 'I een eu

't ander oriet zoniler einde. Daar zijn ztkere ktankten die

orien (die voortzclten van ouders tot kinders, die gemeeii

zijn aan al de leden van cenen slam of familie). Het is geen

wonder dat hij krankzinnig is, zijne moeder was het 00k :

dat is iets dat oriet, fr. c'est un vice originel.

— Hoewel wij 4/<-«, vlien, en zelfs lie'n, wie'n (in Wne

.

(greep) spreken voor bieden, vlicden, en liiden^ w^den (zie

-ien), zijn er nogtans twee ww. koritn (van fr. curiie), en

orien (van 1. origo, orior), die niet meer uit korieden, orie-

den, ot uit kori/den, ori/den ontstaan zijn dan het ww. zien,

fr. voir, uit zieden of zifden, en die bij gevolg korien en
orien nioeten geschreven worden. Zij wnrden vs-rvm-^d als

volgt :

Tegenw. ti/'d

Ik

Gij, hij

, ij, Zl]

I

one.

korie.

I
oriet.

I koriet.

I
ot

\ 1«

Verleden ti/d

Ik, hij

Gij

Wij, zij

Ionete.
korie te.

{orietet.

korietet.

I
orieten.

) korieten.

— ORIEN. z. Voorl-.

ORIEN (in drie sylben, klemt. op o\ oride, gcorid, b.

\\ . Gui^'ren, wazen, baggeren, de ore uithalen, fr. debotirber.

ORIETSEL, 0., met den klemtoon evfiriet. Vnortzet-.

ting, voortteeling. Het orietsel van de pemen in den akker.

ORM(E, m. Worm. Zie OORM en de comp. aid.

— ORMSTEEKTE, adj. Zie OORMSTEEKTE.

ORNAAL (vl. OR.\.\EL, zie ae), m. Zie .\r.\a.vl.

ORS, o. Zie ORSEKOT.

ORSBARE, v. Zie orsekot.

ORSEKOT (uitspr. ossekot, even als osbare bij

N. Dcspars voor Orsbare, rosbaar, zie RS), o. Een gebouw

waariii molensteenen om graan te malen, of heiblokken cm
olie te slaan, bewogen worden, niet door zeilen die in den

wind draaien, maar door een peerd dat in eenen cirkel

gedurig rondgaat; anders 00k nog Rossekot en Peerdekot

geheeten

.

— Eenigen zeggen assekot en essekot.

— Het woord Ors is helzelfde als Ros, peerd. Zie meta-

IHESIS.

— ORSEKOTEN (uitspr. ossekoten, assekoten, essekoten, zie

RS), orsekootte, heb georsekoot (wvl. ossekbtte, geossekot,

'\e KLANKVERKORT.), o. w. Graan malen in 't orsekot.

We gaan eeiv beclje orsekoten. Bezig zijn met orsckoten.

— Zie ROSSEKOTEN.

ORSKOP, m. Een scheldwoord. Allah, orskop! houd

op, orskop ! (zegt b. v. eene onbeschofie moeder aan haar

koppig kind).

ORTJE-BI, m. Naam dien de rinkcniers geven aan

eene appelvink die zingt top-top-top-ortjc-bi. Eencn ortje-bi

koopen . Die vink is een ortje-bi

.

— Zie ondor BOG.\.\RDVlNK.

OS, voegw. voor .A.ls. Zie .\s, en ook OSK, OJE, Ossi,

OMME, os.se, on/,e, ost en OF.

'OSBARE, bij Dcspars, zie iirsekot.

OSK, e;i ook OK, samengetrokken uit Os'k, osik, d. i.

.lis ik : zie os. Ik zal het doen, ok het maar kan (d. i. als ik

't maar kan). Ik zal hem dat zeggen, osk hem vinde.

OSME. OMME, samengesmolten voor Als wij (zie

OS en ^tE). Osme daar kwan-en, hij was weg. Omme wiUen,

hij zal me^gaan. Me zullen wel sterven, orarae wel Ie\en.

OSSAN,OSSANNE,OSSANS,bijw.Zie.\lSANXE.

OSSE, samengetrokken uit Os ze, d. i. als zij : Zie OS.

Gceft die arme vrouw eene almoes, osse komt. De kinders

zijn braaf, osse slapen.

OSSEBILK, OSSEBULK, m. Bilk of weide waar

ossen op gevet worden. Die ossebilk brengt hem jaarlijks

veel geld aan.

— In den ossebilk zifn, schimpende van eene dochter die

te oud is om nog te trouwen.

OSSEKROSSE, en ook OTTEKROTTE, v. Art-

senijmengsel waar de croais of saffraan deel van maakt.

Eene plaaster van ossekrosse, in de apotheek emplastriiin

oxycroceiim, anders ook Lendeplaaster oradat zij tegen de

leudezweer veel gebniikt wordt

.

OSSEPLEK(KE, v. Hofstedeken waar men ossen

houdt, waar men met ossen, in plaats van peerden, ploegt

en voert. — Zie plek.

OSSI, OTTI, samengetrokken uit os hif, d. i. als hij

:

zie OS. Hij kent mij maar, otti in nood is, fr. qiiand il est

dans le besoin. De appelboom is zoo schoon, ossi in bloei

staat. De storm is wreed, ossi raast.

OST, OT, vcrkorting van os het, d. i. als het : zie os.

Ik ga niorgen op reis, ost schoon weder is. Een kind zij

beloond ot braaf is, maar gestraft ot droef is.

OTE, V. Eene grassoort. — Zie .\TE.

OTTEKROTTE, v. Zie ossekrosse.

OTTEKROTTEN, o. w. Zie hottekrotten en

KiiTTEKulKN.

OTTI, zieosst.

OU. Dit klankteeken hiidt Inj Ar Lii.sl-Vhinungen wijd

open, omtrent gelijk an. Bij de West-Vlamingen luidt het

nauwer en korter, gelijk dehoogd. 11 mgebjinden, geflin-

den, enz. ; het is een middenklank tusschen de korte o en

de langere oe (God, go»/d, gofd). Nogt.ins oiiw klinkt als

ow, zie ouw.
— In de hedend.aagsche schrijftaal vindt men zelden of

nooit oil voor eene keel- of lipletter, maar wel oe. Zoo was

het vroeger niet. Eene menigte schrijvers steldcn daar nooit

oe maar .-iltijd ou, gelijk het de Vlamingen tegenwoorJig

nog doen in hunne gesprokene taal ; want wij zeggen
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Beliouftig voor behoeftig; Drouf — droef; Geboufte —

pcl5oefte
;
Klouf— kloef ; Troubel — troebel ; Houpel —

hoepel
;
Roupen — roepen ; Snoupen — snoepen ; Bedrou-

ven — bedroeven; Touven — loeven; Zouven — zoeven,
enz.; Droug — droeg; Genoiig — genoeg; Loug — loeg;
Plougen — ploegen; Sloug - sloeg; Vroug — vroeg;
Bouk — boek; Douk — doek; Houk — hoek; Klouk -
kloek

;
Vlouken - vloeken ; Zouken — zoeken, euz.

Wij zeggen 00k somwijlcn ous voor oes. b. v.

Housten — hoesten; Ousel — oesol.

— Even als wij ijde samentrekken in « (zie IE en ien),
zoo trekken wij oztde samen in oe, b. v.

Vouden — voen, fr. plier; Zouden — zoen ; Schouder —
schoer. — Zie SPROE.

— Waneer oti gevolgd is van d of t, schuift er bet volk

tc Blugge eene /i-tusschen in.

Goud— goukd; Hout — houkt; Stout — stoukt : Hou-
den — houkden ; Touter — toukter.

OUD, adj., fr. vie7ix. Oud gelijk do straat.

— Oude leur, zie OUDELEUR.
— Oude man, zie otJDEMAN.
— Van ottds en eemvs, zie EEirw.s.

— Zoo Olid als Christnff'el, die vas geheel van hout, zie

onder CHRiSTOFFEi,.

OUDBAKKEN, adj. Belegen. <- Terwen oudtbackrn
brool gliegeten, dat stopt den loop des buycx: terwen

nieuwbacken broot in water ende sout gheweyct, dat vcr-

drijft quade schorfticheyt. « (t. Fuchs.)

— De klemtoon van dit woord is op de eerste grccp

foud), even als in nieU7vbakken, ivrschlmkkcn, nieinv-

molken, huisweven, en dergelijke.

OUDE, m. Deze benaming gebruiken de jongelingen

als zij spreken van hunnen vader. de matrozen als zij

spreken van hunnen kapitein, de werklieden als zij spreken
van hunnen patroon, enz. Ik zai er aan den ouden van
spreken. Raad vragen aan den ouden. In geschil zijn met
den ouden. Eene berisping krijgen van den ouden.

— Dit woord, oostwaarts Ouwe(n uitgesproken, behoort
tot de taal van 't genieen leven, en, hoewel hct geene ver-

sm.ading medebrengt, nngtans bezigt men het niet om
iemand aan te spreken.

OUDE, V. en ooli ELDE, v. Leeftijd, verloopeu tijd

sedert de geboorte, fr. age. "Wolke is uwc oude (hoe oud
zijt giji ? AVij zijn van dezelfde oude. Er is eene oude dat

de driften woelen, en eene oude dat zij koelen. Er koint

eene oude dat men bezadigd wordt. Hij is in dezelf leoude
gestorven als mijn breeder. « Die nu ter goeder oude ghe-

conimen zynde, een man gheworden was ghelyck een
reuse, » (N. Despars.) <. Medicyns die aenmercken sullen u
siecte, u otule, den tyt, de plaetse, u cracht. »(F. Rapaert.)

" Nae dat hy zijn voile jaren ende bequame oudde soude
hebben. » (C. Vraucx.) «Dat ghy gheen oud' en kenl, oock
in u ouderdom. > (L. Vossius.) « De kynderen doende leeren

onderwysen ende styleren naer heurlieder oude, staet ende
qualiteyt. » (Cost. v. Veume.) « Beede wesende van ghe-

lijcke oudde. » (Id.)

— Een OS van oude, een os van meer dan drie jaar oud,

bekwaam om gevet te worden voor den slachtbank.

— Spreekw. Haddet-je en zoudet-je zi/n van e'en otidetje.

— Kil. gecft aan Oude ook de beteekenis van Grijze

ouderdom., 1. senectus, fr. vieillesse; doch in dezen zin

gebruiken 't wij zeer weinig meer. « Gheel blent gheworden
van oude. » (N. Despars.) « Die blent was van groter oude. »

(Maerlant.)

OUDELEUR, ni. Oudekleerenkooper, leuieman.

— Dit wonrd is eene verkorting van Oudeleurenkooper.

OUDELEUREMARKT, v. Oudekleerenmarkt. Zie

t.EUREMARKT.

OUDEMAN, m. Eene kwa;d bezonderlijk eigen aau

kindcren wier aangezicht gerompeld wordt en geheel de

gedaante van een oud wezen krijgt, fr. chartre, marnsme a

la suite de VeJitc'rite chronique. Den oudeman hebben.

— Wordt gezeid van gewassen die hunne groeizaamheid

verliezen en allengskens vergaan. Dat koom heeft den oude-

man fblijft kleen en mager en zal niets voortbrengen dan

verne|)en graan). Die tabakplanten krijgen den oudeman.

Die appellionm heeft den oudeman.

OUDEMANNEKRUID, o. Mentekruid.

QUDER, l.ij Kil. enz. Zie ounERSCH.

OUDERACHTIG, adj. Hetzelfde als Oudachtig, een

wrinig ou<l, bejaard.

OUDERSCH, adj., gevormd van Ouder, dat bij Kil,

en ook 1 ot; in de Kempen hetzelfde is al ons Oude,

ouderdom, fr. rf^'- ,• zoodat het eigenlijk beteekent Van

oude, van jaren, fr. d'dge, age. Wij gebruiken het maar in

een oudersch jongknerkt ofjongman, eene ouderseheJonoc-

dochter, d. i. een jongoling of dochter die reeds bejaard is

en ongehuwd. Die hofstede is bewoond door twee gebroirs,

oudersche jonge knechten. Zijne nioei is eene deugdzanie

oudersche jongedochter.

OUDE-VENT, m. Bij visschers. Een zeevischje van

geringe weerde, fr. aspidophore, 1. aspidophonis cata-

phraetus. De geernaarvangers vinden het veel in hunne

nctien en werpen 't weer in zee. (Van Beneden, Ann. Pari.

1865-66. doc. bl, 602,)

CUDEWETSCH, adj. Ouderwetsch, nit vroeger tijd.

« Een oude-Metsehe toortelstoel . -> (K. Callcbert.) Oude-

wetsche mode,

OUD-LEIKEN, o. vklw, Zie leie 2°.

OUDWIJF, OUDEWIJF, o., mv. oude-.viffs.

— (^verwinlerde maluwsalade.

— Soort van bittere erwten die men zaait tot voeder van

het vee. De oudewijfs zijn meerder dan de velten.

— Bij visschers. Een zeevisch die zelden gevangen wordt,

en in de wetenschap brama raii heet, zegt prof. Van
Beneden {Ann. Pari. 1S65-66, doc. bl. 602).

OUDEWIJFSKERKGANG, m. De keikgang (fr.

rele^iailles) van een oud wijf

— Fig. Eene armtierige kermis waar kleene toeloop van

volk is en weinig vreugd bedreven wordt. De kermis

van die prochic is maar een oudewijfskerkgang, is gelijk een

oudewijfskerkgaug.

OUSELAAR, m. Zie oesel.\ar.

— Hct A/g. VI. Idiot, wilt van dit woord ouwsalaem of

orsalami makcn : wij niet.

OUVALLIG, adj., klenit. op on. Slordig, vuil, fr.

dcgoutaii:, hideux. Een onvalligc baard. Ouvallige vent.

Ouvallige klap. — Zie uiv'.\llig.
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OUW. \V\] hebbt-n gczcid op AU, dat au, atiw eii

ninf bij ile Wcst-VIaiiiingen niaar eencn en denzelfien

lilaiik bebbcn, namclijk dicn van ow. Xogtans in Fransch-

VI. zijn er cenige woorden waarin miit' lilinkt als a-u\ met
den hekleien n-klank, t. w. Auw (aw, fr. epi), Blauvv

(blaw), Laiiw (la-.v), Grauw (graw), Klauw (Iflaw), Rauw
(raw). Overipens naiiw, benmiwd, patiw, kauwe (vogcl).

ttniiir, trau-uvn, patis, faiite, enz. worden daar gelijk

elders uitgesproken, now, benowd, p07ii, kowe, ilow, kro-

r.rw, f>n-,rs, foivte, enz.

-OUW, 7.. *Wied-, Wijd-.

OUWDOUW (iiitspr. oivdow, zie AU), m. Zie \ru
IIAI'W .

OUWE (%v\l. uitspr. owe, zie At'), v. Weide, am, Ir.

patiirasre. Eene ouwc rondom met diepe grachten afgeski-

ten. De kccien grazen in de ouwe. Het gnlzig gers van de

('Uwon.

OVAAR, OVARE, m., n et den klenitoon op o. Het-

zelfdc in Veiirne-Ambaclit en 't Brugsche Vrije als Ooic-

vaar. fr. n's^oi^n^. De ovaars verschijncn zelden in onze

sireek. Eenen ovaar zien vliegen. « Hij zandt den Hovnere.^'

(Ed. Pe Dene.) « Gliclijck de Aerne, Hovaers ende dierglie-

lijcke ander beesten. » (C. van Dordrecht.)

OVEN, m., fr./our.

— Pat f;oapt (zoo ivi/d) ah een oven, dat is zonnekhiar,

dat is tastbaar, fr. rest cTident, 1 patet. Hoe kunt gij daar

log aan twijfelen.' 'net gaapt gelijk een oven. « Nu is

't saerke dat men dese fortuyne voor goedt acht de welcke

den mensche stiert tot de denghdt, lioeveel beter en moet

de zulckc niet wesen die aen de godtvruchtige zielen ghe-

glieven wordt voor eenen loon? — Dat gaept veel opender

als eenen 07'en. » (A. Debuck,)

Seker meught ghy datgheloven,

"Want het gaept ghelijek een oven,

(P. Devynck.)

— Ofy di n oven steken of zetten, Zij heeft hare zuster oji

den (ivcn geslckcn (zij is ecrder getrouwd dan hare zuster,

hocwel deze ouder was). Zij is op den oven gezet (hjre

zuster, die jonger is, trouwt eerder dan zij).

— Ileetehrood initen eer het in den oven is^ zie HEET-

BROOD.

— £in pnteel hiizen ofeen oven vol brood, zie LUi.s.

— ]Hi heeft i}i den oven gescheten, zie SCHTJTEN.

-OVEN, z. Brijk-.

OVENBEES T(E, v. Soort van zw.ttlc lor die veel in

Je b.al keiijen gevonden wordt, ook Koolbrander geheeten,

Ir. blalte.

OVENBUUR (wvl. OVEXBEUR, zie r), o. Bakkeelc,

huisje w aar de oven is waar men brood bakt. Er is bijkans

niet eene hofstede die geen ovenbuur heeft. Het ovenbxiur

is ge.v.eenlijk algescheiden van de andere gcbouwcn. Vlas

/.wingelen in het ovenbuur. « Het bestc roockhuys,

Ipoorte, t' hoven-betir, ende duyf-huys. » (Cost, vanden

|l.e<-nhovc van Dcndermondc.)

j

OVENDEKKER, ra. Een vogeltje andcrs ook Oven-

Jietserken geheeten.

OVENHEETSEL, o. Allc brandstof die dient cm
dcii oven te liectcn, doch voor.al hramcn, doorncn, duin-
helni, en heestergewas dat weinig gcschikt is om in den
hccrd te branden

.

OVENJONG (uilspr. ove/ong, zie n), o. Een appc!

met dcpg omwenteld en in den oven gebakken. bollebiiize.

•Ms men brood bakt, bakt men er dikwijis ovenjongen bij.

Taarten en ovonjongen bakken voor de kermis.

— De steenh.ikkers geven den naam van Ovenjong, o.

aan den jongen knaap die belast is met vuur te stoken in de
pijpen yan den stcenoven. — Het Aig. P7. Tdiot. zegt dat
men in 't Limburgsche Obcrjong, m. en Operknecht, m.
heet wat men elders Metselaarsknecht, metsersknaap, met-
ser<diendcr noemt.

OVENKOEK (wvl. OVEKOUKE, zie N en ou), m.
Ronde plalte koek van eenen vinger dik, gevormd van
deeg en te sapjen met het brood in den oven gebakken. De
ovenlcoek is geen heetekoek.

OVENKOT fwvl. OVEKOT, zie n), o. Ovenbuur.
' Si h.men. stallinghen. oveniofen. » (Z. v. Male.)

OVENMAKER, m. Een vogeltje, ook Ovenmetser
gennanid.

OVENMETSER, ni..vklw. -n,etseike{n.-E.en vogeltje,

nog minder dan het koningsken, met een fijn scherp sna-
veltje, grauwendig van vlerken, en geluw onder den buik,
Ir. troglodyte, \-idgo bissourdet, boiiriehon, fonrre-bnisson,

ratereau, rebenet, rebetre. rebetrin, reblette, reblot,

roable, roHitlon.

OVENPAAL, -PALE. v. (en niet m.) Platte houten
schop met eenen largen steel om het brood in den oven te

steken.

OVENSTOPSEL, o. .Soort van blind ofluikwuar-
mede de mond of opening gestopt is, terwijl het brood
bakt, fr. fertnoir de four.

OVER, voorz. Wordt bij ons dikwijis gebnn'kt in eencn
zin dien men elders door een ander voorzelsel uitdrukt, b. v.

— In den zin van Op, fr. sur. De handen over zijne

oogen houden (d. i. v66r zijne oogen, op zijne oogen). « Hy
croop voort over handen, o-,!er voeten tot binnen den
choor. » (N.Despars.) «: Als met eenen donderslagh wier-

den sy 07vr rugghe gheworpen. » (F. De Sniidt.)

— Ch'er zi/ne beenen vallen van flanwte, zich op zijne

beenen niet kunnen rechthouden, knikkebeenen.
— Over zich hebben (wvl. over eens ein, zie EENS en

EIN', bij zich hebben, fr. avoir sur soi, Eene relikwie,

eenen paternoster over zich hebben. Hij had geenen duit

geld over hem. Ik had noch stok noch zweerdover mij om
mij teverdedigen.t'Hyheeflaltydtssyn rapier ende poignart,

oft iet aoders over hem, om hem te verweeren. »
(J.

David, s. j.)

In zich hebben, in 't bloed, in geheel 't lijf hebben, fr.

a-,'oir dans le corps, Hij is stram van 't rhumatisni dat hij

over hem heefi. « De ]jccrden die veel vcrbrant bloel over

hen hebben, «
(
J,ic. Dcsmet.) « Stinckende van den grootcn

biant die alsulcke beesten over hiin hebben. » (Id.) » Ghv
scgl datse een quade viese locht <»?'<:/• hnn hebben. » (Boetius

a Bolswert.)

In zijne zicl, in zijn karakler, in zijne doenwijze hebben.

llij heeft lets over zich dat behaagt, dat mish.aagt. Eene
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— Niet meer regenen. Zou het vandaag overblijven?

Indien het veertien dagen overblijft, de oegst is binnen.

OVERBOFFEN, everbofte, overboft, b. w . A1 le

veel iels prijzen, veel meer goeds zeggen van iets dan het

weerd is. Hij overboft zijne koopwareii.

OVERBREEDTE, v. Hetgeen boven de vereischte

breedte van iets overscliiet. De overbreedte van eene straat

is dat deel van eene al te breede straat, dat men er mag van

afscheiden zonder de wet te schenden. De Wateringen ver-

pachten do overbreedten van de straten. Een huis bouwen
op de overbreedte van eene straat.

OVERBRIJNEN (wvl. -brinen, zie ij), ovn-hri,<uk,

ovcrbri/nd, b. m". Geheel in pelcel zetten. De vleeschkuip

overbrijnen.

OVERDENKEN ZICH (wvl. een.s overdinkenj,

wederlc. w. Nadeuken, fr. rejlechir. Wij hebben ons over-

docht, en wij gaau dien muur niet bouwen. — Vgl. Zich

overpeizen

.

OVERDILTEN, overdiltte, overdiU, b. w. Van eenen

dilte voorzien, met balken en rilibeu bezolderen. Eenen

stal overdilten. Stroo leggen op eenen overdilten stal. — Zie

niLT.

OVERDOEN, overdeed, overdaan,\) . w. Overladen,

iemand iets opleggea dat boven zijne krachten is, fr. sur-

charge)-

.

— Meest gebruikt in 't passief. Overdaan zijn (te veel

hebben, bezwijken). De ezel knikkebeende van den last, hij

was overdaan. Ik ben overdaan van 't werk. Overdaan zijn

van te veel te eten. De koniug is overdaan (overmand, over-

hcerscht, fr. drborde) van zijne ministers.

OVERDOMMELEN, overdommelde, overdommeld,

b. w. Eig. een geluid overheerschen en verdooven dour

dommeling. De trommel overdommelde de stem van den

spreker.

— OverblufFen, overschreeuwen. Hij ovetdommelt

icdereen met zijne grove taal. Laat u niet overdommelen,

Hij beeldt zich in dat hij gelijk lieeft, als hij zijnen tegen-

strover kan overdommelen

.

— Vgl. OVERSCHELFEREN

.

OVERDRAG, m. Transport, het ovc-rbrengen van

eene som aan 't lioofd van dc volgende bladzijde, fr. report.

OVERDItAGERIJ, v. Verklikking, fr. delation.

dcnonciation,

OVERDRONKEN (wvl. overiiro.nke), adj. Zcer

dronkcn, fr. trrs r,,e. . Die daer light lieel sat en over-

droiieke. . (P. Dcvynck.)

OVERDWE(E)RS(CH (wvl. overtweers, over-

TWEER.'iTEN, OVERTWEERSCHEN), bijw.,.fr. en travcrs.

— Overdiveers komen, wordt gezeid van iemand die

ontijdig en onverwacht aankomt. Ik peisde een uitstapje te

doen, niaar iemand kwaiii overdweers, en ik moest thuis

blijven. Ik zal vandage dit werk wel gedaan krijgen, als er

niemand overdweersch komt.

OVEREENKOMEN.o. w.Zicde Wdb.— Overeen-

koincii lijk graten, zie GRA.\i'.

— Overeen komen lifk honden en kattcn, zie Katte.

OVEREENUITKOMEN, kwam overeenmt, ben

0%'ereenintgekonien ^ o. w. Op hetzelfde uitloopen, niet ver-

schillen in resultaat, fr. revenir an meme, Het komc over-

eenuit. Weer gij schrijft of zelve gaat, het komt overeenuit.

OVERGAAN, overging en overgong, overgaan, b. w.
Voorgeraken, voorbijstreven al gaande, fr. dei'ancer en

niarchant, gagner le devant. Hij overgong mij aan de
brug. Ik heb hem overgaan.

— Overstrijken. Het kind streelde den hond en over-

gong hem met de hand. De metser overgaat den muur met
eene bieuze om hem te kaleien. De wever overgaat het

hjnwaad met den kozen. Hij moet zijne les maar tweemaal
overgaan (lezen) oni ze van buiten te weten.

— Iemand overgaan met eenen stole of roede, hem
afrossen, hem slaan, fr. battre. Neem deze roede en overga

er eens deftig mijnen zoon mede.
— Afrossen, slagcn geven om tot beternis te brengen. De

vader overgong zijnen zoon. De meester zal dien leerling

eens moeten overgaan.

— Met strenge woorden berispen, doorhalen, hekelen

.

Ik heb hem overgaan voor zijn slecht gedrag. De moeder
overgong hare dochter omdat zij te laat was thuis gekomen.
« Wel waerom overgaet hy hem soo? AVaerom verwyt by
hem dit aen de voile tafel ? «

(J^, Van den Werve.) » Daerom
ghinc haer Maximiaeu leelic over. » (M. Lambrecht.) « o

!

Met wat straffe woorden overgonck hy dien hertneckigen. »

(A. Poirtets.) « Hoe suit ghy het maken met een sood.n"' li

verstandt? suit ghy dat beschuldigen, berispen, rverg

(J. .Steeghius.) « Welcke men met veel harde ende 1 . ,

woorden zeer gruwelick ende leelick overghinc, oninie

dieswille dat zy den vlaemschen stroom niet bet bescermt

end.' bevrijdt en hadde. - (N. Despars, ill, bl. 38o.i

— ovERGAiVN, gong oi ging over, ben overgegaan, o. w.

Woriit gezeid van eene bekalfde koe die vernieuwt achter

haron tijd, die liaar kalf later werpt dan men gerekend had.'

Die koe gaat over. Zij zal waarschijnlijk oveigaan. _i

OVERGANGIJS (wvl. -lis, zie ij), o., met denklem-

toou o|) over. IJs zoo sterk dat men er zonder gevaar mag
over gaan. In eenen enkelen uacht vroos het overgaugijs.

Het is overgangijs gevrozeu. Het was overgangijs.
'

OVERGOTEN, deelvv. van Overgieten. li

— Ocvrgolen van oCmei, in overvloed bedekt. Die boom

'

staat overgoten met appels. Die weide is overgoten van

bloemen. Het land was overgoten van ongedierte.

OVERGRIJPEN (wvl. -grh'E.^, zie Ij), overgreep,

overgrepen, b. \v. Verpijneu met te grijpen, verrekken.

Zijne hand overgrijpen. « Die de hand overgrepen heeft. »'

(G. Simons.)

OVERHAND, OVERHANDS, bijw. Bemtelings,

afwisselend, fr. nlternativement. Wij waken overha k1 bij

den zieUe (d. i. den eenen nacht ik, den anderen niijn

broeder). Drie smidsknechten sloegen gedurig overhands

op het ijzer zoolang het gloeide. Een kleed met striepen

overhands wit en rood.

Ik meynde dat Godt overhandt

De blydschap en den rauwe sandt.

fGheschicr.)

— Het Alg. VI. Idiot, denkt dat men dit woord bete

zonder // schreve, en vgl. overander.

OVERHANGEN, hong en king over, overgcha,

b. en o. w. Hetzelfde als Ophangen, d. i. boven hel

over den hecrd hangen, sprek. van spijzen. Hang den p(

over, « Sy hadde water over hanghende om de hin

schauwen ende te pluckeji. » (C. Vranc.x.)
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OUW. Wi| liulihon gczckl op AU, dat au, aiiw en
oiiif l)ij de West-Vlaniingen maar eenen en denzelMcn
klank hebben, naniclijk dien van ow. Xoglans in Fransch-
W. zijn er eonige woordcn waarin mnu klinkt als aw, met
den helderen n-klniil;, t. \y. Auw (aw, fr. epi), Blaiuv
(hl:i\i), T.aiiw (la.v), Giauw (graw), Klainv (klaw), Rauw
(raw). Overigens fiaiiw, benauwd, pa?iw, katiwe (vogel).

ilnmv, krauucn, pmts, faiitc, enz. worden daar gelijk

elders uitgesproken, now, benowd, pow, kouv, i3o7i\ kro-

lorn, pnws, fowte, enz.

—OUW, z. *Wied-, Wijd-.

*OUWnOUW (uitspr. owdow, zie au), m. Zie \iu
DAUW.

OUWE (w\l. uilsiir. nwe, zie Au), v. Wcide, am, Ir.

pdiunigi. Eenc ouwc rondnm met diepe grachten afgesln-

len. De kocien grazen in de ouwe. Het giilzig gers van de

i/uwcn.

OVAAR, OVARE, m., net den klemtoon op o. Het-

zeirde in Veurne-Ambacht en 'I Bnigsche Vrije als Ooic-

vaar, fr. cigos^ne. De ovaars \erschijnen zelden in onze

sireek. Eenen ovaar zien vliegen. <• Hij zandt den Hovaere.

;

(Ed. De Dene.) « Ghelijck de Aerne, Hovaers ende dierghe-

lij'ki- ander beesten. » (C. van Dordrecht.)

OVEN, m., ir./our.

— Dnt gaapt {zoo wyd) als eeti oven, dat is zonneklaar,

dat is tastbaar, fr. c'cst evident, I patet. Hoe kunt gij daar

nog aan twijfelen ? het gaapt gelijk een oven. « Nu is

't saeclte dat men dese fortuyne voor goedt acht de welcke

den niensche stiert tot de deughdt, hoeveel beler en moet
dc zuicke niet wesen die aen de godtvnichtige zielen ghe-

ghevcn wordt voor eenen loon? — Dat gaept veel opender

als eenen oven. » (A. Debuck.)

Seker meught ghy dat gheloven.

Wont het gaept ghelijck een oven.

(P. Devynck.)

— Op den oven steken of zetten, Zij heeft hare zuster op

don oven gcsteken (zij is eerder getrouwd dan hare zuster,

lioewel deze ouder was). Zij is op den oven gezet (hjre

znstcr, die jonger is, trouwt eerder dan zij),

— Heetcbrood luiten eer Jiet in den oven is, zie HEET-
IIROOD.

— Een palcel hiizen ofeen oven vol brood, zie LUis.

— //// heeft in den oven gescheten, zie scHrfXEN.

-OVEN, z. Brijk-.

OVENBEEST(E, v. Soort van zwarte tor die veel in

li bakl.c lijen gevonden wordt, ook Koolbrander geheeten,

Ir, Olatl..

OVENBUUR (wvl. ovenbeur, zie u), o. Bakkeele,

Iniisje w;i:ir ile oven is waar men brood bakt. Er is bijkans

niet eene hofstede die gecn ovenbuur heeft. Het ovenbuiir

is ge.neenlijk afgescheiden van dc andere gebotiwen. Vlas

zwingelen in liet ovenbuur. » Het beste roockhuys,

poorte, t' hoven-beiir, ende duyf-huys. » (Cost, vanden

Leenhove van Dendermonde.)

OVENDEKKER, m. Een vogeltje anders ook Oven-

metserkeu geheeten

.

OVENHEETSEL, ". Alk- hrandslof die dicnt om
den oven Ic lieelcn, doch vooral bramcn, doorncn, duin-
helni, en hocstergewas dat weinig geschikt is om in den
hrerd le lirandcn.

OVENJONG (uitspr. orvejong, zie N), o. Een appel
met dccg omwenteld en in den oven gebakken, bollebuize.
Als men brood bakt, bakt men er dikwijls ovenjongen bij.

Taartcn en ovenjongen bakken voor de kermis.

— De steenbakkers geven den naam van <')venjong, o.

aan den jongen knaap die belast is met virar te stokcn in de
pijpen van den steenoven. — Het Alg. VI. fdiot. zegf dat
men in 't Limburgsche Oberjong, m. en Operknecht, ni.

heet wat men elders Metselaarsknecht, metsersknaap, met-
sersdiondrr nnemt.

OVENKOEK (wvl. OVEKOTKE, zie n en ou), m.
Ronde platte koek van eenen vinger dik, gevormd van
deeg en te samen met het brood in den oven gebakken. De
ovenlcoek is geen heetekoek.

OVENKOT (wvl.

Scli.nien. stallinghen.

OVEKOT, zie n). c. Ovenbuur.

^venkoten. » (Z. v. Male.)

OVENMAKER, m. Een vogeltje, ook Ovenmetser
gen.-iamd.

OVENMETSER, m., vklw. -metserke{n.'E^n vogeltje,
nog minder dan het koningsken, met een fijn scherpsna-
veltje, grauwendig van vlerken, en geluw onder den buik,
fr. troglodyte, vulgo bissozirdet. bourichon, fonrre-bnisson,
raterean, rebenet. rebrtre. rebetrin. reblette, reblot,

roabic, roitilloii.

OVENPAAL. -PALE. v. (en niet m.) Platte houten
schop met eenen langen steel om het brood in den oven te

steken.

OVENSTOPSEL, o. Soort van blind ofluik waar-
mede de mond of opening gestopt is, terwijl het brood
bakt, h.fermoirde four.

OVER, voorz. Wordt bij ons dikwijls gebruikt in eenen
zin dien men elders door een ander voorzelsel uitdrakt, b. v.

— In den zin van Op, fr. siir. De handen over zijne

oogen houden (d. i. voor zijne oogen, op zijne oogen). « Hy
croop voort over handen, over voeten tot binnen den
choor. » (N. Despars.) »: Als met eenen donderslagh wier-
den sy over rugghe gheworpen. j. (F. De Smidt.)

— Over zifne beenen vallen van flauwte, zich op zijne

beenen niet kunnen rechthouden, knikkebeenen.

— Over zich hebben (wvl. m-er cens ein, zie EENS en

EIN), bij zich hebben, fr. avoir stir soi. Eene relikwie^

eenen paternoster over zich hebben. Hij had geenen duit

geld over hem. Ik had noch stok noch zweerd over mij om
mij tcverdedigcn. <.Hy heeft altydtssyn rapier ende poignart,

oft iet anders 07'er hem, om hem te verweeren. »
(J.

David, s. j.)

In zich hebben, in 't bloed, in geheel 't lijf hebben, fr.

avoir dans le corps. Hij is stram van 't rhumatism dat hij

over hem heeft. « De peerden die veel verbrant bloet over

hen hebben. » (Jac. Desmet.) « Stinckende van den grooten

brant die alsulcke beesten over hun ltebboi.y> (Id.) «Ghy
segt datse een quade viese locht over hun hebben. » (Boetius

a Bolswert.)

In zijne ziel, in zijn k.arakler, in zijne doenwijze hebben.

Hij heeft iets over zich dat hehaagi, dat mishaagt. Eene
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— Niet nieer regenen. Zou liet vaadaag overblijvenr

Indien hf-t veertien tlagen overblijft, de oegst is binnen.

OVERBOFFEN, overbofte, overboft, b. w. Al te

veel iets prij-^cii, veel nieer goeds zeggen van iets dan het

weerd is. Hij overboft zijne koopwareu.

OVERBREEDTE, v. Hetgeen boven de vereischte

l)reedte van iets overschiet. De overbreedte van cene straat

is dat deel van eene al te breede straat, dat men er mag van

afscheiden zonder de wet te schenden. De Wateringen vei-

pachten de overbieedtcn van de straten. Een huis bouwen

op de overbreedte van eene straat.

OVERBRIJNEN iwvl. -brinen, zie IJ), overbriinde,

ovcrbri/nd, b. w. Cleheel in pekel zetten. De vleeschkuip

overbrijuen.

OVERDENKEN ZICH («vl. ee.ms overdinkenj,

wcderk. w. Nadenken, fr. rcjle'chir. Wij hebben ons over-

docht, en wij gaan dien muur niet bouwen. — Vgl. Zich

overpeizen

.

OVERDILTEN, overdiltte, overdilt, b. w. Van eenen

dilte voorzien, met balken en ribben bezolderen. Eenen

stal overdilten. .Stroo leggenop eenen overdilten stal. — Zie

DILT.

OVERDOEN, overdeed, overdaan,h. w. Overladen,

iemand iets opleggen dat boi'en zijne krachten is, fr. siir-

charger.

— iMeest gebruikt in 't passief. Ovcrdaan zijn (te veel

hebben, bezwijken). De ezel knikkebeende van den last, hij

was overdaan. Ik ben overdaan van 't werk, Overdaan zijn

van te veel te eten, De koning is overdaan (overmand, over-

hcerscht, fr. deborde) van zijne ministers.

OVERDOMMELEN, overdommelde, overdommeld

,

b. w. Eig. een geluid overheerschen en verdooven door

dommeling. De trammel overdommelde de stem van den

spreker.

— Overblutfen, overschreeuwen. Hij ovetdommelt

iedereen met zijne grove taal. Laat u niet overdommelen.

Hij beeldt zich in dat hij gelijk heeft, als hij zijnen tegcn-

strever kan overilonimelen

.

— Vgl. OVERSCHELFEREN

.

OVERDRAG, m. Transport, het ovcrbrengen van

eene som aan 't hoofd van de volgende bladzijde, fr. report.

OVERDRAGERIJ, v. Verklikking, fr. delation,

di'nonclatioH.

OVERDRONKEN (wvl. overdronke), adj. Zcer

ilronken, fi . ir.'s ivre. >. Die daer light heel sat en over-

dromke. (P. Devynck.)

OVERDWE(E)RS(CH (wvl. overtweers, over-

TWEERSTEX, overtweerschen), bijw., fr. en trailers.

— Oz'crdweers komen, wordt gezeid van iemand die

ontijdig en onverwacht aankomt. Ik peisde een uitstapje te

doen, niaar iemand kwara overdweers, en ik moest thuis

blijven. Ik zal vandage dit werk wel gedaan krijgen, als er

niemand overdweersch komt.

OVEREENKOMEN, o. w. Zie de W'db.— Oi'ereen-

komen lijk- graten, zie GRA.\T.

— Oi'ereen komcn Hjk honden en katten, zie KATTE.

OVEREENUITKOMEN, kwam ovcreenult, ben

ox'ereenitltgekomen^ o. w. Op hetzelfde iiitloopen, niet ver-

schillen in resultaat, fr. revenlr art menic. Het komt over-

eenuit. Weer gij schrijft of zelve gaat, het komt overeenuit.

OVERGAAN, overglng en overgong, overgaan, b. w.
Voovgeraken, voorbijstreveu al gaande, fr. dei'ancer en
marchant, gagner le dcvant. Hij overgong mij aan de
brug. Ik heb hem overgaan.

— Ovorstrijken. Het kind streelde den hond en over-

gong hem met de hand. De metser overgaat den muur met
eefte breuze om hem te kaleien. De wever overgaat het

l.jnwaad met den kozen. Hij moet zijne les maar t«ecmaal
overgaan (lezen) om ze van buiten te weten.

— Iemand overgaan met eenen stok of roeile, hem
afrossen, hem siaan, fr. battre. Neem deze roede en o\crga

er eens deftig mijnen zoon mede.
— Afrossen, slagen geven om tot beternis te brengen. De

vader overgong zijnen zoon . De meester zal dien leerling

eens moetcn overgaan.

— Met strenge woorden berispen, doorhalen, hekelen.

Ik heb hem overgaan voor zijn slecht gedrag. De moeder
overgong hare dochter qmdat zij te laat was thuis gekomen.
« Wel waerom overgaet hy hem soo ? Waerom verwyt hy
hem dit aen de voile tafel ? « (F. Van den Werve.) >> Daerom
ghlnc haer Maximiaen leelic over. » (M. Larabrecht.) « o

!

Met wat straffe woorden overgonck hy dien hertneckigen. »

(A. Poirtets.) « Hoe suit ghy het maken met een soodanich

verstandt? suit ghy dat beschuldigen, berispen, "vergaen? -^

(J. Steeghius.) « Welcke men met veel harde ende ruyde

woordeu zeer gruwelick ende leelick overghlnc, omme
dieswille dat zy den vlaeraschen stroom niet bet bescormt

ende bevrijdt en hadde. » (N. Desparj, lu, bl. 38o.i

— OV£RG.\AN, gong ofglng over, ben ovcrgegaan, o. w.

Wordt gezeid van eene bekalfde koe die vernieuwt achter

haren tijd, d'e haar kalf later werpt dan men gerekend had.

Die koe gaal over. Zij zal waarschijnlijk overgaan.

OVERGANGIJS (wvl. -lis, zie Ij), c, met den klem-

toon 0[) r ver. IJs zoo stcrk dat men er zonder gevaar mag
over gaan. In eenen enkelen nacht vroos het overgangijs.

Het is overgangijs gevrozen. Het was overgangijs.

OVERGOTEN, deelw. van Overgieten.

— tJ:rrgotcii van oimet,\\\ overvloed bedekt. Die boom
staat ovcrgoten met appels. Die weide is overgoten van

bloemen. Het land was overgoten van ongedierte.

OVERGRIJPEN (wvl. -grii-e.v, zie IJ), overgreep,

overgrepiii. b. w. Verpijnen met te grijpeu, verrekken.

Zijne hand overgrijpen. 1 Die de hand overgrepen heeft. •

(G. Simons.)

OVERHAND, OVERHANDS, bijw. Beurtelings,

afwisselend, fr. altcrnatlvemcnl. Wij waken overhand bij

den zieke (d. i. den eenen nacht ik, den anderen niijn

broeder). Drie smidsknechten sloegen gedurig ovcrhands

op het ijzer zoolang het gloeide. Een kleed met striepen

overhands wit en rood.

Ik meynde dat Godt overhandt

De blydschap en den rauwe sandt.

(Gheschier.)

— Het Alg. VI, Idiot, denkt dat men dit woord beter

zonder h schreve, en vgl. overander.

OVERHANGEN, hong en hlng over, overgekangen,

b. e[i o. w. Hetzelfde als Ophangen, d. i. boven het vuur,

over den lieerd hangen, sprek. van spijzen. Hang den pot

over. « Sy hadde water over hanghendc om de hinne te

schauwen ende te pluckeu. • (C. Vrancx.)
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OVERHEFFEN, ovcrhcftc en overhief, overlteft, b.

\v. \\T|)ljrion mit ids zwaars op te neinen. Ik hcb mijne

h.xwA ovcrliclt, Ir. je me sUis donne line eniorsf a la main,

rii l-evant tmfariU-au. Zich overhefleii (zijn lichaam hinder

linen met le veel te htflen). — Zic de nota bij heffen.

OVERHELPEN, kidp en holp over, overgeholpcn,

b. w. lIct/cH'iii.' als h-iiiiind over het pcerd luen zetteit, dat

C. L'uinnian veikloarl door lemand door eene al te groole

drift on gedieustigheid nadeel toebrengcji ; — ieniand, die

iets valsch lioudt staan, zoodanig gelijk gevea en onder-

steunen dat er zijn ongelijk te nieer door uitschijne. Spreek

hem nooit tegen, ni;uu lielp hem over. Ik hielp hem zoodanig

over, dat hij bcschaamd wierd en zweeg. tie meugt mij in

den twist \\el helpen maar niet overhelpen.

OVERHOEK, bijw. Zie onder over.

OVERHORKEN ZICH (wvl. eens overhokken,
zie eens), cvcrliorkte my, heb mij overhorkt, wederk. \v.

Eene redevoering, enz. afluisteren met zoo eene ingespan-

nene en angstige aandachtigheid dat men als bedwelmd

wordt en het verband der gedachten verliest. Ik heb zoo-

danig gehorkt dat ik mij overhorkt heb. Ik zou uden gang

van die redevoering niet kunnen vermonden, ik heb er mij

bij overhorkt,

OVERJA.ARSCH, adj. Overjarig, dat mcer dan een

j lar ond is. Een ovcrjaarsch kieken, fr. poule de plus d'liii

an. Overjaarsch zwijn (dat raeer dan een ja;ir oud is).

OVERJAGEN,/ofi' over, ben overgejnagd, o. w. Over-

laaitMi, spncdig opbranden. Stroo is seli'ens overgejaagd.

Olmhout is goed brandhout, want het jaagt niet zeere over

(liet biandt lang).

OVERJUNNEN, overjunde, overjund, b. w. Mis-

gimncn, benijden. Hij overjunt het mij dat ik welvare.

lemands geluk overjunnen. Het is den eersten keer datik

I'll! gocd lot treffe, en 't is mij nog overjund. — Eenigen

L^gen Onverjimnen.

Meest gebruikt in Fr.-Vl.; elders zegt men Ontjuuaen.

— OVERJUNSTIG, adj. Nijdig, afjiinstig, fr. envieux,

jaloHX. — Eenigen zeggen Onverjimstig.

OVERKALFD, adj. Woidt gezeid van eene koe die,

drachtig zijnde, eenen grooteren balg heeft dan het behoort.

Eene koe die overkalfd is heeft dikwijls veel brandwaler in

't ingewand.

OVERKANT, bijw. Zie onder over.

OVERKEEREN, Heerde over, ben overgekeerd, o. w.

Xaar de eene of do andere zijde omverrekeereu. Dat voer

stroo kceidi' over in den gracht.

OVERKLAAIEN, klaaide over, ben overgeklaaid, o.

w. (Imverrekeoreii, overkeeren, overslaan, naar de eene of

de andere zijde omklaaicn, fr. se renverser d'nn cote ou

d'autre. Let op dat het voer hooi uiet overklaaie. Hij

klaaide over in den gracht.

OVERKOEID, adj. Die meer koeieu heeft dan hij

behoorlijk voeilen kan. Een overkoeide boer. Hij is ovcr-

1.1 1, id, Iiij gaat moeten verkoopen.

OVERKOLEN, overkoolde, overkoold, b. w. iMet

hoeljekokn ovcrstrooien. De steenbakker overkoolt eike

laag stecTien of briken die den oven uitmaken, om ze te

branden.

OVERKOMEN, kwam over, ben overgekomen (wvl.

OVKRKOMMEN, i-:iiiii over, overgekommen), o. w. Van zijn

geilacht afzien en zich naar 't gedacht van een ander voegen,

fr. it'der. Ik heb veel moeten zeggen, eer dat hij overkwam.

Hij wilde niet overkomen. Het gebeurt zelden dat ieniand

overkonit m lien drift van het twisten.

OVERKOMST(E, v., zonder mv. lemand die eons

overgekomen is, vrienden of kennissen die ons ten huize

zijn komen bezoeken. Ik heb overkomste. Ik verwacht ook

overkomste t'avond of morgen. Hij kan dezen noen tot

uwent niet aan tafel zijn, hij heeft zelve overkomste. Hij

krijgt veel overkomste. « 'K en had zoovcel pataters niet

gescheld : maer wy hebben overkomste : onzen proprietaiis

is gekomen en mevrouw ook. » (C. Duvillers.)

— Fig. en schertsende, De jicht, het voeteuvel, fr. la

goutte. Hij heeft overkomste gekregen. Hij ligt met over-

komste. Men zegt ook de kozij'ntjes.

OVERKOOPEN, overkocht, overkocht, b. w. Te
duur koopen, boven de weerde koopen, zich miskoopen.

Hoeveel hebt gij voor dat peerd gegeven ? Ik durt het schier

niet zeggen : ik geloof dat ik het overkocht heb.

OVERLAAIEN, laaide rver, ben overgelaaid, o. \v.

Oplaaien, opvlamnien, al vlamniende opteren.Schaverlingen

zijn seffens overgelaaid.

OVERLAATST, OVERLAATSTEN, bijw. On-

langs, fr. dcrnicrement, na^'iii-.c. Hij heeft overlaatst hier

geweesl. Ik heb hem overlaatstcn gezien.

— O.ik Over naasten. Zie onder OVER.

OVERLEGGEN, overlei(de, overleid, b. w. Over-

lasteii, te zwaar beladen, fr. surcharger, accabler. Gij hebt

den ezel overleid. Dat ambt is te zwaar voor mij, 't overlcgt

mij. Overleid zijn van werk (niet weten wat eerst doen, al te

veel werk hebben). Zijne maag overleggen (te veel eten).

Overleide raaag (indigestie van te veel te eten). Ik ben over-

leid, fr. j'ai trap mange'.

— OVERLEOGEN, lei over, heb overgeleid, o. w. Bij scha-

verdijnders. Schrankelbeenen in het schaatsenrijden, beur-

telings den eenen voet over den anderen plaatsen. Lecren

overleggen. Hij legt schoon over. Schoon overleggen is eene

knnst,

— OVERLEIDHEID (wvl. ook OVERLEID!, zie -HEID), v.

De staai van overleid te zijn. De overleidheid van de maag,

fr. indigestion.

OVERLEZEN, overlas, overlezen, b. w. Verlezen.

Salade overlezen, blad voor blad ncmen om or dc slechte

bl.iden, het ongeJierte, enz. uit te werpen. Gc moet dat

groensel nauwkeurig overlezen en zuiver wasschen.

OVERLICK. bij Kil., zic overlijk.

OVERLIJK (wvl. -LirK, zie -lik), bijw. Overvloedig,

bo\e[i ni.ile, U. excessivement. Die landstreek is overlijk

schoon.Die medicijn is overlijk bitter.Hetwas overlijk koud.

Overlijk wel spreken. « Daer suldy God so overlike goet

vinden dattet te verwonderen is. > (Th. van Herentals.)

— Kil. zei reeds dat Overlick, aliunde, ubertim, veroii-

derd was; in Vlaanderen is het nog jeugdig

.

OVERLOOPEN, Hep over, lieb oi ben overgeloopen,

11. w. I h\M' don boord uitvloeien, sprek. van gisteude of

kokeiule dingen. Begin maar te bakken eer de temper over-

loopt. De melk loopt over. Laat den pap niet overloopen.

5 1' Ghene dat vol is, dat loopt haesl over. >

(J. David, s. j.)
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OVERTINTEN, overtintie, ovrrtint, b. w. Gehecl

<le \laktc van eenen grond met de tinte (tentijzer) onder-

•zncliin. Geheel de streek is oveitint geweest om eene bron-

nder te vinden. ZieTINTEN.

OVERTRAMPELEN, overtrampelde, overtram-

Jtelt/, b. w. Ovortrappelen. Een bezaaiden akker overtram-

peTcn mil het zaad in den grond te dekken. Zie tr.vmpele.n'.

OVERTREKKEN, overtrok, ben overirokken, o. w.

ISIct wolken bedekt worden, sprekende van de lucht. De
luclit overtrekt : het ga: t regenen. Dc lucbt is overtrokken.

Eene overtrokkene kicht. Het wc^er gnat verbreken, want

de hicht overtrekt, fr. /e temps se charge.

OVERTUITEN (wvk -tuten, zie UI), overtuitte,

c'.-iilnit, b. w. Overschreeuwen. Hij overtuitte 't al dat er

was (d. i. hij sprak of zong met zoo een stemgedniisch dat

men de anderen niet hoorde). — Zie tuiten.

OVERTWEERSCHEN. OVERTWEERSTEN
(uitspr-. -t-wi-esteii, zie Ks), bijw. Hetzelfde als Overdwers,

overdwars.

OVERVALLENHEID, (wvl. 00k overvalleni, zie

-HEID), V. De staat \an over^'allen of overlast te zijn. De
overvallenheid van den slaap. De ovcrvallenheid van den

kost (everlasting van de maag, fr. indtgestion). Eene over-

vallenlicid bebben \an te veel te eten.

OVERVEUZEN, veusde ozer, ben overgeveusd, o. w.

Al smcnlende spoedig opteren. Al te drooge tabak veust

over (de pijp is uitgesmoord in weinige togen). Laat de

stove niet overveuzen (laat de kolen niet tc spf>e<lig

opglneicn). — Zie VEU7.EN.

OVERVOEREN.oz'cnwirni?, overvoerd, b. w. Over-

rijdcn. afrijden, fr. snrmeftcr, exce'det\ harasser im chez'al.

— I^\erlasten raet wetk, te veel doen werken, fr. accabkr,

iiirclinr^er. Een meester overs^oert zijne scholieren waneer

hij hen leeren doet boven liunne macht.

— I h crldappen, raet oven'loed van woorden beheerschen,

fr. mcahlcr qiielqu'un de mots et dephrases. Zij over-

voerde ze alien. Ge moet hem trachten te overi'oeren, als

g3 met hem twist.

OVERWAAIEN, -waaide over, ben overgewaaid, o.

w. Wordt gezeid van eene brandende keers, die, in' den

wiml slaande, spoedig opbrandt of overlaait. De keersen

waaieii o\er in den tocht.

OVERWATEREN, overwaterde, overwaterd, b. w.

Onder water zetten. Eene weide overwateren. « De rotse

die hy met lauwe rouwige traenen heeft over-watert. »

(F. Vanden Werve
.

)

OVERWEER, bijw. Over en weer, been en wedcr.

Gc moet daar zoo overweer niet loopen. De schaaphond

draaft altijd overweer langs de kudde. « Dicunls over weer

gafnde ende de cloosters visiterende. » (M. Lambiecht.j

' ^\ntonius ghinc somtyts overii^cer, vermanende zyn

discipels. » (Id.)

OVERWELMEN, ovcrwclmde, overwetmd, b. «.

Overwellen, overstroomen, fr. inonder, submergerfm
debordement d'eajixJaillissantes.

— Fig. Overwelmd zijn van werk, fr. etre obe're', sur-

charge' de travail.

OVERZET, m . Veer, plaats waar men in eenen boot

of pont overzet over een water. Als ik aan den overzet

kwam, warcn de lieden reeds in bed. Vijf centen betalen

voor den overzet. Vgl. OVERSTEEK.

OVERZETTEN, zctte over, heb overgezet, o. w. Van
den eenen kant naar den anderen overgaan, fr. passer a

I'aiitre cote'. Ik kwam aan den stroom en zette daar over

op eene ponte. Hij zat in den linkeren beuk van de kerk,

maar, om 't sermoen beter te hooren, zette hij over in den
rechteren.

— Aanhalig zijn, zich voortzetten, fr. se transmetire.

Besmettelijke ziekten zetten over. De hertzielrten zetten

gemeenlijk over van ouders tot kinders.

— b. w. Bij holders. Eene trekboile overzetten, zoo stellen

dat zij in rechlc richting loope, in plaats van te kruUen gelijk

zij anderszins natuurlijk doen zoude. Eene overzette bolle

spelen. Gij hebt uwe bolle te veel overzet.

— OVERZETTER, m. Veerman.

OVERZIJN (wvl. -zilN, zie IJ), was over, heb of ben

overgeweest, o. w. Overschieten. Er was tien frank over.

— Overgekomen zijn bezoekingshalve. Mijn vriend was
juist overte mijnent, als ik ziek wierd. Vgl. Overkomen,

Overstekeo.

— Voorbij zijn , sprek . van slecht weder. De vlaag is over.

De regen is over. — Ook absolute. Het is over. Zoohaast

het over was (ophield van regenen), ging hij buiten werken.

— Bedaai;d, kalm of stil zijn, sprek. van driften, grillen,

enz. Zijne gramschap is over.De razernij van dien zinnelooze

is bij poozen over. Hij moet nu en dan eene vlaag hoesten

maar als het Inesten over is, lijdt hij niet veel. De droef-

heid is over. « De tranen moesten eerst over zi/'n. » (K.

Callebert.)

— Bij land. Wordt gez. van eene drachtige koe die nog

niet gekalfd is, hoewel zij, volgens den berekenden tijd,

reeds moeste gekalfd zijn; anders gezeid achter oi over

haren ti/'d zijn. Die koe is reeds veertien dagen over.

— Het werk is over, de taak is af. Zoohaast ons werk

's avonds over is, g;ian wij slapen. Als mijn werk over is,

ga ik W'andelen.

OVERZOPPEN, ovcrzopte, overzopt, b. wl lets ge-

heel in water of in ander vocht stellen tot boven toe. Men
overzopt de aardappels om ze te koken.

— Ed. De Dene zegt

:

Al taptedhy de cannen overgliezopt.

— Wij zeggen Zop voor Sap.

OW, zie AU.

OYNDT, zie ooint.

—OZIDE, z. D-.

OZIE, v., mv. ozii'n. Zie EUZIE.

OZING, V. Zie euzing en hozing.
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OVERHEFFEN, overln'ftc en ovcrhief, overhfft, b.

w. \'erpijiien met lets zwaars op te uemen. Ik heb mijne

hand overhelt, U.je me sins donm: jine entorse a la main,

!ii levant unfardeaji. Zich overheffen (zijn lichaani hinder

doen met te veel te htffen). — Zie de nota bij heffen.

OVERHELPEN.A/f/^ en holp over, overgelwipen,

I), w. Ihl/.L-lltk' als Itinand over het peerd Itecn zetten, dat

C. J uinni;ui veiklaarl door lemand door eene al te groole

drift en gedienstigheid nadeel toebrengen ; — iemand, die

lets valsch houdt staan, zoodanig gelijk geveu eu onder-

steuneu dat er zijn ongelijk te meer door uitschijne. Spreek

hem uooit tegen, maar lielp hem over. Ik hielp hem zoodanig

over, dat liij beschaarad wierd en zweeg. Ge meut;t mij in

den twist wel lielpen niaar niet overlielpen.

OVERHOEK, bijw. Zie onder over.

OVERHORKEN ZICH (wvl. eens overhorken,
zie EENS), ovcrhorkte my, heb mi/ overhorkt, wcderk. w.

Kene redevoering, enz. alluisteren met zoo eene ingespan-

Dene en angstige aandachtigheid dat men als bedwclnid

wordt en het verband der gedachten verhest. Ik lieb zoo-

danig gehorlit dat ik mij overhorkt heb. lie zou u den gang

van die redevoering niet kunnen verinonden, ik heb er mij

bij overhorkt.

OVERJAARSCH, adj. Overjarig, dat meer dan een

j.iar oud is. Ken overjaarsch kielcen, fr. poide de pins d'lin

an. (;)veijaarsch zwijn (dat meer dan een jaar oud is).

OVERJAGEN jyw.i,' over, ben o-i'ergejaagd, o. w. Over-

laaicii, spocfhg opi)rantlen. Stroo is sefl'ens overgejaagd.

Olmiiout is goed brandhout, want het jaagt niet zeere over

(het braudl lang).

OVERJUNNEN, overjunde, overjtind, b. w. Mio-

giinnen, benijden. Hij oveijunt het mij dat ik welvare.

lemands geluk overjunnen. Het is den eersten keer dat ik

ecu <M.L-d lot Ireflfe, en 't is mij uog overjund. — Eenigen

zeggen Ouverjunnen.

Meest gebruikt in Fr.-Vl.; elders zegt men Ontjunnen.

— overjl'NSTIG, adj. Nijdig, afjnnstig, fr. envien,x,

jaloux. — Eenigen zeggen Onverjunstig.

OVERKALFD, adj. Woidt gezeid van eene koe die,

drachlig zijnde, eenen grooteren balg heeft dan het behoort.

Eene koe die overkaifd is heeft dikwijls veel brandwater in

't ingewand.

i

OVERKANT, bijw. Zie onder over.

OVERKEEREN, keerde over, ben overgekecrd, o. w.

LVaar de eene of de andere zijde omverrekeereu. Dat voer

l>troo keeide ever la den gracht.

OVERKLAAIEN, klaaide over, ben overgeklaaid, o.

w. Omverrekceren, overkeeren, overslaan, naar da eene of

Je andere zijde omklaaien, fr. se renverser d'un cote ou

I'aiitre. Let op dat htt voer hooi niet overklaaie. Hij

klaaide over in den gracht.

OVERKOEID, adj. Die meer koeien heeft ilan hij

hoorlijk voeden kail. Een overkoeide boer. Hij is over-

(oeid, hij gaat moeten verkoopen.

OVERKOLEN, overkoolde, overkoolJ, b. \v. Met

loeljekolen overstrooien. De steenbakker overkoolt elke

lag steenen of briken die den oven uitmaken, oin ze te

randcn

.

OVERKOMEN, Irwum oi'er, benovergeAj)nicn(w\\.

OVERKOMiMK.v, kiim over, overgekommen), o. w. Van zijn

gedachl afzien eu zicli naar 't gedacht van eenander voegen,

fr. ce'der. Ik heb veel moeten zeggen, eer dat hij overkwam.

Hij wilde niet overkomen. Het gcbeurt zelden dat iemand

overkomt in den drift van iiet twisten.

OVERKOMST^E, v., zonder mv. lemand die ceas

overgekonien is, vrienden of kennissen die ons ten huize

zijn komeu bezotken. Ik heb overkomste. Ik verwacht ook

overkpraste t'avond of morgen. Hij kan dezen noen tot

nwent niet aan tafel zijn, hij heeft zelve overkomste. Hij

krijgt veel overkomste. « 'K en had zooveel pataters niet

gescheld; maer wy hebben overkomste : onzen proprietaiis

is gekoraen en mevrouw ook. » (C. DuviUers.)

— Fig. en schertsendc, De jicht, het voeteuvel, fr. la

goiitte. Hij heeft overkomste gekregcu. Hij hgt met over-

komste. Men zcgl ook de kozi/ntjes.

OVERKOOPEN, overkoc/it, overkocht, b. w. Te

duur koopen, boven de weerde koopen, zichiniskoopen.

Hoeveel hebt gij voor dat peerd gegeven ? Ik durt het schier

niet zeggen : ik geloof dat ik het overkocht heb.

OVERLAAIEN, laaide over, ben overgclaaid, o. w.

Oplaaien, opvlammen, al vlammende opteren.Schaverlingen

zijn seflens overgelaaid.

OVERLAATST, OVERLAATSTEN, bijw. On-

langs, fr. dernieremcnt, iiag:u-re. Hij heeft overlaatst hier

geweest. Ik heb hem overlaatsten gezien.

— Ook Over naasten. Zie onder over.

OVERLEGGEN, overlei(de, overleid, b. w. Over-

lasten, te zwaar boladen, fr. surcharger, accabler. Gij hebt

den ezel overleid. Dat ambt is te zwaar voor mij, 't overlegt

mij. Overleid zijn van werk (niet weten wat eerst doen, al te

veel werk hebben). Zijne maag overleggen (te veel eten).

Overleide maag (indigestie van te veel te eten). Ik ben over-

leid, It.j'ai trap mange.

— OVERLEGGEN, lei over, heb overgeleid, o. w. Bij scha-

verdijnders. Schrankelbeenen in het schaatsenrijden, beur-

telings den eenen voet over den anderen plaatsen. Leeren

overleggen. Hij legt schoon over. Schoon overleggen is eene

kunst.

— OVERLElDHEll) (wvl. ook OVERLEID!, zie -HEID), v.

De staal van overleid te zijn. De overleidheid van de maag,

fr. indigestion.

OVERLEZEN, over/as, overlezen, b. w. Verlezen.

Salade o-,vrlezen, blad voor blad nemen om er de slechte

bladen, het ongedierte, enz. nit te werpen. Ge moet dat

groensel nauwkeurig overlezen en zuiver wasschen.

OVERLICK, bij Kil., zie overlijk.

OVERLIJK (wvl. -LllK, zie -LlK), bijw. Ovcrvloedig,

boven mate, Ir. cxcessivement. Die landstreek is overlijk

schoon.Die medicijn is overlijk bitter.Het was overlijk koud.

Overlijk wel spreken. « Daer suldy God so overlike goet

vinJen dattet te verwonderen is. » (Th. van Herentals.)

— Kil. zei reeds dat Overlick, abitnde, itbertim, verou-

derd was; in Vlaanderen is het nog jeugdig

.

OVERLOOPEN, Hep over, heb o(ben overgeloopcn,

o. w. ( )ver den boord uitvloeiea, sprek. van gistende of

kokendc dingen. Begin maar te bakken eer de temper over-

loopt. Do melk loopt over. Laat den pap niet overloopen.

« I' Ghenc d.it vol is, dat loopt haesl over. » (J. David, s. j.)
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OVERTINTEN, overtintic, overftut , h. w. Geheel

.U vlalite \an eenen grond met He tinte itentijzer) ondcr-

/nfl<cu. Gelieel de streels is ovcitint oeweest om eene bron-

ndcr te vinden. Zie ttnten .

OVERTRAMPELEN, overtramfelde, overtram-

f>c!,l. b. w. n^ortr;^ppelcn. Een bezaaiden akker overtram-

pilon oin het zaad in den jjrond te dekken. Zie TRAMPELEN.

OVERTREKKEN, overtrok, bet! mvriroiken, o. w.

Met wolken bedekt wnrden, sprekende van de lucht. De

lucht overtrekt : het ga- 1 regenen. De lucht is overtrokken.

T:ene nvertrokkeiie lucht. Het we''er gaat verhreken, want

(le lucht overtrekt, fr. Ic temps se charge.

OVERTUITEN (wvl. -thten, zie ml, ovcrtiiitte,

o-.-ntiiit, b. w. Overschreeuwen. Hij overtuitte 't al dat er

was f'l. i. hij sprak of zone met zoo een stemgedruisch dat

men de anderen niethoorde). — Zie tuiten.

OVERTWEERSCHEN. OVERTWEERSTEN
{uits|ir-. -/T<vV,tA«. zie RS), bijw. Hetzelfdc als Oxerdwers,

ON'erdwars,

OVERVALLENHEID.(\^t1. 00k OVERTAT.LENi. zie

-HEID), V. De staat van overvallen of overlast te zijn. De

ovcn-allenheid van den slaap. De oven'allenheid van den

kost (everlasting van de maag, fr. indigestion). Eene over-

vallenheid hebben van te veel te eten.

OVERVEUZEN, veiisde over, ben o^jergeveusd. o. w.

Al smeulende spoedig opteren. Al te drooge tabak veust

over (de p-.jp is uitgesmoord in weinige togen). Laat de

stove nict overveuzen O^at de kolen niet te spoedig

0|>g'ocien) . — Zie ^'EUZEN.

OVERVOEREN, overvocrde, overuocrd, b. w. Ovcr-

rijdcn. afrijden, fr. surmener, excc'der, harasser un cheval.

— Overlasten met wetk, te veel doen werken, U.accabUr,

siiichnrger. Een meester overvoert zijne scholieren wancer

hij lic!i leeren doet boven hunne macht.

— Overklappen, met overvloed van woorden beheerschen,

fr. nccahUr quelqu'nn de tnots et de phrases. Zij over-

voerdc ze alien. Ge moet hem trachten te overvoeren, als

g„' met hem twist.

OVERWAAIEN, -.ranide over, hen overgewaaid, o.

w. Wordt gezeid van eene brandende keers, die, in den

wind staande, spoedig opbrandt of overlaait. De keersen

waaien over in den tocht.

OVERWATEREN, overwaterde, overwaterd, b. w.

Onder water zetten. Eene weide overwateren. « De rotse

die hv met lauwe rouwige traenen heeft over-watert. »

(F. Vanden Wer\e
.

)

OVERWEIER, bijw. Over en weer, been en weder.

Ge moet daar zoo overweer nict loopen. De schaaphond

draaft altijd overweer langs de kudde. . Dicwils over weer

-aende ende de cloosters visiterende. » (M. Lambrecht.J

Aiitonius ghinc somtyls orverweer, vermanende zjti

.!isci,wls. > (Id.)

OVERWELMEN, overvvhndc, ovcrwclmd, b. w.

- OZI

Overwellen, overstroomen, fr. inonder, sitbmcrgerpar un

debordenient d'eanx jaillissantes.

— Fig. Overwelmd zijn van werk, fr. ctre obe're, sur-

charge' de travail.

OVERZET, m . Veer, plaats waar men in eenen boot

of pont overzet over een water. Als ik aan den o\erzet

kwara, warcn de licden reeds in bed. Vijf centen bctalcn

voor den overzet. Vgl. OVERSTEEK.

OVERZETTEN, zette over, heb overgezet, o. w. Van

den eenen kant naar den anderen overgaan, fr. passer a

Vautre cote'. Ik kwani aan den stroom en zette daar over

op eene ponte. Hij zat in den liokeren beuk van de kerk,

maar, om 't sermoen beter te hooren, zette hij over in den

rechteren.

— Aanhalig zijn, zich voortzetten, fr. se transmcttre.

Besmettelijke ziekten zetten over. De hertziekten zetten

gemeenlijk over van ouders tot kinders.

— b. w. Bij holders. Eene trekboUe overzetten, zoo stellen

dat zij in rochte richting loope, in plaats van teknillen gclijk

zij anderszins natuurlijk doen zoude. Eene overzette boUe

spelen. Gij hebt uwe bolle te veel overzet.

— OVEKZETTER, m. Veerman.

OVERZIJN (wvl. -zirN, zie if), was over, heb o{ ben

over^e^veest, o. w. Overschieten. Er was tien frank over.

— Overgekomen zijn bezoekingshalve. Mijn vriend was

juist overte mijnent, als ik ziek wierd. Vgl. Overkomen,

Oversteken.

— Voorbij zijn , sprek . van slecht weder. De vlaag is over.

De regen is over. — Ook absolute. Het is over. Zoohaast

het over was (ophield van regenen), ging hij buiten werken.

— Bedaard, kalra of stil zijn, sprek. van drilten, grillen,

enz. Zijne gramschap is over.De razernij van dien zinnelooze

is bij poozen over. Hij moet nu en dan eene vlaag hoesten

maar als het hoesten over is, lijdt hij niet veel. De drocf-

heid i- over. « De tranen moesten ecrst oi'er zijn. » (K.

Calieberl.)

— Bij land. Wordt gez. van eene drachtige koe die nog

niet gekalfd is, hoewel zij, volgens den ber^kenden tijd,;

reeds moeste gekalfd zijn; anders gezeid achter ol over

haren tijd zijn. Die koe is reeds veertien dagen over

— Het werk is over, de taak is af. Zoohaast ons werl

's avonds over is, gaan w^ij slapen. Als mijn werk over iS|

ga ik wandelen.

OVERZOPPEN, m-erzopte, ovrrzopt, b. w. lets g&S

heel in water of in ander vocht stellen tot boven toe. Men

overzopt de aardappels om ze te koken.

— Ed. De Dene zegt

;

Al taptedh}' de cannen overghezopt.

— Wij zeggen Zop voor Sap.

OW, zie AU.

*OYNDT, zie ooiXT.

-OZIDE, z. D-.

OZIE, v., mv. ozii-n. Zie EUzrE.

OZING, V. ZieEUZiNG en uoziNG.

\
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1 • Deze consonant, die in deeene stieek pe met zaclitl.

c, en in de andere pee met scherpl. cc, wordt uitgesprokcn,

is somwijlen vervangen door b, b. v.

Bikliel — peUkel; Klibbertanden — klippertandcn

;

Kobbe — spinnekop ; Ribbelen — rippcn.

— Aan eeu woord dat eindigt op eene tn (na eenen kor-

teii klinker) wordt somwijlen &gp bijgevoegd :

Dom — domp, vapor, Kil.; Klam — klamp, moite;

Klom — klomp, fr. il monta; Kom — komp, fr. bassiti ;

Krani — krampe, Kil.; Kwam — kwamp, fr. // venait ;

Nam — nsmp, fr. il prit; Pericom— pericomp (plant); —
.Schaar, schaard — schaarp ; Schram — schranip, fr. e's^ra-

tignurc : Huim — eng. thumb; Lam — eng. lamb ; Kam
— eng. comb.

PAAIEMENT, POOIEMENT, o. Eig. Betaling,

h. paiement ; paM, termijii van betaling, fr. ierme. lemand

bij paaicmenten voldoen.

— Bij uitbreiding van 't gedacht, ook van andere dingen.

De zieke zal die flasch medicijn nemen in drie paaiementen

(in drie keeren). Hij heeft, voor het bouwen van die kerk,

tien duizend briken gezonden in verschillige pooiementen.

— Aan iemand die vraagt : waneer gaat gij mij betalen ?

antwoordt men somwijlen schertsende : in drie pooiemen-

ten, nu niet, toen niet en nooit niet.

— Ook Pontjuisten. Betalen, enz. in versclieiden pont-

juisten.

—PAAIEN, z. Moes-.

PAAIER, m., vklw. paaierken. lets waarmede men
iemand paait. Een kind een paaierken geven (b. v. ecn

printje, een speelding, enz.), opdat het niet meer krijten

zou. Eenen schuldeischer met eenen paaier wegzenden (d.

i. met eene beloftc, enz.). — Zie -ER.

PAAIHOOFD, o. Zie puitelompe.

— Fig Onbehendig niensch.

PAAIS, m. Pels, vrede, fr. paix. In paais leven. Paais

maken met iemand. Den paais met iemand sluiten. <. Ghceft

uwe dicnaers den waerachtigen pacys ende vrede.
»
(Z. van

Male.) « Daerna maekte Jacob pads met zynen broeder

Esau. .« (C. Van HuUebusch.)

— Te Stalhille l.angs den sleenweg tussdhen het dorp en

den vaard staater eene h'lfstedc boven wier ingangdeur dit

• opschrift in steen gebeiteld is :

Paeys Hope
D'hope Van PaeYs heeft MY herstlChl

CIO ID C X

— o. Kunstig bcwerkt blad van mctaal, hoiit of been,

dat de pricster aan den antaar kust, na het Agnus Dei, en

dat de koorknaap daarna le kussen draagt naar de priesters

en sommige andere personen die in de mis tegenwoordig

zijn, fr. paix. Het paais dragcn. Het paais kussen. Een paais

van zilver. Zie KUSSP.\,\N.

PAAISBERD, o. Zegenberd, fr. por:e-paix. « Zy

haddcn eet pasebaert voeren an ect hoeft van een peerdt

gheanghen. » (G. Weydts.) « Plateelen, ampullen, pays-

bartieren, dwaelen, gordinen, casulen, tunikeelen, alfven,

stoolen. » (de Damhoudere.^

PAAIZELIJK, adj. Vreedzaam. « Sy was zeet paeyse-

lick en vriendelick met die andere ievende en ommegaende.

»

(C. Vrancx.)

PAAL, PALE, v. Platte houten schop om het brood

in den oven te schieten. « Ik vreese dat gy nog de fade
door den oven zult steken, om dat al het gene gy van vooren

zultinsteken.van achter zaluytvallen. »(F.Vanden Werve.)

— Dit w. is overal in zwang.

—PAAL, —PALE, z. Bleekers-, Hand-, Koek-,

Kockc-, Oven-.

PAAL, PALEW, PALUW,adj.Blauw,zwartachtig,

h. blcudtrc. Het wordt gezeid van geroot vlas dat ecn

donkerblauw Ideur krijgt omdat het te lang in 't water

gezeten heeft, ofwel omdat het, uit het water zijnde, te lang

beregead wordt eer het droogen kan. Er zijn reeds pale

stressen in 't vlas. Dat vlas is paluw. Het is niet goed voor

't vlas van paluw te worden.

— Misschien is het eene metathesis van Blauw. — Vgl.

V.\LUW, VAALW.
— L. Demeyer gcbruikt het in den zin van fr. pale,

1. pallidus.

Gy waert heel bleek en pad, uw oogen draeiden om,

Gy wierdt den aessem quyt, en waert van beven stom.

PAALDE, PAALDJE, PAALJE, v. Zie palie.

PAALLEPEL, m. In ccnige plaatsen gezeid voor

Pollepd.

PAAN, v. Fluweel. Zie pane.
— l'A.\N.\CHTiG, adj. Fluweelachtig. Dc bladeren van

eenige plantcn zijn zacht en ]iaannchlig.

PAANDER, PANDER, PENDER.m.Eencronde
ol ovale maudc met een hcngsel, en vooral i° uit ruwe

wisscn gevlochten, hetzijmetbolrondenbodem (zieK.W'SEL),

hetzij met plattcn bodem ; 2' uit gepclde wisscn gevlochten,
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met platteu bodem, en met of zonder dekseJ. In zulke paan-

ders, die hier en daar ook Manden heeten, draagt men eiers,

speldewerkkanten, fruit, enz. Zij ging naar de marlct met

eenen paander aan den arm. De schoolkinderen dragen een

paanderken mede waar zij droog voedsel in bergen
;
3° te

Brugge, een blikken gereedschap, hebbende geheel den

vorm van eenen platbodemden paander, doorluchtig of niet,

met slevig hengsel, en gemeenlijk geverwd en met bloemen

beschiklerd. De keukenmeid gaat naar. de inarkt met eenen

paander om visch en groensel te koopen.

D'eene slouch ooclcteghen d'ander;

D'eene riep en d'ander smeet

:

Melck, bueter enAe pander,

'T larh daer al seer onghereet.

(CI. Declerck.)

— Bij timm., metsers, enz. Zie paanderboog.
- Erne scheet in eenen paander, zie scheet.

— Fig. Eenenpaander dragen, met eenen paander^aan
of konien, eenen paander medehehben, enz. Wordt gezeid

van iemand die, uit vleierij en eigen belang, naar eene

geestelijke of wereldlijke overheid gaat om alles over te

dragen wat er gebeurt, en eenen hoop achterklap en nieuws

te vertellen. Zij gaat dagelijks met eenen paander of twee

naar den burgemeesters. Zij heeft in uxv huis geweest : had

zij geenen paander mee ? Zij had zeker eenen paander mee.

— Kraamgeschenk. Het is een algemeen gebniik dat

waneer eene moeder inzit (d. i. in de negen dagen na de

baling) de gebuurvrouwen en vriendinnen haar gaan

bezoeken, en bij ' deze gelegenheid liet een of het ander

mededragen dat zij haar vereeren, b. v. een stulc kleeder-

stoffe, eene doos lekkernijen, enz. Dit geschenli heet een

Paander of Pander. Eenen paander ontvangen. — Zie

I'AANDEREN.

—PAANDER, -PANDER, —PENDER, z.

Dretsc-, Di itsc-, Eierpaandertjes, Flei-, Hulle-, Maat-, Mate-,

SKiuse-, Vlei-,

PAANDERBOOG. PANDERBOGE, PENDER-
BOGE, m. Bij tinimerl. en metsers. Een gewelfboog van

hout, stcen of metaal verveerdigd, fr. arc elleptique on en

anse de panier. Het bovendeel van eene venster of deur in

paanderboge metselen. De paanderboog vcrschilt van den

cirkel (die rond is, fr. arc en plein cintrc), en van den punt-

boog (die spitsig is, fi'. ogive), en van den zinkboog die

doorgezonken is.

— Wen zegt ook enkelijli Paander. Ee^e vaute met

eenen paander stekcn.

PAANDERDRAGER, m. Fig. Iemand die aan de

overheid g.iat vertellen en overdragen alles wat hij weet en

hoort en ziet, en aldus tracht de gunst en de genegenheid

te winnen. Vertrouw uw geheim aan geenen paanderdrager.

Die vrouw is eene trouwlooze paanderdrager. Zie onder

P.\ANDER. — Ook Pannedrager.

— Elders zegt men « Korfdrager, dat is, een verklikker

en aenbrenger, om dus ymand te behagen ': gelyk die

ymand in een korf lets thuis btengt. » (C. Tuinman.)

PAANDEREN, faanderde, gepaanderd, b. en o. w.

Op kraambezoek gaan, eenen paander geven. Bij Weil.

vanden. De gebuurvrouwen spreken dikwijls malkauderen

af, zoodat zij al te samen op eene gestelde uur hun bezoek

afleggen (zie prijkedag, pronking), en dan geeft hun de

gepaanderde moeder een klein feestmaaltje (zie kafki-

BAI.E). Gaan paanderen. — Oolc Panderen.

— Dit WW. wordt bedrijvende gebruikt in 't Kortrijk-

sche; doch elders slechts onzijdig, even als te paanderen
gaan of te paanderinge gaan, op kraambezoek gaan. Die

te paanderen gaan, dragen gemeenlijk een paander of hulle-

mande mee met lekkernijen, waar de broertjes en zustertjes

van 't nieuwgeboren kind van profiteeren.

— PAANDERrNG(E, pandering(e, v. Kraambezoek.
Het was gisteren paanderinge te mijn zusters. Te paande-

ringe gaan (op kraambezoek gaan). Paandering houden
(pronking houden, bereid zijn om, op zeker uur, de gebuur-

vrouwen en vriendinnen te ontvangen). De kraamvrouw
houdt morgen paanderinge,

PAANDERVAUTE, v. Bij timm. en metsers. Een
gewelf Aviens cinter een paanderboog is, fr. ime voiite en

anse de panier.

PAAP, PAPE, m. Aardhoop van bijzonderen vorm,

dien men bij uitgiavingen in den put laat staan, om er de

hoeveelheid uitgegraven zand of aarde naar te berekenen,

doel.

— Bij deringgravers, zie STOELING.
— Bij mulders. Elk van de twee standfijken die op den , •S'

ondersten tra]5 van den steeger staan eens windmolens.

Ook knapc geheeten.

— De pape in eene reiskarre. Zie koekuit.
— De roode langachtige vrucht van den egelentier, in de

woordenb. Joop en rozelottel geheeten, fr. gratte-cul.

— Ook de bloemen van den brom, zie BROM.

PAAR, o. Bij speldewerksters draagt het garen dat zij

in de kant brengen om het platto te werken, den naam van

de paren, (r. fonrnitures. De paren inhangen (het garen

aanleggen dat dient om het plat te verveerdigen). De paren

uithangen (die boutjes van kant leggen die men maar

gebniikt om een plat te maken).

— Dat is een ander paar moiiwen, dat is eene andere

zaak, fr. <-V,(/ une autre paire de manchcs.

—PAAR, /.. 'Me-, Mede-.

PAARBEKKENj/aarfoWc, Iwh ^epaarbekt, o. w.

Trekkcbekken. De duiven paarbekken.

PAART, o. Hetzelfde als Part, deel, aandeel, fr. part.

Een derdc, een vierde paart. Dit is mijn paart, en dat is

't uwe. Hij heeft vau mijn paart (fr. de ma part, de mon
cote') niet te klagen. Ik heb van zijn paart noch goed noch

kwaad gedaan geweest. — Vgl. Perte.

PAAS, '->. Zie PA.U.S, o.

PAASCHBEEST(E, v. Vette koe of os dien de

bcenhouwers slachtcn bij den fecstdag van Paschen, fr. le

bantfgras.

PAASCHBLOEM (wvl. -blomme, zie oe), v. Ker-

souwe, madelief, fr. piiqiierettc.

PAASCHHOUT, o., zonder mv. Soort van wilgen-

hout met witgele korte dikke katjes, ook Paaschwerf

geheeten. Zie wervenhout. Een bezemsteel van paasch-

hout. Latten van paaschliout.

— Wordt in zekere gewesteu ook gezeid voor Buksboom,

fr. buis.
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PAASCHKEERSE (uitspr. -keesse, zie Rs), v. Groote

Ueers die op jiaaschavorKl gewijd wordt, en gedurendc dc

hoogmis brandt op den fecstdag van Paschen, en op de

andere Zondagen tot Ons-Heer-Hemelvaart, « als wanneer

de Paeschkeersc na het Evangelic inde Hoogh-misse uyt-

gedaen wordt, ende van dat jaer niet meer ontsteken. •

(B. Gheysen.)

— Ook de naam 1° van eene hoogstammige hofbloem,

campamda pyrainidaliSy en 2° van eene plant, anders Vin-

gerhoedUruid geheelen, fr. digital,:.

PAASCHWERF, v.,zondermv.Hetzelfde als Paasch-

hout. Paaschwerf verschilt van Waterwerf. Zie Werven-
II >rr.

PACHELEN, o. w. Zie paggelen en dc samengest.

daaronder.

—PACHT, z. Eaniis-, Xa-, Rate-, Uit-.

PACHTBRAKE, v. Vernietiging van een pachtcon-

tract. « Op peyne van pacht-braecke vande geheele pacht,

indien Iiet den proprietaris belieft. » (Cost. v. Lande v.

Vr5-en.) < Op pejTie padttbrake indient den proprietaris

belieft. » (Cost. v. Veume.) De eigenaar wilde pachtbrake

niaken, maar de pachter stelde er zich tegen.

PACHTBREKEN, o. w. Slechts gebruikt in den

infmitief. Het pachtcontract breken. De locataris wilde

pachtbreken, maar de proprietaris niet.

PACHTGOED, mv. packtgoeden (\x\i?,p.,pdchoe'ii), o.

Pachthoeve, hofstede, huis en land van eenen boer, hetzij

inderdaad gepacht aan eenen eigenaar, hetzij bewoond
door den eigenaar zelve, fr. ferine, Een schoon, een

i^Toot pachtgoed. Het meeste pachtgoed van dc prochie.

Op een pacht-oed wonen. De paclitgoeden zijn niet altijd

pachtgoederen.

PAD. v. Zie P.\DDE en de comp. aid.

PADAAN, PADANE v. Eene plant, iu de weten-

schap tussilagofarfarOf h.pas d'dne,

PADANT, m., mv, padanten, klemt. op dant. Oor-

liiig, oorh.Tnjjcr, fr. pendant d'oreil/es, Gouden padanten

dragon.

—PADDE, z. Hoever-, Oever-, .Schild-, ook Puidetje-

paddetje.

PADDE-GHERECK, bij David, s. j., zie PUITE-

GERF.I.

PADDEGRAS (wvl. -g.\r.s, -oers, uitspr. gas, ges,

zie R.s), o. Soort van kleen biesachtig gras dat in de weten-

schap jiinais bufonius L. heet. — Kil. Padden-gras,

hotosteitni.

PADDEN-GHERACK, bij Kil., zie puitegerei.

PADDEPOOT, PADDEVOET, m. Bij wevers.

Eene duniie of ijdele plaats in het lijiiwaad, ix.fortanfurc.

Als erin eenen ketcndraad een knoop is, blijven de inslag-

draden daar somwijlen aan haperen in 't weven, zoodat het

weefsel daar niet dicht is lijk het behoort : dat is een padde-

poot. Een stuk lijnwaad verliesl van zijne weerde, als er

paddepooten in zijn. « Ende van elcken paddevoct (cs de

boete) mi denieis, ende van elc gat Xll deniers, ende van

een ncpe VI deniers. > (Cueren van Rousselaere.)

PADDEVLAS, o., zonder mv. Onkruid dat van verre

aan grof vlas gelijkt en gele bloemen draagt. « Wildt vlas,

dit heeten sommighe Onser Vrouwen vlas, padden vlns

ende Navelcruyt. In der Apoteken Linaria, » (L. Fuchs.)

— Bij landb. Varieteit van vlas dat met dikke bladj- =

uit den grond scliiet, rnet dikke en korle herels opgroeit, c:

weinig hippens voonbrengt. Het paddevlas is van geringe

weerde.

PADDEVOET, m. Zie p.vddepoot.

PADOEL, m., klemloon op doel. Hetzelfde als Doel,

d. i. aars, achterste. Op zijnen padoel gevallen. « Zijn ver-

stnikte padoel. » (***)

PAF. Wordt veel gebruikt xtvAslaan, liggen, staan,

zijn, enz. om eene schielijke en geweldige ontsteltenis en

verbaasdheid uit te drukken. Dat nieuws sloeg hem paf.

Zij kwamen alien paf uit de kerk, na dat sermoen op het

laatste oordeel. Hij stood er paf van. De romeinsche sol-

daten \-ielen paf, als zij Onzen Heer uit het graf zageu ver-

rijzen. Zij waren lijk paf geslegen (stom geslegen).

PAFFEN, pafte, gepaft, b. w. Doen paffen, doen

openpotTen. Men paft boonen in het vuur. Gepafle boonen.

Zie SPOKKEN.

PAGADET(TE, PAUWEDETTE, v. Soort van

duif met bruine vlerken en eeneu witten hals met bruinen

karkant.

— Fig. Pronkmeisje, modepop.

— Pagadet wordt ook als bijw. gebruikt in den zin van

Pupachtig, fr. pimpant. Zij was pagadet gekleed.

— PAG.\DET, m., in den zin van Kaakslag. Eenen

pagadet krijgen. lemand eenen pagadet geven of draaien.

— De speeljongers zeggen van eenen grooten draaitop,

enz. : is dat etn pagadet/

PAGADOORIS, m. PAGADOOREGE, PAGA-
DOORIGE, v., klemt. op doo. Bezondere persoon die,

n:iar 't voorbceld van den Berg van bermhertigheid, geld in

leening geeft voor een effect dat hij tot pand ontvangt. Zij

is de pagadoorige van geheel dezen wijk. De burger in nood

neemt zijnen toevlucht bij eene pagadoorige. « Maar den

woeker gaan heet men naar den Lombaard gaan, en de

bezondere vrouwen die geld tegen pand geven, heet men

pagadoorigen, van 't itahaansch pagadore dat betaalder

is. » (Rond den Heerd.)

— Ook lemand die als tusschenpersoon naar den woe-

ker of lombaard gaat om daar een effect le verpanden van

iemand die beschaamd is van zelve te gaan; bij Ivramers

inbretiger, inbrengster geheeten.

— Kil. in App. Pagador, solutor; gtiastor.

'PAGADOR, bij Kil., zie pagadooris.

PAGGELEN, paggelde, heb gepaggeld (fvl. cpaggeld,

zie GE). o. w. Lastig en onbehendig gaan, met moeite en

zonder veerdigheid ol fatsoen te gauge zijn, gelijk de kicene

kinderen, en de oude, zwakke of Icreupele heden. Hij was

nog maar half genezen, als hij reeds naar de kerk paggelde.

Dat arme wijf, geleund op eenen stok, paggelt door de

besneeuwde straten. Hij loopt al paggelen lijk eene aande.

— Moeilijk en onbehendig lets verrichten, kooeien,

wroeten, foefelen. Wat paggelt hij daar? (Het Alg. Vl.

Idiot, hfeeft peggen voor Vastmaken met eene peg of pluggc,

en voor Knoeien ; en Pegger, slechte schoenlapper.)



PAL — 712 — PAL

— PaggeUn en tiggelen aan iets, al de kleinigheden

verrichten die dienen tot de voltooiing vau een werk. Het

huis is gebouwd : er moet nog wat aau gepaggeld ea getig-

geld worden. Vgl. Tegelen.
— Ook Pachelen.

—PAGGELEN, z. Af-, Voort-.

PAGGELAAR, PACHELAAR, m. lemand die

paggelt.

PAGGELGAT, PACHELGAT, o. Spotnaim van

iemand die paggelt, die Iraag en moeilijk te been is. Een

paggelgat van een kind, van een vrouwtje, van een oud

mannelten. Daar komt het paggelgat.

PAGGELING, v. Moeilijlie en onbehendige gang. De
paggelinge van een oud Icreupel manneken.

— Knutseling. Er is daar veel paggelinge aan vast.

Ergens paggeling niede hebben. Daar is aan het lijndraaien

veel meer paggelinge dan winst. Het huis is gebouwd, 't en

blijft maar wat paggelinge raeer over.

PAJEUL, PAJUL, PAJUIL, m. (de / uitgespro-

ken als in ja^ jofigy j^^^g'-^i enz,, met den klemtoon op de

tweede greep). Beplaasterd latwerk of vak tusschen twee

stijlen van eenen plakweeg. Een gevel met vijf p.ajuls.

Eenen pajul uitbreken cm eene deure te steken.

—PAK, z. Zaai-.

PAK-AAN (w^'l. pak-an), m., met den klemtoon op

aan. Houvast, haudhave, iets waar men aan pakt of houdt.

Er is geen pak-aan aan die koffer (geen handvatsel, ring,

enz.). Eene potschijve zonder pak-aan.

PAKKEBERD, o. Schoolberd. Met een pakkeberd

naar schole gaan.

PAKKEN, pakte (wvl. ook paktege, zie imperk.),

gepakt (fv. i-pakt, zie ge), b. w. Treffen, raken, gevoclig en

bewogen maken, fr. toucher. Het zien van die arme weezen

pakte mij. Die schielijkedood van zijnen btoeder heeft hem
diep in 't hert gepakt. Zij was zoo gepakt dat ze geen woord

kon spreken.

— Wegnemen, stelen, fr. voler, de'robcr. Die jongen

pakt altijd geld in zijn huis. lemands zakuurwerk pakken.

Hij pakt al dat hij krijgt.

— In 't kaarLspel, zie baaien.

— o. w. Vastkleven, zich vasthechten. De inkt pakt niet

op vet papier.

— Fig. Zijn uitwerksel maken, indruk maken, grijpen,

ix.faire de I'effet, prendre, rc'iissir. Zijne woorden paklen

niet op het volk. Uw voorstel zal niet pakken. Hij gebruikte

alle middelen om mij te overhalen, maar het pakte niet.

— Rap en Rap en kan nietpakken, zie RAP.

—PAKKEN, z. Aan-, Af-, Hakke-, Mis-, Over-, Uit-.

PAKVODDE, v. Sluns of fakel om een heet ijzer, enz.

vast te pakken (te nemen). Met de p.ikvodde eenen pot van

den hcerd nemen. De pakvsdde heet ook Pietjekadul.

PAL, adj. Blauwachtig, zie p.\al.

PAL (te Brugge POL, zie L), adj. als adv. gebezigd in

den zin van Gevangen, vast. De dief is pal, fr. le volettr est

pris. De policie zal hem wel pal krjgen, pal grijpen, pal

pakken. Hij zit p.al (hij is in 't gevang). Stoute jongen, moet

ik u pal pakken (pal grijpen), ge gaat het onthouden. De
jongen wilde wegloopen uit zijn huis, maar de moeder

greep hem pal. Gij moet niet denken dezen werkman te

krijgen : ik heb liem al pal (hij heeft reeds dienst genomen

bij mij).

— In 't spel. Ik heb hem pal (hij moet er aan, ik heb

hem vast, ik za\ 't spel winnen tegen hem, hij zal voorzeker

't spel verliezen). Ik ben pal (ik ben er aan, ik moet 't spel

verliezeu).

— Fig. lemand pal hebben (zijn inzicht kennen, zijn ge-

dacht raden, en hem beletten van 't uit te voeren, fr. teiiir

son homme). Hij zoekt mij te bedriegen, maar ik heb hem

pal. Hij is pal, fr. ;'/ est attrapi.

— lets pal hebben, iets raden, iets vatten. Heb je 't pal r

Hij heeft het al pal.

PALDJE, V. Zie pai.ie.

PALDJOMP, PALTJOMP, m., klemtoon op

djomp. Een groote plomp in 't water. Was dat een pal-

djomp, als dat stuk arduin in 't water viel. Het gaf eenen

grooten paltjomp.

PALDJOMPEN, paldjompte, Jieb of ben gepal-

djompt, o. w. Plompen, met eenen grooten plomp in

't water vallen. Ik hoorde't paldjompen.— Ook Palljompen.

Zie PLADOMPEN.
— Vgl. Perlompen, Perdjompen.

PALEEREN, pakerde, gepaUerd, b. w. Hetzelfde

als Pareeren, versieren, kroolen, fr. parer, orner, De

straten paleeren voor de inkomst van den koning. « Om u

lichaem te palUren en te vercieren. » (A. Poirters.) « Doen

gy so rijckelijck en ydelijck ghepalleert naer de Icerke

quaemt ghetreden.
»
(Id.)

Wat baet het hayr-cieraet

Voor 't spieghel iepalleeren.

(B. Vanh.aeften.)

— p^VLEERSEL, o. Hetzelfde als Pareersel, versiersel,

tooisel.

PALEIE, v., klemt. op lei (zie onder .vrmeie). Het-

zelfde als ir.pellee, pelltte'e, d. i. eene schopvol aarde.

— Dunne schil aarde met de spade of met den ploegafgc-

steken. Paleien afsteken met de spade. De akker ligt in

paleien, als hij geploegd zijnde, vol kleiachtige schollen

ligt.

PALEIEN, /iafaiii', kebgepaleid, o. w. Paleien delven,

zoo delven dat men bij elke steek de spade vol aarde hebbe,

fr. becher a pleines pellees. Men paleitals men b. \. wiuter-

bedden maakt of het koobaad uitlegt.

— b. w. Eene vore paleien (er de aarde met voile spaden

uit graven). Koolzaad paleien, anders gezeid Koolzaad uit-

leggen (de aarde, die men uit de voren graaft, tusschen de

koolzaadplanten afschieten).

— Bij landb. in de omstreken van Thielt, hetzelfde als

Slooven, schijveleu, met den ploeg de bovenkorst ^an het

land in dunne schillen omrijden, om dan later voor goed te

akkeren. Eenen stoppel paleien. Gepaleid land.

— Wordt in Fr.-Vl. onpers. gezeid vau den vervrozen

grond die, als 't begint te dooien, eene dunne slijkla.ag zet,

welke aan de zool v.astkleeft of onder den voet wegglijdt,

als men erdoor treedt. Het is lastig om gaan, als 't paleit.

Het dooit, 't z.tI gaan paleien.

— B. Surius gebruikt dit w., in den zin, meen ik, van 1.

palari, of van ons pleien (zie aid.) « Wy saghen menighe

wey-beesten in het langh gras paleyen, »
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—PALEN, z. Putte-, Uit-.

PALETTE, POLETTE, v. PanDtkoek, {x.giUettc.

I'aletleii bakken.

PALETTEMES, o. Bij schilders. Een buigzaam mes

om de kleuren van de palette af te nemen. Het palettemes

is \eel mintlcr dan 't steeunies.

PALEW, PALUW, adj. Zie p.w\l.

PALF, m., \ khv. palfke\n. Een loeverig niensdi of

dier, iemand die dik en opgepoefdis. Een palfvan eenun

vent. Een palfke van een kind. Een palf van eenen hond.

Is dat een palf, een dikke palf.

PALIE, PAALJE, PAALDE, PAALDJE.
PALDJE, PELDJE, v., vas. palien, peldjen, enz. Pel

of Uulsel van koolzaad, raapzaad, raostaardzaad, en derge-

lijke, fr. siligue, silicule, tnenue pailU. De palien van het

uitgedorschen koolzaad verbranden. Op peldjen slapen.

— Droog schilfertje dat zich van den huid afscheidt en in

het haar blijft hangen. Zijn hoofd zit altijd vol palien. De
neervallende peldjen blijven op de schouders liggen.

— Bij koperslagers. Kleen nageltje om koper aaneen te

lappen.

— Schilfertje dat van 't ijzer afspringt als het gesmeed

wordt. De palien van 't ijzer heeten in de woordenb.

Hamerslag, fr. battitures,

— Schub van eenea visch. De palien van eenen bliek,

snock, karpel, enz.

— Zie -ALIE.

—PALIE, z. Zaad-.

PALING, ni. Fig. Een jongen die altijd in roere en

ongedurig is.

— Wordt 00k gebruikt, even als kalant, kacU, kerel,

vogfl, enz., in eenen zin die niet %vel bepaalbaar is, m.aar

altijd met schimp of verachting gepaard gaat. Dat is een

paling! zegt men b. v. van eenen dienstknecht die slecht

zijn werk verricht, van eenen rechter die de wetten niet

verstaat en kwalijk toepast, van iemand die ondankbaar is

jegens zijnen weldoener, enz.

— De paling yeedt zich zelven of braadt zich zelven, of

zi/n eigen, wordt in zijn eigen vet gebraden zonder dat er

boter bij noodig is. — Vandaar zegt men van een kind dat

genocg wint om zichzelven te ontdragen en ten laste niet

meer te zijn van zijne ouders : Het geslacht van den paling,

het reedt zich zelven. Ook van dieren die gevoed of van

zaken die verricht worden zonder zorg of onkost, b. v. De
ossen in de bilken en de ezels in de duinen slachten den

paling, zij reeden zich zelven (zij zoeken hun voedsel,zondei

dat men er voor zorge). De wijn in flasschen slacht van den

paling, hij reedt zichzelven (hij verbetert gedm-ig met liggen).

— Den paling trekkcn, deelnemen in het palingtrekken

(zie dit woord). Hij gaat den palmg trekken. — Ook den

piijs behalen in 't palingtrekken. Hij heeft den paling

getrokken. — Vgl. den gaai schieten, ook in twee beteeke-

nissen gebezigd.

— Indien het woord paling afgeleid is van Poel, 1. pains,

dan schreve men beter Paalling (poelling, poelvisch).

Zie -LING.

—PALING (sensii div.), z. Dozijne-, Goor-, Kwolm-,
Putte-, Zee-.

PALINGKRUID, o. Eene plant die in de hoven

gekweekt wordt, in de wetenschap (?/-;^'a«j(/n majorana, L.

— Ook Dubbcl pijljoen genaamd; zie PIJLJOEN.

PALINGMOER(E, v. Een zwart wptetdiertje, anders

ook Pater geiiaaniil, fr. hydrophile brun.

PALINGPEURDER, m. Visscher die paling pcurt,

met de peure vangt. Zie I'EUKE.N.

PALINGSCHAAR, v. .\alstcker.

PALINGSOEP, PALINGSPIJS, v. Eene socpe
waar de paling het voornaamste deel \an uitraa:vkt. Lief-

hebber van palingsoep. Hij heett eene bezondere kennis om
palingsoepe te maken.

PALINGSRANKE, v. Een kruid dat anders ook
Dreesem heet, fr. lierre terrestre.

PALINGSTEEK, v. Bij scha\erdijnders. JIanier van,

al varende op de schaatsen, een slingerend spoor te laten op
het ijs. De palingsteke leeren. Hij kan wel de palingsteke.

PALINGTREKKEN, o. Eene soort van prijskamp,

hierin bestaande : .\an eenen kommel over het water

gespannen, hangt men eenen grooten paling met koorden
omwonden ; de kampers in het wit geklecd zwemmen er

naartoe, en, met de handen aan deu kommel houdende,

trachten zij met de tanden de koorden los te bijten die den
paling omvangen : die aldus den paling wegdraagt, behaalt

den prijs. Het palingtrekken bestond te Brugge tot over

weinige jaren. Veel volk ging kijken naar 't pahngtrekken.

PALINGTREKKER, m. Iemand die deelneerat in

het palingtrekken. De gemeenschap (genootschap) van de
palingtrekkers.

— Fig. Een mager mensch.

PALINGWIJF, o. Vrouw die paling verkoopt.

—PALIOENTJE, z. Pirn-.

PALJOEN, PALIOEN, o., vklw. paljoentje. Bij

goudsmids. Kleen stukje soudeersel, fr. paillon de sotidure.

Een paljoentje met de koomtang grijpen.

PALLAS, m., met den klemtoon op pal. Vierkantte

kartonnen deksel met lijnwaad overtroliken, liggende op den

kelk in de Mis, fr. pale, 1. palla.

— In den zin van Riuterssabel zeggen wij PoUas.

*PALLEEREN, b. w. Zie I'aleeren.

PALM, PALME, m. in den zin van H.andvlakte,

fr. la paiinw, en van Vuistmiuat, fr. le paline ; maar vr. in

den zin van fr. bitis ; palme. — Bij de Hollanders integen-

deel is Palm m. in den zin van fr. buis oi pahne; en vr. iu

den zin van Handvlakte en Vuistmaat.

— Pool in palm hebben, zie POOT.

*PALMAET, PALM-MAETE, zie pl.\m.\te.

—PALMEN, z. Binnen-, In-.

PALMETTE, v., met destemnistop met. Plamakke,

U. ferule. — Zie PL.\HETTE.

'PALM-MAETE, zie pi-\mate.

'PALM-MOTTEN, bij Kil., zie PLAMoriEN.

PALODDEREN, palodderde, gepalodderd, b. w.
Hetzelfde als Paloesteren.

PALOESTEREN, paloisterde, ^epaloesterd, b. w.
Lamoezcn, paliifTen, strcelen, fr. cajoler. Iemand paloesteren.

Die hond wilt niet gepaloesterd zijn. — Ook Palodderen,
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PALSATEN, palsaatte, gepahaat, b. w., met den
klemtoon op sa. Met paalweik bekleeden en versterken.

Men ])a'saat de kanten van eenen vaaid of kanaal, daar waar
het water te geweldig aanslaat, om het inzakken te beletten.

— Eenen u<eg pahaten, eenen slijkweg dwars beleggen

met spaticn ol eiken stukken, opdaterde wagens kunnen
rijik-i). Eene gepalsate straat. — Van 't fr. 'palissade.

PALTE, V. Zie polte.

PALUFFEN,/ff/;y7c (wvl. ookpahiftege, zie imper-
FE(T). gcpahi// (M. rpahtft. zie GE), b. w. Streelen, troe-

telen, liefkozen, fr. caresser. Een schreiend kindje paluffen

opdat liet zwijge. Eene vrouw paluffen, fr. caresser. De
schoothnndjes worden veelgepalufd.

— Bekeukelen, teedertjes bezorgen, kloestcren. Eenen
zieke paluffen. Zij weet hem wel te paluffen.

— Flikflooien, fleemeu, vleien, fr. amndotier, Jlas^orner.

leniand paluffen om zijne gimst Xt winnen, om iets te ver-

krijgen, enz. lemand weten te paluffen. Ik kan al dat

paluffen niet verdragen.

— Vleiende bedriegen, foppen, verneuken. Ik ben er lee-

lijk aan gepalult. Hij zou mij geern paluffi n.

— Bij de Oo.<;t-Vlamingen wordt dit woord gebniikt in

den zin van Krasselen, sukkelen, altijd ziekelijk zijn zon-

der middel van genezing. Er is niets aan te doen, hij pahift

ahijd voort. Sterven na lang gepaluft te hebben. — Van-
daar P.-.luffer (sukkelaar), en Paluffe (sukkelaarster).

PALUL, m., met den klemtoon op liil. lemand die

onbehendig en traag is, die niet werkzaam is, noch van

geest noch van lijf. Die werkman is een trage palul : ik zou
niet gccm zoo eenen palul hebben om mijn werk te ver-

richten. Een palul is hetzelfde niet als Pi-ulleman.

— PALUL, z. Krijschpalul, fr. plcurniclieiir, en Trijs-

]-alul, fr. niais.

PALUL(LE, en ook PLULLE, v. Afhangende ge-

scheurde lap, sluas, flarde, flenter. Al zijne kleedereu zijn

niaar shmsen en paJuUen. Die schooier hangt geheel in

palullcn. Het dak hong vol pluUen van bestoven en ge-

scheurtle kobbenetten. <c Mevrouwe, die menschen zyn
sduikliclj-k net : gy en zult geen pahtUcken aen hiinne

kloerkcns zien hangon. » (C. Duvillers.)

Veel vodden en lucren

Oock veel oude pabilleit

.

(Ed. De Dene.)

Een lange lange man
ilet veel palullekens an,

- rin kinderrijmpje en raadsel op de schouw of schoorstecn

lif vail binnen vol bitter of roet hangt.

— Pannekoek, heetekoek, ir.galette, hourriol. PaluUeu
bakken. Eene palulle boteren.

— Sommigen schrijven paUiilh; pallulh-n, palliiffen,

met verdubbeling der eerste /. Dit acht ik mis, omdat pa
vfilstrckt geenen klemt. voert en m den grond geene I vor-

dert; anders moest men ook kadJuUtn, kaUanten, pappicr,
kappelle, enz. schrijven.

—PALULLE, z.Slunse-.

PALULLEN, paluldt',gcpalidd, b. w. Uit schcrts of

ult nioedwil plagew, tergen, lastig vallen, knoeien, h.coi'on-

7iri- . Hij kan icmand lech k palullen . Hij doet niet liever

dan menschen palullen. Gaat gij ze palullen dan ? (zegt men
aan iemand om hem van zijne plagerij af te keeren).

— Aan iets gepaluld zi/'n, er aan bedrogen zijn. Hij

denkt dat hij daar eenen schoonen koop gedaan heeft, maar
hij is er leelijk aan gepaluld.

— ^fet ietnand gepaluld zyn, met iemand ingescheept

^ijn, tegen dank met iemand moeten wonen, werken of

handelen. Dieetne dante trouwt, blijft er mee gepaluld.

Hij zit leelijk gepaluld met zijnen nieuwen werkman ; want
hij heeft hem gehuurd voor drie maanden, en 't is een poep-

gaai.

— o. w. mfXliebben. Knijzelen, popelen, verdrietig .aan-

houden met iets te \Tagen, gelijk kinderen en bedelaars

doen. Ge moet niet palullen, 'k ga 't u niet geven. Ge-

durig palullen om iets te krijgen. De schoolers staan te

palullen aan de deur tot dat zij iets ontvangen.

— Knijzen en palullen, tautol. Dat kind is verdrietig :

't knijst en 't palult gedurig, nu om dit, dan om wat anders.

— Niet te verwarren met Pahiften.

PALUW, .adj. Zie P.\At.

PALTJOMP, m. Zie p.\ldjomp.

PALTJOMPEN, o. w. Zie p.\LDJo^tPEN

.

PAMEELE, v., met scherpl. ee. Soort van gerst,

anders ook Knobbelgerst geheeten, 1. hordeum distichon.

{x.'pamelle, panmelle. De pameele wordt maar gezaaid in

sommige streken, en dient nieest om zwi^nen te vetten.

PAMEL, m., \Vi^.pa>neltje. Zoo heet te Poperinghe,

de kandeeldag of kleene feest die, na de gi'oote kermis of

ommegang van den eersten zondag na 2" Juli, gevierd

wordt op Sint Jans prochie. Pameltje houden. Panieltje

vieren. Het Pameltje is te Poperinghe hetgeen het Schin-

keltje te Kortrijk is.

— O. L. Vrouwe van Pamel te Audenaarde is de tweede

prochie (en Sinte Walburge is de groote). Oulings was het de

Heerlijkheid van Pamel, en de heer van Pamel gaf jaar-

lijks, achter de groote kermis van de stad, eene groote

vreugdemaaltijd aan al dezen die van hem .ifhingen. —
Ook Pamelkevmis(se.

PAMELKERMIS(SE, v. Zie pamel.

PAMPEREN, pamperde, gepamperd (vl. epamperd,

zie ge), b. w. Hetzelfde als het eng. to pamper, d. i. fr.

choyer, dorloter, bie>t traiter, hien noiirrir, engraisser,

zegt Boyer; bekeukelen, steukelen, kloesteren, teedertjes

bezorgen. Een ziekelijk mensch of dier pamperen. Een
kind pamperen. Gepamperd worden van moeder, Eene

vernieuwde koe wilt gepamperd worden. Men pampert

eene koe met haar, b. v. warme sleuvering te geven die

gemjkkelijk verteert.

— Hi) is niet gepamperd, zegt men van iemand die vet

en frisch is, die vast en stevig vleesch aauheeft, in tegenover-

stelling van eenen anderen die ook wel vet is, maar wiens

vleesch slap en papachtig is.

-PAMPEREN, z. Op-.

PAMPERLUITE, v. Zie po>lperluite.

PAMPIER, o. Papier. Wordt (even als Yio'A.pompoen
voor papoen) dagelijks gehoord bij 't volk, en staat overal

bij onze vorige schrijvers. % Gy moet eenige pampieren

oversien. » (F. Vanden Werve.) « Oude brieven en quade

pampieren cm in tvier te worpen. » (R. Versteganus.) « Op
het pampier te stellen. » (F. H. I.) « Boeck eniepampie-
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ren. » (Z. v. Male.) « Zoe hadde up hacr hooft staemlc

ccnen myter van pampicre, ende daer stond in ghemaect

in tiguere, den duvel. » (K. v. B.) « 'Een pampierken daer

eenigh goe.1t worck op gheschreven staet. » (J. Van Heu-

men.) « Een vlicghcr van pampier. » (P. Gheschier.) « Boec-

Uen ofte pnmpicr. » ( Jrdonnantie vanden Lande vanden

Vr>en 1663.) « Wjt pampier. » (A. Debuck.)

Den tyd en tpavipier werder raede versleten.

(A. Biins.)

Gheschreven staet gliij in niijnder herten/a/«yl>/fr.

(Id.)

— Het mv. pampicrcn, even als papienm, heteekent

dikwijls Geschrevene bewijsstukken.

— Pampierie dansen, appels donsen. Zie D.NNSEN.

—PAMPIER, —PAPIER, z.Glas-.IJzer-, Kladder-,

Klater-, Meter-, Post-, Sater-, .Schrijf-, Vlier-, Vlies-, Vries-,

Vrieze-, Weeze])apieren.

PAMPIEREN, adj. Van pa|3ier. Ecne pampieren

nulls.

PAMPIERLING, PAPIERLING, o. Stukje

papier, Miipperling. Een hansworst met ecne jukse van

]ximpierliDgen. Dc vloer hgt vol papierlingskens. Hij

schrijft al zijne invallcnde gedachtcn op panipierlingen. Ecn
paander met panipierlingen.

PAMPOEN, ni., ook PAMPOENE, V. 1 ktzelfde

of Pa]ioen, ponipnen.

Daer een bnigge van plantsoenen,

En daer schuytjes van pampoenen.

(Vaelande.)

— Vandaar Panipoen(c)pap, ni. Zie I'APOENP.M'.

—PAMPOEN, z. Piem-, Pijni-.

—PAMPOLE.z. Pirn-.

PAN, v. Zie P.\N.\E.

PAND, m. Bij lijnwaadbleekers en \lascluootcrs. Elke

streng of afdeeling van begraasden grond tusschen twee

lanen of watergrachten. Zie p.\NT.

— Een vak of afdeeling in eeneu muur, vaute, dak, eiiz.

fr. pan. Zie pandsel.

— Gallerij roni^de binnenplaats van een klooster, fr. Ic

tloiire d'ltn convent. De pand van 't klooster liangt vol

-childerijen.In den pandwandelen.« Eene tombe gliemaeckt

ill den muer van den pandt van Clairvaulx. » (N. Van
Hove.) « Als hy op den goeden vrydagh met bloote voeten

rondtom den Pandt dc seven psalmen hadde ghelesen. »

(Id.) Ten clooster van den Freminueren (fr. fri'ies

inmeiirs), in den nyeuwen pand. » (ICr. v. Br.) « Met oli-

verwe op de mueren gcsihildert in de panden van de

Carluysers. » (P. Mallants.) « Is hy ghehcel bedroeft gaen

wandelen in den pant der Minder-broeders binnen Brus-

scl. > (F. H. I.) « Na de processie rond den pand. >

(.\. Duclos.)

— Pand in eene kerk. Zie koorp.\ND en opperp.\ni).

— Breede gang in een groot gebouw, fr. corridor. De
pand van de Halle te Brugge. In de Meifeest te Brugge

staan de kramen in den jiand van de Halle. En van diuir :

Xaar den pand gaan, d. i. uaar de kermiskramen in den

pand. Zie panufeeste.

—PAND, z. Koor-, Oppcr-.

PANDER, m. Zie PAANDER en de comp. aid.

PANDFEEST(E, v. Een kcrmisgeschenk dat men,
in de Meifeest te Brugge, voor ieinand medebrengt uit den

pand van de Halle, waar de kermiskramen staan. Hij hecit

mij eene pandfeeste gekocht, medegebracht. lemand eene

pandfecste vereeren. Ik heb eenen boekorgel gehad voor

mijnc pandfeeste. — Vgl. I.IEFKOEK.

PANDHOF, m. Beluik tusschen de panden van een

klooster, enz. De pandhoven van de kloosters dienden

eertijds tot begraafplaats van de kloosterlingen. Bloemen en

boompjes planten in den pandhof.

PANDMUUR (wvl. -MEUR, zie u). in. Muur van

eenen kloosterpand. Een zerksteen in den pandmuur. -t Dc
pleyn binnen de pandt nnieren en is in haer vierkandt niet

minder dan een bunder landts. >> (B. Surius.)

PANDOEN, m. en o. Wordt in eenige gewesten

gezeid voor Pardoen. Zie aid.

PANDOER, in. Een kaartspel dat met 4, 6, of 8

ges])eeld wordt (it.pandoiir), en waarin deze A\e pandoer
zegt al de slagen moet winneii ; is er twijfel, dan zegt hij

rieschepandoer of pandoer op riesche, en hij heeft het voor-

recht van te spelen voijr hem die enkelijk pandoer gaai.

— In het jassen, een ander kaartspel, bestaat dit woird
ook. Als men al de slagen ophaalt, heeft men pandoer.

— Fig. wordt pandoer op riesche, of riescliepandorr

gezeid van eene hoegenaamde ondeineming die men waagt,

en waar men geenszins zeker is in te gelukken, fr. coucher

gros. Ik ga in dat dorp een lakenwinkel oprichten, 't is een

pandoer op riesche. « Die sterven zonder te willen die heilige

sacramenten onlvangen, spelen een schromelijken riesche-

pandoer. » (***)

— Pandoer geven, pandoer krygen, slagen geven of

krijgen. Geef hem maar pandoer. Hij heeft geweldig pan-

doer ^ekregen.

— Ook een oud muntstukje, meesl/ffH(foe/-fe(ngeheetcn,

dat elf oordjes, of twee stuivers en zes deniers deed (22 '
..

ccntimen). Een stuk van vijf stuivers deed twee pandoer-

kens. Het pandoertje wierd ook Vijfgrootenaar genaamd.

—PANDOER, z. Riesche-.

PANDOEREN,/>'7Woc/-a'<-, heb gepandoerd, a. w.

Een k.iaitspel s|iolen dat U. pandojtr hetl.

PANDOERING(E, v. Rossing, pak slagen. lemand

eene pandoering draaien of geven. Eene duchtige pandou-
ringe krijgen.

PANDSEL, PANTSEL,o.Hetzelfde als Pand, Pant,

in den zin van Afdeeling, vak. De pantsels van eeneu plak-

weeg. Een vierkantte dak heeft vier pantsels. Een mclen-

steen om te breedmalen heeft gemeenlijk acht pantsels, dat

is, acht verdeelingen die door gculen gescheiden zijn, terwijl

elke verdeeling in kertels gehouwen is.

Andere molensteenen om te kortmalen zijn zonder pant-

sels en meest gekcrteld in kronime linien die van 't midden-

punt uitkrullen naar den buitenboord.

PANE, V. Kluweel, fr. velours. Eene vest van pane.

Zijden pane. Een pelder van zwarte pane. « Hy hout een

tafel als eenen prins en gael dagelyks in (yn paene ofte sydc

kleed. » (F. Vanden Werve.)
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Maeckt jjy d'eene moye cleeren,

Ghy moet d'auder oock vereeren

Oft met paen, oft met satyn.

(P. Gheschier.)

Om soo seer sich te verblijden

Met eeo seltsaempmm'-kleedt

AVaer gy m^ gaet straete breed.

(P. Devynck.)

— Het fr. panne bet. Trijpe.

—PANE, z. Pijie-. (?)

PANEEL, o., m\. paneelen.'Ri) Kil. Panneel, rug-

decksel, rugkleed, dorsuale : stratum, instratum. Zie

SCHEURPANEEL.
— Efr de ditivel zi/n patieel schudt^ 's morgens vroeg,

Opstaan eer de duivel zijn paneel schudt, fr. se lever de tres

bon matin.

— Vierkantte stuk stoffe waarmede de zitplaals van

koetsier of voerman belegd wordt. Dat paneel is versleten,

het moet vemieuvvd worden.

Adieu an alle waghenaers elk met zyn panneel.

(Ed. De Dene.)

—PANEEL, z. .Scheur-.

PANEELBORSTEL, -BURSTEL (uitspr. -b-s-

tele, zip Rs), m. Een verwbor.stel om de paneelen van

deuren en vensters te verwen.

PANEN (wvl. 00k PANT, zie -en), adj. Van pane, fr.

de velours. Een panen kleed. Eene panen cog (een blaiiw-

geslegen oog). Hij kwam met eene panen oog uit *t gevecht.

lemand panen oojen slaan, fr. packer lesyeiix a quelqu'un.

Eene p,-:nen oog hebben, fr. avoir Vail en compote.

PANEN-BROEK (wvl. ook panibrouk), met den

klenitoon op brack, m. Zoo heet eene hofbloem, in de

wetenschap callippsis DC. Eenigen geven dien naam ook

aan de Diamantbloem.

PANEPESSE, PENNEPISSE. v. Peperkock. fr.

fain d'cpice. Panepesse met oranjeschillen. Een kluppel

pcnnepisse. Eene snede pennepesse met een borreltje

*s avonds.

PANETARWE, v., met den klemt. op /a. Soort van

engelsche tanve wier graan met wuggelinge bedekt is gelijk

van pane of fiuwcel.

PANJEUL, PANJUL, PANJUIL, m., met den

klemt. op dc tweede greep. Hetzelfde als Pajeul.

PANNE, V. Bij zoutzieders. IJzeren bale wijd en breed

rustende op een fornuis waarin men vuur stookt om den

pekel, die in de panne is, te doen uitwademen, en aldus

zout te makcn, fr. chatidii^rc de saline.

— De panne afjagen, zie onder AKJAGEN.

— Bij olieslagers. IJzeren plaatmet eenen boord rondom,

boven een fornuis, dienende om het gebroken zaad te war-

men eer men er de olie uit perst.

— Vallei of leege vlakte tusschen de zeeduiuen. Eene

breede panne. Eene panne met sodakmid overgroeid. Eene

panne beplanten met hout. Tusschen Oostende en Blanken-

berghe zijn er verscheidene pannen die dan ook al eenen

bezonderen naam genieten, zoo als de Steenpanne, de \Va-

terpanne, de Doodemanspanne, de Zeepanne, de Voor-

panne, de Kerkpanne, enz. De panne bij Veurne.

— Gewrichtsholte, fr. cavite articulaire. De note of

knokel van het dijbeen draait in de panne van het ischbeen.

— De panne van eenen hamer is het platte deel tegenover

den kop, fr. panne de marteau. Is de panne gekloven, dan

heet zij Klauw ; en is dat deel rond en puntig af, dan heet

liet de Pinne.

— De panne bij den steert houden, goede voorzorge,

voorzichtige maatregels nemen om ergens geene schade of

schande van te halen. De gazettier houdt de panne bij den

steert als hij de verantwoordelijkheid van gevaarlijke

artikels aan den schrijver overlaat. Geld uitleenen op goede

hypotheek of waarborg is de panne bij den steert houden.

— lemands panne vermaken of vertinnen, van hem
kwaadspreken in zijne afwezigheid, zijne doenswijze of zijn

gedrag afkeurtnd beoordeelen. Uwe zusters hebben daar

gisteren avond uwe panne vermaakt, zoo 't behoort.

— Het is panne, zegt men van iets dat wel uitvalt of

eindigt, fr. c'est a saiihait. De landbouwers die den

gewenschten regen krijgen, de reizigers die in eene herberg

kost en slaping naar wensch bekomen, enz. drukken hunne

tevredenheid uit met te zeggen : 't is panne.

— Eene halve panne, wordt gezeid van iemand die maar

half gezond is, die niet al te best is. Hij is maar eene halve

panne, fr. c'est iin empldtre. Ik ben vandage maar eene

halve panne. Het is maar een halve panne met dien zieke,

ik geloof dat hij gaat sterven. — Ook van zaken die maar

half en lukken. De oegst is maar een halve panne vin de jare.

— 0>n pot nach panne geven, zich nergens aan gelegen

laten, aan alles ongevoelig en onverschillig zijn.Smeekingen,

dreigementen, kastijdingen, 't biijft al zonder indruk op

dien jongen : hij geeft om pot noch panne.

— Verlaan zyn lij'k de panne van vastenavand, zie

VERI-\AN.

— AIe7i zan zich veraarbaren in een panneken van een

oord/c, zie VEROORBAREN.
— Pannefn leggen, in 't kaartspel. De kaart zoo behendig

steken en schikken dat men, onder het deelen, de beste

bladen oritvangt. Pannen leggen is zeuren (valsch spelen).

Ge moet daar gecu panne leggen. Hij heeft wcderom dric

azen : hij moet eene panne geleid hebben.

—PANNE (sensu diverse), z. Afkook-, Bed-, Keerse-

,

Kldk-, Lampte-, Oordjes-, Schudde-, Steert-, Sulfer-, Vet-,

Vcurst-, Vultde-, Vurst-, Zout-. ^

PANNEDAKTE, PANNEDEKTE, adj. Dat de

gcdaante en de schikking heeft van de pannen op een huis-

dak, fr. imbrique. De schelpen van den visch, de schubben

rond den kelk van zekere planten liggen pannedakte. —
Zie -DE.

PANNEDRAGER, m. Wordt in Veurne-Ambacht

gezeid voor Panderdrager, Paanderdrager, d. i. overdrager,

fr. dclatcnr.

*PANNEEL, bij Kil., zie paneel.

PANNEKINKSKE(N, o. Vklw. van "t ongebruikte

Pannekin en Paniiekink, dunne pannakoek, anders ook

Vadde, fr. crepe, genaamd.

-J- "Q'A pannekink\% vervormd van 't h. panneket, panne-

quet, panekique, ontleend aan 't eng. pancake, dat juist

hetzelfde is als am pannekoekc.

PANNELAPPER, m. Rondreizend ketellapper, fr.

dramneur

,
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PANNELAT(TE, v. liene l.it op tie Utpering <„,] ik-

.lakp.inncn tc duij^cn. De paniielatten zijn drie a vier vingurs

lirewi.

PANNEMUSCH, v. Soort van musch die gemeenlijk

nestelt nnder de \ein>tpannen van een huis of van eene

scliuur; anders ook Papmusch, Stroomusch en Tanvmusch
L;'"'1ieeten, fr. pierrot, in tegenoveistelliDg van Boommusch
"f Steenrutje, fr . fritjiiet. — Vgl. BLOKMUSCH

.

— Fig. Spotnaani van iemand die kaal gekleed, en arm
van vorstand is.

PANNESTEEN, m. Steen waar de ijzeren panne in

gcsoudeerd is in dewelke de spoor van eene lecht ol gang

rust en draait, fr. pierre li crapmidine.

PANNESTRIJKER (wvl. -striker, zie ij), m. Bij

nielsers. Een truwcel omtrent twee vingers breed en eene

perzon^c lan^ om, tnsschen de dakpannen, moortel in te

strijken.

PANNEVENDITIE.v.Eeneverkoopingvanpannen
en dergelijke onbeduidcnde voorvv'erpen, waarbij gcen

notaris noodig is.

PANT, m., mv. '(,anicn. Bij lijnwaadbleekers en

vlasclirooters. ledere afdeeling tusschen twee lanen of water-

gracliten in eene bleekerij. Het bleekvekl is een begraasde

grond (b> in de lengte doorsneden is van watergrachten,

lanfii gcnoemd, zoodat er tusschen ieder paar lanen een
streng of lang gedeelte grond is, pant geheeten, waarover
men 'het lijnwaad openspant, en met water uit de lanen

besproeit. Een blcekveld van acht panten'. Zie monteie.
— Een vak of afdeehrg van eenen muur, enz. , fr. pan.

In eenen plakweeg ieder pajeul is een pant. De panten van
eene vaute, van een dak, enz. Eene windeweer van drie

panten (hiiken, ramen die tegen elkander kunnen toeplooien),

h. paravent n trois feiiilles.

— Weil, heeft daarvoor Pand, en zoo spreekt het woord
ook in Braband, zoo men 't ziet in 't Alg. VI. Idiot. Zic

PAND en P.\NDSEL.

PANTEKRUL. m. Verbasterd uit het fr. Pantagnul,
naam van eene personagie in den boek van Rabelais, en
ook van een khichtspel uitRabelais' boek getrokken en ovei

eene halve eeuw veel gespeeld.

— Fig. Een mciisili die kluchtig en origineel is, maar
dikwijls de wcIvocgclijUlicid en de zedigheid kwetst. Ik heb
liever dat die panteknil in mijn huis niet kome.
— Vgl. Ayniljnszoon.

PANTSEL, o. Zic p.\Nn.sEL.

PANUF, o., zonder mv., klenil. op ntif. Gemeen volk,

gepeupel, gespuis. Het is al pauuf. Al dat panufis niet te

bctrouwen. Panuf van volk.

— Het fr. Pont-ticiif is eene bnigge te Parijs, waar gc-

nicene liedjeszangers vergaren. « Ccs fades chansons dont Ic

l\>nt-iii-iif sejotie, » zegt een fransche dichter.

PAP, m. (en niet v.), fr. bouillie, enz.

— Ht't l-lnrc van pap, zie KLAar, o.

— Spannsche pap, soort van dikke zoeteinelksoep met
rijstbloem en suiker en veel eiers. De spaansche pap is

friseh en Uliiek. Spaanschen |iap maken. De spaansche paj)

wordt koud geeten.

Door kitsicli netel-saet geroert met spaensche pap.
Door aitisocke-niercli, en siltich oester-sap.

(J. Cats.)

Mrt !,ls zji:cn pap koiliji, zich paaien, zich bczi^
houden. Ik kan met zulkon praat mijnen pap niet koelen.
— Iemand den pap in den mond ge^'en, hem op eene

indirekte doch vatbare wijze zeggen wat hij moet antwoor-
dcn. De student kon in zijn examen niet antwoorden, hoe-
wel de ondervrager hem den pap in den mond gaf.

— Hij wint het sout in zy'nen pap niet, zegt men van
iemand die uit luiheid ofanderszins nicmendalle wint. Vgl.
ZOUT.

— Met zi/nen scheutel onder 7 dak zitten of in 't drooge
zitten a/s 'tpap regent, zie DAK.

—PAP, z. Brui-, Hommel-, Kandeel-, Keern-, Kere-,
Klultjes-, Koek-, Koeke-, Knopje-, Kruid-, Papoen-, Reed-,
Kijsl-, Slijt-, .Smoelie-. Speel-, Stijf-, Zoete-.

PAPBIES, PAPBIEZE, v., PAPBIEZEM, m.
Naam van twee soorten van biezen die zeer gemeen zijn,

en in de wetenschap /«w;« congloineratus L. en juncus
effusus L. heeten

; hun Stengel is 5 a 9 decimeters lang, glad,
grocn, met een merg iat aaneen houdt. Een liutlel papbiezen.
— Vgl. Steenbies.

PAPBOER, m. Sma,idnaam dien de boeren van
Xoord-Vlaanderen geven aan deztn van Zuid-Vlaanderen.
— Bijzewachter. Zic PAPEOEkEN.
— PAPBOEREN, papboerde, heb gepapboerd, o. w. Een

spel bij 't welk men een kork, den Bijs genaamd, tracht

oniver te werpen, terwijl een ander, die Bijzewachter of

Papbocr heet, den omgeworpen bijs telkens wedcr recht-

stelt, en zich spoedt om daarna dezen, die den bijs om-
smeet, te kunnen grijpen ecr hij zijn werpschijf weer
opraapt

; lulvj hij hierin, dan moet deze den bijs wachten in

plaats van den eersten. Vgl. ZEUGEN.

PAPE, m . Zie P.\.\p.

--PAPEGAAIEN, z. Na-.

PAPEGAAISBEK, m. Soort van ijzeren schaar die

eenigszins het fatsocn heeft van den bek des papegaais, en
die, gevesligd bo\eri*op eene pertse, dient om dunne takken
van de boomen af te knippen bij middel van eene touw
waaraan men trelit om de schaar te doen knippen.

PAPEI, m., mv. /«/«;«, klemt. op de tweede greep.

Ovenbecsl, kakkcrlak, fr. blatte. Erzjn veel papeien in die

bakkerij.

— Ook Zwarte kever, teenbijter, fr. carabe noir.

PAPEKUL, m. Eene woekerplant, anders Klaver-

priem . Zie aid.

— I lok Roozebottel, fr. giatte-cul. Hij heeft papekullen
in mijnen nek gcsteken.

PAPENEUZEN, v. meerv., vklw. pafeneuzetjes.

Eene plant die ook Ralels heet, rhinanthvs cristagalli'L.

PAPESCHEREN, schooroi scheerdepape, heb pape-
geschoren, o. w. Kinderspel. Van eenen hoop zand, waar
te midden een stokje in geplant is, moet elk op zijne beurt

met den vinger lets afschrepen, tot dat het stokje valt; die

't stokje doet vallen, moet het dan, voor zijne straf, uit het

Zand opnemen met de Uppen.

PAPESTEEN, m. Soort van brike ofkareelsteen nog
minder dan Brabandsch steen.

PAPHEI,v. Papwei,hui van pap. Wat paphei drinken.

PAPIER, o. Zie pa.mpierch de comp. aid.

PAPIERLING.m. Zie pampierling.
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PAPKOM, 111. Helzelfde als Papkorame, v. Een diepe

aarden sclintcl waar men pap in Hoet, of uit eet.

PAPMUSCH, V. Zie PANNEMUSCH.

PAPOEN, 111. Hetzelfde als Pompoen, fr. fitmii/lr,

X.pepo.

— P. Mallants schrijft Pepoen : .- concommeien cnde

pepoenen. »

— Wegens de ingeschoven m \a pampoen en hull, pom-

poen, vgl. ons pamp ier voor papier.

PAPOENPAP, m. I-epelspijs geinaakt van hel nioes

van papoenen (zonder df kernen) met boekweilbloem en

veel suilccr.

PAPPEBLAREN, o. inv. Een kniid anders 00k

Pappele genaamd.

PAPPEL, PAPPELE, m., meestmv. p<ippe/s. Eene

plant die bij ons 00k Kaasjesblaren en in ileWdb. Maluwe

heet, fr. mauv, 1. malva rotiiiidifolia. Ook toegepast op

malva sylvestris. Gekookte pappels legt men op zweren cm

ze te verzachten en te vermurwen. « Siedt lynsaet met

pappele in water. » (J.
Yperman.)

Daerby wat gestoofde^a/^c/j',

Somtyds wat ghebraeden appels.

(A. Debuck.)

— Men zegt ook Pappelte en Pappeblaren.

— Witte pappels, heemst, fr. gidmanve.

PAPPELTE, V. Hetzelfde als Pappele, fr. mauve.

PAPPEN, papte, gepapt, b. vp. Stijven, met stijfsclpap

doorlialen, fr. cmpesey. Het lijnwaad pappen. Dat is te veel,

te weinig gepapt.

PAPPERLING, m. Naam van de vink, waneer zij

jong in het nest gevangen is geweest en door den niensch

opgekweekt; in overstelling met de Takkelingen en de

Winterlingen. — Zie -LMG.

PAPPINGE, V. Dedaad van pappen, van pap ergens

op te leggen.

— In 't bezonder Weekmakende brij op zweren en won-

den, fr. cataplasme. Dat been moetgenezen met pappinge.

PAPRENTIER, m. Zie kernmelkrenteer.

PAPTAART, v. Roomtaait, taart van room, eiers,

wittebrood en suiker tusschen twee schelen van deeg op

een pateel in den oven gebakken,

— Laclien gclijh eene paptaart, eenvoudig, wellustig en

hertelijk lachen. Zij loeg gelijk eene paptaart. In Teniers'

scliilderijen ziet men er die lachen gelijk paptaarten.

PARADIJSHOUT, o. Bij hoveniers. Hout uit zaad

voortgesprnten en niet geent, fr. sauvageon.Of paradijshout

entcn, fr. enter sur ^a?i7'ageoii.

PARAPLUW, PARAPLUI, m. Draagbare regen-

schenn, reinwccr, fr. par 'phtie.

— De parapluw van eene cieze is eene soort van klep

boven aan Hen zoom van de kap ; deze klep ligt, met twee

letsen of riemen, toegeplooid en opgeschoven, als het schoon

weder is; maar men laat ze af- en neerhangen als een schut-

sel tegen den regen.

— Kramers heeft Paraplu, Parapluie, doch vr.

PARDAF, PARDAAF, PARDOEF, m. Hetzelfde

als Paf, Poef(zie onder Fi,.\r).\KKE.N), d. i. een slag met

geruchf. lemand eenen pardaf geven. Eenen groott-n pardai

krljgen.

— Gerucht van eenen grooten slag. Was dat een p.-irdaf,

als hij van het dak neerviel op den grond. De pardaf van

een geweerschot. Hebt ge dien pardaf gehoord ?

— Dok als interjectie gebruikt. Pardaf! daar lag hij. Het

ging pardaf ! pardaf

!

— Ook Perdaf, Perdaaf, Perdoet.

— PARDAF (maar niet Pardoet) wordt schertsende gezeid

voor chicorcimeel dat men in den kaftie mengelt, anders ook

friit. Er is te veel pardaf in den kaffie. Slechte kaflie, 't is al

pardaf. Zij doet te weinig pardaf in den kaffie.

PARDAFFEN,/a?-<;rt/if<', heb gepardaft, o. w. Het-

zelfde als PafFen (zie onder fladakken), den klank van

paf geven, fr.faire pouf. lemand slaan dat het pardafi.

Het schietgcweer pardaft als het losbrandt.

— Op lets slaan, neervallen, enz. dat het eenen poef

geeft. Hij pardafte op zijnen wederspannigen zoon. Hij viel

en pardafte op den grond.

— Ook Pardoefen (wvl. pardoufen, zie ou), Pardoevon

(wvl. pardouvcn), en Pardavcn.

PARDAK, PERDAK, PARDAS, PORDAS, •.,

met den klemtoon op de tweede greep. Luif, fr. aitvent. Hot

pordas boven eene deur.

— Afdak, kapluifel, fr. appeniis. Een pardak aan ecu

gevelmuur, waaronder men kordewagens en andere gereed-

schappen kan in 't drooge zetten.

— Het nitstekende deel van een dak, anders ook Hozie

genaamd.

— Het linnen dak van een marktkraam. De wind rukte

het pardak omverre.

— Men vindt dit woord in oude hs. vooral in den eersten

zin. — Zie BORDESCH.

PARDASCH, n ., PARDASSCHE, v. Zie kok-

DESi II.

'PA'RViPiVE.a, pardaafJt;, heb ol hen gepardaafd, o.

w. rarilatVcn.

PARDELLE, v. Peerdezurkel, naam van verscheidenc

soorl'Mi van rumex, doch vooral van den rume.v patientia

L., Ir. parclle, patience. Zie PAREELE.

PARDOEF (wvl. PARDOUF, zie ou), m. Hetzelfde als

Poef (zie onder fl.vd.\kken), fr. poiif, met al de beteeke-

nissen \ an Pardaf.

— /'ardoef .' pardaf .' even als Poef .' paf J bootst twee

of mcer opeenvolgende slagen na, b. v. van een schietgc-

weer.

PARDOEFEN, o. w. Zie pard.\ffen.

PARDOEN, ni. en o., met den klemtoon op oen. Vei-

giflenib, fi. pardon. Aan iemand pardoen vragen. Zijn

pardoen krijgen.

— Aflaat, kwijlschelding van tijdelijke pijnen, die men

verdiend heeft door de zonde, fr. pardon, indulgence.

« Leo den pans van Roomen heeft pardoenen gezonden in

alle landen ; Luther heeft met evelen moede gaen predicken

teghen Aie pardoenen. > {]. Vandevelde.) « Valsche pardoe-

nen ende aflaten. > (Th. van Herentals.) « Ten xil daghe

van hoymaent warender zulc pardoenen ende aflaten van

zonden binnen der steden van Aken te verdienenc, dat hem

alle die weerelt dcrrewaert spoede. » (N. Despars.) •- Hij

vcrcondichde de pardoenen en aflaten. > (M. Lambreclil.;

i



PAR — 719 FAK

— Het uebed \mi den .higeiiis, dat iniri Idipl aaii de

Ulok 's innrgens, 's noens en 's avonds met drieniaal drie

kldpjes, en aan 't zeggen van hetwelk er aflaat vast is. Den
pardoen kloppen, de paidoenen kloppen, h.sotiiier le par-

tion., aonner VAngehis.

— Wordt bij uitbieidicg fok gezeid van de driemaal drie

klopjes die met de kkik geklipt worden als men de heilige

sacramenten naar eenen stcrvende draagt, of als men gaat

luiden over eenen doode, of als de mis aan de consecratie is,

om de geloovigen uit te nooden tot een gebcd voor dien

stervende of voor dien doode of voor zichzelven. Hoor, men
klopt de pardoenen : wie wordt er nu berecht dan? Het
I'ardoen klopt, de Mis is aan de consecratie.

— PARDOENEN, pardoende, heeft of is gepardoend,

onpers. Wordt gezeid van de driemaal drie klopjes die met

de klok geklipt worden voor den Angelus, ofwel ook voor

eene Berechting, of voor en na eene Eindeklok, of aan de

consecratie van de Mis. Bid den Angelus, het pardoent. De
priester is met het H. Sacrament nog uit de kerk niet, want

het heeft nog niet gepardoend. Als het pardoent na de

eindeklok, bid eenen de profundis.

— Somwijlen ook pers. Zij pardoenen nog eens . Men
pardoent. Wic heeft er dezen morgen gepardoend (den

Angelus geklipt)?

— PARDOENKERK, v. Eene kerk waar pardoen of aflaat

te verdienen is. Het woord staat bij C. Vranc.x : « gebed oni

vnllen aflaet aen Maria te halen, als aen een pardoen-kercke. »

— PARDOEN ki.ok(ke, v. Hetzelfde als de Beeklok, de

klok die driemaal drie klopjes klipt voor den Angelus, ofwel

voor eene berechting, of ook binst de consecratie van de

Mis, enz. In sommige kerken is er een bezonder klokje,

pardoenklokje genaamd, om te klippen onder de consecratie

van de Mis.

PARDOEVEN,o. w. Zie pardaffen.

PARDOMINIE, m. Zie perdomini.

PAREELE, PARILLE, v. Groote plant die veel in

den akker en langs grachten groeit, andcrs ook Pardelle,

Peerdezurkel, Dokke, Dokkewortel, Merdellewortel en

Zevenjaar-spinagie geheeten, fr. patieiuf, parelle, 1. nimex
patientia.

— Deze naam wordt ook toegepast op andere soorten

van deze plant, b. v. op den rtimex hydrolapathum en op
den nimex nqiiatkiis.

— L. Vossius zingt

:

Water dat men brauwt van kruyden.

Van Parille en salsafras,

Indisch-hout en zulcken bras.

PAREIN, PAREINING, m., mv. pareins, part-!:

ningi, paitiin'iigtii, klemt. op rem, Soort van appel. Zie

PERINli.

PARET, (I. Zie PORET.

PARETE, V. Zie parette, 2".

PARETTE, V. Zie prette en de samengest. die

vole al.I.

PARETTE, PARETE (met zware ,), v. Naam van

twee soorlen van kcr/en, \\-aavvan de eene, roodzwart, do

vrucht is van den ceriisiis Juliana, fr. gtiigitier (ook Gas-

conjeboom); en de nndere, bleekrood of geel, dc vrucht is

van den cerasus Diiracina, (x.bigarreautier. — doU Poretc.

—PARETTE, z. Smt-Jans-.

PARILLE, v. Zie PAREELE.

PARINNING, PAREINING, m., mv. -v, of -e,t.

Soort van appel. Zie PF.RINC,.

PARIZIJN, m. Parijzenaar, inwoner van Parijs, fr.

Parisien.

— Fig. Eene koe die niet meer vnichtbaiir is, en die

weinig vleesch aanheeft : dus genaamd omdat zulkc meest

verkocht worden voor de stad Parijs waar zij vervoerd en

geslacht worden. Die koe is maar een pariziju. Anders ook

Soldaat en Schabernak geheeten.

PARKEMIJN, PERKEMIJN (wvl. paricemiin,

zie Ij), o. Parkement, perkament, fr. parthemiti.

Gy hebt uw gift op \ perkemyn

Gespogen en rond de aerd gezonden.

(K. de Gheldere.)
— Zie FRANSIJN.

— Afl. Parkemijnen, adj. Van parkement.

PARLAFFE, v. Hetzelfde als 't fr. iala/rc, hoW. j'aap.

' Hy (een oud soldaat) droeg menige parlaffe op zyn lyf,

waermee de Persische soldaten hem geteekend hadden. »

(G. Gez.) — Zie barlaffe.

PARLAS(J)ANTEN, o. w. Zie p.\rlesanten.

PARLEMENTEN, parlementteMb geparlemejit, o.

w. Woorden wissclen, redekavelen, met eenige hevigheid

te samen spreken over lets. Hij parlementte tot dat hij gelijk

haalde. Na lang geparlement te hebben, kwamen zij overeeu.

Van buten hoordemen parUtnenien

Die ridders binnen ende mesbaren.
(Maeriant.)

PARLESANT, m. Zwetser, babbelaar. Een verdrietige

parlesant.

— Ook Gezwets, gebabbel. Geheel zijn parlesant is het

aanhooren niet weerd. Met al zijnen parlesant heeft hij die

zaak meer kwaad dan goed gedaan.

PARLESANTENi/nz-toan^/f, heb geparlesant, o.

w. V'ecl woorden den hals breken, zwetsen. Veel parle-

santen om lets te verkrijgen. Ge moet niet parlasanlen, ik

ga 't u- niet toestaan. Er zijn dronkaards die veel parlesan-

ten. Tegen iemand parlesanten. c, Dat is zoo best, soorte

met soorte. Hadde ik moeten trouwen, 'k zou ook myns
gelyken gewild hebben ; dan en valt er niet tc perlcsatiUii,

en men ziet nog al dikwyls dat God zulke huwelyken

zegent. » (C. Duvillers.)

—
J. F. Willenis acht dit woord afkomstig van den

spaanschen eed per los sanetos.

— Men zegtook Parlasjanten.

— Te Brugge wordt het veel gebruikt in den zin van

Wachten, toeven. Ik haastte mij naar de static, maar 'k heb

daar nog wel een uurken moeten parlasanten ecr het cou-

vooi aankwam. Dat lang parlasanten bij den geneesheer

steekt mij tegen.

PARLIJFE, V. Zie barlijke en barlaffe.

PARLOVE, V. Zie perlove.

PARLOVEN, o. w. Zie perloven.

PAROCHIE, V. Zie prochie en volg.



PAS — 720 PAS

PARODEEREN, parodecrde, heb geparodeerd, o. w.

Meer r)f niiii uitvocrig over iets spreken zonder vooiberei-

ding, zijne invallcncie gedachten over iets uiteen zetten,fr.

pe'rorer. Hij stond in de herbergen te parodeeren tegen den

oorlog. Hel is moeielijk te moeten parodeeren op iets dat

men nict overwogen heeft. Hij parodeerde eene uur lang

over die kwestie.

PARPIJN, PERPIJN,PURPIJN (wvl. pun, zie

IJ), o., met den Idemtoon op py'n. Muur tusschen twee

vensters, fr. truim-au. Het parpiju met eenen Spiegel of

kniisbeeld versieren. Datparpijn is niet breed genoeg om
er dien relibank tegen te plaatsen.

— PARPIJNSPIEGEL, PERPIJNSPIEGEL, PURPIJNSPIEGEL,

of ook -SPEGEI., m. Groot spegelglas dat een parpijn

bedekt. Eene zaal met groote parpijnspiegels. Een parpijn-

spiegel heet in 't fr. truineau, glace de trtcmemi.

PARSIJN, o. Zie persijn.

PARTE, V. Zie perte.

PARTENIER, m. Deelgenoot, fr. associc, interesse.

Partenier zijn iu eene handelzaak. lemand voor partenier

hebben. Hij is ook partenier in die vischschuit.

PARTIJ, PARTIE, v. Eerbate benaming van het

gemaciit. Een kankcr aan de partie. « Die door onvoorzie-

nigheydt de /ar/yc wat gekwetst worden. » (G. Smions.)

— Een stiik bezaaid of beplant land. Eene groote partij

klaver, koolzaad, koorn. Een partijtje vlas. De eene partij

is xToeger rijp dan de andere. Eene partij van twaalf bunder.

Geheel die partij rapen is verhageld. Drie partijen tarwe.

De jager ging dwars door de partij klaver.

— Hoop, menigte. lemand eene partij zottigheid zeggen,

eene partij scheldwoorden toewerpen, fr. 7inc bordc'e d'in-

jttres.

—PARTIJDER, I. Tegen-.

PARTIJ KIG, adj. Zie p.\trijkig.

PAS, v. Zie P.vsSE.

PAS, o. Gestelde prijs op de eetwaren die te verkoopen

zijn, fr . taxe. Het pas van het brood verhoogt of verleegt

volgens de graanmarkt.

— Op hftzelfde pas, op denzelfden stond, fr. au meme
moment. Een donderslag kletterde, en op 't zelfdc pas

schoot ik wakker. Op hc-tzelfdc pas kwam daav een vreeni-

delingaan.

—PAS, (se„s:( dh:). 7.. Woes-, Op-.

PASBAAN, PASBANE, v. Eene reclue ondiepe

boUetraag die een weinig uitgeliold en overal uit der mate

eifen en Avaterpas is, en in dewelke men speelt met groote

kogelronde kaasbollen. Te Brugge bolt men veel in de pas-

baan. Eene goede pasbane leggen kost veel werk en geld.

— PASBA.'VNBOLLE, V. Groote kogelronde bol van pok-

kenhout, om in de pasbaan te spelen.

PASBRUG^GE, v. Bij mulders. Een balk die op den

ezel rust en den sporrepot bevat waarin de perestaf tlraait,

fr. dra/e.

PASCHEMIE, PASCHENIE, v., m\.pasc/,em/<>i,

paschenieyi. Zie I'fiSKE.NIE.

PASCHEN, m. (bij Kr. v.) Paaschfeest. Van den

eenen Paschen tot den anderen.

— Den Paschen dragen naar de zieken, het H. Sacra-

ment dragen naar dezen die uit krankte naar de kerk niet

kmmen gaan om hitnnen Paschen te houden.

— Zijnen Paschen halcn of houden, fr. faire ses Pdqiies.

Ik heb gisteren mijnen Paschen gehaald. Gij zult morgen
uwen Paschen halen. Hij is thnns zijneii i'aschen gaan
halcn.

— Ah Pasdieii op Tiiimiag konil, zie titindag.

— Zie PAVSCHEEEST en andere die aldaar volgen.

—PASCHEN, z. Bloem-.

PASCHENDIJSENDAG, m. Pa.sc!,e„di/sendag nls

de slckken bi/zen, zie BIJZEN.

'PASEBAERT, bij Weydts, zie paaisberd.

PASGELD, o. Mindere muntstukken, zoo als van
eenen frank, eenen halven frank, 25 centimen, lo centi-

men, 5 centimen, en andere dienende om eene som juist

gepast te kunnen betalen, fr. monnaie divisionnaire.

PASIJNTJE.o. Zie PASS^JNTJE.

PASIJZER(mv1. pas-izer, zie IJ), o. Bij kleormakers.

Soort \an z\\ aar strijkijzer, om te passcn.

PASKENIE, v. Zie poske.vie.

PASKOGEL, als bijw. gebniikt in den zin vanym.t/

gepast. Dat is paskogel. De timmerman weet zijne stukken

paskogel te maken. Hij kwam paskogel toe. Dat was pas-

kogel geantwoord.

PASPLANK(E, v. Bij kleermakers. Stuk hout waarop

men den naad van een kleed past of efFcn strijkt, fr. passe-

caryeait.

PASSE, v. Hetzelfde als 't fr. passe, het deel van eene

vrouwemuts, dat het hoofd bedekt tusschen het voorhoofd

en den schedel.

— Kramers zegt het anders, want hij vertaan Pas, v,

door fr. visngicre (partie du bonnet dc femme qui encadre

le visage)

.

PASSEETJE, PASSETJE, o., klemt. op seet.

Kleene stelling van hout of steen gemeenlijk vierkantte,

dienende b. v. tot voetstuk van eene stove of kachel, fr.

estrade. Een passeetje van eenen vuist hoog. Eon passeetje

met eenen trap of met twee drie trappen op. De zetel in de

zaal stond op een passeetje dat met een rijk tapijt overdekt

was. Op een passeetje staan om tot het volk te spreken.

De stoel van den leermeester staat op een passeetje. « Nie-

manten vermach ter straten inden giont van buyten sijnen

muer jet te maken ghelijck bordesschen, steeghers, over-

spronghen , oft oock eenighe lieren, bancken ofte passetten.t

(Cost. V. Audenaerde XVI, 16. Cost. v. Ghent xviii, 29.)

— Daarvoor zegt men ook Staantje en Zaatjc.

— Bescherelle zegt : » On appelait possets autrefois les

rayons sur lesquels les marchands placent leurs marchau-

dises, selon leur qualite . >

PASSELIJK, adj. Die op zijn pas is, welgesteld, ge-

zond. Meest gebruilit met eene negatie. Het gebeurt zelden

dat hij niet passelijk is. Het kind is sederl eenige dagen

niet al te passelijk. Hij is van dage niet passelijk opgestaan.

— Vgl. Onpasselijk.

PASSEN, paste (wvl. ook pastege, zie I.MPERFECl),

gepast (fvl. rpast, zie GE), b. w. Bij kleermakers. Met een

warm ijzer efienstrijken. Eenen naad passen. Er de knultei:

van passen.
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^PASSEN, z. Op-, Potje-.

-PASSER, ,.. Vleer-.

PASSETJE, o. Zie i-assektje.

PASSIJNTJE. PASIJNTJE (uitspr. pnssiintj,\

o. Pcnsceblocm^ fr. pcnscc. Met ncderig passijntjc blneit.

Een kapeel van kersouwen en pasijntjcs.

— \y\\. pasytj(tje\s lietzelfde woord : I« het fr. ^enst\',

*PASTE, bij Kil., zie pastekop.

PASTEI. v., fr. pr,te.

— In pasteie valUn, liggen^ enz. Wor<It gezeid van lets

dat nverhoop in stukken valt of ligt. Het aarden vat viel in

pasteie. Het dak is ingestort, en geheel het huis ligt in

pasteie. AI zijn schoone onUverpen zijn in pasteie gevallen.

PASTEKOP, m. Zoo heet te Oostende wat elders

Hoofdvlak of Zult noemt, ir. frontage de cochon.

— Kil. paste, deeg, 1. pasta, fr. pate.

PASTER, PASTOR, in. De geestelijke lierder van

eene procliie, fr. iiirt'.

— Het is verloren gepreekt ah depastor een getts is, zie

GEUS.

— Ons\voord^ajfer,van I. pastor. Is zoo goed gevormd

als het boll, dokter, van 1. doctor. — Pastoor is bij ons niet

in de taal ; doch zie p.\Stoort.

-PASTER, —PASTOR, z. Opper-.

PASTERAPPEL, m. Groote roiide zomer.ippel, ge-

liccl Iilc/Li)d(. met striepjes. zavelachtig en zoet van smaalv:

ook Hauling en Winterramborging geheeten.

PASTEREN, pasterde, heb gepasterd, o. w. Dikwijls

in derede het vroord paster uitsprekeu, bezonderlijk in den

vocatief. Die kerksieraadmaker pasterde geweldig, in de

hoop van aldiis de giinst van den herder te winncn.

— 't Aanzien hebben dat eenen pastor betaamt. Hij pas-

lert wel (iiij heeft als herder een deftig voorkonien). Hij is

te klein van geslalte ora goed te pasteren.

— Somwijien b. w. Van geestelijke herders voorzien.

Die prochie is wel gepasterd (zij heeft deftige en genoeg-

zame priesters .

PASTERHOEDJE, o. Bij kantwerksters. Een drie-

hoektc sieraadje op wijze van een priesterhoed in de markt-

kantjeS' gewerkt.

— Ook het ni.irktkantje zelf dat zulke sieraadjes heeft

.

PASTERSCHAP, PASTORSCHAP, o. Hetamb;
\.in rcn procliieherder. De plichten van het pasterschap.

PASTOORT, m. Pastor, geestelijke herder eener

prochie, fr. curr'.

— Dit wooord, even als OnderpastoOrt, fr. vicaire, hoort

men te Brugge. Men vindt het ook in oude geschriften.

PATAKON, m., mv. patakons, met den klemtoon op
'.', dat lijmt op kanon, baron, enz. Oud spaansch geld

111 zilver, omtrcnt 48 stuivers weerd, (x. patagon.
— Een kalken schijf, anders ook Schild genaamd, die

^ubakken wordt in de bovenkorst van den vollaard. Een
vollaar<i met drie patakons. Een patakon met gekleurde

figuurtjes.

— Eene tuinbloem, ook Dukaat genoemd, iberis umbel-
lata L., fr. thlaspi des jardiniers.

PATAT, ni., mv. patatten. Aardappel, fr. pomme de
terre.

— Kaaksmeet, kaakslag. lemand eenen patat geven 0/
draaien. Een patat krijgen.

— Patat cv«, dronken zijn. Hij is patat.

PATATER, m.. mv. painters. Aardappel, patat.

« Xeeiiit die oiigeschelde pataters in ww schortjcn, en
draegt ze naer moeder. 1 (C. Duvillers.J tr In den zomer
moesten zy kiekens bewaken, of pataters helpen plan-
ten. > (Id.)

— Mensch met weinig verstand. Een onnoozele patater.

— PAT.\TERGROE7.E, v. Aardappelenloof, de Stengels en
bladeren. Groene, drooge, lange, korte patatergroeze. -Met
verdroogde patatergroeze vuur maken.
— PATATERKRUin (wvl. -KRUUD, zie ui), o. Een onkruid

dat van hetzelfde geslaclit is als de aardappels en vcel

tusschen de aardappels groeit, anders ook Asschale geheeten,
in de wetenschap solanum nigrum. — Zie onder KRUID.

PATEEL, o., mv. pateelen, met den klemtoon op de
scherpl. te. Platte schotel. Een aarden, een tinnen paleel.

Een taartepateel. Het ofi'erandepateel in de Mis. . De pap
wordt opgediend in een pateel. 9 fj. B. Decorte.)

— Van 't 1. patella. Dit w. heeft geen gemeens.raet
teeU, teil; want de beteek. verschilt, de klcmt. in pateel is

op de tweede greep, en het geslacht van pateelh onz., daar
het vr. is van teel.

— Bij Kil. en Maerlanl plateel, van fr. plateau.
— Het \V\w. pateelkefn wordt gebruikt voor het plat

schaaltje waar het H. Sacrament op rust in de Mis, (r.patene.

« Hij nam het Lichaem des Heeren opt patcelken. >

(M. Lambrecht.)

— Hier en daar ook gebruikt in den zin van Teljoor,
fr. assietle.

— Potten en pateelen binden, zie POT.

—PATEEL, z. Gate-, Krets-, Offerande-, Taarte-.

PATEELKENSDRAGING, v. Zie huwh.we.
PATEI, tc Kortrijk PETJUI, PITJUW, m., klemt.

op tei, tjui. Mengelmoes of kipkap van vleesch dat al-

zultkaas samengesteven is. Patei verkoopen. Het gerin"e

volk koopt en eet patei. Eene schelle petjui. Pitjuw wordt
gemaakt van afval van vleesch.

— Fig. Slechte zaak, uitschot. Petjui van volk (slecht

volk). Geheel zijne redevoering was peljiii (kale praat). Die
redenaar heeft daar petjui verkocht.

— Eig. het fr . patee. Zie onder armeie.
- PATEIK-VPPER, petjuik.\pper, m. Die petjui maaki

en verkoopt. De petjuikapper is eene soort van spekslager

(fr. charcutier).

-- PATEIWI.NKEL, PETJUUVINKEL, PETJUWNWNKEI. (wvl.

-wiiNCEr; zie IND), m. Winkeltje waar men petjui ver-

koopt.

PATER, m. Een deugdzaam mensch die in de wereld

zcer godvnichtig en zedig leeft.

— Soort van waterkever die in de wetenschap hvdro-

philus piceus heet, fr. hydrophiU brun, ook Palingmoere

genaamd.

— Bonte vlinder, anders ook Schoelapper genaamd,

fr. papillon bigarrc.

— Zwarte aalbezie, anders ook Plarae geheeten, fr.

groseille noire. Zwarte paters op genever steken

.

— Bij landb. Soort van strooien mantel waarmede men
een kleenen koorn- of hooischelf rondom bedekl. Zie

pateren.
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— PATEREN, paterde, gepaterd, b. w. Bij landb. Een
kleenen schelf, eene koornpeer, eenen hooiopper, rondom

tot beueden bekleeden met stroo, en er bovenop eene kalle-

moei stellen, tegen den regen en de sneeuw. Eene peer

palcjen. Een gepaterd schelveken of opperken.

— PATERNOSTER, m. Bij speldewerksters. Een lijn

mai*I;tkantje met boUetjes gelijk van een roozenhoedie. Over

eenige jaren was dit zeer in zwang, en ging omtrent 50 cen-

timen de el.

— PATER NOSTERBEEN, o. Ruggraat, fr. e'pine Jorsale.

Hij is het palemosterbeen gebroken. • Die het pater-

iioslcrsbeen verrekt hebben. » (G. Simons.)

— P.\TERSKAP(PE, V. Monnikskap. fr. capuchon.

— Eene vergiftige plant die \i\] Kramers Monniliskap

hcct, fr. napfl^ 1. aconititm napeUits. De jjaterskappen

groeien hier in de hoven

.

— Soort van handkimptje. Zie capucijntje.

— Ook eene tuinbloem die in 't (r. cnpncine hcet, I. tro-

pa'ohini.

PATERRE, zie poterde.

PATICH, bij Fuchs, zieDOKKE.

PATIENTIG, adj. Verduldig. Een patientig mensch.

Een patientige zieke. Patientig wcrken aan iets. Als ik den

akker patientig bewrocht en bezaaid iiad, een ander kwam

het al verwoesten. « David hadde die afi'ronten al-te-mael

met eenen patientigen nioet verdraegen. » (F. Vanden

Werve.) < Dal icV. patientuh soude zijn. » (L. de Huvettere.)

< Hsi patientich\yAsn is een grootebenedictie.»(C.VraDcx.)

« Dat lyden blydelick oft patienteli:k te draghcn. » (Id.)

— Kil. hi App. Patientigh.

PATIJN (wvl. PATiNE, zie IJ), V. Kloef, holblok,

liontcii schoeisel, fr. sabot: doch vooral een holblok die

licht en fatsoenlijk gemaakt is,- en meest met eene lederen

ricni vast boven den wrijf van den voet. Een paar patijnen.

Patijnen dragen.

— Bij peerdesmids. Soort van hoefijzer, b.fer a patin.

— Bij bouwlieden. Houlen blok die van afstand tot

afstand in de muurplaat gemetseld v.-ordt, en vanboven eene

groef heeft waarin de scheerstij! rust als in een schoeisel.

— De pati/ne staaii, of De patijne a/wachten, op

iemand wachtcn, it. /aire le pied de grue. Hij stond de

patijne aan de poort van 't paleis (om iemand af te wachten

die er moest uit komen). Ik moet hier zitten de patijne

afw.ichten. — Doch zie TE.

— PATIJNEN, pati/ndc, heb gepati/nd, o. w. Aan de

voetcn aanladen, klamperen. De sneeuw patijnl (klampt aan

de vocten). Het gaat patijnen, man.

— PATrfNERiEM(E, V. Lederen riem vastgenageld aan

beide zijden van eene patijne of kloef, en rustende op den

wrijf van den voet om den stap meer vastheid te geven.

— PATIJNEVUUR (wvl. PATINEVIER), o. Een vuur dat

men maakt met eenen hoop lemen die op eene bijzondere

wijze in de heerdstee geschikt zijn. Men slelt eene patijn of

kloef ill den uitgedootden heerd, met den hiel naar den

veuster, en eene andere recht op met den top in den hiel

van de eerste; die patijnen worden dan omwonden met

lange lemen en daarna met korte overgoten en met water

besjirocid, opdat zij in eenen laai door de kave niet zouden

vliegen ; dan trekt men behendig de patijnen uit, zoodat die

lenicii ni den heerd als een oventje gemetst liggcn ; eindelijk

ontsteekt men dat oventje al van binnen, en men legt eenen

dikken brandstok in de voorste opening om het vuur in

gang te houden, terwijl de vlani al boven uitschiet om met
hare heete tong den pot te lekken waar het avondmaal in

kookt. Zulk een patijnevuur bJijft lange uren branden. In

Noord-Vlaanderen maakt men deringvuur, in Zuid-Vlaan-

deren patijnevuur. (ZieR. d. H., Ill, bl. 237.1

— PATIINNAGEL, m. Klein nageltje met eenen romlen

kop. Met patijnnagels vestigt men b. v. eene lederen ricm

aan een stuk hout, enz.

—PATIK, z. Hik-, Hikke-.

—PATIKKEN, z. Hik-, Rikke-.

PATJAK, m. Patjik, hinkepink. Een arme patj.ak die

zijn brootl gaat schooien.

PATJAKKELAAR, m. Hinkepink, iemand die van

ouderdom of anderszins kwalijk te gang is. Een arme

patjakkelare.

PATJAKKELEN, o. w. Zie patjakken.

PATJAKKEN, patjakte, heb gepatjakt, o. w. Het-

zelfde \\ oord als Patjikken, doch iets sterker van zin. Door

den modder patjakken.

— Frequent. Patjakkelen.

— patjakker, m. Patjakkelaar.

-PATJIK, z. Hik-, Hikke-.

PATJIKKEN, patjikte, heb gepatjikt, o. w. Hinke-

pinken, mank gaan, slecht te beene zijn, tr. clopiner. Hij

kwani daar ouk gepatjikt. Hij patjikte er naartoe. Dat pcerd

gaat al patjikkende.

— Vgl. Hikpatjikken en Rikkepatjikken.

— Men zegt ook Petjikken, Patjakken, Pitjakken.

—PATJIKKEN, z. Hik-, Hikke-, Rikke-.

PATJIKKER,PITJAKKER,m.Hmkepink, iemand

die moeilijk en onvast gaat.

— In 't bez. Een slecht peerd dat kwalijk te gang is,

eene krakc.

—PATJINK, z. Hink-, Hinke-.

—PATJINKEN, z. Hinke-.

PATJUT, m. Zie Petjut.

PATOEFEL (wvl. patoufele, zie ou), m. (niet v.)

Pantoffel, fr. pantoiifle.

PATOEFELEN (wvl. p.vioufelen, zie ou), patoe-

feldi\ i^epatocfeld, o. w. Teedertjes bezorgen, kloesteren,

toefeleu. Zij »eet hem te patoefelen. Hij is geern gepatoefeld.

PATOEFELGELD (wvl. patoufel-), o. Sonime

geld die een nieuwe pachter als geschenk moet geven aan

den grondeigenaar. In 't sluiten van den pacht aan 500 frank

's jaars, besprak de eigenaar dertig frank patoefelgeld. Het

is een zware onkost van te verhuizen ; de voerman moet

zijnen werkloon hebben, de voorzaat eenen hoed, de

meester paloefelgeld, enz.

—PATOUTEN, z. Houte-.

PATRASSE,v. Beetraap,capucijnewortel, fr.Jc?/'<'->-«7r.

Het ix. patiaqiie bet. eene soort van aardappel.

PATRIJKEN (wvl. patriken, zie Ij), patyijkte,

gepatrijkt, b. w., met den klemtoon op try. Verzinnen,

uitvinden, vernuftig iets beramen of uitwerken. Eenen

middel patrijken om uit eenen moeilijken toestand te gera-

ken. Waar heeft hij dat gepatiijkt ? Hij zal wel iets patrijken
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te Ijckomen '-

Wat g;iat hij iiu patrijkco om clat

—PATRIJKEN, 7.. Uit-

PATRIJKIG (wvl. PATRIKIG, zie ij), aJj. Ervaren,

lx;ilreven, behcndig. Ecu palrijkige vent. Patrijkig te werke
gaan. Vernuftig en patrijkig zijn.

— Dit woord is, bij metathesis, betzeltde ^ prati/kig,

bij 'KiX. pracktijckigh, gevomid \a.n prakti/te, b. pratiqtie,

<lat bij ons de beteekeois heeft van Behendigheid, listigheid.

Zie PR.\TIJKE. E:i in dezen /.in vrnxAi prakti/k, cm.. 00k
gebruikt in Braband, zegt Alg. Vt. Idiot., b. v. hij steekt

vol pratijk, hij zit met pratijk (hij gaat met looze trekken

om). — Ook Partijkig.

PATRIJS (wvl. PATKibE, met de schuifel-j-, zie IJ), v.,

mv. patrifsen (en mzX. patri/zen), U. perdrLx.

PATRIOTTENTIJD. m. Tijdstip v.m de Brabaiid-

5che Revdliuic tegen keizer Jozef II.

PATROONWERK, o. Bij speldewerksters. Kant die

naar eenen ]iatri)on gespeldewerkt is, en bijgevolg toekomt
aan den eigenaar van dien patroon, en aan nicmand andcrs

verkocht mag worden. Marktkanljcs zijn gren |)atroonwer-

ken. De fransche Ir/ie, de di.ktebloiine, het druiveblad,

de tulpe. enz. zijn palroonwerken.

—PATUIE, z. Ruite-.

PATUIT (wvl. PATUUT, zie ui|, m., vklw. patuitje,

patuiterkf\n. o. Wordt gezeid van iels dat kleen is. Een
patuit van eenen jongen. Een kleen patuitje van een kind.

Oh ! gij klein patuiterke I

— In denzelfden zin zegt men Puit, puitje. Zie de nota

bij het woord fladakken.

PAtrW (wvl. pow, zie AU), m. Een vliegend insekt,

anders ook Bijspauw, Koepa'uw en Koehursel geheeten. fr.

taon des bietifs. De pauwen zijn de plaag van het vee in de

bilkeu. — Ook Heurzelpauw.

— Zie ook STRONTBIE.

— In somraige streken wordt die oaam ook gegeven aan

een ander insekt dat men gemeenlijk Daas heet.

— Ook de naam van een oud muntestuk, dat de weerde

van zeven stuivers had. Dat goedkost drie pauwen de el.

— Z>e vliegende pauiv of hekc-penning is een toover-

muntestuk, dat ons altijd terugkeert aan wien men het ook

geve. Hij wilt aan die vrouw geene winkelwaren meer afge-

ven, oradat zij altijd betaalt met haren vlitgenden pauw
'namelijk een stuk van rwee frank dat, zoohaast zij verdwc-

nen is, ook uit zijn geldbak verdwijnt). « Assa! jongens,

wie wilt er ne vliegende' penninck? Gael 's nachts om elf

uren gaen zitten met een tafeltje en een blokstoel te midden

een kruisstrate, op de knok ; op u\v tafeltje zult ge leggen

een toegeknopten lynwaden zak met een katte daerin ; wel-

haest verschynt de prinse der duistemissen met al zyn

hovelingen, gekleed gelyk groote heeren, en ze \Tagen u
wat dat ge verkoopt. — Een haze ! antwoordt gy. — Hoe
veel moet hy kosten ? — Xe penninck. — De zwarte men-
heere steekt u het gevraegde stuk in d'hand en hy verzoekt

u van nooit omme te kyken, als je naer huis keert, of wel,

dat ge zoudt de nekke gekrakt zyn. Ge salueert ze gy, en

ge vertrekt, met uwcn penninck, en hoe zeerder dat ge

loopt hoc eerder dat ge fhuis zyt. De duivels niaken bach-

ten u en aenzyds u alle slach van duivelderj'en, spokerven,

gedruis, gespuis; ge hoort ze kermen, zuchten, tiereu.

brieschen, kraken, donderen : alles staet in vlammc en vier,

't weerlicht en 't weerschynt gedurig, maer g'en moogt nict

omme kyken, anders uw nekke, . . Ge ziet strooraen bloeds

in de grachten liggen, spoken, waterduivels, doo'keersen.

padden, serpenten, enz., nevens u, in masse: nier end daci

vertocgt hem een duivel met zyn klauwen en zj-n hooni-.

leelyk genoeg, en ze stinken nc^ daerby ; 'k belove-t-je da:

ge er by zweet en beeft, en, kykt-je omme. ge wordt seiicn-

de nekke gekrakt, net g'lyk Karel Leemans doet, te Merc-
kem, met de wilde acnden die hy in de kooye vangt, en

daervan geneest men niet. Als ge t'huis komt, moe'-je

sefFens nen dreupel brandewyn pakken, om 't verschol in te

jagen, en alzoo hebt gy ne vliegendfn pan-.v volgens de
tweede mntote. »(G. G.)

—PAUW, 7,. Bijs-, Ifs-, Pie- (?l.

PAUWEDETTE (wvl. p<nvEi>ETTE, zie AU), v. Het
zelfde als Pagadette.

—PAUWEN, z. Zonne-.

PAUWETTE, V. Soort van duif, ook Pauwsteert
genaamd, ix. pigeon paon,

PAUWKLEED, o. Vlicgenklee<l v,«r de peerden ora

ze te bevrijden tegen de pauwen en ander gewomisel, fr.

epissiere.

— Dat ZOIC niet dienen voor een pauwk/eed, zegt men
schertsende van eene dunne stofFe (waar de vliegeu, of

't ware, door kunaen bijten).

PAUWSTEERT, m. Zie PAn\-ETTE.

PAVAANACHTIG, adj. Die naar eene pavane aardt.

Pavaanachtig niensch. Pavaanachtig zijn. Pavaanachtige

doenswijs.

PAVANE, v. Een verwaand, valsch, arglistig mensch,

fr. intrigant, trigaitd, patte-pebie. Eene pavane van eenen
vent. Eene pavane van eene \touw. Wacht u van die

pavane. Die pavane prijst mij in mijn bijwezen, en beliegt

mij achter den rug. Pavanen zijn magere kalanten voor

eenen winkelier : zij ha]en hem zijne waren al, en betalen

niet. De vrouw van dien ambtenaar is eene stoute pavane.

— Was eertijds ook de naam van een zektren dans, in

spaansch pavana, fr. pavane.

Dansen eon courante,

Een pavaen.
(L. Vus^ius.)

D'Orengiere, de Pavane,

Spriughen oock in dese bane.

(P. Gheschicr.)

— Het ital. before, oud fr. beffer bet. liegen, betlricgen,

foppen

.

— PAVA.NEGEZICHTE, o. Aangezicht dat list en bedrog

veiraadt. Die vent, die vroaw heeft een pavanegezichte. Ik

heb geen trouw in dat pavanegezichte.

— PAV.AXERIJ . PAVANERiF, v. Valschheid, bedrog,

doenswijs van eene pavane. Ik maak met van al die pava-

nerij : ik heb liever te handelen met lieden die frank en

rechtzinnig zijn. De jjavanerie van eene matrone.

PAVIANEPOOTEN, m. mv. Zie bavian-epooten.

PAVILJOEN. X Draaghemel, b.-ildakijn waaronder
Je priester het H. &»crament draagt, fr. baldaquin, dais.

Een paviljoen van zijden pane. Vier mannen droegcn het

paviljoen in dc processie.
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PAVILJOT(TE, V. Hetzclfdc als 't fr. papillotf, .1. i.

1" Hiiairolletje. Zijn liaar in paviljotten lefjRen. 2" Ecne
spckke of suikerkoelije in papier gewiUkekl. Paviljotten en
jiicrloolje'^.

PAX, m. (?). Zic KUSSPAAN.

•PAYEN, bij Kil., zie peien.

PAYSBARD, l5ij De Danihoud., zie paaisberd.

PEE, vklvv. Peetjc, met zaclitl. c. N'crkone eigennaani
van Petnis, Pieter.

— ilan, kerel. Een oude pee. Een rare pee. Een t;ierige

pee. Een lastige pee. Dat is een pee

!

PEE, 0., zachtl. ee, Zie pel

PEE, v., met scherpl. ce, niv. pc.i-'n of p^'n. Bij

pottebakkers. .Soort \-an aarden bloenipot. De bloempotten,
\ol{;cns hunne groolte, voeren verschillige namen ; de be-

zonderste zijn, te lieginnen met de minsten : de kleene
pee'n, de groote pee'n, de vierendeelen, de stoopen, de dril-

lingen (vgl. drieling), de hollingen, de hagetronken, de
twijfelaars.

PEE, Pi;, v., nn-. pcc-n, pee'n. vklw. peetjes. Eig.

hctzelfde als Peen, niv. penen, dat in de Wdb. verklaard

staat door Wortel, fr. carotte ; doch bij ons wordt liet ge-

zcid van eene bezondere soort van smakctijke wortels die,

zeer lang en dun en iijn gesteerteld zijnde, meest bij de hove-

niers gekweekt en op de markten verkocht worden.
— Men zegt ook Peen, mv. penen, vklw. peeni/es. Vgl.

fee, mv. tce'n (holl. Teen, mv. teenen), Sclioe, mv. sclioe'n

(hoU. .Schoen, mv. schoenen), enz.

PEEL, PELE, v. Hetzelfde als Pelle, vliesachtig

omkleedsel van peren, appelen, krieken, perzikcn, pinimen,
drni\en, citroenen, ajuinen, aardappelen, r.npen, wortels,

enz.; bast van vlasstengels of andere plantcn ; schors van
boomen en takken ; ook het vlieskeu dat de kernen van
noten, van krieksteenen, van zaad en graan bekleedt, enz.

lets uit zijne peel docn. Fruit eten met de pelen nice. Het
vec heeft de peel van dat boompje afgewieven. Een toct-

lioorn maken ^an de pele eens taks.

— In de eene streek, b. v. te Briigie, zegt men Pele, in

de andere Pelle. Zie pelle.

—PEEL, -PELE, —PELLE, z. Ajoen-, Anjocn-,
Wiedouw-, Zaad-.

—PEELDER, —PELDER, z. Bloem-, Boekweit-,
(icrste-.

—PEELEN, z.Ridse-, Ritse-. Rutse-. Vgl. peeuwen.

PEELMES, o. Bij huidevetters. Blootmes, een lem-
ni^r met ^tonipe snee en twee krikkeijoenen, waar men het
liaar van den huid mede afschaaft en den nerf ontbloot. Zie
pelen.

PEELSE. v., zware ee. Zie pilse.

PEEM, PEME, v., mv. pemen. De lange peesaclilige

wurtel van zckere grassoorten, voornamentlijk van het

hondsgras, fr. la racine trafantc du chiendent (trituum
icpens L.) et d'autres !,^rainhn<es . De pemen zijn de plaag

der akkers. Dat land krielt van de pemen. Die akker is

doornaaid van de pemen, is als eene pruik van pemen. De
pemen uitkappen. Eene tisane van gekookte pemen drinkeu.

« De stee zat in Jan, en als de stee ne keer in iemand zit.

tratht ze der uit te krijgen! 't is erger als de pemen in het

land. >. (K. Caliebert.)

— Wordt ook gebruiut voor Geheel de grasplanl, d. i.

niet aleen de pecsachtige wortel, maar ook de opschietende

Stengels en bladeren. Die akkervnicht staat of groeit vol

• pemen. Laat die pemen niet zaden.

— Men onderscheidt de Boschpemen of Zaadpemen ot

Witte pemen, kolcus lanatits L., de Knooppemen, arrhe-

natherum bulbosum Willd., de Strekpemen of Tisane-

peraen, triticum repens L., de Struikpemen of Rijgkoor-

den, enz.

— De strekkende wortels van de akkermunt, menthn
arvensis, heeten ook Pemen. « Sommigen zeggen dat de

nnintepemen niet moeilijk en zijn om aan den hals te

brengen ; anderen heweren dat ze niet wegkrijgelijk en zijn

:

waar ze ne keer slaan, ze b'ijven cr staan. » (L. V. d. M.)

-PEEM, —PEME, z. Bosch-, Busch-, Ivnoop-,

Knop-,Miinle-, Strck-, Stnuk-.

PEEMBOER, ni. Slechte en onachtzame landbouwer

die zijne akkers laat verxuilen van de pemen. De peem-

boeren doen magere vruchten op. Het is eene ellende, op

eene hofstede gaan wonen waar een peemboer gemooscht

hccft.

PEEMBOOM.m. Verbastering van Pijnboom, fr./«?.

f)c blainvc h,i;;onui--.schen wonen geern in peemboomen.

PEEMDRANK. m. Afkonksel van (.cmen, ft. tisane

de eluenuent.

PEEMGRAS (wvl. -GARS, -uers, uitgespr. -gas, -ges.

zie Rs), o. Dravelte. broiniis inolUs\^.

PEEMHOOP, m. Een hoop van uitgeroeidc pemen

PEEMONT, m., met sL-herpl. ee. Eene italiaausche

landstreek, fr. PiVmont. « Int landtschap van Peemondt.^

(C. Vrancx.)

— Afl. Peemontenaar, fr. Pietnontais. « Eenen Peemond-

tenaer quam dacr te peerde voorby. » (C. Vrancx.)

PEEMRAAK, PEEMRAKE.v.Zie peemtrekker.

PEEMS, bij Kil., zie pims.

PEEMTREKKER, m. Eene ijzeren hark, zeer kort

va)i steel, met zeven of acht tanden, om pemen uit den ak-

ker te roeien, en ze te samen met het andere onkruid op te

klutteren en in de zon te droogen te leggen ; anders ook

Peemraak geheeten.

PEER, PERE, v., met zware e. Muilpeer, kaakslag.

Iemand eene peer draaien, dat hij achter zijn hoold zoekt.

— Kleene hooi- of koornschelf die kegelvormig opgaat,

d. i. wijder van ondcr. Als het dreigt te regenea, en dat

het koorn nog niet droog genoeg is om geschelfd te worden,

draait men het in peren. — Vgl. mijt.

— Bij mulders. Een dik peervormig stuk ijzer, draaieude

in de biisse, en hebbende van onder eene spil die in den

sporrepot staat, en van boven eene nokke die in de rijue

grijpt. De pere is het dikste deel van den perestaf

.

— Xoeh appeh nock peren weten, zie onder APPEL.

—PEER, —PERE, z. A.ard-, Bloed-, Keuke(n)-,

Mahieu-, Musschc-, Sint Michiels-, Smijt-, Top-, Ver-

djuis-, Werp-, Wring-. Vgl. ook FLi;REPfeRE.

PEERAPPEL, m. Soort van winterappel, geelgrauw

van pelle, een wcinig langachtig en peervormig. Peer-



PEE PFF

.ijjpel-, raiiictlen en ruiscliaarJs zijn drie soorten van appels

die nicer of min aan elkander gelijken. De peerappel wordt

(ink IViing en Kaneeling gcnaamd. — Zie paring.

PEERBLOED, PEREBLOED, o. Het donkerrood
: opici'.ii^ zap van ge jraden peren in eenen schotel.

PEERBOOM, m. Zie pereboom.

-PEERCKEL, PERCKEL, bij Kil., zie perkel.

PEERD, ni. Suijbank om stroo te snijden, fr. hachc-

paille; of ook om tabak te snijden, fr. coupe-tabac.

— Bij schoeniakers, zie xeep.

— Bij zoelckoekbakkers, zie BR.\.\K en BERljnEN.

— De kam van een snarenspeeltuig, fr. chevaUt dc violon.

— Het scherp kapvormig bovendeel van eenen mum.
Eenen niuur rond eenen lochting afmetsen met een peerd,

in plaats van met eenen veurst. Scherpe spijlen vestigen in

hot peerd van eenen muur, opdat er de jongens niet over

kruipen.

— Bij schaliedekkers. Houten stoei die met een haak op

liet dak gevestigd wordt, fr. troquet.

— Bij melsers. Soort van stapeel waarop de melser-

dienaar zijn moortelbak slelt om hem te ^"ullen, en dan

gcn.akkelijk op den schouder op te nemen.

— Een kloek winkelhaakvormig raam dat met een haak

langs den muur gevestigd wordt, in uitspringende richting

gelijk eene console, en dient om een planken vloer te dragen

waar dc metsers en tinimerlieden op werken. Eene stellagie

op peerden. De metsers in stad maken dikwijls hunne

stellagie op peerden, in plaals van op staandeis.

— Bij wevers. De peerden van een weefgetouw zijn

hciuien riggels die met het een einde vaslliggen onderaan de

tramen, en met het ander einde verbonden zijn aan de

koorden die de geterten aan den weefkam hechten. De
peerden zijn niet te verwarren met de sprenleh ; zij liggen

• ler de sprenkels en dienen om de onr^elmatigheid te

•rkomen die de losse beweging van de geterten aan de

werkmg van den weefkam zou geven.

— Het woord peerd, in samenstelling met een naamw.,

<lient gemeenlijk om lets builengewoon groots, of lets onge-

inds aan te duiden, b. v. peerdedronken, peerdegedacht,

rdckoorls, enz.

— Zooveel lijden ah een peerd met een greet, zie GAREEL.
— Ats een ezet een peerd bedifgt is hy van geen duix'els

itielti/t, zie BRErELUJK.

— Noil peerd.' Zie Hou!
— De peerden ztieschen, zie VLIESCHEX.
—

• De peerden wei'en, zie ^VE\'EN.

— PEERD I'sensu diversoj, z. Driewiel-, Gars-, Gersr,

I r ind-, Hommel-, Hout-, IJs-, Kasraarei-, Kets-, Ketse-,

i;ke- Leisel-, Mokke-, Moord-, Roe-, Roede-, Schroo-,

~ iirood-, Snij-, Tabak-, Toebak-, *Toch-, Tog-, Tweewiel-,

ilct-. \'ierwiel-, \Verk-, Wiel-.

PEERDEBIES, v. Soort van harde bies, ook Steen-

~ tj'heeten, juneus glaticus Ehrhart, fr. jonc desjar-

PEERDEBOBR, m. Ijndbouwer die weikpecrden

licefl, in tegenoverstelling van den koeibocr, die gecne

peerden hecft.

PEERDEBOEVER (wfl. -bouver, zie ori, m.

Pecrileknecht op eene hofstede. De peerdeboevers ploej^en

het land, en rijJen met den wagen.

— li-. ..»i.\. , I / ./tvi'--. V
'-

< • /; i^ 'ie iKiam van een

vogeltje, 0'~>k perrd<ru'ai-hti'rh-i n gehceten, U. hoche-qtunte.

PEERr)EBOEVERSMAANSCHING(wv!.PEER-
l)EBOUVEK.sMAXEScanxG), m. Zoo heet de voile maan van

Octoljer, oindal eertijds de peerdeknechten, 's nachts bij het

schingen van die maan, de akkers van de naburige koei-

boeren plochten te eegden en gereed te leggen, ^vaar^oor

zij veel drinkgeld onlvongen.

PEERDEBOONiE, v. Soort van groote boon die

geplant wordt i:i den akkct tot voedsel van de beesten,

h./rz- gourgane, fii-e des champs,feverole.
— PEERDEBOONBI.OEM (wvl. -BLOMME), v., ix./arine de

feves goi/rganes,

PEERDEDAG, m. Dag van zwaren en lastigen arbeid.

Morgcn is het een jieerdedag voor mij, is mijn peerdedag.

Ik hel> verleden week drie peerdcdagen gehad.

PEERDEDISTEL, m. Soort van kloeke hoogstam-

mige distel met g'oote bladeren en harde stekels, cirsium

lanieolatiiin L. — ^'gI. Koeidistel.

PEERDEDRANK, m. Medecinetlrank groot van

plas en onaangenaam van smaak. Hij heeft mij daar een

peerdcdrank gegeven ! Was dat een peerdedrank

!

PEERDEDRONKEN (wvl. -dronke), adj. Over-

dronken, uil der mate dronken. Hij w.is wel dronken, maar

. niet peerdedronken. t Ik heb zoo eenen gekend die alle

zondagen even goed pcerdedrcnke I'huis kwam. » (***)

PEERDEFEEST(E, v. Jaarmeikt voor de peerden,

(r./oire aiix clie^aji.x. Er zijn drie peerdefeesten 's jaars in

die stal. Den tweeden dijsend.-g van November is het

peerdefee>t. Naar de peerdefeest gaan. Een peerd koopen

of verkoopen op <le peerdefeeste.

PEERDEGEDACHT, o. Een ?eer dwaas, een onge-

rijmd gedacht, fr. itne idee solte, cxtiavagante, une pensee

d'e'lephant. Dat is eon peerdegedacht

!

PEERDEKOOL(E, v. Soort van hoogstammige en

bladerrijke bocrekool, hrassiea acephala, die gekweekt

wordt voor de stalbeesien. De peerdekoole draagt in de

oksels van de bladeren geene rqzetvormige uitspruitsels

gelijk de spruitkor.l (fr. clwu de BruxelUs),

PEERDEKOORTS, v. (wvl. -kortse, v., -kl'rts,

m.) Eene geweldigc koorts, U.fievre tres '•n'olente. Hij heeft

eene peerdekoorls.

PEERDEKOT, o. Zii- oksekot.

PEEADEKUTS, PEERDEKUTSER m. Peer-

denkooper, fr. maquignon, rcvendetir d^ ehcfatux.

Oft op Niye peerde-merckt

Peerde-kutser heeft bemerckt.

(P. Gheschier.)

PEERDELEUGEN, v. Eene overgroote logen.

Peerdel.;u.;e.'is vertellen, \Velk eene peerdeleugcn

!

PEERDEMAND(E, v. Eene ronde mande, onrtreut

eenen nictei hoiig, uil niwe wissen gevlochlen, met platten

bodem. Eene p^rdemande a-irdappeU

.

PEERDEMEESTER, m. Veearls, U.velerinaire.

PEERDEMOSSEL,— MUSSEL.m.Vijvcnnossel,
fr. aytodi^nte. Als "t water af is, ziet men snmwijlen peerde-

musscls in het slijk, waar zij in voorlkmipen en slrepen

maken. De zwemmer was zijnen voct gekwetst aan eenen

peerdemussel.
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PEERDENARBEID, m. Zware lastige arlieid. Hij

doet pecRlenarbeid, en wint niet geaoeg om zijti gezin le

spijzen. Dat is peerdenarbeid.

PEERDEPIJN (wvl. -PINE, zie IJ), v. Overgroote
pijn. Ik heb peerdepijn geleden. Feerdepijn in den bulk
gevoelen.

PEERDEREEZE, v. Een dwar.-hout op twee htij-

pers, nevens den ingang van eene herberg, en dienende om
er een peerd aan vast te biiiden, terwijl de ruiter in de lier-

berg rust en drinkt. Zie reeze.

PEERDEROLLE, V. B,j landb. Groote zware lolle

die op duimcD draait in een zwaar houttii raam dat bestaat

uit Iwee kanlstuklien, sckalteren genaamd, en uit dwars-
houten die schee'n heeten. De peerderoUe wordt over den
akker voortgetrokken door een peerd.

PEERDESPREUK, v. Een gezegde dat uitneenit

van dwaasheid of ongerijmdheid. Gij hebt daar eene peer-

despieuk gegeven (o/uitgegaan).

PEERDESTANDE, v. Hooge kuip die het drinken

bevat voor tie peerdei: op hial

.

PEERDESULKER,PEERDEZURKEL,v.Eene
groole plant die anders ook pareele en dokke heet.

— PEERDESULKEKSTAAL, m. De stabel of Stengel van

peerdesulker.

PEERDEVLADER, ni.Peerdeviller, fr. eqiiariss-'ur.

Zie VLADE.V.

PEERDEVOETJE, o. Een vogelken ook Champet-
ter en Schaaplierder genaamd; zie champetter.

PEERDEVRAAG, v. Eene vraag te dwaas of le

onretlelijk oni beantwoord te worden. Dat is eene peerde-

vrage. Eene peerdeviage doen, fr. %me question saugrenue.

PEERDEWACHTERKEN, o. Een vogeltje, ook

Peerdeboevertje geheeten.

PEERDEWEEK, v. Eene week van zwaren en las-

tigen arbeid.

— Ook eene week van zes werkdagen zonder feestdag

daartiisschen.

— Kil. Peerdsweke, ploeghweke.

PEERDEWORTEL, m. Varieteit van pee of carotte

die grooter en minder goed is dan de roode hoveniers-

wortel. De peerdewortels zijn bleek en het bovenste deel,

dat uit den grond kijkt, is groenachtig : zij worden gekweekt

voor de stalbeesten . — Anders ook Koeiwortel genaamd.

PEERDEZURKEL, v. Zie peerdesulker.

PEERDHURSEL, PEERDHORSEL, m. Soort

van groote we^p die het maaksel en de kleuren heeft van den

fruitenier, niaar drie of vier maal meerder is. De peerdhur-

sels wonen dikwijls in uitijemolmde boomen . De peerd-

hursels knagen het zachte hout afvan oude boomen. Waneer
zij gestoord worden, zijn zij zeer gevaarlijk voor menschen
en dieren. De peerdhursel heet in 't U . guepe frelon, 1.

vespa crabro. — Kil. Peerdshorsel, I. crabro.

*PEERDICK, bij Fuchs, zie dokke.

PEERDIG, adj. Hengstig. Peerdige merrie. k.jnment
en chahiir.

PEERDOOG(E, v. Kluchtwoord om een vijtTrankstuk
aan te duiden.

— Het mv. peerdoogen wordt gebruikt voor cieren in
V hemdetje, spiegeleieren, fr. ceufs au ?itiroir, ceitfs sur le

plat.

, PEERDSCH, adj. Dat peerden toekomt, fr. decheval.
•> Hebde dan vergeten dien peirdschen arbeyd, die gy le

vooren moeste doen ? » (F. Vanden Werve.) Zie peerden-
.\rbeid.

— Hengstig, peerdig.

— Die wel kan te peerde rijden en met peerden omgaan.
Een peerdsche kerel. Peerdsch zijn.

*PEERDS-HORSEL, bij Kil., zie peerdhursel

PEERDSHOVE, v. Peerdshoeve, hoefblad, padane.
(r.pas d'linf. Er groeit daar veel peerdshoeve. « Neemt
een \\dinc\\-o\ peirde-hove. » (G. Simons.)

PEERDSVOET, m. Stompvoet, horrelvoet, fr. //;•</

bot. Peerdsvoeten hebben.

— lemand die peerdsvoeten heeft.

— PEERDSVOETTK, adj. Die peerdsvoeten heeft, stomp-
voetig. Hij i, peerdsvoette. — Zie -de.

'PEERDSWEKE, bij Kil., zie peerdeweek.

PEERGELEN,/t^i?/'^^/(/^, hebgepeergeld^ o.w., zware
(•(?. Zie pekgei.ex.

PEERGELWEG, m. Zie pergelweg.

PEERJAAR, o. Een jaar dat zeer vruchtbaar in peren

is, h". (innt'i- n\-hc rn poires.

PEERKA, PERKA, m., met den klemtoon op de

eerste greep Naam van de plant die in de wetenschap

hypericiiin heet, vooral hypericuin perforattim en hyperi-

cum tetrapterum ; ai ders ook Pereko.

PEERKOOL(E, v. Zie perekoole.

PEERLAAR, PEERLARE, PEERLERE, m.

Pereb )om, fr. poirier . « 1st dat men een taxken van eenen

peirlacr ent op eenen appelaer soo sijnder twee aerten ende

maer eenen boom, » (J. Polch.)

— .Vtl. Peerlaren, fr. de poirier. Peerlaren hout.

PEERLEMOEN, PERELMOEN, o. Parelmoer,

fr. nacre.

— PEERLEMOif.NEN, adj. Parelmoeren, fr. de nacre.

Peerlomoenen knopjes.

PEERLERE, m. Zie PEERLAAR,

PEERPOT, m. Zie PEREPOT,

PEERS (uitspr. pees, met zware ce, zie Rs), adj. Het-

zelfdc al» holl. Paars, violetkleurig

,

PEERSCHE, V. Zie persche.

PEERSTAF. m. Zie perest.\f.

PEERTSE, bij Kil. en anderen, zie PERTSE.

PEES, PEZE, V. Een snoer van samengedraaide of

aaneengevlochten draden. De pees van eenen boog, van

een wiel, van eenen draaitop. De pezen van eene seine,

namelijk de korkpees en de loodpees, fr, coulures.

— Bij wevers. Elk snoer van losse draden in eene ketting,

fr. porte'e. Als de ketting geschoren wordt, is de pees de

hoeveelheid draden die, in eens van de bobijnen afloopende,

te samen op de scheermolen gewonden worden. Als meo
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de ketting bonmt op het weefgetouw, liggen de pezen ge-

scheiden in den efFenaar.

— Dunne lange wortel van hondsgras, en dergelijke,

peem.

— Trekwortel van eenei boom dien men velt. De pezen

dienen om den boom in eene bepaalde richting te doen

alien.

— Depeze steken, den bijs steken, bout steken, weg-

ijlen. Hij stak de peze. Hij was de peze gesteken, tegen dal

ik toekwam.

— De peze beschi/'ten, schertsende gezeid voor Teleur

gesteld worden, b. v. van iemand die sterft, spijts het be-

trouwen dat hij had van te genezen, en spijts al de artse-

nijen en de kunst van den doktor. — Ook gez. van dingen

die slecht uitvallen. Die ondememing zal wel de peze,

beschijten. Gij hebt daar veel trouw in, als 't maar de peze

niel en beschijt.

—PEES, —PEZE, z. Kork-, Leuter-, Loter-, Lutter-,

Lood-, Loot-, Top-.

PEESJE-TREK, PEZETJE-TREK, o., klemt.op

trek. Bezondere maoier van den top (fr. toiipie) te doen

draaien, met hem in horizontale richtmg uit de hand te wer-

pen, en dan zonder schok de pees naar zich te trekken.

Peesj2-trek doen. Hij kent goed het pezetje-trek. \i&\. peesje-

trek is 't contrarie van 't kappen, dat met eenen schok ge-

schiedt in eene richdng van boven naar onder.

PEE-TAAL, V. Zie pe-t.\al.

PEETJE Iwvl. PETJE, zie kl.\nkverk.), o. Vkhv. van

Peet, Peter, doopvader. Pieter is zijn peetje. Hij is pee^e

van dit kind

.

— Oud peetje, cud mannetje. Hij is nog maar veertig

j.Tar en hij ziet er reeds lijk een oud peetje uit.

Xerghens woonen ouder Pitjens,

Xerghens siet ghy ouder Jlitjens.

(P. Devynck.)

— PEETJE-LAP (wvl. PETJE-L.\P, zie KLANKVERK.), m.

Iemand die, bij den doop van een kind, de plaats vervangt

van dezen die eigentlijk de peter is, maar om zekere redens

in persoon niet kan tegenwoordig zijn. r ij is geen peter

geweest, maar alleenlijk peetje-lap. — Mtu zegt ook Lapje-

peter.

— X. Despars bezigt Lapken in dergelijken zin, spre-

kende van Philips van Frankrijk (1328) : « Dat zy hem niet

en hielden dan voor eenen coninck by faveure ghemaect

ende ghecozen, ofte zo men ghemeeneUck zegt, voor eenen

coninck Lapkin, ghemerct dat trechte hoir in Inghelant

was. *

—PEEUWE, z. Ridse-, Rilse-.

PEEUWEN (wvl. pee«'EN), peeuwJ-.; lu-b gepeeuwd,

n. w. Kijvon, t'.visten.

—PEEUWEN, z. RiJse-, Ritse-, Rutse-.

—PEEUWER, z. Ree-, Ridse-, Ritse-, Rutse-.

PEGEL (wvl. pekel, even als men ook krekel en

trakel zc^i vi>or kregel en tragelj, m. Bepaalde maat,

peil. Twee borreltjes is mijn pekel. Ik ben aan mijnen

pegel.

— Peil en pegel, zie PEIL.

PEGELAAR (wvl. ook pekel.\jie), m. Die veel pegelt,

die te spaarzar.m en te n.au\vkeurig alles meet en weegt,

rekent en telt, schikt en bedeelt. Die winkelier i.-; een pege-

laar. Een pegelaar is altijl hekommerd dat hj ieLs te veel

zou geven of te weinig ontvangen. De vrouw vindt er in dat

haar man zoo een pegelaar is. Ik handel niet geern met
pegelaars. « Sy weten wel dat hun Godt raeer Z.1I geven als

sy souden konnen v, enschen, en daerom maeken sy geenen

koop met hem; sy weten wel dat Godt geenen pegelaer en

is, en daerom en wil'en sy hem ook niet pegelen. » (E. Van-
den Wen-e.

PEGELACHTIG (wvl. ook pekelachtig), adj.

Spaarzaam en nauwkeurig. Die huisvrouw is profijtig en

pegelachlig. Het is geeae ondeugd van pegelachtig te zijn,

als men het maar niet te veel en is,

PEGELBUSSE, v. Een houten of metalen koker

waarin men het vocht doet dat men pegelen (d. i. wegen)

wil bij middel van een zeker werktuig of weger dien men er

in dnrapelt. De zeepzieders en de zoutzieders bezigen de

pegelbusse, als zij de zwaarte van de loog of van het pekel

willen kennen, de eerste met den zuurweger ("f r. pese-acide),

de andere met den pekelweger (fr. pese-sel).

PEGELEN, pegelde, gepegeld, b. w. De inhouds-

grootte meten van een vat, h.Jauger. Eene ton pegelen.

— Het eten pegelen, de spijs spaarzaam bedeelen en, of

't ware, meten en wegen . In dat huis is alles gepegeld (men

leeft er zuinig). De kindereu lijden daar nooit honger; want,

is hun het vleesch.wat gepegeld, zij hebben brood en groen-

sel zooveel het hun lust.

— Ook van andere dingen. Die moeder pegelt het drink-

geld dat zij aan hare zonen geeft. Die winkelier zal het wel

pegelen dat gij geen overschot van maat of gewichte zult

hebben.

Neemt Christas leven tot eenen spegele;

Naer Gods geboden elc zijn -wetck pegeU

.

(A. Biins),

— Iemand pegelen, iemand op nauwe maat stellen van

voedsel, drinkgeld, enz., hem maar juist geven hetgeen men

raoet, eerder gierig dan mild zijn met hem. De kinderen

worden daar gepegeld aan tafel. Zij pegelt te straf hare dienst-

boden : niemand woont er geern. « Des werkendaegs raisse

te hooren, dat schynt te veel ; sondags, seggen sy, een mis-

ken met haeste, dat is al genoeg : en soo wilt men Godt

pegelen. » (F. V;inden Werre.)

Met iemand pegelen,. vrekachtig met hem te werke

gaan, zoeken om juist maar te geven wat men volstrekt

moet, of ora absoluit alles te krijgen waar men recht toe

heeft, vooral in omstandigheden dat men zou moeten mild

en edelmoedig zijn. Het is niet schoon voor dien rijken heer

van zoo te pegelen met eenen armen schuldenaar (d. i. van

aan te dringen dat hij betale tot het laatste centiemken). Het

is niet goed voor eenen winkelier van te veel te pegelen met

zijne kalanten. « Wie stelde gij eenen pegel en met ivie

pegelde het meest als met Godt, en wanneer heeft u Godt

gepegelt?!' (F. Vanden \Ver\'e.)

— Wordt dikwijls gebniikt zonder legiem. Te veel

pegelen is \Tekachtig. Men gaat noode naar winkels waar

men te veel pegelt. • En pegelt niet; raaer doet vry meer

als uwe strenge pligt vereyscht. • (F. Vanden Werve.)

— Men zegt ook Pekelen

.

—PEGELEN, z. Af-.

PEGELROEDE, v. Roede om te pegelen, om den

inhoud van een vat, enz. af te meten, b.Jtiuge.
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PEI, o. Hetzelfde als Peil, laak, fr. t<iche. Zijn pei

hebben (zijne taak of voorgeschreven werk afhebben, vol-

trokken heblien). Vandaag moet ik maar een halfpai werken.

— T>\1 peiis samengetrokken mt peeg; Avaarvan pegel,

dat wederom tot pal verkort is. Te Brugge zegt men pee

met zachtl. ee : is dit du voor pei, ofwel is 't eeoeenkele

we^latingvan de eindletter ^, even als men ook la, bolUtra

en va zegt voor laag, holhtraag, vaag?

PEIE, V. Poeiweeg, pooiweeg.

— Alsr. VI. Idi-t. Pui, V. Deleivand, dennewand, denne-

weerd, leege houten scheidsmuur tusschen den dersclivloer

en den tas in eene schuur.

— Er zijn plaatsen waar men den naam van peie geeft

.;. de winclwccr, ir. pai avent.

PEIEN, b. en o. w. Betalen, fr. payer. Gij zult moeten

eindigen met te peien. Maak u maar geread cm te peien.

Hij heeft daar zoo een sorameken gepeid van tien duizend

frank. — Kil. Vw^^, solvere ; en / rear^. Voor dit iaatsle

zeggen wij paaien.

VSiYE^H ,
peide za peide^e, gepeid. b. en o. w. Hetzelfde

als peizeii, peinzen, h.penser. Ik peie dat hij koraen zal. Wij

peiden daar niet op. Pei-je (peist gij, fr. croyezmoi). Het is

waar, pei-je. Ik zal het doen, pei-je. — Dit werkwoord

hoort men maar in eenige gewesten, b. v. rond Kortrijk.

PEIKAART(E, v. Hetzelfde als Peilkaart(e, een be-

zonder stukje papier gemeenlijk bestempeld, dat de kin-

deren in de werkschool ontvangen o n tflt bewijssluk te

dienen bij hunne ouders dat zij hunne taak neerstig afge-

wrocht hebben. Die leuzig is op school krijgt geene peikaart.

Die meest peikaarten ontvangt in het jaar, krijgt eene

schoone belooning. Het speldewerkmeisje werd van zijne

ouders berispt als het 's avonds thuis kwam zonder pei-

kaarte. Kind, waar is uw peikaartje dan ? — Zie pei.

PEIL, o. Samengetrokken uit Pegel, maat.

Ghy met u soutteloozen kout

Verr uyt het peyl der reden gaet.

(P. Devynck.)

— Taak, voorgeschreven werli, anders ook Pei en Scheer-

werk genaamd, fr. tdche, bij Kil. Peyl, 1. pemum. Zijn

peil hebben 0/afhebben (zijne laak afgewerkt hebben). Als

de kinders hun peil hebben, dan mogen zij spelen. Met zijn

peil gedaan krijgen. Luiaards krijgen nooit hun peil. Een
deugfdza.am mensch iracht zooveel goed te doen als moge-

lijk, en hij rekent nooit dat hij zijn peil heeft. « Jlijn dae-

ghelijcx peyl en bedriji. »
(J. de Harduyu). « Haer eyghcn

peyl volbringhende, ende haer gheslaect werck voldoende. »

(M. I-ambrecht.)

Laestmael was ick moe van blocken

En ick had' myn/iy/ghedaen. (L. Vossius.)

— lemand op peil stellen of zetten, ieinand z^n peil

stellen oi zetten, hem zijne taak voorschrijven, fr. ltd pres-

crire sa tache, sa besogtie. Die jongen zou niets doen,

wierde hij niet op peil gezet. « Daer span hy en haspelde,

ende deylde elk haer peyl en werck. » (J. David, s. j.)

Te leven na de wet

U van den grooten Godt voor eeiiwigh peyl geset.

(P. Devynck.)— Peil en pegel, tautol.

Want t' voorbeeldt van dit kiadt (Jesus), is yder's peil

en pegel.

(G. De Dous.)

Doch is'et evenwel een vast gestelde regel.

En voor een gierig hert 'een vaste^«'^ enpegel

Dat, cnz. (Id.)

PEILEN, peiUe, gepeild, b. w. Op peil zetten, de taak

_ voorschrijven. Kinders moeten gepeild worden, of zij doen

niets. Die werkman is neerstig, maar hij wil niet gepeild

zijn.

— De woordea peil, peilen spreken bij 't volk juisl lijk

pil, pillen. Zie daarover bij EI.

PEILTIJD (wvl. -TIID, zie IJ), m. Ledige lijd dieii

men heeft na zijne voorgeschrevene taak afgewerkt te heb-

ben. De kinders spelen in hunnen peiltijd. Hij heeft gisteren

geeneu peiltijd gehad (hij heeft altijd voort moeten werken

om zijne taak af).

— De tijd of uur van den dag dat de w^erklieden gewoon- ,

lijk hunnen arbeid staken. Moed, jongens, het is bijkans

peiltijd. Xaar den peiltijd verlangea. In den winter is het

's avonds vroeger peiltijd dan in den zomer. De kick luidt,

het is peiltijd. Nooit is hij ledig; in den peiltijd zelfs west

hij nog altijd lets te verrichten.

PEISACHTIG, adj. Peinsachtig, ix.pensif. « Hij ging

met zijn hoofd neerewa-ards en hij \^3s, peisachtiger 3\% naar

gewendte. - (K. Callebert.)

PEISHOEK(wvl. HOUR, zie ou), ni. Een hoek waar

men zit te peizen of na te denken. In den peishoek zitten, of
in den peishoek kijken, fr. rcflechir. Hij kijkt in den peis-

hoek hoe hij die zaak zal bezeilen

.

PEISTEREN, peisterde, gepeisterd, b. en o. w. Eig.

Grazen, weiden, fr, paitre, pdturer, van 1. pascere, bij

YJA. pesteren en peysteren. Het vee peistert in de bilken.

« Soo oock nieniant gheoorloft en is te wachten ende laten

peisteren sijn schapen, coeyen, calveren, zwijnen, peerden,

ofte andere beesten op strate, groot ende cleen, breeder noch

anders dan jeghens sijn landen die hy ghebniyckt. » (Cost. v.

Berghen S. Wmocx.) « Den Meester, Pachter olte ander

en sal sijne beesten niet moghen izndeTi peysteren op 't land,

dan 24 uren naer dat alle de schooven ende bundels inde

schuere ghevoert ende ghebrocht sijn, op dat d'arrae lieden

hunnen noodtdr\ift te bet vinden ende moghen halen. -

(Ordonnantien van Eecloo, 43.)

— Hoeden, wachten, laten grazen, fr, menerpaitre. Eene

koe peisteren (dezelve bij den band of zonder band langs de

graskanten laten weiden). Ik voni den ouden man die zyn

koetje peisterde langs den gracht van de baan. Josephs

broeders peisterden hunne kudden.

— Ook van menschen, Voedsel ne nen, eten binnen of

buiten huize. Als ik binnentrad, zaten allea aan tafel bezig •

met peisteren. Langs de baan peisteren in eene herberg. Het

werkvolk op den akker staakte zijnen arbeid en ging in

eene ronde neerzitten om te peisteren. Wat heeft men u

daar te peisteren gegeven ? « Treckende dweers duer de stede

zonder of te beetene, ende ooc te peystcretie. » (Kr. v. Br.)

— b. w. « Verdwaedlt, verheijstert, peifstert mij in u

taveerae. » (A. Biins,)

— De Hollanders zeggan Pleisteren, dat bij ons in dien

zin niet gekend is.

—PEISTEREN, z. Af-, Uit-.

PEISTERINGE, V. Het peisteren.

— Ook het voedsel dat men neemt. Is er nog peistering
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i in (Icii knapzal; - Eeiiige peisteving ir cdeilragen als men op

I rdzegaat.

PEISTERKOE, ^•., \kUv. />eisti-/-i-oef/,: Eene Itoe l)ij

mcnschcn <lie, gecn eigeu land in gebniik hebbende, dezelvc

docn grazen langs opcnbare straten en wegen. De man

heeft '.ijn peistcrlcoctje nioeten verU-oopen hij 't nadcrcn van

den winter.

— Eene koe die op stal met bezonder voedsel wel ge-

>pezen wordt opdat zi] vet worde om verlcocht en j^eslaclit

te worden. Hij lieefi twee peisterkoeien op stal.

PEISTERTIJD Iwvl. -Tiin, zie ui, ni. De lijd dat

men zich met voedsel verkwikt. Hct is haast peistertijd.

Wacht van diinUen tot den peistertijd.

PEISTERZAK, m. Knapzak, meuzel, een zak waaiin

men voedsel mededraagt voor mcnsclien of diercn. De peis-

terzak van een schoolkind, van eenen werkman, van eenen

reizlger. Een peisterzak met brood of met haver voor bet

pecrd.

PEIZEN, />f/s,fe, gepeisd, b. en o. \v. Allijd gcbruikt

I in de plaats van Peinzen, nadenken, fr. penser, re'/Jec/u'r.

r Op de dood, op eene waarheid peizen. Kunt gij raden wat

I
ik peis, wat ik gepcisd heb ?

(' — Peizende bereiden of maken. Hij was bezig met een

sermoen tc peizen . Die redevoering is wel gepeisd.

— Vermoeden, fr. se doitter de. Ik peisde 't wel, fr. ]e

in'cn doiitah bicit. Ik heb 't iiooit gepeisd dat hij zoo icts

zou gedurfd hebben.

— Zich inbeelden, fr. s'imaginer. Peis eens dat ^e

koning zijt. Men peist van alles in zulke omstandigheden.

—PEIZEN, z. Over-, Rond-, Uit-.

PEIZER, m. Een diepzinnig mensch, fr. ii-'vc-ur, pen-
s,ii/-. Hij heeft altijd zoo een peizergeweest.

PEK, m. Pik, fr. coicp de bee. Die hen mag bij de

andere niet gaan, of zij krijgt eenen pek.

— Fig. Bitsig woord. lemand eenen pek geven. Eenen
pek krijgen

.

— Dit woord is, in de spreektaal, geheel verschillig van

Pijk, pick, wrok, fr. pique, rancune.

PEK, o. Hetzelfde als het hoU. Pd;, U. poi\.

—PEK, z. Pietje-.

PEKBOL(LE, V. Een bal pek, fr. une houle de poix.

De i^midsmid vestigt op eene pekbol het zilverwerk dat hij

drijvcn wll.

PEKBROEK (wvl. PEKBROUK, zie ou), v. en m.
lem.anil die niet weet van henengaau. Hij is zoo eene pek-

broek.

PEKDUIVEL, m. Zie pikduivel.

PEKEL, m. Zie pegel, peil.

PEKEL. m. Bij kopergieters. Afgebruikt sterkwater

d.i( weinig meer dient om te bitteren.

— Oiide pekel, bij zoutzieders, anders Moere geuaamd
;

zi.- aid.

PEKELBAK, m. Bij zoutzieders. Groote vvijdestandc

w aarin het gesmolten klipzout uit den smeltbak langs eene
kraan neervloeit, om van daar in de panne overgepompt te

worden.

PEKELAAR, m. Zie pegelaar.

PEKELEN, b w. Zie pegelkn.

PEKELEN,/cfe/(/c, gepekeld, b. w. Bij kopergieters.

Vcrvuil I knperwerk in den pekel steken om het te zuivc-

reii. Een kopcren kandclaar pekelen en dan schuren met
Zand en bier.

—PEKELEN, z. Over-.

PEKHAAK, m. Zie pikha.\k.

PEKHOOP, m. Zie pikhoop.

PEKKE. V. Werktuig om het koorn af tc hoiiwen,

fr. sapc. Zie PIKKE.

— Giai>! gi'li/'k eene pekkr, zoo dii I ah eene pekke, diiidt

eenen hoogen graad van gramschap aan . — Het fr. pecqnc
bel. een zot grillig wijf.

PEKKEDUL, adj. Pekkegram. Zij was pekkediil.

PEKKEGRAM, adj. Zeer gram, in gioote gramschap.

Zie PEKKE.

PEKKEL, ni. Kootje, beentje waarmee de kinderen

spelen, fr. osselcr, in de woordenb. Bikkel.

— Hard lijk een pekkel, zeer hard. Dat fruit is niet rijp :

't is zoo hard als een pekkel

.

— Been, h.jambe. Lange jjekkels hebben. Hij zit altijd

met zijn pekkels oyer den lieerd. ^(eI de pekkels omhoog
liggen.

— Stijper van tafels, stoelen, enz, Er is een pekkel ge-

broken van di>,n stoel. Steek een blokje hout onder dezen

pekkel van de tafet om ze vast en recht te zetten. — Zie

BEDSTIJPER.

— Eenen pekkel draaien, eenen groven misslag begaan

tegen de taal, in het spreken, schrijven cfi zingen, fr. fairc

nn eitir.

—PEKKEL, z. Achter-, Drie-.

PEKKELBEENEN, pekkelbeende, heb gepekkcl-

beend, o. w. Met kleene en rasse stappen g;ia3. Wordt
mecst gezeid van kinderen. Hij pekkelbeende er na;irtoe.

De vader stapte langzaam voort, en zijn zoontje pekkel-

beende er achter.

— Men zegt oolc enkel Pekkelen. De melkczel pekkelt

iederen uchtend naar de stad, al knikkebeenende onder den

last. Hij zal geweldig moeten pekkelen om bij tijd aan te

komen.

PEKKELEN, o. w. Zie pekkelbeenen.
— All. Pekkel.iar, Pekkeling, Gepekkel.

—PEKKELEN, z. Aan-, Af-, Voort-, Weg-. Zie

00k — PIKKEI.EN.

PEKKELEN, pckkelde, heb gcpckkeld,o. w. Een kin-

derspcl d.it bij Well. BIkkelen heet, fr. jouer aiix osselets.

PEKKELING, PEKKERLING,m. Zie PIKKEUNG.

PEKKEN, pekte, gepekt, h. en o. w. Hetzelfde als

hull. I'llcken in den zin van fr. becqueter, met den bek

stooten en bijtcn. Die vogels in de kooi pekken malkander

en komen niet overecn. De musschen pekken in de krieken.

De afgevallen appels worden van de hoenders gepekt. De
vogels pekken het graan uit de auwen.
— In Holl, zegt men : de mug heeft mi/ gepikt (ge-

beten, fr. pique), en in Braband : zout pikt in dewonden,
de netels pikken, de sleek van eene bie pikt, enz. :al uitdruk-

kingen die wij niet kennen.



PEL ^ 730 — PEL

— Fig. lemand eenen p.^k, d. i. een bitsig woorJ geven.

— Wegnemen, slelen, fr. derobcr, voter. Hij pekt al dat

hij krijgt. lemands beurs of zakuurvv ,rk pekken. — Hoe-

\vel wij 00k pakken bezigen in den zin van steUn, is dit

pekken Z( )Oveel als pikken, fr. becqiieter.

— Zie I'tKKEN, fr. sapir.

PEKKEN, pekie, gepekt, b. w. Pikken, met pek be-

strijken, fr. poisser. De sclioemaker pekt het spinaal.

—-o, w. met hebben. Ergens blijvan zitten, niet weten

van henen^aan, plakken. L?t op dat gj weer ni^it blijft

pekken. Hij pekt daar altij i titdiep in den avond.

— Afl. Pekker (iemand die niet weet van henengaani.

Hij is zoo een pekker. Oolc voor S-'.ioepekker.

—PEKKEN, z. Af-, Hersen-, Op-. Zie —pikken.

—PEKKER, z. Elze-, Ooge-, Schoe-. Zie —pikker.

PEKKOEK fwvl. PEKKOUKE, zie ou), m. Kalissen-

brood, drop, ingedikt zoethoulsap, {x. jus de reglisse.

PEL, V. Zie PELLE.

PELAAN, m., met den klemtoon op laan. Een boom,

anders Plane geiieeten, fr. platane.

PELDER, m. Baarkleed, in oud fr. paile, nu poele.

De zwartc pelder. De witte pelder wordt ook Maagdepelder

gebeeteo. Een panen pelder. De hoeken van den pelder

houden.

Up myn vat ghebreict dan noch een peldere.

(Ed. De Dene.)

Alle die begraven zyn zornler petders.

,Id.|

't Werd gedurig hier te klinken

Nu voor Pelder dan voor Baer.

(Vaelande.)

— Algemeen gebruikt. Kil. heeft Pelle, barekleed. Men
vindt bet woord ook in breedere beteekenis : « Ter voor-

seyde poorte was ghespreed eenen gouden pelder, ende een

gouden cussen daer up, ende daer op ligghende een gouden

cruce. > (K. v. Br.)

—PELDER, z. Maagde-. Vgl. ook —peeluer.

PELDERIJN, o. Zie PILORIJN.

PELDJE, V. Zie palie

PELE, V. Zie peel en de comp. aid.

VE.\SS.\!i, peeide, gepeeld, b. w. De peel afdoen. Ge-

kookte aardappels pelen. Boekweit pelen. De oogen pelen

(zie PEl,LEi\').»Niemaadt envermach inde busschen eenighe

plantsoenen tc peelen, te hauwen ofte snyden eenighe deck-

roeden, bjiul-toeden, wissen, bessemstocken. » (Cost. v.

Veurne.

)

— Bij huidevetters. Het haar van den huid afschaven en

de nerf kaal maken, anders ook Blooten gezeid, ir. peUr.

—PELEN, z. Af-.

PELJE, V. (de/ uilgesproken lijk het fr. je). Hetzelfde

als Palie, ft. paillc. De peljen (uitgedorschen z.aadhulsels}

van koolzaad. Op peljen slapen. Dat kind heeft veel peljen

[schilfers)m zijn hoofd, in zijn haar.

PELLE, PEL, v. Hetzelfde als Peel, pele, velachtig

of vliesachtig omkleedsel van peren, pruimen, aard-appels,

en/C.; v^n k.Tiic:i; vaagramen zi>.l; va.i vLissteiigels e.i

and.-re planten; eiiz.

— De rictle verschilt van de schelle (schil) : de peile is

maar enkel het omkleedsel, hetzij dit aan de vrucht nog vast

, is, hetzij het er van afgedaan is; maar Ap. schelle is het om-
kleedsel dat van de vrucht afgedaan is en dat wel met een
mcs zoodanig dat er een deelken van de vrucht aan vast-

kleeft : b. v. de pelle van eenen aardappel is het vlies dat

hem bekleedt, en dat men met tie vingers gemakkelijk af-

plukt als hij uieuwgegroeid of gekookt is; maar de schelle

van eenen aardappel is het bekleedsel dat men er van

afschroodt met een mes eer men hem kookt; At: pelle \%\isX

w.rk der natuur, en altijd even dun ; maar de schelle is het

werli van den mensch en kan duu of dik zijn, volgens dat

men ze afschroodt. — Hetzelfde verschil bestaat tusschen

de werkw. pellen en schcUen : men pelt eene perzik, men
schelt ee e peer.

— DepelU van hout is de scliors, fr. ccorce; (maar de
pelle van de schors is het buitenste velleken dat de schors

bedekt, fr. epiderme). De koeien wrijven somlijds de jonge
pelle van eenen boom af. Met de pellen van wilgenhout

maken dejongens schuifelingen. De pelle van detakken af-

bijteu, afknagen, afscheuren. Een boom met witte, bruine,

zwarte pelle. Gladde, ruwe pelle.

— Depelle van een ei'is de kalkachtige schaal; doch het

kan ook het vlies zijn dat onder de schaal het ei onikleedt,

nanielijk als de schaal er af is.

— Pelle op de ooge, vlies op het oog, fr. tale sur l'a:d\

— ook de Staar, fr. cataracte.

— Pellen en vellen, vliezen en pelsen. Dat vieesch is niet

lekker : 't zijn al pellen en vellen.

—PELLE, zie —peel.

*PELLE, bij Kil., zie pelder.

PELLEN, pelde, gepeld, b. w. De pel afdoen. Ge-

kookte aardappels pellen (kazakken). De kernen van noten

pellen. Eenen boom, eenen tak pellen. Een ei pellen (uit de

schaal doen). De oogen pellen, fr. oter la tale, la cataracte.

— Fig. Met iemand een eitje pellen, te pellen liebhen,

met hem over eene zaak handelen, over lets te spreken

hebben, bezonderlijk met eenen tegenstrever.

— lemands tonge pellen, ienuad uithoaren, fr. tircr les

vers dti nez a gjtelqtt*itn.

— De kaarte pellen, bij kaartspelers. Het bovenste kaart-

blad afnemen van den dos of doodboek.

— 0. w. Zijne pelle ailaten. Oude aaidappels pellen niet,

tenzij gekookt. Het hout pelt gemakkehjk .als het begint

uit te loopen.

— Men zegt ook Pelen.

—PELLEN, z. Af-, Uit-.

*PELLEN, bij Kil., zie PILLEN.

PELLERIJN, PELLORIJN, PELORIJN, o.

Zie pir.oKijN.

*PELORIZEEREN, b. w. Zie onder PILORIJN.

PELS, PELSE, v., mv. /i</jc«. Vlies of vel, bez. als

het afhangtof afgescheurd is. Geef die pelse aan den hond.

De soep lag vol pelsen van vieesch. De heelmeester sneed

de pelsen af van de wonde. Pelsen van gekookte melk.

— Gescheurde of versleten lap, berliere, shins, (lender.

Zijn kleed hangt in slunsen en pelsen. Het zijn al pelsen

en drendels.
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— Gotncen ^TOuwspcr30op, slons. Eene pelse van een

vrouwmensch.

— ^^oerassige grond. Zie PlLSE.

— Wordt hier of daar 00k nn- gebruikt voor Pelje,

palie, uilgedarschen zaadhulscl van koolzaad, raaploof, en^.

K3olzaa(1polsen, fr. balli'S i/e colza.

—PELS(E, z. Koolzaadpelsen.

PELSACHTIG, adj. Zie pii.sachtig.

PELSEKLEED, o. Zoo heet in S. Jans Hospitaal le

Brugge liet overkleed dal do n^nnjn 's nachts boven haar

andere kleedij dragon oin de zieken te waken.

PELSEPLAGER, m. lemand die geerji een ander

kwelt, plaaggeest, plaagduivel. Die pelseplager verveell mij.

Hij is zoo een pelsepl.ager

!

PELSIG, adj. Zie PiLSia.

PELTIER, m., met de stemrust op tier. Pelsmaker,

bontwerker, (r. foitrreiir, pelUtier. %¥i.\<ierrm.\ie'c^, moffel-

makers. peitiei's. » (Wet van een recht van Patente voor

het vyfde jaer van de Fransche Republyke.)

PEME, V. Zie PEEM.

PKME,LEii, pemelde, /ie» gv/icme/if, o. \v. Peuzelcn,

fr. t'p!'int/ifr, pirnocher. Aan een beenije pemelen (er de

vleeschvezeltjes van afplukken).

— Pnitswerk verrichten, peuteren. Wat pemelt hij daar

weerom? Die werkman heeft geenen schuif : het is al

pemelen.

— Afl. Pemelaar, Pemeling, Gepemel.

PEMIE, v., mv. petnii'n. Hetzelfde als Peem, fr.

chicndcnt. — Zie onder CIEZE.

PEN, PENNE, v. Wordtgez. niet aleen voor Schrijf-

pen, h. plume (d'oi£ o'-i metalliqiic) ; maar ook voor de

stift waarmede men teekent, tr. crayon, of waarmede men

cijfert op de lei, fr. louche; zie potloodpen, teekenpen

en cijferpen. Dus mag men ook Graveerpen zeggen voor

fr. burin, poin^on.

— De pennevocren,z\e\O^KR'S.

—PEN. —PENNE, z. Cijfer-, Pluim-, Potlood-,

Teeken-, \'leCr-.

PENANTE, V. Hetzelfde als Penant, m., dat in de

woordb. 5taat, fr. trumeau. Men zegt ook Pijnant, Pinant

en Parpijn.

PENDER, m. Zie pa.vnder en de comp. aid

.

PENE, PENNE, v. Eig. hetzelfde als Penech, dat

was gL-mecniijk het tiende deel van eenen penning of

denier, en somwijlen een penning of denier zelve. « XXX
penninge die elc was werd x peneghe clene. » (Maerlant.)

« Betaelt ten zclven jaergh. xiii aerme lien elc een pene om
tofferne. » (Dischrekening van Iseghem 1531.)

— Wordt dikwijls bij verkorting gebraikt voor Penewa-

rijwinkel, d. i. een winkel waar men aardappelen en hout

in 't kleine verkoopt (voor eenen penning of zoo iets). Er
zijn penen waar men niet aleen aardappelen en hout ver-

koopt, maar ook nog andere warcn van alledaagscli

gebn.iik, alskaffie, suiker, zoiit, droogvisch, jotjes en keel-

tjes, kloefen, enz. De pene verschiltvan eenen kniideniers-

winkel hierin dat een kruidenierswinkel geen hout noch

aardappels verkoopt, en dat hij vele waren heeft die om
huDne kostelijkheid of zeidzaam gebruik in de pene niet te

vindeu zijn. lu de steden -zijn er kruidenierswinkels en

penen; te lande zijn het meestal penen. Eeoekleene pcnc.

Eene groote pene. Naar de pene gaan cm een bos hout,

om twee kilos aardappels.

PENEKEERS, PENNEKEERS(uitspr. -khse.vM

Rs), V. Penningkeers, eig. eene kevrs van eenen penning

weerde; i;i 't gebruik Giwijde keers, fr. cierge be'nit. De
pennekejrs ontslel«n als het dondert. De landbouwer, eer

hij zaait, bidl over zijn zaad, en zegent het met wijwater,

en laat ir eenige <lrnppelen van de brandende pennekeers

in vallen. Eenen stcrvende uitlichlen met de pennekeers.

— In de Lamentatie van Zegher van Male, uitgegeven

doorde Societe (TEmulation, staat er bl. 72, den vicrden

regel van onder : « penninck ende kersi^. » Moet dat niet

penninckkerse zijn ?

— « Weet gij waarom de gewijde keerse te Veume dik-

wijls genoemd worJtde Pcnningkeersef Over eenige jaren

van hier was het daar 't gebruik van eenen penning, alsdan

een stuk met een kruis erop, te steken in de gewijde keerse

vooralcer ze in de handen van den stcrvende gegeven wierd.

Na de dood wierd dat stuk .aan de armen gegeven. Die

penning was somwijlen een stuk koperraunte, zilver ofte

goud. Hetgene vooral vereischt wierd was dat het munle

was met een kniis erop. Daar zijn te Veume nog menschen

die dat gebrnik in zwang geweten hebben en die dikwijls

een zilveren kroonstuk vim Maria Theresia, in de gewijde

keerse hebben weten steken. Zou dat geen ovcrbljfsel zijn

van het zoo gemeen gebruik van de oude Germanen en van

onze heidensche voorvaders, die geld voor reispenning en

tot andere behoeften, in de doodkiste staken? » (R. d. H.,

VI, bl. 28.)

PENEU, PINEU, adj., met de stemrust op neu. Het-

zelfde als fr. ptnaud, waarbij Bescherelle deze bemerking

voegt ; £ Ce mot a succede a peneux qui s'est dit dans le

meme sens, et qu'on a ensuite 6crit peineiix. >

— Hijdeed zoo pineti, hij was zoo beteuterd, hij was er zoo

lei van, b. v. van iemand die te leui gesteld is. Hij deed

zoo pineu, als hij vernam dat hij in de kiezing zoo weinig

stemmcn gekregen had.

PENEWAAR, PENNEWARE, v., mv. -j.-arcn.

Bij Kil. Penne-waere, peiininck-waere, mer.x. Winkelwaar

van kleeiie weerde gelijk men in de pene verkoopt. « Op de

verbuette van ses pondt pansys vande maeten vanden

graene, wijne ende biere, dry pondt parisys vande maeten

ofte ghewichten van kleyne peneware, ends twaelf pondea

parisys vande eynsels. j (Ordonnantie vanden Lande van-

den Vryen, 1663.)

*PENEWAERDE, zie penew.vrij.

RENEWARIJ, PENNEWARIE, v., zonder mv.,

met lien kle;ntoan op rit: Penningwaren, svinkelwaren van

dagelijksch gebruik en kleene weerde, fr. regratterie, mar-

chandises de regrat. Hij verkoopt penewarie. Een winkeltje

van pennewarie.

— Ook gebraikt voo- Penewariewinkel. Vgl. Vette-

warij dat Kramers verfi-anscht door regratterie, en boutique

de I'epi:ier-graissier.

— Bij onze vroegere schrijvers vindt men ook pene-

iL'aerde, penfuivaerde, bij Kil. penninck-waerde. « Lieden

de welcke de waren inne-koopen in 't grosse om die uyt te

venten in 't kleene, ofte bv pfr.neu'aerdye. •» (VI. Setting-

boec.) « De wincveliers alhier sijn soberlyck in vente, anders
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niet dan hy pemwaerd,'; wnut letter volcUx woont in dezc
stadt.... ende den landsman coopt seer letter jae anders niet

dan dat hy noodelyck van doene h ;eft : dal is al maer een
ma^cre pene7i'aerde. » (Z. v. Male.) . Onse stadt en is niet

dan etae peneivaerd^. » ([d.) . Hy moet sijn bnlerl.y eenen
alfven ofte gheheelen steen in dc peiu-nierde haelen... soo
moet liy het houdt ende rysekcns liaelen in Ac peneumi df. »

(Id.)
. Hy woonde in de Belzebiiucstrate, in Sintjooris,

ende tapte daer bver, ende hv hilt corte peiiewaerde. »

(K. V. B.)

PENEWARIER, PENNEWARIER, m.mct den
klemtoon op ier. Hetzelfde als Penitr, iemand die eenen

penewarijwinkel houdt. Onze gebuur de penewarier gaat

trouwen. V>& penmnfaerdiers en sullen hunne waren niet

gaen haelen hy de grossiers in de vaste stedcn, als zy die

ten platten lande voor leegeren pty< wcten tc bckomen. >

(VI. Selting-boec.)

PENEWARIJWINKEL, m. Wmkeltje «aar men
penewario verkoopi, koomenijwipkel. Zie pexe.

PENIER, PENNIER, m., met den klemtoon op
7iier. Die penewarlj verkoopt, fr. reg.rattier. Zijn broeder

is een penier in stad. De i)enier.s doen veel kleen ; winsljes,

zeldeii grootc.

P'EM\Q^\i, penlgde, geper.igd, b.w. In 't kleen ver-

koopen, bij den penning verkoopen; bij Kil. Penninghen,

pecunia -vcndere. « Niemandt en vermagh eenighe bieren

van wat soorle die sijn, noch hoiit als fasseelen, mutsaerden,

fagotten te pciwghen ofte vercoopen, dan die.... » (Cost. v.

Belle.)

— Meest zcggen wij Verpenigen en Uitverpcnigen.

PENNE.v. Penning. Zie PENE en de <ri7;//.. daaronder.

— Vr.pliiiiic, zie PEN en de comp. aid.

PENNEPISSE, V. Zie panepesse,

*PENNEWAERDIER, zie pe.\e\v.\kiek.

PENNIER, m. ZiePKNiER.

PENNINCK-WAERDE, cji PENNINCK-
WAERE, \»] Kil., zii- pf.m;\va.\r en penewakij.

PENNING, m. Muntstuk. Kw.ule penning (slechle

nnmtc, ongangb.aar geld).

— G. (iezelle, sprek. van vlaamschc bocken die den
godsdienst of de zederi krenkcn, zegt dat « het valsche
munte is, die, volgens oud gebruik, met 'nen nagel aen den
toog moet :

Slaet al wat Kwaepimithick is

Slaet Kioaepenninck aen den disch :

Dat van Brugge tot in Ghent
Heer Kwacpennbick stae beken t

Als dat liy Kwctepenninck is :

Slaet K-waepcnninck .aen den disch I .

— Kwadc penning, zie kwaad.

— fcmand den penning junnen,h\] hem lets koopon.

JuM mij ook ceils den penning, zei de winkelicr aan z jiicn

oudcn maat. Ik ga dien kramer ook eens den penning
jiumen,

— Bij brouwers en zoutzieders. Dikke ronde ijzeren

si.Iiijf in den grond van den brouwketel of in het midden
\an de zoutpanne gevcsligil. Het is onder den penning dat

de viering of het fornuis is. De pentijng >

is omringd van de tromstukken.

de zoutpanne

Judaspennin-—PENNING, z. Eke-, Hcke-, Instel

gen, Kwa-, Kwade-, Reke-, Win-, Zeur-.

. —PENNINGEN, z. Vergods-.

PENNINGKEERS (uitspr. pennnikkisse, zie Ks), v.

Hetzelfde als Pi-nekeers. Zie Id.

PENSE, PINSE, V. Budi, fr. panse, ventre. Eenc
ddvke pense (ddcbudae mcnsch, sm.a.idwoord).

— Bij vee.irtsen. De eerste maag bij hdkerende dieren,

fr. panse, rumen. Men onderschcidt vier magen bij hilke-

rende dieren : de pense, de mutse, den bo3k en de melk-

niaag. — Vgl. k.\aspoke en UAFEt.Mj\AG.
— Meest in 't niv. De ingcwanden, fr. les enlraitles. In

zijne wilde woide bedreigde hij zijnen vijand den bulk open

le ribbelen en ei- de pensen uit te sclieuren.

— In 't bezonder, De ingewandcn van etn geslaeht dier,

zoo als de niaag, het hcrt, de lever, de longen, de darmen.

Dc pensen van een zwijii worden ook trijpen genaamd. De
pensen in eenen kctel koken. Een deel van de pensen is voor

den hond. . Ende peynssen oft daermen braden op die

colen. . (C. Vrancx.) — Kil. Slach-braede.

— /ets bcdeeien It/k 't ventje iifn pensen, ai lijk Cracitlj:

zi/n pensen, zie onder BEDEELEN.
— \'crdcrs al wat op wijs van 't ingewand aaneen hangt

en dooreen gckronkeld is. Eenc pense jjcmen en slrelvgras

(vadderij).

-PENSE, - PINSE, z. Knijs-.

— PENSEEL. z. Tiek-.

PENSEJAGEN, PINSEJAGEN., o. w., sledu>

gebruikt m den intiniiief Het vangen of schielen van wild

zonder recht. M-t pensejagen leven. Het pcnsejngen gaat

-met veel wild weg. Hij is gaan penspj.igen . Hij doet iiiet>^

dan visschen bij dage en piusejagen bij nachte.

— PENSEJAGER, PIN.SKTAGER, m. Wilddief, die wild

vangt of neerlegt zonder recht v.an jagen te hcbbcn, fr. bi u-

eonnier. I>ie pensjager vangt nieer wikl alecn dan tlric

jagi'is. F.e:;en pensjager aan de boete leggen.

PENSENIER. PENSIER, m., klemt. op ier. Die

de ingcwanden van geslachle dieren aan de beenhouwers f-

koopt cm ze voort te verkoopen, fr. tripiir; chnrctitier.

« Olyslagers, kruydeniers, vleesch-houwers, pensiers, pas-

tey-bakkers. » (Wet van recht van Patcnte voor het vyfdo

jaer van de Fransche Republyke.)

— PENSENIEREGE, PENSIEREGE, V. Vrouw die pensen

\erkoopt, (r. tripiere. — Zie -E(iE.

PENSERIE, PINSERIE, v., klemt. op rie. I.ige-

w.andcn en audere afval van geslachte dieren, vooral van

zwijnen.

PENSEZODE, PINSEZODE. v. Een kokagie v.m

de ingewarden cener geslachte bccst. Hij baadt zijnen kran-

ken voct in peiisezode, fr. dans iiii Iniin de Iripailtes.

PENSIER 111 /.ic I'F.NsrNiER.

PENSGEN, PENTSOEN, .

PIN'TSOEN.

PENTEN, pentte, gepent, b. w

klcnil. op :

Hetzelfde als Pintcn,

i
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PENTSOEN, o. Zic pintsoen.

PEPEIE, v., klemtoon op pei. Eene tougkwaal dcr

vogels, fr. pilpie. Die hen heeft de pepeie. « Eene univer-

-.ele vercoudheit, snotere ende pepeye, daer veel raensclien

oiule beesten by vergliinyhen ende storven. » (N. Despais.)

— Men zegt ook Popeie.

*PEPEL, PEPEL-SOT, bij Kil., zie piepel.

PEPER, m., (r. poivre.

— Piper f^ei't'n, iets doen met driftig geweld, anders gez.

flit s;cven, lamrnt geren, snoer gei'en, ire'pe gezvn, cnz.

Op ieniand peper geveri (hem veel slagen geven, of bitter

berispen en beschimpen). De smidsknechten staan geiced

met den hamer in de hand, en zoohaast het gloeiend ijzer op

den anebiki l<omt, geven zij maar peper. « Drinkt dat uyt,

gy zult er tp klaerder cm zingen. Couragie !
geeft nu maer

/(;>?/-, jongen. « (C. Duvillers.)

— Peper en zout^ grauw en wit gespikl^elde stoiTe, b. v.

half zwarte half witte sayette. Sayette peper-en-zout. Kou-
scn van peper en zout. Wat kleur moet 't zijn ? Peper en

/out. — Ook Prprr-en-zoi(tte, b. v. peper-en-zoutte kou-

sen of zokken. Eene peper-en-zoulte veste of broek.

— peperboi,(le, v. Hard peperkoekbolleken. De pepcr-

bollen zijn meest teerhngvormig. Een pond peperbollen.

Moeder bracht een zak peperbollen mede van de markt

voor hare kinderen.

—^_PEPEREOLKRAA^r, o. Een kraamken waar men peper-

bollen verkoopt.

— PEPERBOLLEN-o.MMEOANG, m. Zoo heet men te Kor-

trijk een volksfeestje op den tweeden Cinksendag, wancer

de area (plein v66r Sint-Michielskerk) vol staat met peper-

bolkramen. De peperboUen-ommegang wordt gevierd ter

gelegenheid van den feestdag van Onze Lieve Vrouw van

Groeninge.

— PEPERDOOS, PEPERDOZE, v. Sluiten li/k eene peper-

doze, zie SLUITEN.
— PEPERI.OOGE, v. Schinipwoord om ^crva1schten gene-

ver aan te duiden. « Die peperlooge die ze gedronken had-

den, zat in hunnen kop. » (***)

*PEPOEN, bij Mallants, zie PAPOEN.

PERBLA. Zie VERBELA.

PERCIJS (wvl. PERCIIS, en niet /.;•'•(/«), bijw., klemt.

op ci/s. Hetzelfde als Precijs, fr. precis, d. i. juist. Het is

percijs gebeurd, gelijk hi] zegt. Het was percijs de tijd dat

het convooi vertrekt. Hij ging percijs weg als ik inkwam.
— adj. Nauwkeurig, fr. exact. Hij is percijs in al wat hij

doet. Hij is zeer percijs in het houden van zijnen reken-

boek. Een percijs veihaal van een gebeurde. Zijue vrouw is

zoo eene percijze!

PERDAAF, PERDAF, ni. Zie pardaf.

PERDAFFEN, o. w. Zie pard.vfken.

PERDAK, o. Zie pardak.

PERDELLE, v. Peerdcsurkel, parecle.

PERDJAKKEN, perdfakte, geperd/akt,h. en o. w.

Zie KERllJOKKE.V.

PERDJOK (per-djnk), m. Zie KERiyOK.

PERDJOKKEN, o. w. Zie kerdjokken.

PERDJOMPEN, perdjompte, hcb of ben grpi-r-

d/ompt, o. w. Plompen. Zie p.\ldjompen en pladompen.
— Vgl. peulompen.

PERDOEF, m. Zic pardak.

PERDOEVEN (wvl. perdoi'v-en,, o. w. Zie par-

DAFKKN-.

PERDOMINI, PERDOMINO, m. F.\g. per domi-

niim ^nostrum Jesnm Christum, enz.) waarmede een

gebed in dc kerk gesloten wordt. Wanecrveel oratien in de

Mis te zingen zijn, worden zij gez.-imentlijk achtereen als

kkx\ gebed gezongen en gesloten onder eenen^t'r doininum

enz. Vandaar de fig. zegswijs

— In eenen perdomini, al te samen in eenen keer, in

eenen hoop. De notaris heeft die twee venditien in eenen

perdomini gedaan, want het was de moeite niet weerd van

daarvoor twee verschillige verkoopdagen te stellen. Zend

hem al die effekten in eenen perdomini met den voerman.

PERE, V. Vrucht van den pereboom, cnz. Zie PEER en

de comp. aid.

PEREBLOED, o. Zie peerbloed.

PEREBOOM. m. Boom die peren draagt, ir.poirier.

— Zic oolc PERREBOOM.

PEREIN, m. Soort van appcl. Zie pering.

PEREKO, m. Godewaar, peerka, hypericum.

PEREKOOLE, PEERKOOL, v. Kropkool, kabuis-

kool, fr. choucnhiis.

PEREL, PEERL(E, m., met zwarc e. Hetzelfde als

holl. Patel, fr. perlf.

— Perel op de ooge, witte vlek op het hoornvlies der

oog. 1. Als 'er eenig vel, duysterheyd oipeirel op de ooge

komt. » (G. Simons.)

— PEEELGERST, PERELGEERSTE (uitspr. -geste, zie RS),

v. Gepelde gerst die in korrelen gemaakt is lijk perels, fr.

orge perlee.

— PERELMOEN, O. Zie PEERT.EMOEX.

— PERELNET, adj. Zecr net, blinkende rein, fr. netetjoli.

Dat is perelnet. Een perelnet mutsken. Een perelnet

kroontje.

Dan stond ik perei-net

Een broekske van nankin, en witte koussen m6,

Aen 't hemde een lobbeke, gelyk men draegt in ste.

Met een sneeuw-wi'te muts, en net gewassche handen.

(Vaelande.)

— PEREi.THEE, ni. Eene plant met harde witte zaadhuis-

jes die aan perels gelijken, fr. lithospenne, gremil, herhe

aux perles.

PEREN. peerde, gepeerd, b. en o. w., zware e. Bij

landb. De schooven op den akker in kleine schelven zetten

die, van onder wijd zijnde, peervormig opgaan. Als het

ziet om te regenen, en dat er geen tijd is van eenen grooten

schelf te maken, is het goed van te peren. Het koorn

peren.

PEREPOT, PEERPOT, m. Pccrvormige pot van

gegoten ijzer waarin het viiur gestookt wordt van eene

keukenkachel. Eene kookstove met eenen pcrepot en niet

met eei:en ronden pot. De perepot is wijder van boven dan

van onder.
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PEREPOTE, V. Pereboom, ir. poin'ei: Er staat eene

groote perepote voor da deui. Die perepote heeft veel

gebloeid, maar zij draagt weinig fruit. — ileest gebruikt

raar de Scheldewaart

.

PERESTAF, m. Bij mulders. IJzeren steefel wiens

diliste dee] de peer heet. Zie PEER. De perestaf is het

klamvij^er niet.

PERETOP, m. "Werptop, peervormige speeltop, fi.

toiipif, geheel verschillig van den ijstop, fr. sabot, toitpin.

Den peretop doel men draaien met de sieseroe, en den

ijstop met de zweep.

PERFIJLEN (wvl. PERFILEN, zie IJ; met den klem-

toon op fi/'], perftjlde, geperfijld, b. w. Bij kieermakers.

Bijzondere manier van eenen zoom te naaien, hierin

bcstaande dat men, bij elke steek, den twijndraad over den

zoom toehale. Men perfijlt den zoom van eene stoiTe om de

uilvezeling te belelten. De neggen van twee stukken lijn-

waad aan malkander perfijlen. De voeiering perfijlen in

eene mouw. — Vgl. fr. parfiler, enz.

—PERFIJLEN, z. Aan-, Aaneen-.

PERFIJLSTEEK (wvl. perfiilsteke, zie ij), v. Bij

kleermnliers. De naaisteek met dewelke men naait als men
perfijlt. Met de perlijlsteke naaien. lets met de perfijlsteke

zoomcn.

PERGELENj/fr^t-M', hch gcpergcld, o. w. Door het

slijk gaan, door den modder berschen. Hij pergelde door

de slijkstraat. Moe zijn van pergelcn 1. ngs de ontdooide

wegen. — Men zegt ook Peergelen (met zware <•<•) en Per-

rclen

.

— pergelweg, peergelweg, perrelweg, ra. Slijk-

straat, fr. chcmin boucnx. Is dat een pergelweg ! Er kan

geen mensch door dien pergelweg.

PERICO, PERICOM, PERIRAMP, m. Eene

plant anders ook Godeware, hypericum pcr/oratiiin, fr.

millcpcrtuis. Tlite van perikamp.

PERIJKEL (wvl. perikei, prikel, zie Ij), o. G-vaar.

Die 't perijkcl bemint, z.al er in vergaan.

— E' is perifkel af{\vs\. 'I is partkel of), wordt gebruikt

schertsende in denzelfden zin als er is gccnpri/kelaf, d. i.

er valt niet te vreezen dat ik of hij zoo lets verricht, fr. il

n'y a pas danger. Het is perijkel af dat hij zou naar dat

zedeloos spektakel gaan ! Het geruchi loopt dat hij gaat

trouwen, ja, 't is perijkel af ! (fr. il s'enfaut, ilrCy a aucune

apparence).

— PERIJKELEN (wvl. PERIKELEN, pkikelen), perijkelde,

gcperi/te/d, b. w. Wagen, fr. risipier. Ge meugt dat niet

perijkelen.

— Zieh perifkelen (wvl. eens perikelen, zie EENs), zich

in gevaar stellen, zich wagen, fr. se risquer. Ik wil mij daar

niet perijkelen op het ijs dat nog niet draagt.

— PERIJKELEUS (wvl. PERIKELEUS, zie Ij), adj. Gevaar-

lijk, fr. dangcreiix, pt'rH'.iix. Eene perijkeleuze onderne-

ming. Het is zeer perijkeleus van langs die baan te reizen in

den nacht. Die zieke is- in eenen penjkeleuzen staat,

PERIKAMP, m. Zie perico.

PERING, m., met den klemtoon op de zware c. S lort

van appel, anders ook Peerappel geheeten. Zi.- al 1. D^
peiingen zijn tijner van s naak dan de ruischaards.

— In eenige streken wordt Pering op zijn fransch uitge-

sproken : perein, parein, met den klemtoon op de tweede

greep. En van daar wederom met den vlaamschen uitgang

van appelnamen : perinning, pareining, blijvende de klem-

toon op de tweede greep.

PERK, PARK, o. Bij vinkeniers, zie VRIJ, o.

PERKA, m. Zie peerka.

PERKAMENT, PARKEMIJN, o., fi. pudu-mn,.
— Bij speldewerksters, meest vkhv. pcrkaiiiiiilje, liet-

zelfJe als Fransijn. Zie aid.

PERKANTIG, adj., klemt. op k-an. Gep .fg. kijbi-,

hef, \\, j,^li, coquet. Perkantige drinkglazekens.

PERKEL, m. De vnicht van den perkelboim, wil I

persche. De perkels zijn zoo groot noch zoo goed met als di-

perschen. ^- Kil. Perckel, peerckel.

— Wordt ook gebruikt voor den Perkelboom. Eenen

perkel kweeken. Eenen perkel oculeeren.

PERKELBOOM, m. Perzikboom die niet geoculeerd

is geweest, die nog paradijshout is gelijk hij uit den steen is

opgegroeid. De perzikboomen bij de landlieden zijn gemecn-

lijk perlcell>oomen. — Van alledaagsch gebruik.

PERKEMIJN, o. Zie parkemijn.

PERKLAMENT, o. Perkament, h. parehemiti.

— .\H. I'erklamenten, adj. Eene perklamenten spaseni,

r. UTie toni'ettitre de parchemin.

"PERKO, m., m\. perkoo'n, met den klemtoon op to.

Hetze'fde als Abrikoos, fr. abricot.

— Vandaar Perkoboom, abrikozeboom.

PERLAF, PERLAFFE, v. Zie perujf en BAR-

LAI-I-'E.

PERLIJF, m., PERLIJFE, v. Groot lomp stuk.

Een perlijf sneeuw. Perlijien .aarde. Een perlijf van eenen

vent. — In dezen zin zegt men ook Perlaf.

— Zie BARLIJFE en barl.\ffe.

—PERLAS, z. Perils-.

PERLISPERLAS (wvl. perui.s-perlas), met den

klomtonn op lis en las. Tag PLIS-PLAS.

PERLOMPEN, perlompte, heb o( ben gepcr/ompt,

o. w. Piumpen, in 't water plotsen. Hij perlompte in

't water. Ilij viel in 't water dat het perlompte. Ik hoorde 't

perlompen. Hij perlompte tot aan zijn knie'n in 't water en

in de moze.
-- Ook Paldjompen en Perdjompen, doch de/e schijnen

lets sterker van zin dan Perlompen. Zie pl.\dompen.

PERLOVE, PARLOVE, v., klemt. op lo. Leugcn.

verdichtsel, pruUe, fr. coiite, fable, bourde. Geloof dat! het

zijn al perloven. Perloven vertellen. lomand eene perlove

ophangen. Zwicht u van dien persoon : hij zal u eenen hoop

p;;rlnven uiteendoen om u te vieien en te bedriegen.

— PERLOVEN, perloofde, heb geperloofd, o. w. Armen
klap vertellen, wrongelen. Wat staat hij daar te perloven?

— Ook Parloven.

PERNEUTELEN, o. w. Pernukkelen.

PERNOKKELEN, /'/«o,{'fc/rf?, }ieb gepernokkeld,

o. w. Zie PERNUKKELEN.
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PERNUKKELEN,/<?rn«,ivi-c/<j'<-, )teb gepernukkfld,

o. w. Preutelen, moiTen, fr. murmiirer. Oude menschen

pcrnukkelen geern. Altijd pcmukkelen en nooit te \Tede

zijn. Pernukkelen tegen Goil omdat alles tegenslaat. Op of
tegen ieni.ind pernukkelen o idat hij iets kwalijk verricht.

Hij pernukkelde op liet wedcr, omdat het altijd reinde cr

sleinde.

— Afl. Pernukkelaar, Pernukkeling, Gepernukkel.

PERNUTTELEN, pernuttclde, heb gepernutteld,

0. \v. Prullelen. knoteren. — lien z^t ook Pernukkelen.

— Art. Pcrnutlelaar, Pemutteling, Gepernuttel.

PERPIJN, o. Zie parpij.n.

PERPIJNSPIEGEL. m. Zie parpijxspiegel.

PERRE, V. Tuiniel, fr. ciilbute. Kil. heeft dit woord
dat hij \Ijanderscli heet en gelijk stelt met Hillebille,

pueroritm liisus quo notes in altum tollunt, capili insi-

stentes.

— De perre staan of te perre siaan, op het hoofd staan

met de beeiien in de lucht, bij Kil. Hillebillen, in capnt
slando i riiia tenere surrecta. Die jongen kan wel te perre

staan. Icmand helpen de peire staan (met b. v. zijne beenen
op te hnuden). Zie perreb(X)M. — Zie ook bij geete.
— De perre keeren of te perre keeren, o. w. Hoi over

bol onivallen, fr./a/r<- la eulbiete. Ik glibberde en keerde

bijkans te pene. lemand eenen slag geven dat hij te perre

keert.

— / mand de perre draaien of te perre draaien, b. w.
Hem onder te boven omwcrpen, hem eenen slag geven dat
hij omtuiniclt. Xader niij niet, of ik draai u te perre. Eenen
haas te peire draaien (hem doodschieten dat hij met de
pooten in de lucht keere).

— Xiet te vernarren met lemand ecne pere (d. i. eene
muilpeer, kaakslag) draaien.

— Het Atg. VI. Idiot, zegt dat men in 't Land van Waas
en in Klein-Braband parn n, perren, omperren gebruikt
voor omiverpcn, omstooten, b. v. Pert eenige kruiwagens
gruis in dien put. Daarvoorzeggen wij klaaien.

PERREBOOM. m. Tuimelboom, kunst van i^ perre
te st.ian, d. i. van eenige stonden recht te blijven staan op
het lionfd met de beenen omhoog. Eenen perreboom ma-
ken. Hij lieelt nooit kunnen perreboomen maken. Tie per-
reboom duurl eenige stonden, en verschilt dus van tuimel,
tiiimclitar. tuimelette, tuimelperte, die eene rasse omtui-
meling beduiJen.

— Zie PERRE. Te Gent zegt men Pertelboom, hd. Burzel-
bauHi. volgens Delfortrie.

PERRELAAR, m. Hetzelfde als Perreboom.

PERRELEN, perrelde, /leb geperreld, o. w. Zie
PERGri.E.V.

PERRELORIJN, bij V.ielande, zie pilorij.v.

PERRELWEG, m. Zie pergelweg.

PERS, V. Zie PERSE en de comp. aid.

PERSCHE (ixAi^x. phche, phsche, zie R.s), v. Perzik,
1. persicni:i nwhi'n, fr. peche. De perschen beginnen te

rijpen. Wil.le perschen heet men perkels. « Viet persen van
vj-f pont z\vr.--r. » (B. Surius.)

— P. Dex-jiick zegt : « Ovcrschoon Perssche tapytsen •

d. i. van Persie, fr. de Perse.

— PER.<;cHEHOK, m. Perzikstcen, fr. noyau de peche.

Zie BOK.

— PERSCHEBOOM, m. Perzikboom

.

— PERSCHEU\AR, m. Perzikboom.

— Afl. Perschelaren, adj. V.an perzikboom. Perschelaren

hout.

PERSDRILLE (uitspr. Nsdrille, zie R.«), v. Bij smids.

Stalen drille die met een.n ijzeren wemel rondgedraaid

xvordt, en van boven op de dniive neergedrukt wordt door

eene vijs-die men toeschroeft naar maat dat de drille in het

ijzer lionrt.

PERSE (uitspr. pe^se, zie RS), v. Presse, fr. pre: .

pressoir.

— In de perse zi/n of zitten, verlegen of beangst zijn.

— Dit woord uitgesproken met de r, beteekent it.perche,

en wordt dan pertse geschreven met eene /. Zie aldaar.

—PERSE, z. Honimel-, Trek-.

PERSELLE, v., met den klemtoon op sel. Peterselio,

persijn, fr. persil.

— Dttbbele pcrselle, varieteit van de eetbare peterselie,

apium crispitm N'ill.

— WildeperscUe, hondspeterselie, a-thusa cynapium L.

—PERSELLE, z. Wulge-.

PERSELLEPOT, m. Een aarden pot rondom in

gaten, waar de stadslieden, die geenen hof hebben, peter-

selie in kweeken. De perselle groeit door de gaten uit van

den petsellepot.

PERSIJN (wvl. PERSIIN, zie Ij), o., met den klemt. op
sijn. Peterselie, fr. persil, oudfr. pierrccin. Persijn in de

soepe kerven.

—PERSIJN, z. Wiiige-.

PERTANG, PERTANK, PERTANKS, bijw.,

met den klemtoon op de tweede greep. Verbasterd, van

fr. pourtant, nogtans. « Pruisen heeft een oorlogschip

gekocht voor twaelf miUioentjes; de raosselschelpe van

Duimpje en koste zoo vele niet, en hj' vaerde er pertang
ook in. » (Uit een vlaamsch weekblad.)

Och Heere toch ! mjna hondje is dood, .

'k En kan 't haest niet vergeten.

't En kreeg pertank maar droogen brood

Als 't honger had ora te eten. (Id.)

— Het woord is dagelijks gebruikt.

*PERTCHE, bij Maerl., zie PERTSE.

PERTE, V. Eig. Deel, I. pars, fr. part, partie. In

dezen zin gebruiken wij het woord in deze ze^swijzen :

— In perten en stikken ^stnkken), fr. en pieces et

morceaux. De vijand sch 5ot de stad in perten en stikken.

Een ingestort gebouw ligt in perten en stilien. De storm

slocg den oegst in perten en stikken.

— Om perten en stikken gaan, te kwiste gaan. Het gaat

al om i)erten en stikken in een huis waar gcen orde heerscht.

In twee jxir was geheel zijnc fortuin om perten en stikken.

Dat verkankerde kouingrijk gaat om perten en stikken.
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— Hetzelfde als hoU. Part, poets. lemand eene perte

bakken (etue poetse spelen, h.jotier iin tout:), temand eene

schoone, eene leelijke pette bakken.

— Gril, giillige doenswijze, fr. caprice. Hij heeft aarJige

perlen over hem, fr. il a de singuliers caprices. Ge inoet

wederoni van uwe perlen niet spelen. Zijne perten doen

iederecn lachen ; maar de uwe steken tegen.

— Kvi'ade luim, fr. acccs de majivatse humeur. Mijn

kind heeft eene perte, mijn kind is vol perten (zegt eene

moeder als haar kind uit grilligheid al met eens begint te

schreeuwen en te grezen, en dat zij *t niet kan doen zwijgen).

« Want even alleens zyn u ongeregelde parten oock. »

(Boetius a Bolswert.)

—PERTE, z. Kwa-, Kwade-, Tuimel-.

PERTIG, adj. Rank en bevallig, frisch en vlug, lief en

snel van lichaam. Een pertige jongen. Een pertige jongeling.

Een pertig meisje. Een pertig peerd. Pertig gekleed zijn.

Pertig gaan. Pertig te peerde zitten. Een pertig kind. —
Vgl. Prettig.

— Men gehrmki pertig ook in den zin van Eigenzinnig,

giillig, fr. qiiinteux, capricieux, difficile. Een pertige vent.

Pertig zijn. Hij heeft veel te lijden van zijne pertige vtouw.

— Zie PERTE.

— PERTIGHEID, v. De hoedanigheid van pertig te zijn.

PERTSE (uitspr. /fr.fc, zie RTS), v. Een afgeschalmdo

tcik, iets dat eig. noch roede noch staak is, en in fr. perche,

gaule gehecten woidt, bij ICii. peertsc, I. pertica; bij

Maerl. pertse, pertche. Appelen of noten afslaan met eene

pertse. Pertsen splijten om er daklatten van te niaken.

« Met eene pertze drie krystallyne lampen in stukken slaen.

»

(C. Hazart.) « Men stelde zijn hoofd up eene hooghe peertse

boveu die voye van der Halle. » (N. Despars.) « Voor aen

gingen vyf mannen, jedereen draghende een peertse niet

minder als eenen hoppenstaeck. » (B. Surius.) « Ende de
oofden ghestelt ter Halle, elc up een peerdse. » (Kr. v.

Brugge.)

— Kijken li/k een diiivc I die pertsen pelt, zie DUIVEL.

— Eene (lange) pertse van eenen vent, een lange slaake

verrt, fr. e'chulas. .

— Verder willen springcn dan de pertse tang is, meer-

der onkosten doen of grootere pracht uithaugen, euz. dan

ons vermogen toelaat.

— Roede van lien voel om land te raeten. Die akker is

twee honderd pertsen lang.

— Men schrijfl beler pertse met eene t, dan perse zon-

der /, niet aleen omdat onze uilspraak die t veronderstcll

(zie RTS), maar ook omdat zij in vele gewesten gehoord, in

voorgaande lijden altoos geschreven, en door de alleiiling

van het \. pertica gewettigd is.

—PERTSE, z. Boon-, Delte-, Dilte-, Gaai-, Haag-,

Hommel-, Net-, Puis-, Schuim-, Slag-, Stop-, Verjtiaak-,

Vlaak-.

PERTSELEKKER, m. Wordt uit verachting gezeid

van eenen scluuier die met boog en pijl, niet eene sclirede

oi twee verre van do gaaipertse, maar er geheel dicht bij

staat, zoodat zijn pijl langs de pertse glijdt en recht naar de

gaaien vliegt. Er zit dikwijis onder de sprang een ijzeren

appel vast om de pertselekkers het pertselekken te beletten,

aangezien de pijl langs de pertse op dien appel botst en
afscbampt.

PERTSEN (m\.s^x. persen, zie V.T&), pertste, gepertst,

b. w. Met lange staken ondersteunen. De suikerboonen

pertsen (lange dunne staken in den grond planten oin er de
opschietende suiUerboonranken te laten ronJ kronkelen).

Den inleg pertsen (?parrestengen, van omtrent twaalf voet

lang, in den grond planten tot steun der hommelranken
van 't eerste jaar).

— Garen pertsen, bij garenreeders. Garen dat gekookt
is en in 't water uitgespoeld, op eene horizontale pertse te

droogen hangen, om daarna te bobijnen.

PERZOMME, PERZONGE (zie ng), v., met den
kleniioon op de tweedegreep. De ruimte of afstand tus-

schen het uiterste van den duim en dat van den pink in

hunne grootste verwijdering, anders ook Span en Strck
'

genaamd, fr. einpan. Dat is twee perzongen lang en eene

breed

*PESSCHE, v. Zie persche, perzik, sp. persego.

fr. pCche.

—PESTE, z. Rundei-.

PESTEL, m. Bij mulders. De pestels zijn de t\ve>

lange stukken hout die kruiswijs door den kop van d'j:

molenas steken, en waar de wieken aan gevestigd zijn. —
Men zegt ook Spestel. Vgl. ]. paxillus, gr. TiaitraXoc

(staak, groote bout).

—PESTEL, z. Meulen-.

PESTEL, m. Stamper, fr. pilon, I. piltim, pistiltus.

« Het kenmerk van de kniideniers, te weten eene weeg-

sch.ile, een mortier met pestel en spatel daarin, en een

tweeoor<lc ^at met kruiden en blommen. » (Rond den

Heerd.)

— De pestel van eene blneni is er het vTouwIijk orgaan

van, fr. pistil.

PESTELBOUT, m. Bij mulders. De pestelbouten

zijn drilbmr.i-n fr. lioiilons) die de wieken aan den pestel

verbinden.

PESTEPLEKKE. v. Bijblijvcnde bruine vlek in h. t

aanzicht. Hij luxft eene pcstcpleklic op de rechlere wang.

"PESTILENTIEWORTEL, bij Fuchs en PEST-
WORTEL bij Srnions, zie onder DOKKE.

*PESTEREN, bij Kil., zie peisteren.

PE-TAAL, PEETAAL, P-TAAL, v. Kluclui-

manier van eene taal te spreken (vlaamsch, Iransch, cri-

gelsch, enz.) met eike lettergreep te herhalen voorafgegaan

van de letter p die den consonant vervangt als er een

is, b. V.

Ji zal het hem aanraden,

luidt in de Pc-taal ;

npik zalpcl Iietpet hempem aanpnan-rapa-denpcn

.

Zoo ook het fr. : je vous ai vii venir :

luidt in de Pe-taal :

jepe vouspoiis aipai vupu vepe-mrpir,

— In het spreken van de Pe-taal steunt men oji clkc

lettergreep die met do/ herhaald wordt. De Peetaal leer< n,

kunnen, spreken. Zij spraken te samen in de Pe-tale, en ik

kdh er nietsvan vcrstaan.

PETER, m., h.parrain. — Hij komt van zi/npcters,

zie KOMEX.

—PETER, /. Lapje-.

PETIJTEN, PETIETEN, \\dw.petutjes, petietjes
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(wvl. PF.TITEN, petiitjfs), mv. Zckere uit.slag bij kvv:itle

koortsen, fr. pclnhics. « Remcdio vnor de ficticteii.

(G. Simons.)

PETJIKKEN, o. w. Zic patjikke.v.

—PETJINK, /. HinUe-.

PETJUI, 111. Zie I>.\TEI en de comp. daaronder.

PETJUT, PATJUT, m. Met den klemtoon op tj,<t.

Onnoozelaar, patuit, sul. Een arme petjut van eenen vent.

Een onnoozclo peljut.

-PETUIE, z. Ruite-.

PEUKE, V. Slag met een hamer, stol;, of ook met den

vuist. lemand eeiie peuke geven. Met zoo eene peuUe zou

men dood vallen. — Zie PUIKE.

PEUKELAAR, PEUKELING, m. Puikel (viscli).

PEUL(E, V. Schokke, slootse van boonen of erwten,

fr. cosse^ i^oitsse,

— Palie, hulze van koolzaad of van loofzaad, anders oolc

Pulme geheeten. Peulen van koolzaau.

— In zijnf pcule ztjn, in /ijn haar zijn, in zijuen center

zijn, wel en gezond zijn. Ik ben in mijne peule niet ik ben

niet al te wel). Hij is deze week veel beter dau de verledene,

niaar toch in zijne peule nog niet. — Eenige zeggen op

zt/'ne ptule zi/n.

— In Veurne-Ambacht gebruikt men Pcule in den zin

van Een zakmes dat zonder ^'eer toevouwt in ecncn houten

hec'iil, anders ook Hadem geheeten, fr. jambette. Eene
houten peule. Eene peule in den zak dragen.

—PEUL(E, z. Zaad-.

PEULEMKEN, o. VkKv. van Peulm. Zie pulme.

PEULEN, /,///,/,, geptidd, b. w. Boonen of erwten

uit dcschokken doen. Boonen peulen. Gepeulde erwten.

— o. w. met zyn. In de peul komen, peulen krijgen,

sptek. van boonen en erwten die, uitgebloeid zijnde, hunne

schokken en granen vormen. De boonen beginnen te peulen.

Die erwten zijn reeds ver genoeg g.'peuld om geetcn te

worden.

— Mcest gebruikt in Fr.-V'l.

PEULMES, o. Peule, hadtm, {r. jambette.

PEUR(E, v. Tros of reesem aardwormen die als lokaas

aaii 't cnnlc van den peurstok vast is, om paling te vaugen.

De peure wordt gemaakt met de wormen een voor een in

Imnnc lengte op eenen draad te rijgen, welkeu draad men
dan op zic!izclven in eenen tios wentelt. Eene groote peure.

PEURBAK, m. Eene kuip of tobbe waarin men den

paling uil liet water oversmijt, als hij aan de peure bijt. De
peuibak staat half in 't water, en 't is de kunste van den

pcurder van den palmg daaf behendig in over te kwispelen.

PEURBERD, misschien beter PUURBERD (zie

l'lil?KKN, 2), o. Bij brouwers. Halve schijt of halvi_niaanvor-

niig boril met eene handhave, waarmede men de kappe in

het gistvat tcrughoudt, als men het gistvat omhelt om hct

bier, dat er in is, tu.sschen liet peurberd en de kim van het

gistvat uit te gieten en af te p-juren ; al ver op dezelfde wijs

dat men de gekookte aardappels afpeurt.

PEURBIER, misschien beter PUURBIER (zie

PEtiKEN, 2), (1. Bij brouwers. Bier dat men uit hct gistvat

afgiet en uitpcurt.

PEURDER, m. Palingvisschcr met de peure. Een
ouile pcurder die veel nachten overgebraclit heeft langs den
zoom van eenen va.ard ofstroom. Een arme peurder.

—PEURDER, z. Paling-.

PEUREN, l>eiirdf(\\y\. ooVpcurde^e, zieiMPERFECr),
gepeiiid, b. w. fahng vangen met de peure, bij Kil. poyc-
ren. Hij heeft dezen nacht veel palingen gepeurd.

— Ook Visschen met de hengelroede waar lokaas aan
vast is.

— Ook o. w. Hij heeft geheel den nacht gepeurd, en

maaracht palingen gekiegen.

Visschers die ter reye naer paelyngs pucren.

(Ed. De Dene.)

(Dit pucren bij Ed. De Dene is voor penren, even als

ivuenen, tfuentn, mnelenaer, enz. voor weunen, deuren,

meidciiaar, enz. Zie da;uover bij E, bl. 251.)

— Visschen met eene sleepnet die men over den gro d
van 't water voorttrekt. Visch peuren. Men heeft in dien

vijver vele tinken en snoeken gepeurd.

— Visschen met de palingschaar ofaalgeer(ellekeer), die

men gedurig in helgoor of waze van eenen vijver of water-

stroom drijft en steekt om er de palingen, dieer in schuilen,

tusschen de tanden van de sjluar vast te krijgen.

— Woidt ook gezeid van de moerasvogels die met den

snavel in slijk en water wroeten om puiten, kleene palingen

en andere water- ofpoeldieren te vangen. De zwanen, de

ooievaais, de reigers peuren in 't slijk naar hun voedsel. Do
reigers kweeken hunne jongen op met palingskens en pui-

ten die zij peuren.

— Verders in het algemeen, lets trachten te krijgen. Met
den lepel peuremf/wcVicwjachter (o/'naar) de broodbrokken

in den pap. Achter 't laatste graan peuren in den schuur-

vloer (zeer nauwkeurig al de graankorrels opvagen en opra-

pen, dat er geen te kwiste ga). Xaar 't laatste kruidje peuren

in den akker (zorgvuldig den akker wieden, en trachten het

laatste kruidje te krijgen, opdat epniet een meer overblijve).

Achter het laatste vischje peuren in den vijver (den vijver

uitvisschen). Achter een geheim peiiren (het trachten te

kenuen, met ieniand behendig te ondervragen, enz.).

Kom, kom ! wat doet u dat ? als \\y ons maer vermaeken

\Ln peurt gy niet, hoe 't stact met Fop en sync saeken.

Dat I'aekt ons immers niet.

(Vaelande.)

— Fig. Achler 't laatste zaadjepenren, gierig zijn. Hij

slacht zijnen vader, hij peart ook altijd naar 't laatste zaadje.

— Aan iets peuren, er aan peuteren, er aan wroeteu, er

aan mooschen. Hij heeft duar aan dat imrwerk gepeurd, en

't is geheel verbroddeld. Wat zit de jongen daar altijd te

peuren aan 't slot van de dcur.'

— Zeuren komt te penren, hetzelfde als Zeureh komt te

leuren, sprek. van een bedrieger in het spel, die niettegen-

staande zijn bedrog, algelijk verliest, fi. tricherie revient a

son ma/tre. — Misschien behooit/evi/fH in deze spreuk tot

het volgende artikel.

PEUREN, peurde (wvl. ook penrd^ge), gepeurd, b.

w. lets iiitzuivereu van het onreine ol noodeloos vochl. t

— Oekookte aardappels peuren, er hctvuil water, w.-.arin

zij gczodiu zijn, van af- en uitgieten, met de schijf op den

[jot te houden opdat de iiardippels zclve niet zouden uit-

vallen.
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— Bier pettren, bij brouwers. Het bier, dat in het gistvat

gevloeid is, afscheiden van den gist en de kappe, met ln-t

nit te gieten, fr. purer le baqiiet. Zie peurberd en peur-

BIER.

— Vf;l. h. purer, epurer ; en eng. to four (gieten).

— De afleiding van dit woord scliijnt le vereischen dat

men Puren schrijve ; en ons dialect heeft er niets tegen

;

want wij zeggen insgelijks eureii, tiieiiren, nateure, enz.

voor itreu, muren. natuur, enz. Zie daarover mei.r bij de

letter u.

—PEUREN, z. Af-, Uit-.

PEURESTOK, PEURSTOK m. De pertse waar-

aan de peine vast is, en waaimec Je palnig in den peurbal;

overgehaald Svordt.

PEURHAAK, m. Hengelliaak met Inkaas om viscli

te vangcn.

PEURSTOK, m. Zie peurestok.

—PEUTELEN, z. Heute-.

-PEUTEN,z. Heute-.

PEUTEREN, penterde, heb gepcuter.i, o. w. Een
kinderspel. Men stelt een jeneverglaasje of zoo iets op eene

tafel, omtrent een span verre van den l)oDr<l ; dan, leggende

eenen cent in den palm der uitgestrekle hand, stoot men
met het uitersti; der \ingeren onder aan den boord van de

tafel, zoodanig dat de cent uit de hand opwippe om — en

dit is de kunst — in dit glaasje te gaan uedervallen. Willen

wij eens peutcreu ? Zij peutcven geheel den a\'ond . Hij kan

wel peuteren.-

— Prulsen, puntwerk verrichten. Wat zit die jongen daar

te peutercn ? 1 lij teekent een figuurtje op papier, hij Iikkelt

een postuurkcn uit hout. Aan een beenlje peuteren (er de

vleeschvezcls van afplukken). « Beeld-snyder, gy hebt soo

gepeutcrt en soo veel uytgehaelt, dat het beeldt van nu af

t'eenemael mismaekt is. » (F. Vanden Werve.) Met den

vinger in de neus peuteren. In de aarde peuteren oni iets

te vinden.

— Men zegt ook Putteren, even als voor beuter, kneii-

teren, leutcren, enz. men ook butter, kimtteren, lutleren,

enz. zegt.

— Zie POTEREN.

PEUZELEN, peuzeldf, hcb gepeuzcld, o. w. Traag-

zaam cten met kleine stukjcs uit le zoeken of af te plukken.

Aan een beenlje peuzelen. Als men geeten heeft, dan peu-

zelt men nog wat (b. v. aan een waerhoenlje, aan eene druif

of ander fruit). « De geyljens aen de jonge scheuten der

boomkens laeten pcuselen. » (F. Vanden Werve.)
— peuzei,ing(e, v. De daad van peuzelen, op zijn gemak

traagzaam eten.

— Het voedsel zelve dat men peuzelt. Is er nog wat
peuzeling overgeschoten? Hij stak zijnen reiszak vol peuze-

linge. Eiers, brood, hesp en andere peuzelinge.

— PEUZELZAK, m, Een zak waarin men voedsel mede-
draagt om le peuzelen, peisterzak, knapzak. De peuzelzak

van een reizer, van een armen schooljongen.

*PEYNSSE, bij Vrancx, zie PENSE.

PEZE, v. Zie PEES.

PEZEL, m. Pezerik, eng. pizzle, fr. tierf. De pezel van

eenen slier, bullepees. Bij geringe lieden bewaart en gebi-uikt

men den pezel van een geslacht verlcen, om de schoe'n er

mede le smeren, namelijk met hetbroksken vleesch dat te

samen met den pezel uilgesneden werd.

PEZETJE-TREK, o. Zie pee.sje-trek.

• PEZEWEVEN, pezeweefde, hrb geprzewce/d, o. w.

(zelden gebniikt tenzij in den infinitief, zie BOEKBINDEN).

Fijmelen, beuzelen, fr. vc'titler; kwezelen, pezewever zijn.

Ik inaak niet van al dat pezewezen.

— PEZEWEVER, m Fijmelaar, beuzelaar, fr. ve'tilleur.

— Kwczelaar die nauw van geweten is in kleene dingen,

teruijl hij dikwijls meerdere verwaarloosl . Een \erdriettge

pezewever. De pezewevers maken de godviucliligheid hate-

lijk. Pezewevers en pilaarbijters.

— Afl. Pezeweverij.

PHISMUS, "., h. physioiioinie. Z'k fvsmus.

PIANE, PIANEWIJS, PIANE-PIANE, biju.

Zie Pooi-PIANO.

—PIANE, z. Aue-, Plane-, Poco-.

PIANEBIJ (wvl. -Bt, zieij), bijw. Anepiane, allengs-

Jiens, fr. pat i) peu. Hij geneest pianebij. De ziutuigen ver-

sliinipen pianebij met oud te worden.

PIANEPIANE, bijw. Zie anepia.ne.

PIANEWIJS, bijw. Zie pi.\ne.

PICO, ni., klemt. op co. Een woord dat men gebniikt

in 'l whisi- of bostonspel om aan le duiden dat men spelen

will om eene hand op te halen, noch min noch meer. Pico

gaan . Die pico gaat heeft den voorrang op de kleene miserie,

ma;ir de groote miserie heeft den voorrang op den Pico.

Zijnen pico winnen of verliezen. In 't Ir. zegt m;n//ifro-

lissimo. De pico wordt gespeeld zonder een blad te yragen,

fr. h piccolissimo sefait en n'e'cartant pas.

PIE, v. Zie PIJE.

PIEBESTE, o. Zie pijebeste.

PIEBOELE, PIEPBOELE, v., klemt. op//,-. Een

naam van den Zonnekever, ook Piepauw en Olipolikoorn-

dief geheeten, fr. coccinelle,

PIEFER, m. Zie pijfer.

PIEKEBESTE, o. Zie pijebeste.

PIEKEPOKKEN, o. w. Zie pikepokken.

PIEKEREIEN, b. w. Zie pikereien.

PIEKEROTTEN, b. w. Zie pikerotten.

PIEKLABOUWEN (of Pieklabauwen, zie An), ^5/^-

k/dbou-c'df, heb gepieklabou-wd, o. w. Zoo heet in Veurne-

Anibachl een kaartspel dat elders kloppen of loulou

genaamd wordt. Elke speler heeft drie kaartbladen ; wint

men eenen slag, men trekt het derde van den pot ; wint men-

twee slagen, men trekt geheel den pot.

PIEMPAMPOEN, m. Zie pimp.\mpoe.\.

PIEP, m. Het piepen. Een piep gelijk de piep van

eene muis.

— Een kus met piependen mond gegeven. Zie pieper.

— Piep spelen, Ix.joicer coucou, eng. to peep. Zie PIEPBEU.
—

- Bhk, glans, glim van de zon. « De laalste ji?i?/ van de

zonne over de bergen was nog niet uitgedoofd. » (R. d. H.)

— Het eng, peep bet. het aanbreken van den dag, en to

peep, fr. poindre, apparaitre.
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—PIEP, z. Uuik,.kc(n-.

PIEPAUW, PIEPOUW, m., ^\A\\.p,-epmnclj,-, met

den klemt. op pi,'. Men rood kevertje, anders ook Pieboolc

en Pimpampoen geheeten, fr. coccinelle.

— Eeiiiyen jjeven dezen iiaam ooli ;uin een ander rood

keverij"; dat ve'ol in de lelien zit, en gedurig piepl als men
'I in de hand gosloten houdt, waarom het ook I'iepcrlje

geheelen wor.li, fi. criocire dca lis.

— Iiidicn lut deafleiding vcieischte, onze uitspraak bclet

niet van Piei>pauw, Piephauw, ot Piepbouw tesclirijven.

PIEPBEU, ni., \'\s.\\s.piepbeutje. Kinderspd, liel/,>.-lf Ic

als ^•/(AAic l)ij Weil., h. coiicoii. Piepliemje spelen.

PIEPBOELE, V. Zie pleboele.

PIEPBOUW (:), m. Zie piefauw.

— PIEPE, z. K..0I-, Lindr-, Spene-.

PIEPEDOL, m., m\ . pkpcioh, met den klenUooi. op

lA'/. S|)ilsnniis, taipe, fr. tmisarai^in: De piepedols liebben

e-n selierp nuizeel, en eenc.i sterken geur die de kaiten

atkeerig inaakt.

PIEPEGAAL, v., Ir. broiictte. Zoo staal lut wooid

in At^. \'l. Iiiiot. gespeld ; doch zie PijHr;GAl,E.

PIEPEL, m., bij Kil. Pepel, viindjr, h.papillon.

— Zoo zot n/s een picpel, bij Ivil. pjpjl-sot, dcUrttSy ml
der mate zot, Kx.fou ii Her.

PIEPELJOUW (wvl piEPEijow, zie .vc), .r.., met

den kkiiitooii op jouw, Ce j uitgespr. lijk iu Jeugd.

Wrongeldewei, popeliereloe, we.luwaal, fr. loriot.

PIEPER, m. Volksnaam van eenc plant die in de

woordenb. Salomons-zegel heet, fr. sceau dr .Salomon,

grenoiiillet, convallaria polygonalum. L. Men legt picper-

blaren op eene kwetsuur cm ze te genezcn.

— Al wat dient om te piepen, b. v. een gespleten slroo-

halm.

— Piepauwlje, fr. crioccrc de% lis.

— Piependc ]<us. Eenen pieper geven. Een picpcrtjc o])

de wang.

—PIEPER, z. K00I-, Sperre-; vgl. -riEPE.

PIEPERTJE-DUIK, PIEPKEN-DUIK (wnI.

-in;uK, zie Ui), o., met den klemtoon op diiik. Ken kind^r-

-pcl, anders ook Piep-beu, kiekeboe geheeten, fr. coticon.

— Een kinderspel, anders ook Duikertje-weg, schuil-

lioekjc genaamd, fr. cache-cache. Piepertje-duik spelen,

fr. joner a cache-cache.

PIEPHAUW(?), m. Zie piepauvv.

PIEPOOG(E, V. Eene oog die half open en half toe is,

helzij vrijwillig en kortstondig, hetzij natmirlijk en gedurig.

Een bijziendc mensch zonder biil, kijkt dikwijls met iiiep-

oogen (shut de oogen half toe om betcr te zien).

— lemand die gewend is eene oog of beide oogen Half

gesloten te houden. Eene leelijke piepooge. Die dwaze piep-

ooge zag mij niet.

— Kil. Pinip-oogbe. Eng. to peep (\i\j\i.<:n).

PIEPOOGEN,//<-^oo^<i'c, heb gepiepoogd, o. w. Eene
oog ofboide oogen half toegcsloten hoxiden, bij Kil. Pimp
ooghen. Piepoogen om lets beters te zieii. De kat zit in

den hock te piepoogen. Op iets piepoogen.

PIEPOUW (?), PIEPPAUW (?), m. Zie piei'alw.

PIER, m. Eigcnnaani verkort van Pieter.

— X.ijin dien men geeft aan eene kat, in denzelfden zin

als Poes. Kom, Pier, 't zijn hicr muizen. Zie KATTEPIER.
— Men zegt ook Pieren.

— /Ionle pier, zie bont.

PIERE, V. Kip, vogelknip. Zie steenpiere.
— Keunefenne, Icleene beweegbare bocht waarin men

konijneji op eenen begraasden grond zet te peisteren.

— PIERE /.. Slcen-.

PIERELAND, o. Scherlsende voor Kcrkhof, fr.

iinietn're. Xaar het piereland verhuizcn. In het piereland

liggen. — In de Wdb. is pier eon aartiiuorm.

PIEREN, m. Zie PIER.

^ PIEREN, z. Katte-.

PIEREN, pierde, I eb i;epi,-rd. o. «•. In 't kaartspel.

Eenen enkeicji slag halen, fr. fatrc line settle levee. Ze
lagen aan 't solen, en Bertcn zci aan Jan : Gc gaat pieren.

-PIEREN, Z.Jane..

— PIERIG, z. Kattc.

PIER-KADUL, ni. Zie pietje-kadul.

PIERLEN./.A//./,-. hrb gepierld,o.\v.Keu kinder-

spel, anders ook Knibbelen gei'aani.l. leder speler doet op

zijne beurt een marbel of muntsluk op eenen muur
terugbotsen, en hij , wiens marbel ofmuntstuk alJus tegen

een van de ander liggende marbels of muntstukken aan-

loopt, of zoo nabij komt dat de tusschenruimte met de hand

kan gevaamd worden is winnaar. Met marbels of metcenten

pierlen. Vgl. knibbele.v, 2".

— b. w. lemand pijnigen, plagen,duivelen, last en onlust

verwekken, b. v. met hem kwaadwillig te heriimeren het-

geen hem hard v.ilt, of hem arglistig te dwarsboomen in

zijne woorden en oniwerpen, enz. h.berner, coionner, totir-

mcnler. Het is niet broederlijk, het is niet nienschelijk

ieniand alzoo te pierlen. (Dit woord is gevormd van pier

gelijk ktilleit van kill; pier bij Kramers is hetzelfde als

kuli)

PIERLO, m., gem. gebruiktm 't vklw. pierlootje, met

het .ici-eiit op^7i-r en met de zachtl. 0. Kleen hoornvormig-

omgerold papierlje gelijk een pcpcrluiisje, bevattende een

beetje samen- en dikgekookte siroop en suikcr. De pier-

lootjes zijn een lekkernijtje voor kinderen. Een babbelare

en een pierlootje. Twee pierlootjes koopeu voor eenen cent.

— Meest gebruikt te Kortrijk.

— Het Alt;. VI. Idiot, heeft daaivoor//t.'/'/o//'f, met eene

/ in piaats van eene /.

PIERO, m. Zie PiKo.

PIESKADOTTER.E, m.. met den klemt. op dot.

Ti .-rUviesvic-tje, ilraaitolletje gemaakt b. v. van een houten

knop of schijfken met eene spelde of dcrgelijk stiftje door

't midden doorgesteken, fr. taton.

PIESOETE. V. Zie pisoete.

- PIESPEREN, z. Wcg-.

PIET, PIETEN, PIETING, m. Zie prji.ER.

PIET, m., vklw. /%//( (en mil Pitje). Eigenn.iam vcr-

kurt v.m Pietcr.
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— Pictjc de dood (en ijeen^zins Pitjr), naam dien men
geeft aan de dood gepersonifieerd ;

— ook een getee'.tcnd

nienscliengeraamte waaronder men de docd verbefldt; —
ook een wezentlijk geraamte, gelijk men er vindt bij heel-

meestcrs, enz. — ook bij vergelijkenis gezeid van een zeer

mager mensch, fr. un squelette.

— Zwart Pi'etje, zie pietje-pek.

— Zie ook PIETJE-KADUL, PIET.IE-RUT.

PIETE, V. Brug die men over eenen grachtslaat met

twee balken of dwarshouten overdekt van planken, ofwel

met veischeidene d\\*arshouten overdekt van mutsaarden en

aarde. Men legt eene piete om met den wagen m en iiit den

akker te rijden. Die piete wordt ook hf>uten hen/e genaamd.

« Weghen ende straeten behoorlijck te vermaken, pirfm

endc jocl\-weghen open te doen. water-loopen te suyveren. »

(Cost. V. Popcringhe.)

PIETELERE, m. Anders Smijter, zie aid.

PIETEN, m. ZiePljKER.

PIETER, m. Koopwaar die hare weerde verloren bceft

en verwezen wordt, zoo als eetwaren die hunne frischheid

kwl't zijn, gereedschappen die geschbnden zijn, kleeder-

stoiTen die niet meer naar de mode zijn, enz., fr. rebut, niar-

chandi^es de rebut, efotfes fiassi'es de mode. Die stoffe is

een pieter. Dat mes is een pieter (omdat het b. v. eene roe-

stige vlek heeft). Die kloefen zijn pieters (verstorven door de

droogte). Die winkel is niet goed : bet zijn daar al pieteis

(oude stofTen, die niet meer gezocht worden). Die winkelier

verkoopt tot factuufsprijs om zijne pieters af te steken. —
Van daar Verpieteren

.

— Overal gebruikt.

— Platte pieter, platteboon, fr./^'c de mnrnh. Platte

pieters planten. De platte pieters bloeicn reeds. Platte jiie-

ters etcn met hcspe.

—PIETER, z. Gars-, Gers-.

PIETEREN, pteterde, crepieterd, b. w. Plagen, tergeu,

ir. tnnrmenter, vexer. Hij pietert zijnen gebuur overal waar

hij kan. Van iemand gepieterd zijn. — Vgl. Pierlen.

PIETING, m. Zie prjFER.

PIETJE-KADUL, o. PIER-KADUL,;ii., mctden

klemt. o)i dill. Vodde ol fakel waarmede men de heete pot-

ten van het vier afneemt. Z- inder Pietje-kadul verbrandde

ik mijnen feem. Waar is het pietje-kadul dan? Anders

PAKVODDE en llOLLEKEN.

PIETJE-PEK^ o., klemt. op pe^. De duivel, i.ok nog

Zwait Pietje geheeten. Dat is eene ingeving van Pietje-Pek.

Pietje-Pek bedriegt er velen. — Ook gebraikt in den zin

v.an Pietje-rut.

PIETJE-RUT, o., klemt. op rnt. Worm in het fruit,

anders ook Hansken-pek, Pietje-pek, Hannemaai en Nan-

netje-tck geheeten. Eet dien appel niet : Piet|e-rut zit erin.

Die noten zijn alien doorknaagd van de Pietje-nits — Ook

Pietje-rul.

PIETSEN, b. \v. Zie pit.sen.

PIEWANTE, v. Zie pijwante.

PIEZE, v. Bij goudsmids. Soort van koperen doos vol

schaalvormige gewichlen die het etn in 't ander geschoven

zitten, en die te samen zooveel wegen als de doos zelve. Er

zijn groote en kleene piezen. — Vgl. {x.ptuer (wegen).

—PIEZE. z. Katte-; vgl. -PissE.

PIJ. PIJE (wvl. ptE, Pi-E, zie ij), V. Saaien kke(i, fr.

habit de bitre.

— Kleed in 't algemeen. In pic zyn, gekleed zijn. Deaen

morgen was de zon nog niet gerezen als ik reeds in pie was.

— Fig. Welhoe ! die men.sch is dood? en gisteren was hij

nog zoo wel in pij (in staat, in gezondheid) als wij.

— Beste kleed. In de pie zi/'n of staan, zijn beste klee-

deren aanhebben . Zij stond reeds in de pie, eene uur viHir

men vertrekken moest. Tn de pie zijn om n.aar de kermis

te gaan.

PIJEBESTE (wvl. PtEBESTE), o. Op zi/n pv'rbeste

zt/n, op zijn iiiterste beste aangekleed zijn. Hij was gisteren

op zijn pijebeste. Hij staat vandage op zijn pijebeste om
naar de bruiloft te gaan. Ge moet u morgen op uw pijebeste

kleeilen. Zij ging er naartoe op ha.ar pijebeste. — Men zegt

ook Piekebeste, Pikebeste.

PIJFER (wvl. piFER), m. Hengstdie niet kan teelen,

niet dat hij gelubf is, maar uit oene natuurlijke oorzaak.

b. V. omdat de knopen niet gezonken zijn. De pijfer wordt

ook Piet. Pieten, en Pieting genaamd. Het is moeilrjk

eenen pijfer lublien.

PIJK (wvl. PtTK. en niet f^iei noch pit, zie IJ), m. Het-

zelfde als holl. piei, wrok, fr. pique. Op iemand of tegen

iemand eenen pijk hebben of dragen, fr. ctre en pique avet

qnrlqu'un. Het is reeds lang dat hij eenen pijk op mij

heeft. ir Nu ghenonch ghesepareert ende in pi/cke zijnde met

mencinderen. » iN. Despars.) « Te spyte van huerlieden

heere ende prince, daer zy in pi/cke jeghens waren. t (Id.)

— Pi/k a pijk, met wederzijdschen wrok. Die geburen

zijn pijk a pijk. Het gaat er pijk a pijk fzij zijn tegen

malkanderen verbitterd).

PIJKANTIG (wvl. PIK.\NTIG, zie IJ), adj. Die eenen

pijk of wrok heeft tegen iemand; vijandig, tegen strijdig ;

nijdig, afgunstig, zoo dat hij het uitwendig laat blijken door

bitsige woorden. enz. Hij is mij zoo pijkantig. Een pijkantig

mensch kan niet lijJen dat een ander wel v.aart. Op iemand

pijkantig zijn.

Gij wilt oprechten vriendt van Godt den heere wesen

;

line? met eendraghtigheyt ? neen : want u wille staet

Pijckantigh met Godts wil in alderhande daet

.

(P. Devynck.)

— Het Alg. VI. Idiot, heeft pikkantig. Wij zeggcn

altijd pikantig (klemt. op kan).

— PIJK,\NTIG.\.\RD, ra. Ni^digaard, jaloersch mensch.

PIJKARDOUSEN (wvl. pik-), pi/kardouste, heb

gcpi/kardoiist, o. w., klemt. op dous. Een kaartspel, het-

zelfde als Zotten-jagen, uitgenomen dat de pijkens altijd

troef zijn. De kunst hestaal in geenen van de vier zotten op

te halen ; want die er eenen ophaalt, is verloren. — Dit

woord rijmt op ioiisen, enz.

PIJKE (wvl. PIKE, zie Ij), v. Hetzelfde als holl. Pick,

spies, fr. piqic-. Iemand met eene pijke doorsteken.

PIJKEBESTE, o. Zie pijebeste.

PIJKELEN (wvl. PlKELEN, zie IJ), pijkelde, gepi/kchl,

b. w. Met eene pijkhouweele openkappen, fr. crriiscr,

rctonrner, ouvrir le sol ctvecun pic. Een harden grond,

\
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in rotsegrond pijkelen. Oude grondvesten pijkelen. — In

I.imbuig; Bil<kelcn, Biggelen ^Alg. VI. Idiot.)

-PIJKELEN, z. Om-, Open-, Uit-,

PIJKEMAN, PIJKENIER(\vvl. pike-), m. Kiijgs-

iiian mot eene pijke yewapend.

— Kcrkwachter met cene pijke of hellebaard gewapend,

fr. stu'ssf li'f'glise. De pijkeuier draagt gemeenlijk eene ban-

dclier oni de borst met dcze woorden : Eerbied in Gods
luiis.

PIJKEN (wvl. piken), m., mv. p^'kens. In het kaart-

spel, hct^clfde als elders Schoppen, ^t. pique. Eenen pijken

uitgaaii, pijkcns uitgaan, fr. jotcer du pique. Pijkens is

troef, 0/ Pijkens zijn troef. De pijkens zijn meest alien in

den dos gebleven.

— De eind-N valt weg, als er eene bepaling op volgt,

b. V. pi/'te vrouTV, piJke zot, pi/ke tien, pijke vier ; doch

men 7e^t pijken aas en pi/ken heer.

— Vgl. Koeken.

PIJKEN (wvl. PIKEN), pi/kte, gepijkt, b. w. Pricmcn,

diivclint;s nomeii, baa'en. leniands snuifdoos pijken.

PIJKENAAS, o., fr. as de pique. Zie pijken.

— I'ijkenaas van eencn vcpijel, zie rRIJKER.

PIJKENHANEVERBAND (wvl. pikenh-), o. Bij

nictsers. Ilctzelfde als Tijkenhanevcrband.

PIJKENIER, ni. Zie prjKEMAN.

PIJKENS (wvl. PIKENS, zie TJ), m. mv. Penningen,

- hijvep, geld. fr. picaillnns. Hij houdt aan zijn pijkens.

\''x\ pijkons hebben. Hij heeft geene pijkens meer. — Men
•"^l ook Pijkcrs.

— In 't kaartspel is pi/kens het mv. van Pijken, d. i.

-I licippen. fr. piqtie. Zie PIJKEN.

PIJKER (wvl. PIKER, zie Ij), m. Stevige rechtstaande

tip van eenen hemdenhals. Een engelschman meteen paar

pijkers. Papicren pijkers dragcn.

— Hot mv. pijkers bet. ook Pijkens, penningen, fr.

PIJKETIN (wvl. PIKETIN), m., mv. pi/ketitf;, met
liii klemtnon op liu. Eene havcrmaal, fr. picotiii. Een
pijketin haver.

PIJKE-ZOT, m.In 't kaartspel, Schoppeu-boer.

— Pifkr-zot ffigeri, een kaartspel dat met velen gespeeld

V ' 't'dt, en waarbij deze verliest die den pijke-zol wint. De
• 1 liezer moet een penning in den pot stekon, en al het geld

ii aldus in den pot komt, wordt dan op het einde ver-

dronken en verbrast. Zij joegen pijke-zot, oin dan gcnever

te drinken.

— Kig. geeftmen den naam van Pijke-zot aan iemand

die het voorwerp der spottcrnij van een gezelschap of gc-

mcenle is. fr. plastron.

PIJKHOOG(wvl. piikhoog), adj. Zoo hoog als eene

I'ljk (if (lick. Hij sprong pijkhooge.

PIJKHOUWEEL fwvl. piiKHouwF.Ei.Een -hawf.e-

LE), v. en nirt o., sthoon hou-iCL-el o. zij; met den klemtoon

op fii/i\ Werlctuig bcstaande uit eenen zwaren houten

: el met een kloeken ij/cren tand die een wcinig omgobo-

:
II puntig adoopt, dicnstig om stcenachtigen grond, rotsen

:• •Jiulc grondvesten door te kappen en op te haleu ; fr. pit.

Als de pest is inde beuse

Sietmen met een langhe neiise

Opghetrocken gansch en heel

Als een yser pijck-kotiivefl

.

(L. der Stud.)

— Soort van schoenagel die omkrult om den boord van

de zool, anders ook Tatse en Walekop. Een schoe met pijk-

houweelen tatsen (beslaan). De voerlieden, enz. die vee) op
kalsijden of sleengrond moeten gaan, dragen schoe'u met
pijkliouwcelen

.

PIJL (wvl. PHI., zie ij), m. Haarpijl, fr. uncheveu, un
poll, 1. pilus. Hij heeft geen pijl haar meer op zijn hoofd.

Een pijleken haar.

— Ook van andere dingen in den zin van fr. brin. *Een

pijlken gras, ft. un brin d'herbe. Een pijltje stroo, fr. nn
brin de paille.

— Fr. flirhe. Den pgl tot aan den hoorn trekken, zie

HOOKN.
— Fig. Eene zier, een beetje, een lultel. De bedelaar

krepg oen pijl. (ic moct daar geen pijl aan veran^Ieren. Hij

is g(cn pijl beler dan zijn breeder. Hij was geen pijl

hcilrocfd. Hij kcnt cr niet een pijl van. Ik zal hem geen

pljl lielpen, enz.

— Xaar de Scheldcwaart, bij de Oost-Vl.iniingen, Ulinkt

dit woord pil, met den i-klank juist lijk in pille, fr. pilule,

en schijnbaar onz. van geslacht. Dus zegt men ook somwil-

Icn, dikivih, terivil, voor sofnivi/len, dikivi/h^ ter-uij/l.

— PIJL, z. Gars-, Gers-, Haar-.

PIJLBOUTRECHT, adj. en bijw. Uit der mate

recht. Pijlboutrecht staan. — Ook enkelijk Pijlrecht of

Bontrecht.

PIJLDE (wvl. PIILUE, zie IJ), adj. Recht en dun lijk

een pijl, spilde. Een boompje dat pijide opgroeit. Dat koorn

staat al te mager en te pijide.

Tot dat eens een pylde priemke

Groen uit de aerde en langzaem opwaerds

Botte ....
(G. Gezelle.)

— Zie -DE.

PIJLE (wvl. pile), v. Hetzelfde in Veume-Amb. en

elders .lis Pijl, m., h. flirhe. Eene pijle.

PIJLE (wvl. PILE, zie IJ), V. Paal, puntige staak die

n-.en in den grond heit, fr. pieii, pilotis. Met de handhei

drijft men pijletjes (kleene pijlen) in dtn grond. Pijlen in

't water om eene brug te ondersteunen. < Dewelke brugghe

heeft 28 pylen of staken. .(K. v. B.)

PIJLEN (wvl. PILEN, zie li),pyldc (wvl. oak piildege,

zie I^tPERI•"ECT), gepi/ld, b. w. Stelen, rooven, fr. voter,

enlezvr. Hij pijlt al wat hij krijgt. Stel dat aan de deur niet,

de schoolers zoudcn "t pijlen. Zij zijn dezen nacht in mijnen

keklcr gcbroken en hebben al mijne aardappels gepijid. —
Vgl. fr. piller. ital. pigliare.

—PIJLEN, z. Weg-.

PIJLEPANE (wvl. PlLEP-iVNE), bijw., enkel gebruikt

in te pijlepane zi/n, liggen, staan, voor in de 7var, (r. en

desordre. Met sta;U in huis al te pijlepane. Het was daar al

te pijlepane.

*PIJLIJK, adj. dat Kil. gelijkstelt mQi pi/nli/k en ver-

taalt iloor fetulans, d. i. dcrlel, brooddronken, uitgelaten.
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» Sj- en was niet pvlick in hel spreken.» (C. Vrincx.) c Dese

pvlighe en onghebonde schoolkinders sloeglien hem met

haer boecken, scliaelien eude schryftafels.
»
(M. Lanibrecht.)

« \>(i pylicke schoolkinders staken hem met pennemeskens.»

(Id.) 1: Hem thuj'S houdende in aller onnooselheit, wlgeno-

men dat hy dicwils ler kcrcken ghinc met zyn ouders, ma' r

schuwede de pvlicheit ende traecheit der ionghe kindors.

«

(Id.)

PIJLJOEN, PIJLIOEN 'wvl. piiljoen, muoen,

zie Ij), o., met den klemtoon op oen. Eene welriekende luin-

plant, andere 00k Prieul en Tymoen geiiaamd, fr. thym,

I. thymus.

— Diibbel pi/ljoen, andere geurige tuinjilant, 00k Orego

en Palingkruid genaamd, 1. origanum mnjorana.

— lemand pijljoeti onder de neuze steken, hem vleiende

prijzen.

— Ditwoord schijnt eene verbasteringvan 't fn^OH/Zo/,

dat de raim is van eene welriekende plant, in de wetenschap

mcntha piilegium. Er is 00k eene die pouliot-thym heet, 1.

im-niha ai-.-etnis.

PIJLOORDE (wvl. PIIL-OOKUE), adj. Met gespilste

ooren, fr. /« oreilles dressc'es. Het peerd slond pijloorde. —
Zie -DE. De klemtoon is op pyl, even als in het ww.

pijloorcn.

PIJLOOREN (wvl. piil-ooren),/^/!^^^', lu-bgepijl-

oord, o. w. De ooren spitsen, fr. chauvir. Het prerd

pijloorde,

— Wordt 00k gezeld van mensclien die nieuwsgierig

staan tc luisteren. Eerst luisterde men weinig naar dien

redenaar, maar als hij dat bezonder punt begon aan te

roeren, iedereen pijloorde. Hij hoorde van ver zijnen naam

uitspreken, en hij pijloorde (hij luisterde om te weten wat

men van hem zei).

PIJLRECHT (wvl. PIILRECHT, zielj), adj. Zoo recht

als een pijl, zeer recht. Hij licp over de velden pijlrecht naar

zijn huis. Die weg loopt pijlrecht naar de stad. Die oudei-

ling gaat nog pijlrecht lijk eene jongheid. Eene pijlrechte

linie.

PIJLSCHOOT (wvl. piiLSCHEUTE), V. AfsUind zoo

ver als gemcenlijk een pijl uit den handboog vliegt. Hij

wcoDt maar drio pijlscheuten van hier. Die stroom is eene

pijischeute breed.

PIJLSTEERT (wvl. pklsteert), m. L.ange pijlvor-

mige haar\'lecht. De vrouwen drocgen eerlijds hun haar in

pijlsteerten, die op nig en schouders hongen. De mode van

de pijisteerten is af.

PIJLSTEERT-OLIE, v. De gesmoitene lever van

den pijlsteert (een zeevisch). Het volk gebruikt de pijlsteert-

olie om Uwetsuren te genezen.

PIJMPAMPOEN (wvl. PlI^fPAMPOEN}, m. Zie pim-

PAMPOEN.

PIJN (wvl. PUN, PINE, zie IJ), v. Hevig .gepers,

gedwongenheid. In de pijn zi/n of zillen, zie Gepifnd zi/'n

onder PIJNEX.

— Icmand in de pijne latcti, hem ill de klem, in dell

nood laten.

—PIJN, /. Balg-, Kalf-, Peerde-.

PIJNABEL (wvl. PINABEL, zie IJ), adj. met den klem-

too;i op na. Smertlijk, pijnlijk, fr. penibU. Eene pijnabel'

tijding. Een pijnabel schouwspel. Dat w-as pijnabel om zien,

om liooren. Eene pijnabele ziekte. Pijnabele arbeid. De

pijnahele stand der slaven.

PIJNANT, m. Zie pe.vante.

PIJNDER. m. Een oud woord dat somwijlen in onze

westvlaamsche dagbladen nog gebruikt wordt in den zin

van Arbeider, sjouwer, fr. porte-faix. Tc Brugge, is cr

eene Rijkepijndersstraat, fr. rue des portc-faix.

PIJNEKROTJE, o. vkhv. Zie reuwkeutel.

PIJNEN (wvl. PI.NEX, zie Ij), pi/nde, gepijnd, b. w.

Hevig persen, drukkende dwingeu. Honingraten pijneii,

fr. pressurer ies rayons de miel.

— Gepi/nd zijn of zitten, in depyne zi/n iiiiitten, wordt

gez. van iemand die door eene hertziekte of door de nacht-

merrie of anderszins gedwongen is op den adem, van eene

vrouw in lastigen barensnood, van een dier dat door buik-

opzelting van de winden wil bersten, of door vcrstopping

dm buiklast niet kan losscn, enz. Hij was zoo gopijnd dal

hij er bij traanoogde. De hen loopt gepijnd om le leggen.

— Beangst en verlegcn zijn. De jongen was gopijnd om
naar huis te gaan, wetende dat hij van zijnen vader duchtig

ging slagen krijgcn. Hij zat gepijnd op het dak, op den

boom, niet wetende hoe er afj;erocht. Een burger is gepijnd

als hij moet betalen en niet weet waar gekregen. Hij is

altijd gepijnd om in een openbare vergaderinge te spreken.

— Zich pi/'nen (wvl. cens pinen, zie EEN.s), zijn krachten

inspanncn, zich weren, zijn best docn, fr. faire tons ses

efforts. Gij zult u moeten pijnen om vandage gedaan te

krijgcn. Zich pijnen om eenen last te kunnen opheflen. Hoe

het peerd zich 00k pijnde, de wagen bleel versteld. Pijn u

wat, en 't zal gaan . Had ik raij niet geuoeg gepijnd, ik

kwam te laat. c Dat hi lum niet en pynl die (duecht) te

volbrengen. » (Claes Zegers.) — Voor ons zich pi/'nen,

zegt men in 't Limburgsche zich plagen, b. v. hij plaagt

zich om den kost te winnen ; en in Brabant zich rekkcn,

b. V. gij zult u mogen rekken om hem te krijgen, ora eerst

te ziJD, enz.

— Dit wtederkeerig werkw. zich pi/nen, dat v.in dage-

lijkscli gebruik is, verschilt van het onz. ww. pynen, dat

\'roeger veel gebruikt wierd in den ilauweren zin van

trachten, fr. tdcher. « Dat hij in alle doechdelike werken

ende oefFeningen, die \api/nt te vclbrenghen, principalic

soeket hem zelven. » (H. Herp.) 1 Dat hi siuen wille altoes

pine te setten in den liefsten wille Gods. » (Id.) « Een

mensce die recht voortgaen wille in doechden, die moet

stadelijc />inen te hangen in God. > (Id.) « Dat wi melter

hulpen God& pinen te volbrengen tghcne dat Oiis tdoopsel

beteekeL t. » (Th. Van Herentals.) « Knde raden dal ment

aldus iouAe pinen te volbiengen. > (Id.) «Die niet en pinen

te leeren dat een kersten mensche behoort te beleven. • (Id.)

« Daer was er ooc een goet ghedeel die pijnden over die

vesten le zwemmene, maer lacen ! zy bleven meest al in die

leeringhe, ende versmoorden zeer miserabelick. » (X. Des-

pars.) « Pi/nt al in tijts te vertreckene. » (Id.) c Hy zouder

by foortse van wapenen 'xe\ pi/nen meestere of te wordene. »

(Id.) « Ende dienvolghende dat hy zoude pijnen van dancn

te vertreckene, eer hem erghere ghebuerde. » (Id.

)

PIJOKKEN, b. en o. w., met den klemtoon op /o<-

Zie PIOKKEN.
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PIJP wvl. I'lii'E, zic- fkijten), v. Halm, holle steiigcl

van riet, van l;oorii, enz. ; doch vooral Een afgesnedcii sink

crvaii zonder knopcn. Zeepbobbels blazen met eene btroopij|j.

— Aardcn of metalen buizetje dat aan eene stroo- of rict-

pijp f;elijkt. Een melkkanneken met een piji^ken om In

z'.iigen voor kleene kindercn. De schamieren van cone

iloos, enz. bestaan uit pijpkens en nijdnagels.

— De pijp van een kandelaar, fr. bobeche.

(o Maria, bcscherm mijne ziel)

Op dat se den diiyvel niet en grype

Als mijn keersse brandt inAe pypc,

'(C. Vrancx.)

— De pijp van een kachel lieet bij ens de buize van de

stove.

— De pijp van eene l<ave is het hoi gemetselde boven-

dcel van eene sckouw, kings waar de roolc opwaarts naar

buiten trelit.

— In Fransch-Vl. is Pijp een Regenbak, fr. citcrnr,

(niet een steenput, zie aid.). Er is geen water meer in de

pijpe. Men put water uit de pijp met eene seule. De pijpe

toedekkeu met eene houten scheel.

— Een liol dat wilde konijnen en eenige andere dieren in

de aarde graven om er in te schuilen.

Dat ik, dwalende in de duinen,

Bij het hellen van den dag,

De konijntjes, uit \m.n pijpen

Wippelende, spelen zag.

— Schertsende, een bed, slaapleger, fr. lit. In zijne pijp

kruipen (te bed gaan). Hij is dezen morgen langin zijne pijp

gebleveu. Hij zit reeds in zijne pijpe

.

— De pijp van 't been, beeupijp, fr . I'os de la jamhe.

Vgl. Mergpijp.

— Holle plooi in lijnwaad, papier, enz., fr. godron. De
pijpen \'an eene vrouwmuts, van eene halslobbe, enz. Groote,

kleene, slappe, vaste pijpen. De pijpen krokeu.

— Eene pijpe iabak, eene pijpvol, zooveel tabak als men
in eens in de pijp stopt om te smooren. Hij vroeg mij eene

pijpe tobak. Dat is geene pijpe tobak weerd (dat is niemen-

dalle weerd).

Avereglsch bestier, van kop tot steert,

't En is, Y^Aoi\i\ geen piipe toebak weerd.

(Uit een weekblad.)

— Zijn pijpken smooren, of enkelijk smooren, zegt men

van ieniand die, door eene geraaktheid of anderszins veeg

/ijnde, de lippen beweegt en den asem uitstoot op wijs van

Ieniand die tabak rookt : hetgeen aanzien wordt als een

leeken van ongeneesbaarheid, ja van eene nadcrende dood.

Ilij smoort zijn pijpken, zijn eindenaakt.

— PIJP, z. Aal-, Babijn-, Hal-, Bol-, Haal-, Kool-,

Longer-, Looze-, Rook-, Schecr-, Slok-, .Spinne-, Spoel-,

Toortel-, Toebak-, Vulle-.

PIJPAUW(avl. I'li'ow), m. Zie piep.\uw.

PIJPEGALE, PIJPEGALLE (wvl. pupe-, en

geemzmspuppe noc\ipiepe,zK FRljTEN),v.,met den klemt.

o\i pi/p. In Fr.-VI. gebruikt voor Kruiwagen, kordwagcii,

fr. brouette. lets vervocren met de pijpegale. Het wiel en de

Iramen van eene pijprgalle. Een zak graan op de pijpe-

alle gekaden, « Eeneu cordewagen oft pypegale. » (Cost.

I

v. Aiitw.) .: IJat stracx met het Irecken vander clockc zy
hejnlieden met schuppen, sjiacn, haiuveelen, pipegaeleii

enilc andcr dierghelijck lialaem vinden tor plaelsen daer den
noiidt sal verheeschen. » (Ordon. vanden Heere s' r.an.ll-

vamk-n Vryen. 1625.)

Dese met een fyne tael,

Pypen als een pypegnel,

Hyglien, ciicchen, hulscbulscn sondcr endt.

(L. Vossius.)

— Kil. Pijpcngael, -cehicnhim irusnlile minus. Wen
vinill (lit woord in al de oude rekeningen der stad Brugyf

en der stad Damme van dejaren 1302 tot 1525 en noglati 1.

PIJPEKAS (wvl. PUPEKASSE), v. Kastote, houten

koker waarin de tabakrooker zijne pijp shut en in den zak

draagt. - Hij haalde i(y\G pi/peltinse uit den binnezak van

zijne lan;;e kazakke en hij stopte. » (K. Callebert.)

PIJPEN (wvl. PDPEN, zie frijten), pi/'pte, gepijpt,

b. w. Ronde of bolle plooien maken in papier, lijnwaad,

enz., {\. fraiser, godronner, tuyauter. De schroo van eene

vrouwemuts pijpen. Eene gepijple halskraag.

— o. w. met hcbben. Wordt gezeid van een kleed dat

bolle of pijpvormige vouwen zet die 't leelijk maken. Een
kleed mag noch pijpen, noch beurzen, noch lijpen.

' PIJPENGAEL, bij Kil., zie PIJPEG.4LE.

PIJPER (\\ vl . n;pERE, zie I'-rijtein), m. Hetzelfde als

I'ijpijzer.

'—PIJPER, z. *Muze-.

PIJPEREK fwvl. PUPEREK, zic pijp), o. Een kleine

ijzeren of houlen reile met inkervingen Waarin men tabak-

pijpen hangt langs den wand in herbergen en smoorkamers.

Hangt uwe pijp in het rek?

PIJPESTEKEN (u'vl. pupesteken, zie ouder Yvay

t:^^), stak pi/pe, Iteb nf biv, pi/peges/eien, o. w. Vluchten,

het hazepad kiezen. Hij heeft daar mogen pijpesteken. Hij

slak pijpe als hij dat hoorde.

PIJPIJS (wvl. puupiis, zie frijten en Ij), o. IJs dat

op hot water niet daakt en bijgevolg hrons en gevaarlijk is;

anders ook Kuipijs genaamd.

PIJPIJZER (wvl. puupizer, zie frijten, en ij), o.

Kate ijzeren cilinder, dun of dik, die, in het vuur gewarnid,

dient om pijpen te vormen in lijnwaad, enz.; anders ook

I'ijper en Pijperechler genaamd, fr. godron.

PIJPJE-KATO, en ook PIJPJE-VAN-KATO
(wvl. PUUPJE-), o., met den voUen klemtoon op A;. Het-

zelfde te Brugge als Pijpje-diop, d. i. gezuiverd kalisscn-

brood met of zonder anijs, fr. J)is de reglissc (anise) en

batons. Een vierendeel jiijpje-Uato. Kinders elen geern

pijpje-kato.

— Het tweede deel tato is een cigennaam, 't zellde aN

Calharina. Misschien heeft er eens in den ouden tijd ecu

Kato te Brugge gewoond die verni,aard was om haar pijpj'-

drop?

PIJPKAS, v. Zie I'lji-EK.vs.

PIJPKOOL (wvl. PUUPKOoi.F.), v., met scherpl. 00. Bij

t;ibakiookcrs. l>n dunne grashalm, een stcngeltje van heide.

of zoo ietb, dat men gebruikt om den steel van eene tabak-

pijp te zuiveren ; anders ook Dooistekcr, Spleet en Pijpsticr

geheeten.
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— Het tweede ded van dit woord is van 1. caulis, dat

twee beleeU. heeft : i° Stengel van plantgewassen ; 2° zckere

moesplant, in 't fr. rhou.

PIJPKO(T)TERARE (wvl. puup-), m. Een haze-

beentje (>f 7oc> lets wanrmede men het klokhuis en de asch

uit de tabalqiij|3 kotert, fr. cure—pipe.

PIJPRECHTER (wvl. puperechter), m. Helzelfde

als Pijpijzcr.

PIJPSTIER (wvl. puupstier), m. Bij tabakrookers.

Hetzelfde als Pijpkool, dun stengellje van zagge, berk, enz.

dat men door den steel van de tal)akpijp steekt om hem te

zuiveren.

PIJPTANG ('.vvl puupT.\NGE, zie pijp), v. Bij naai-

sters. Een klem ijzeren alaam om schrooden te pijpen, soort

van dubbel pijpijzer. Zie nijpschaar.

PIJT (wvl. PUT, zie Ij), m., vkhv. pijtje. Schacht van

dier of mensch, ir. vit,p('nis.

—PIJT, z. Ezel-.

PIJTELO (wvl. PITELO), m. Jong kalf. Zie bijt.

PIJWANTE(wvl. piewante), v., met den klemtoon op

pi/. Grove woUen handschoe met eenen duim, maar zonder

vingers. Pijwanten aandocn om netels af te snijden. De arme

kinderen dragen hunne pijwauten met een snoer om den

Iials afhangende.

— Kaakslag. lemand eene pijwante geven of draaien.

Eene pijwante krijgen dat men n.iar zijti hoofd zoekt.

PIK, zie PEK en pikke.

PIKANT, adj., met den klemtoon op iaiit. Hetzelfdc

als fr. piquant, bijtend, prikkelend. « Dcze zalt is beter als

Tritum, om reden dat den Tritum voor de kinderen een

weinig te pikant is » te vecl bijt in de wonden. (G. Simons.)

— PIKANTIG, adj. Zie pijkantig.

PIKDUIVEL (wvl. pekduvel, zie ui), m. Duivel al

pik, zwart als pik.

— Wordt fig. gezeid van iemand die geheel zwart is. De

schouwvager was gelijk een pikduivcl. Zij was geheel in

't zwart gekleed, lijk een pikduivel.

PIKEPOKKEN, pikepokte, heb gepikcpokt, a. w.

Hetzelfde wat in de Kempen llokkctokken heel, d. i. op

eenen stoel zittende weg en weder wiegen en schokken, zoo-

dat de voorste en achterste stijpers van den. stoel overhands

op den grond bokken en dokken. Op eenen stoel zitten te

pikepokken. Een zinneloos mensch die niet andcrs doet dan

gedurig pikepokken.

— Ook b. w. De moeder zat en pikcpokte haar kindje

in slaap op haren sclioot. Dat kinil wilt gewiegd noch

gepikepokt zijn.

PIKEREIEN, pikercide, gepikereid, b. w., met den

kkmtoon op rei (van 't fr. picorer). Steelswijze nemen,

behendig wegnemen, baaien, fr. chiper. Hij pilcereide den

neusdoek, de snuifdoos, de geldbeurs van zijnen gebuur.

De knaap pikereide 't speelgoed van zijnen broeder. —
Men zegt ook Pikcrotten.

PIKEROTTEN, pikerotte,gtpikcrot, b. w., met den

klemtoon op rot. Helzelfde als Pikereien.

PIKHAAK, m. Houten steel met een omgebogen
ijzeren land, dienende in de linker hand van den pikkei, om

de koornhalmen, die hij met de pikke neerhakt, te verza-

nielen en bijeen te houden. — In eenige streken Pekhaak.
— Zie PIKKE.

PIKHAAKTE, adj. Gebogen op wijze van eenen pik-

liaak, elkboogde, fr. coude. De rijpe korenauwen hangeu

pikhaakte. De pikhaakte klauw van eenen greep. Zie pikke.

Vl'KH^KE.'H, pikhaakte, ben gepikhaakt, o. w. Ge-

bogen zijn gelijk een pikhaak. Het wordt gemeenlijk gezeid

van de rijpe korenauwen. Als de auwen pikhaken, is het

tijd van scheren. Eene auwe die pikhaakt. IJdele .-iiuven

pikhaken nict.

/

PIKHOOP, m. Piklveling, legge, fr. Jnvelle.

— Ook gebruikt in den zin van Oegstschoof.

— In eenige streken Pekhoop.

PIKKE, en in eenige gewesten PEKKE, v. Bij landb.

Soon van kleene zeisen met eenen korten elleboogden steel,

wevy genaamd, dien men met de eene hand zwaait o.n de

koornhalmen af te happen, terwijl men in de andere hand

don pikhaak houdt; 1. merga, ft. sape, faiichon (en niet

faucitlc, dat eene sikkel is; nochy<?;tv, dat eene zeisen is).

Men snijdt met de sikkel, men pikt met de pikke, men
m.aait met de zeisen,

PIKKEBAUW (wvl. -bow, zie au), m. Bijiebauw.

— Zie BIJDEBAUW.

—PIKKEL, z. -PEKKEL.

—PIKKELEN, z. Mis-. Vgl. -pekkelen.

PIKKELING, PIKKERLING, m. Pikhoop, een

pikhaak vol, Icgye, de hoeveelheid koornhalmen die de

pikker in zijnen pikhaak bijeen haalt en in eens op den

grond legt, 1. merges, iz. jax'elle. De pikker hakt vier a vijl

keeren eer hij eenen pikkeling heeft (eer hij zijnen pikhaak

vol krijgt). Twee pikkelingen maken eenen schoof. \'gl.

HUGGE.
— In eenige streken Pekkeliug, Pekkerling.

— Zie -LIXG.

PIKKEN, pikte (wvl. ookpiktege, zie imperf.), gcpikt

(fvl. epikt, zie GE), b. en o. w. Bij landb. Met de pikke

alhouwen, fr. super, coiipcr aijec le fanchon. Men pikt

het rijpe koorn (tarwe, rogge, gersl, haver, enz.) Men pikt

ook de rijpe klaver. Leeren pikken. Zeere kunneu pikken.

Men was in 't pikken van den oegsl. Groene klaver, hooi-

gras, jong koorn dat voor voedsel van 't vee bestemd is,

worden niet gepikt, maar met de zeisen gemaaid. « Eenigh

ougst-werck als picken, maeyen, snyden. » (Ordonn. v.

Lande v. Vryen.) « Vader wordt hier nog al den loon be-

taeld, als hy den baes helpt pikken of dorschen. » (C. Du-
villers.)

— In eenige streken zegt men Pekken. « Zy vynghen 4
schamel mannen die int veld stouden ende pcctcn ende

mayden. » (Kr. v. Br.)

Niemandt wiste dan van zaeyen.

Van te pecken, van te maeyen.

(A. Debuck.)

Ik heb nu geploegd, gevet, gesaeyd, gewied,

Wy ^,^tv\vm pekken, trekken, maej'en.

(Vaelande.)

—PIKKEN, z. Af-, Hersen-. Zie -pekken.



PIL - 74,5
— PIM

—PIKKER, z. Elze-, Herseii-, Koorn-, Ooge-. Zie

-I'F-KKI K.

PIKKERLING, m. Zie pikkeling.

PIKKEWERF, m. De houten geplooide steel van de

pil<l<f, li. I, iitanche coiide de la sape.

-PIKKING, z. PS-.

PIL, \n] J. Oudaan, zie onder vili.e. Vgl. Pillegave

.11 VilK-iltf.

-PILAAR, z. Moer-, Steek-.

PILGREM, m. Hetzelfde als Pelgrim, bedevaartgan-

ff\, U.pHi-rin.

PILIOEN, o. Zie pijljoen.

PILKEN, zie pulken en de comp. aid.

PILLE. V. Bij vinkevangers. Eene lokvink, levende

vinlc met eene broek aan, dienende om andere vinken en

M'^eltjesop het vink neer te lokken. De pille ligt bij de

lulte vastgeleid aan een touwtje dat haar toelaat eenen voet

of twee hoog te vliegen ; en aan dat touwtje is er nog een

ander touwtje vast dat zeer lang zijnde in de hand gehouden

wordt van den vinkevanger die in eenen gracht verscholen

zit. Waneer de vinkevanger aan dat lang touwtje trekt, de

pille vleddert opwaarts en lokt aldus de vliegende vogeltjes

nil om bij liaar neer te dalen ; en ak er nu veel vogeltjes bij

de nctte zitten, de vinkevanger slaat er de nette over, en zij

zijn pevangen.

'PILLEGAVE, V. Dit woord lees ik bij I. de Grieck,

in den /in gewis van ons Villegift. Zie aid. « Desen jongen

Prins wirden te doop verscheyde pillegaveyi ghegheven,

namcntlyck van s\-nen vader die schonck hem het hertogh-

dom van I.utsenburgh; de prince van Siniay gaf het kindt

ccncn silveron helm ; » enz.

PILLEN, pilde, heb gepUd, o. w. Bij vinkevangers.

Aan het touwtje trekken om de pille te doen opvliegen. Zie

PILLE. De vinkenier, die in eenen gracht bij het vink ver-

scholen zit, pill telkens dat hij eene vlucht vogels ontwaart

om ze alzoo naar het vink uit te lokken. Hadde hij gepild,

die vogels zouden misschien in het vink gevallen zijn.

Hanst u, pil nu. — Kil. Pellen, veliere, eng. to pull, trek-

ken, snokken.

PILORIJN, PELORIJN, bij 't volk PELLE-
RIJN, PELDERIJN, o. Kaak, schandpaal, steenen

naalde waar men de misdadigers ten loon stelde, h. pilori.

Er slaan nog hier en daar in Vlaanderen oude pelderijnen,

b. V. het polderijn te Male bij Bnigge, het pelderijn te Poel-

voorde op Wynghene, het pelderijn van 't Oud Hof te

Bellegem, het pelderijn op de markt te Isegliem, het pelde-

rijn van Moorseele, van Dottenijs, van Oostcamp, enz.

(R. d. H. IV, bl. 248.) Den Zondag voor sinte Pieters en .

Pauwols is het kermis te Male, en den avond-te voren

kroolt en versiert men het pelderijn en men bedrijft er

vreugde rond. t Blasphemateurs van de Moeder Gods
worden gheset up tpelloryn oftc scavoot. » (I. de Dam-
houdere.) « Daer ghecommen zijnde, dede hem moeder-

naect drie daghcn lanck, zonder etene olle drinckene, up

eenen prlleri/n stellcn, daerhy continuelick van den volcke

met allerandc vuylichede van der straeten beworpen wiert,

van alien zijden. » (N. Despars.i « Up tpclleri/n ghesteld. »

(td.)«Hetgcen men te \e^^e\PerrelorynvaXi 't fransch ^/&/-/

heel, te Gent het Stellaeske, heet bij Pomey, Ogiers,

Ilalma, de kaak. » (Vaelande.)
,

Tot Belleghem weunter ne man,

Zijn name was zotte I'ieren,

Zoim me nie meugen e liedje zingen,

Pieren zal over de bailie springen,

Van de bailie op het pelderijn,

Pieren zal brave gegeeseld ziju...

( V'olksdeuntje in R. d. H. u', bl. 184.)

— Het pelderijn dienen, er dricmaal rond gaan, of er op

de knie'n driemaal rond kruipen. Eerlijds diende men hot

peldei ijn te Male voor het wel gelukken van den tabak dien

men geplant had. Nu wordt dat niet meer gedaan tcnzij

somwijlen door eenen sul aan wien men wijs maakt dat hij

allerbesten tabak zal hebben als hij 't pelderijn dient.

— Men vindt ook het ww. pelorizeeren, fr. pilorier,

« Ten pelorijne brochte, pelori/zeerde ende daer naer slo-

teldc. » (Archief van de stad van Damme, 1460.)

PILSE, PELSE, PULSE, v. Eene laagvan aanecn-

gestrengeld vlotkruid en waterplanten op de vlakte van een

moeras; anders ook Vlote geheeten. Eenen gracht zuiveren

van de pilsen. Vroeger was dat een helder water, 't is nu al

loote en pilse.

— Drassige grond, moeras meer of min opergroeid met
hout, lisch, biezen en ander waterkruid. Een waterachtige

of modderachtige biesbosch is tene pilse. Eene pulse droog

trekken en vnichtbaar maken. Er zijn pilsen waar paling en

andere visch in leeft. Naar de pilsen gaan om visch te

vangen.

- De oude grachten en zonken rond de vesten van de

stad Damme zijn en heeten pzilsen.

— In de broeken bij Ghistel ziel men veel pilsen (d. i.

vlekken gronds, met lisch en waterplanten overgroeid) die

zich verheffen in het moeras gelijk de eilandjes in 't water.

— Bij Brugge vloeit er eene kleine beek die, geheel met

reit en kmid bedekt, den eigennaam van Pilse draagt.

— PILSACHTIG, PELS.\CHTIG, PULSACHTIG, adj. Zie

PILSIG.

— PILSIG, PEL.SIG, PULSIG, adj. Den aard hebbende van

eene pilse, moerasachtig. Wordt gezeid van grond of land

dat koud, zuur, en weiachtig of kwelmachtig is. Pilsige

moergrond. Pilsig land is weinig vruchtbaar in natte jaren.

In piUsig land kan men noch vlas noch aardappelsopdoen.

— Eene pilsige hofstede, eene landhoeve wier akkers

pilsig zijn.

PILSZAK, m. Zie pulszak.

PIMPALIOENTJE, o. Pimpampoen, zonnekever,

fr. coccinelh:

PIMPAMPOEN, PIEMPAMPOEN, PIJM-
PAMPOEN (wvl. PIIMPAMPOEN), m., vklw. -poentje.

Een van de namen dien men aan den zonnekever geeft,

fr. co.iinelle. Andere namen zijn Pimpampole, Hemel-

beestje, Olipolikoorndicf, Piepauw, enz.

— Men zegt ook Pingpangpoen(tje. Zie NG.

— Dit woord volgens Alg. VI. Idiot, is ook gebniikt in

Zeeland, waar de kinderen zingen :

Pimpampoentje,

» Vlieg over 't gioenlje,

Vlieg overal

Waar ons liefheerlje 't vindeii zal.

In Vlaanderen zingen zij

:
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l'impam|)ole,

Vliegover(>lp(r./"li"lf).

Vlieg overal,

En zej; waar dat mijn zieltje weunen /.al.

PIMPAMPOLE, V. Zie pimi'ampof.n.

PIMPANDOER, ni. Verbastcrd van 't fr. pcpui d'or,

soort van appel met goudkleuiioe Ucnien. I'impandoeis en

dniiven voor nagereclU. De i^nnpandoei" hcct />/^/K'//>;f'- in

de Wooiilenb.

PIMPERMEEZE, v. Hct/.t-lfde als Pimpelmccs,

fr. tiu'saiio'e a tHe hhiic, I. parus ccenileiis.

— Fig. Mager, bleek en zwak liinH of vrouwmensch.

PIMPERMEEZEN, ^;>»/(Vv«rrirfr, heb gepimper-

meesi/, o. \v. Pcnieleii, Iraagzaani en weinig eten, Uneeuwe-

len, hetzij onidat ck spijs niet behaagl, hetzij dat men geen

eetlust heeft, of dat men natuurlijk weinig behoeft.

PIMPERNEEL, o., mv. pimpernceleit en pimpci

-

neels, met den klemtoon op ncel. Bij smids en landb. Een

ijzeren houvast geiiageld te midden aan 't harnas of voleie,

en dienstig om, bij middel van een haak of niarteel, de

voleie aan den korten dijsel van een wagen ofploegteleggen.

Men onderscheidt het Plaatpimperneel, en het Vleerpim-

perncel. Het Plaatpimperneel is cone ijzeren p!aat met

twee ringen of oogen . Het Vleerpimperneel is een halve

cirkel van ijzer, liebbende aan elk einde twee tongen of

vleven die op de voleie vastgespijkerd worden.

—PIMPERNEEL, z. Plaat-, VleCr-.

PIMPOELE, PINPOELE, v., met den klemtoon

lip />//«. Suort van ranonkel met rijzigc Stengels, diiedcelige

bladeren, vijl gele bloembladeren, en stekelig zaad, fr.

reiioncnle des champs, 1. ranonmhts aniensis. De pimpoele

bloeit in den akker in Mei, Juni en Juli.

'PIMP-OOGHE(N, bij Kil., zie PiEfooGE(N.

PIMS, ni. Puimsteen, h. pier>e ponce, bij l\.\\. pecms.

— PIMSEN, pimste, gepimst, b. w. Met den puimsteen

wrijven, U.poncer. De goudsmid pimst het zilverwerk. Het

leder pimsen.

— I'lMSSTRENC, ni. Puimstrong, snoer van losse draden

met lijngcbtooten puimsteen bestreken. De goudsmid jjolijst

kleen zilverwerk cerst met den pimstreng, dan met den

tripelstreng, en eindelijk met den roezestreng.

PIN, V. Zie I'lNNE.

PINANT, m. en 00k PINANTE, v. Hetzelfde .als

Penant, perjnjn, muur tusscheri twee vensttrs, Ir. Iriniu-ini.

— PIN.\NI'E.SP1EGEI., m. Parpijnspiegel.

PINEU,adj. Zie peneu.

PINGEL, 00k PINKEL(wvl. piingel, i>hnkel, zie

END), m. Dunne reep, lijn, lange sterke koorde van eenen

vinger dik. Met pingels haalt men ijzeren staven naar om-

hoog b. V. op een dak. Pingels om het zeil van eenen wind-

molen open te houden. Eene gaaipertse (in Brab. eene wip)

rechtzetten en met pinkels langs drie of vier kanten vast-

leggen opdat zij niet w-aggele. Hij school naar den opper-

gaai, maar zijn piji trof eenen pinkel .
— Het Alg. J 'I. Idiot.

zegt dat men in Oa'A-W. pcngel gebiuikt \-oor « koorden

waarmee men de wip recht houdt. »

— PINGEEING, PINKELING, m. en o. Zoo heet elke streng

of pees van eene koord, fr. toron. Eene koorde van drie,

van vier, van acht pinkelingen. Dezc koord is in die plaats

gehecl afversleten : zij houdt maar met eenen pinkeling

nreer aaneen. — Zie -ling.

PINGPANGPOEN (wvl. piingangpoen, zie ind).

m., \klw. piiipangpoentje. Hetzelfde of Pimpampoen, fr.

,-oaiiir//i: — Zie NG.

PINHAMER, ni. In 't alg. Hamer met eene pin of

puntigen kop.

— Bij ketelbuischers, zie bookdeerhamer.
— Bij goudsmids. Ijzeren hamer met eenen s|)itsigcri

kop oni te pinnen. Zie pinnen.

PINK, OOGPINK (wvl. PUNK, zie ind), m. Oog-

wenk, oogenblik, fr. citn d'cci'. Op eenen piuk, Ir. en 7111

din d'wil.

—PINK, z. Hinkede-, Oog-.

PINKEL (wvl. PIIKKEL, zie i.nd), m. HetzeKde of

Pink, kleenste vinger, ix. petit doigt . Den pinkel kwetscn.

De cikel die zoo dik niet als myn pinkel \s.

(J. B. Decorte.)

— Wimper, vlegger, pinkhaar, fr. ci/s. Zie vlegger.
In de woordenb. Pinkers.

— Lijn ot koorde die eene gaaiperts, enz. helpt recht-

houden. Zie pingel.

— Houten tapje of spietje dat men door het uileinde van

eene schee sieekt om le beletten dat er een ander stuk Van

afwijke, juist gelijk men eene luns in den as steekt om er

het wiel op te houden, of gelijk men een scheers steekt

door eenen drilbout. Het is bij middel van pinkels in de

uiteinden van de schee'n eener wiek, dat de mulders het

buitenzoom op die schee'n gevestigd houden.

PINKELEN fwvl. PIINKEI.EN, zie ind), pinkelde, heb

gepinkeld, o. w. Frequent, van Pinken, bij Kil. Pincken,

scintillare, micare, d. i. flikkereu, glinsteren, tintelen. De
sterren pinkelen. De ijsel aan de boomen pinkelt als er de

zon cp schingt. De pinkelende sneeuw. De blijdschap pin-

kelt in zijne oogen. Eene kroon van pinkelende gestcenten.

Wie zyt gy,^/»fe/c«if sterrenheir

Dat aen den hemel staet ? (G. Gez.)

— Vonkelen, perelen, mierlen, fr. petiltey, titillir,

sprek. van dranken. De chanipagne-wijn pinkelt in de

glazen. Oud bier dat pinkelt.

— Pril kelen, tintelen, lets smertelijks gevoclen als van

duizcnde naaldesteken, fr. picoter, titiller. Mijn vingcrs

pinkelden van de koudt. Dat gewonde lid pinkelt van

't zeer.

PINKELING, m. Zie PINGELING.

PINKELOOGEN (wvl. piinkeloogen, zie ind),

pinkeloogde, heb gcpinkeloogd^ o. w. Met tintelende oogen

kijken, vonkelende stralen urt de oogen schieten. Pinkel-

oogen van blijdschap, van liefde. Hij zat daarvan verre te

pinkcloogen. Op iemand, op iets pinkeloogen.

PINKEN (wvl. PIINKEN, zie IND), pinkte, heb ge-

pinkt, o. w. Hetzelfde als Pinkelen, tintelen, h.scintiller.

De sterren pinken als een kool.

(Vondel.)

— Wordt ook gezeid van eene vink of meerl die kortaf

p'lnk-pink-pink schreeuwt, gelijk eene musch die tjilpt.

Hoor dien meerl pinken. De eene vink pinkt naar de

andere (zie tjokken en tjippen). Het pinken is geen

slaan noch zingen. De vink tjipt en pinkt als ze dul is.
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PINKETSPEL, o. Piketspel, zeker kaartspel, fr.

p:,j:ut : />« d,- fhpiet.

— PINKETTEN', pintclfe, gepinket, b. en o. w. Hetzelfde

al> Pilietten, fr. jouer un piquet. Een partijtje pinUetten.

PINKHAAR, o. Het haar van de oogscheel, fr. les cik

dc In pniipierc . I^ng, zwart piiikhaar hebben. Zijn pink-

hiar veiliezen.

— Ooli cen liaarpijl van 't pinkhaar. Er stak een omge-

Ljen pinkhaar in zijne oog, en telkens hij pinkte, deed het

1 zeer.

— Zie VLEGGER.

PINiNE, V. Elke spiji van een pinnewerk, ir.arti-

chilllt. Zie PINNEWERK.
— De ijzcrcn punt waar een werptop op draait, de prik,

fr. pointe d'lme toiipie

.

— De pinnc van eenen hamer, zie panne.

— De prik van eenen stok, fr. la pointe d'acier, I'ai-

i^uillon d'lin biiton. « De pinne van ysere die aent eynde

van den slock was, brack of. » (C. Vrancx.)

— Voor depinne brengen of komen, d. i. voor de recht-

bank, fr. appeler, comparaitre a la barre. De heschxjdigde

moot morgen vnor de pinne. Eenen lasteraar voor de pinne

'

I ngcn. Geheel die eerlooze zaak zal voor de pinne komen.

Bij uitbreiding ook gezeid van het tribunaal der open-

nc opinie, iler onders en meesters en andere oserheden.

liriiands gedrai; voor de pinne brengen in de gazetteu, in

ccnc vergaring. De meester heeft den misdadigen school-

jongen voor de pinne doen komen.
— Buik met eene pinne, vooruitstekende buik. Hij at

daar dat zijn buik met eene pinne stond.

— Pinne zyn, dronken zijn. Hij was pinne.

— Vklw. pinnctje. Bij speldewerksters. Soort van loo-

pertje met bolletjes in 't midden en met binnenwaartsge-

keerde bekjes aan den boord. Het piune^e is een van de

breedste loopertjes.

—PIN(NE, z. Baat-, Bate-, Teers-, Vijliug-.

PINNEBALK(E, m. Bij mulders, zie teersb.vlk.

PINNEMAAT, v. Een uitgegroefd plankje waarin

men eene pin, spil, sport, enz.
,
past om hare dikte te meten,

fr. lunette a calibrer des tourillons. De stoeldraaiers, enz.

gebruiken veel de pinnemate.

PINNEN, pinde, gepind, b. w. Met den pinhamer

uitslaan, fr. ecolletter. De goudsmid pint het zilver.

—PINNEN, z. Op-.

PINNESTOK, m. Prikstok. « Met den pinnestnck

daer hy zijn nsstu mede was ghewoene voort te drjven. >

(C. Vrancx.)

PINNETOP, m. Priktol, top met eene stalen pinne;

legem ivergesteld aan den zweeptop.

PINNEWERK, o. Eene rij ijzeren spijlen op eenen

niuur of op eene puort, om jongens en dieven te beletten er

over le krui|5rn, fr. artichmitiire.

— Bij speklewcrksters. Een smal rankachtig sieraad dat

met bekjes uit- en inspringt op wijze van "^^H^^I^^. Eene

kanl mel pinnewerk langs den boord.

PINPOELE, v. Zie pimpoele.

PINSE, V. ;;.ie PENSE en de comp. aid.

PINSE (uitspr. piinse), v. Broekband. De pinsc van

eene broek. — Zie pinseband.

PINSEBAND, m. Broekband, sluitende boven de

heupen met eene gesp van achter, of met knopeo van voren,

fr. ceintiire d'un pantaton, d'une eitlatte.

Dat sy in het water lagen

/ Tot de borst o{ pinsse-band,

Vele het met vreugd aensagen,

Xiemand repte voet of hand.

(Vaelande.)

— Het eerste deel van dit woord spreekt gemeenlijk

piinse uit, en daarom meen ik dat het thuis bchoort bij

pinsen (piinsen), fr. pincer, serrer, en een ander woord is

dan pinse, pense (buik, *x. pause) ; des te meer dat men ook
pinse aleen zegt voor Pinseband.

PINSEJAGER, m. Zie pensej.vger.

PINSEL, m., vklw. pinselkc(n. Kleene hoeveelheid,

een weinig, een kaantje, een beetje. Meest gezeid van drink-

geld, doch ook van andere dingen. Ik gaf den jongen een

pinselken drinkgeld (b. v. lo of 20 centiemen) omdat hij

mij den weg gewezen had. Een pinsel drinkgeld (b. v. I of

2 frank) aan den koetsier, aan den voerman, aan den bode
geven. Zij gaf aan den schooier eene snede brood met een

pinsel vleesch er bij.

— Vgl. eng. pinch, fr. pince'c, d. i. zooveel men grijpen

kan met twee ofdrie vingeren. De Walen zeggen inpeugni
(van fr. une poigne'e) voor ons pinsel, b. v. in peugni drin-

chel, een pinsel drinkgeld. Zij gebruiken dit woord ook
voor andere dingen, lijk zout, graan, enz.

PINSELING, m. en o., m\. pinselingen. Afgepinste

punt van een nagel, enz. Als een peerd beslegen is, knijpt

men de punten af van de nagels die door de zool uitsteken,

en deze afgeknepen punten heeten pinselingen. — Zie

-LING.

PINSEN (wvl. ook PIIN.SEN, zie pintsen), pinste,

gepinst, b. en o. w. Scherp nijpen, knijpen, fr. pincer.

lemand in zijnen arm, aan zijn oore pinsen (met de nagels

van duim en wijsvinger). Met eene nijptang een nageltje bij

den kop pinsen om het ergens uit te rukken. Mijn cijsje

heeft in mijnen vinger gepinst met zijn scherp beksken, dat

het zeer doet.

En (de vogel) heeft so langhe ^hepinst dat heeft ghebloedt.

(Ed. De Dene.)

— Fig. Vitten, einzevijlen, beknibbelen, zagen, haar-

klieven, verdrietig en gedurig op het zelfde weerkeeren.

— Pinsen en einzevi/'len, tergen en zagen. Altijd pinsen

en einzevijlen.

— Tinsen en pinsen, stekken en genven, boosaarcUglijk

tergen en plagen.

— o. w. met hebben. Eene snerpende pijn verwekken
gelijk van eene fijne neep. Hij neep mij dat het pinste. De
koude pinst. Het is pinsende koud. Zout pinst in de won-
den. Ajuin pinst in de oogen.

— Wordt ook gezeid van het lid zelf dat zulk een sner-

pend sniertgevoel ontw.-iart. Mijn handcn pinsen van de
koude. Mijn oogen pinsen van den rook, van den ajuin.

— Kil. Pinssen en Pitsen, vcllicare, summis digitis
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— PINSEN, z. Af-, Do<n., Clpcn-, Uit-.

PINSENAAL, SPINSENAAL, o. Soort van grijs

lakcn dat grof en hard is. Pinsenaal van 435 frank de el.

Eene broek, eene vest van pinsenaal. De veldwachter drocg

ceil kleed van pinsenaal.

— fiNSENAi.EN, SPIN.SENALEN, adj. Van pinsenaal. Een

jjinsenalen kazak. De soldalen droegen pinsenalen broeken.

Hij kwam uit het gevang met een pin^enalen Icleed ann.

PINSENIER,PINSIER,ni PINSENIERIGE,
PINSIEREGE, V. Zie pensenier, en/.

PINSING(E, V. De daad van pinsen. Ook het smer-

lelijk geprikkcl dat er uitontstaat.

D'Eghel keerde, wentelde; 't Serpent hads onvrede,

Ghevoelende van zijn burstels pinsi/nglie zwaer.

(Ed. De Dene.)

PINSIOEN, PINSOEN, o. Zie pintsoen.

'PINSSEN, bij Kil., zie pinsen.

PINT, m. Hetzelfde alb Punt, spits, fr. pointe. De pint

van een nagel, van eene spelde, van eencn doom, van een

mcs, enz. De pint is afgcbroken. De doornappels, de distels,

cnz. zijn met schcrpe pintjes omzet. Een mes met eenen

langen pint.

— Pinten van naalden gierig zyti, buitengewoon gierig

zijn.

PINTE (wvl. PIINTE), V. Eene vochtmaat die \x.pintc

liect . Twee pinten maken eene kan.

— Eene pinte stekken, pakken, eene pint bier drinken.

Hij stekt te veel pintjes.

— Eene schoenmakers pi'nte hier is te Iseghcm een stoop

(vier pinten).

— Icmands pinte stekken, onbenierkt en dievelings uit-

drinken.

— Om een pintje gaan, uaar de herberg een pintje bier

gann drinken.

— Om zijn pintje gaan, volgens zijne gewoonte naar de

hcrbevg een pintje bier gaan drinken. Hij gaat 's zondags

om zijn pintje. De uur is gekomen van om uw pintje te

gaan.

— Een stilfertje in vieren en een pintje in een teugsken,

zie TEUGE.
— Een kanneken van gleiervverk of porselein, inhou-

dende omtrent eene pint. De oor van 't pintje is afgebro-

ken. Eene kan met kaffie en eene pinte met melk. Zie

MELKPINT.

— Kortrijksche graanmaat van omtrent vijf liters. Er

gaan vier pinten in eenen havot. Eene pinte tarwe, haver,

boonen, enz. Drie pinten zemelen.

—PINTE, z. Melk-, Schoemakers-.

PINTEDEK, m. PINTEDEKKING, v., met den

klcmtnon op pin. Een gebruik hier of daar bestaande,

waarbij een herbergier op een gestelden dag, iedere pint

bici-, die hij verkoopt, gratis bedekt met eene mostelle

ofwcl met eene snede brood en hespe, in weik laatste geval

hit ook eene Hespedekking geheeten wordt. Naar den

))iiilcdek gaan. Zondag toekomende is het pintedekking in

de /.wane. De herbergiers geven pintedekkingen om het

volk aan te lokken. < Op zondag 30 en maandag 31 July,

fintedek in den Granwen Boom, langs den steeuweg van

Thielt naer Wyngene. » (Uit eene vl. gazette.)

PINTELEN iwvl. priNTELEN, zie \nd), pinte/de, hch

gepinteld, o. w. Pinten pakken, veel drinken, bij Kramers

Pimpelen.

— Afl. Pintelaar, Pinteling.

PINTEN (wvl. PII.VTEN, zie IND), pintte, gepint,

b. w. Dit WW. heeft de twee beteekenissen van 't I. ornare :

— I" lets veerdig en gereed maken, stoffeeren van al

hetgeen het noodig heeft om tot zijne bestemming te kun-

nen gebruikt worden, Dus ;

— Eenejfeseh pinten, anders gezeid eene flesch zetlen,

er zekere kruiden op steken bij wijn, jenever of anderen

drank, die dan gedronken wordt als medicijn. Eene flesch

pinten met rabarber. lederen avond neemt hij een glaasje

uit eene gepinte flesch. Zulk eene gepinte flesch heet ge-

meenlijk piippe.

— Eene lampte pinten, er eene wiek in steken en olie

in gieten. Het wordt reeds donker, en zij moet nog de

lampte pinten. Haast u, pint de lampte. Zij had vergeten

de lampte te pinten. Zij was bezig met de lampte te i)inten.

De wijze maagden van 't Evangehe hebben hunne lampten

gepint, 1. ornavcrunt lainpades suas.

Koopwarcn pinten, koopziende maken met ze hun

beste voorkomen te geven, fr. parcr ttne marchandise. De

landbouwcr pint zijne aardappels, als hij de schoonste en de

grootste vas boven legt.

_ Den lamptestok pinten, bij spinsters, hem te voor-

schijn brengen en er de lampte aan hangen : hetgeen 's jaar-

lijks eens gebeurt, namelijk op den eersten avond dat men,

bij 't korten van de dagen, begint bij 'l licht te werken. Ten

tijde van het handspiuneu, pintte men den lamptestok op

den feestdag van Onze-Lieve-Vrouw halfoegst (d. i. begon

men van toen 's avonds te spinnen bij 't lamptehcht), en ter

dier gelegenheid was het feest in huis.

— 2° Versieren, kroolen, paleeren, optooien, fr. orner,

parer; sprek. van eene kortdurige versiering ter gelegen-

heid van eene brailoft, eene kermis of een ander feest. Al

de huizen en de straten, langs waar de stoet voorbij moest,

waren prachtig gepint met vaandels en bloemen, met ge-

plante sperretjes en festoenen. De kerk is gepint van bin-

nen oj) den dag der eerste coramunie. De eetzaal, waar de

jubelaris onthaald wierd, was geheel gepint (langs de

n.uren) met asperziegroen en klatergoud. Den autaar van

Onze-Lieve-Vrouw pinten in de Meimaand. Op het dood-

kistje van het kind lag een wit kleed met printjes en bloe-

men gepint. Eenen meiboora pinten met hnten en papier-

lingen.

— Sprekende van decoratien die voortdurend en eigen

zijn aan een gebouw, enz. zegt men Versieren, en niet Pin-

ten. De kerken blijven altijd versierd, en worden somwijlen

eens gepint.

— Ook meer of min schertsende gez. van eene opgetooide

dochter met bloemen in 't haar en linten om 't hoofd. Het

is belachelijk voor die moeder van aldus hare dochtertjes te

pinten. Het meisje pintte zijn hoofd met kwikjes en strik-

jes. Er waren veel gepinte modepoppen ter kermis.

Een gepinte hengst, wiens mane en steert met bloe-

men en linten versierd zijn. Fig. gezeid van iemand dir lin

en heerlijk aangekleed is, meer zelfs dan zijne forlum

gedoogt.

— Een gepinte ezel, tig. Iemand die weuug verstand

heeft, maar rijk is en prachtig gekleed gaat.
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— (icpiiit zi/n lijk ecu rauwc ajiiin, dik gekleed zijii,

vele Ideederen aanhebben.

— Vt;l. fr. peint, ]. pincitis.

-PINTEN, z. Op-.

PINTESTEKKER (wvl. i'iiNTE-,zieiNn),m.Iemand

die gewend is veel pinten te drinken, bierzuiper, fr. iin

franc fyuveur.

— Bieidief, icmand die, in de herbergen, de pinten van

anderen heimelijk helpt uitdrinken.

— Zie PINTE.

PINTING (wvi. PUNTING, zie ind), m. Snort van

grooten appel, anders oolc Ponding geheeten.

PINTINGlE fwvl. PiiNTlNGE, zie ind), v. De daad

v.in Pinten; oolc liet resultaat ervan. De pinting van de

Imizen was schoon. « Pintinge van een buys t'Iep(>r op de

liuldinge van den Keyser. n (Vaelande.)

PINTSEN (wvl. PIINTSEN, zie ind), pintstc, gepintst,

b. en o.w. Hetzelfdeals Pinsen.bij Kil. Pitsen. Zie pinsen.

PINTSOEN, PINSOEN, PENTSOEN, PEN-
SOEN. n., met den klemtoon op soen. Groote of kleene

prieni, h. poinfon, bij Kil. Puntsoen. Het is met een pint-

soen dat de goudsmid letters drijft in 't zilver. Een pintsoen

om gatjes te booren.

PINZAAG, V. Hctzelfde of Rikzaag.

PIOKKEN, prnktc, gepiokt, b. w. Plagen, kwellen

met uoor len of met werken, doch eerder uit schcrts dan

uit moedwil, fr. taquiticr. lemand jiiokken. Malkandcr

piokken, fr. sepiocher.

— Ook o. w. Hij doet niets dan pioliken. Ge moet daar

nict piokken.

— PJOKKER, m. Plager. Hij is zoo een piokker.

PIONIEREN, pionierde (wvl. ook pionierdegr, zie

IMIF.RI'EC i), liL'l gepiom'erd {M. epionierd, zie GE), o. w.
'

'

!' met liruiwagentjes vervoeren, hitzij om eene strqat

leflenen, hetzij om een stuk land te verleegen, hetzij

I L-ne hoogte op te werpen, enz. Pionieren in plaats van

met peerd en kar te werken. Men pioniert veel bij 't delven

van vaartcn en 'tleggen van reilwegen.

PIOT, m., mv. piotten. Voctknecht, soldaat tc voet,

fr. pit'toiu pion^ troiipzer.

— Kleen ventjc, kort mannekcn. Hot is maar een piol,

maar liij lucft macht voor dric.

PIOTETETE, PIOTETETTE, v., met den klem-

toon op de lange o, en de uilgang ietc uitgesproken lijk

fr. ti'le. Naam van eene plant, anders Ht's, fr. bardmie. Er
groeit daar veel piotetette.

— Ook een zaadlioofdetje ervan, die met zijne haakjes

gemakkelijk aan de klcederen kiccft. De bond liep met zijn

haar vol piotetetten, fr. tHes de glouteron, de hardane.
— Te Korlrijk zegt men ook piotcte (mv. piotetc'n), met

weglating vr n de laatsts greep, zoo men daar gewoon is te

docn in nog andere woorden, b. v. roe voor roele ; sta voor
staat, state (zie D). « Maer vrinjiaerdigh crut glinck piote-

ttyeii vrickcit' cr deure. » (Kortr. lis. 173(1.)

'PIPEIE, V. Zie POPEiE.

PIRO. PIERO, m., xklw. piiootje. Eig. fr. pierrot,

d. i. soort van bansworst die, op dc landkermissen, met
V.A\a> en Harlckijn het volk vergcestigt. Hij heclt gemeen-

lijk eene wijde groote vest aan met groote knopeii, en is

altijd de ml van 't spel.

— Fig. en schertsende, Een zwetser, iemand die zich wil

doen gelden en van iedereen belachen wordt.

— Naam dien men goeft aan eenen grooten bond, gclijk

p>oes aan eene kat. Het sp. perro bet. hand. Een zwarte

piero. Kom, piero! kom.
— Troetelnaam van een kindje. Mijn braaf pirootje! Gij

/ijt ?oo een kleen pirootje.

— - Voor Pirootje rondgaan, zie pierootjes-venditie.

— Dat is de piero, dat is bet puik, sprek. van personen

of van zaken. Hij is de piero van de dichters. Xiem nd kan
het hem afdoen in bet zingen, enz. dat is de piero. Die
wijn is de beste : dat is de piero.

— Een stuk winkelgoed dat zijne weecde verloren heeft
omdat bet naar de mode niet meer is, anders gezeid een
pirter. Ik heb hem daar eenen piro, een pirootje verkocht.— Ook een jas of ander kleed dat van de mode niet moer
IS. Hij bad zijnen piero aan met lang baar. Hij trok er met
zijnen winterpiero naar toe.

PIROOTJES-VENDITIE, v. Het is te Kortrijk een
oiul gcbniik, van den tijd dcr Gidden sporen (1302), zoo 't

schijnt, dat de arme lieden, bez. die van Sint-Janswijk, op
kermisdinsdag balf-oegst, met ezel, karren, manden en
zakken door de straten van de stad rondgaan voor pirootje,
d. i. afgedregen kleederen, potten en kannen, en andere
prondeHng rondhalen die de burgers geven willen (die niets

te geven beeft zegl : ik ben zclve piero): en dan bij de Sint-

Jarspoort venditie bouden van al wat zij gekregen bebben;
en eindelijk bet geld gaan verdrinken en verzuipen.

PIROTE, v., vkl'w . pirootje, met den klemtoon op ro.
Geplooide scbroode die, onder aan een korten vrouwenjak
genaaid, rond den gordel afhangt. De pirote is altijd van
dezelfde stoffe als de jak. Eene pirote met fnillen aan den
zoom. De pirote stond eertijds kort opgerezen (b. v. vier
vingers breed), nu bangt zij neerwaarts en langcr (b. v. twee
palmen).

Het fr. pierrot bet. : corsage defemme dont le dos est
tcrmine par deux tres petitspans releve's.

PIRREN, t'irde, heh gcpird, o. w. Zie PORREN.

PISOETE, v., met den klemtoon op s'-e. Wetstaal,
ijzercn pricm om de messen te wetten, fr. ftml fdu bou-
clierj. — Meest gebruikt in Fr. VI.

-PISSE, z. Katte-(vgl. — pieze), Kernel-.

PISSEN, b. en o. w. — Tcgen de mane pissen, zie

MAAN, 2°,

PISSESALA(DE, PISSESLA, v. Mollesalade, fr.

pisscniit.

PIT, m. Hetzelfde als Put, fr. puit. Eenen pit delven.
Een diepe pit. Een pit in eenen steen. Pitten makon. « Van
eenen quaden pit, ofte pit qualick ghemaect. % (Costumen
van den Lande vanden Vrj-en.)

— Van daar Pitmaker, Pitwater, Waterpit, Zandpit, enz.
— Zie verders put, waar de comp. onder staan.

PITHOMMEL, m. Zie onder reekhommel.

PITJAKKEN. o. w. Zie p.\tjikken.

PITJAKKER. m. Zie p..\tjikker .

PITJE,o. Zie PEETjE.
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PITJUI, PITJUW, zie patei en de comp. cUiar-

onder.

PITSEN, pitste, gepitst, b. w. Dit ww. dat bij Kil.

staat, wordt, volgens Alg. VI. Idiot, in Brab. gebniikt in

denzelfden zin als ons vlaamsch pmsen, pintsen. « En was

dat niet vroeg begonst te pitsen, te nypen, te worstelen, en

te stooten om vooren te kruypen en den eersten te zyji ? >

(F. Vanden Werve, iprek. van Esau enJacob in den school

van Rebecca.) « Gy en zult niet meer aen het Deeg fiilsen,

maer het brood zijn recht gewicht laeten. » (P. Croon.)— In

't land van Aalst zegt men Pietsen.

PITTEKELLE, v. Zie PUTKErxE.

PITTEN, m. Hetzelfde als Piet, Pieter.

— Wordt dikwijls gezeid voor Een oud man. Een oude

pitten. Die pitten is nog frisch voor zijn jaren. — Doch

Vgl. PEET.

PLAAG, v.AVordt, even als ziekte, gezeid voor eene

kwaal die besmettelijk is, fr. maladie contagieuse. De plaag

op de aardappels (aardappelziekte). De plaag op de koeien

(koeiplaag). De plaag op de keuns (marulje). Er zijn veel

konijnen dood van de plage. De plage krijgen. Er is een

vreemde plaag in 't land, die veel menschen doet sterven.

Hij is van de plage gestorven.

—PLAAG, z. Aardappel-, Baard-, Muil-.

PLAAGSTEERT, m. Kwelgeest, plaagduivel.

— Vgl. Drilsteert en Vraagsteert.

PLAAIS, 0., mv. plaaizen. Een strno- of kafzak of

matias of zoo lets anders dat men, bij gebrek aan bedde-

bakken, op den grond of op stoelen of op eenen ezel bered-

dert om er op te slapen. Een plaais slaan (zoo een slaapbed

gereed maken). Er waren geene bedden genoeg,

sloeg twee plaaizen. Op een plaais slap<

verbasterd van 't fr. paillasse.

PLAAM, v. Zie plame.

PLAAN, V. Zie PLANE.

PLAASTER, V. Hetzelfste als \iQ\i. pleister, fr. empld-

tre : phitie.

— Kaakslag. lemand eene plaaster leggen, geven of

draaien. Eene plaaster krijgen

.

—PLAASTER, z. Boter-, Leude-, Tandzeer-, Tand-

zweer-.

PLAAT, PLATE, v. Groot metaleu blad, waarop de

bakkers brood in den oven bakken, fr. plafond.

— De plate poetsen, zich vvegmaken, gem. met scbulden,

onbemerkt wegloopen, (r.faire tin troii a la bine, degiu-r-

pir. Een schuldenaar, een dicf die de plate poetst. Onze

gebuur heeft dezen uacht de plate gepoctst.

— Soort van zeevisch, anders ook Pladijs genaamd, fr.

plie franche, carrelet. Gedroogde platen zijn scharren. De

plate is geen but, ix.flct, picand.

— Ook de naam van ccn; veldplant, anders nog Melk-

plaat en Plaan geheeten, fr. salsifis des pres, 1. tragopogon

pratensis. De platen staan langen tijd eer zij opschieten en

bloeien. — Anna Biins spreekt van Gulden plate :

Vette weije, acoleije, gulden plate.

En wederom :

Plate gulden schoonder dan genoffel teylen.

men

Misschien

—PLAAT, —PLATE, z. Dek-, Euzie-, Haze-, Heu-

zing-, Hoofd-, Hoziiig-, Kluitvoet-, Kouter-, Melk-, Ntoer-,

Mmir-, Schuif-, Slijp-, Slot-, Steert-, Stove-, Strijk-. Zeek-

platen.

PLAATPIMPERNEEL, o. Zie pimpern'F.el.

PLAATS (wvl. ook platse en pletse), v. De ruimle

met de huizen rondom eene kerk van een dorp of g^meeute.

Op de platse wonen. Op de platse van dat dorp is er elkea

maandag markt. In de kermisdagen staan er kr.umpjes op

de plaats. Hij woont viji minuten van de platse. Er zijn

kleene prochien waar geene plaats is (waar de kerk aleen

staat zonder huizen erbij, tenzij de pastorij en nog een of

twee andere). Eene waterpomp te midden de plaatse. De

huizen van de plaatse

.

— Huisdienst, huur, fr. condition. Die dienstbode heeft ^

daar eene schoone platse. Eene platse zoeken. Hij won niet

genoeg in die plaatse, en heeft eenen anderen dienst aan-

veerd. Weet gij nergens eene goede plaatse voor mij, waar

men niet veel moet werken ?

—PLAATS, z. Arbeiders-, Beneden-.

PLAATSENAAR. PLATSENARE, m. Inwoner

van een dorp, in tegenoverstellir.g met de landlieden. De

plaatsenaars wonen bij de kerk ; de eenen houden wiokel

of herberg; andere leven op hunne renten; andere zijn

ambachtslieden.

PLAATSVOLK (wvl. ook platsevolk, pletse-

volk), o. De inwoners van een dorp rond de kerk, de

plaatsenaars.
_ ]|

*PLACKE, bij Fuchs, zie plekke; bij Vranc.\, zie %

*VLEK.
j

PLADIJS (wvl. PLADIIS, zie ij), m. Bij zeevisschers. ^

Een visch, anders ook Plaat geheeten, in 't h.pliefranche,

1. pUuronectcsplatessa. — De platessa limanda hceten wij

SchoUe, en Ae platessa /lessus, Bot, butje. (Van Beneden,

Ann. Pari. 1865-66, docum. bl. 602.)

Dit woord met den klemtoon op de tweede greep,

komt van 't 1. platessa.

— De nieuwingerichte prochie Sint-Louis, die voor het

burgerlijk nog deel maakt van de gemeente Deerlijk, was

vroeger een gehucht dat men den Bottenhoek hiet (van Bot,

fr. stupide, grossier), en later, om dien sni.aadnaam te doen

verdwijnen, Pladijshoek, het woord bot opvatteude als

vischnaam, en hem dus vervaugende door een anderen

vischnaam die meer of mia synoniem is.

PLADIJSHOEK, m. Zie onder PU\X)IJS.

PLADIJZEN (wvl. -IZEN, zielj),//^^^^!?,^"-^^*/;/,/

b. w . Ue panjuilen van eenen pl.kweeg met stroo vulk-n i_ 1.

bezettcn om er dan moortel over te strijken. Eenen wceg

pladijzen in plaats van hem te vitsen. Vgl. vitsen.

PLADOKKEN, mv. Slechts gebruikt in

JJroomen van pladokken, iets willen doen dat onmu-

gelijk uf zeer omgerijmd is; anders gezeid Droomen van

schrcus.

In 't Lcven dcr stiidenten viad ik pludokken :

Die sijn goet soo is ontnomen,

Magt wel van PludO':ken droomen,

Want hy heeft maer dat hy knaeght,

't Gonn' hy aen sijn vinger draeght.

PLADOMP, m. Plomp, paldjomp.
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PLADOMPEN, plad07npti\ heb oibeti g<-p!aJompt,o.

\v., met (Icii klemtoon op domp. Hetzelfde als Plompen, met
i;iTucht plotsen. Ilij pladomptc in 't water. Ik hoordc

'I pladompen.

— Ook Paldjompen, Pcrdjompen, en Perlompeu.
— Wegens de vnrming van dit Avoord, zie onder

FI.ADAKKEN.

PLAFFETUUR (wvl. -teure, zie u), v., met den

lilemtoon op tuur. Fenteneel, vensterblind dat al binnen in

liiiis open- en toegaat. Waar plafTcturen zijo, zijn er geene

watervenslcrs. — Kil. '&\i\Sii\.\xzK, fenestra papyi-aceavel

mfnihranacea.

—PLAGER, z. Pelse-.

PLAK, ni. (niet v.) Kaakslag, fr. sottfflet. lemandeenen

plak gcvcn. Eenen schrikkelijken plakkrijgen. Geefhem
lievcr wat plakken cm zijn ooren.

— Op den plak, op den pof, te borgte, fr. « cre'dit, n

poiif. lets op den plak koopen. Winkelvvaren halen op den

plak. Hij staat op den plak (hij heeft plakschuld). Hij staat

daar op den plak voor dertig frank. lets dat men koopt, op

den plak laten (niet aanstonds betalen, op den plakboek

laten schrijven). « Om te zien of hem niemand geen brood

en zou geven op den plak of een' once kofty te borgte. »

(C. Duvillers.)

— Zie DEK.

PLAK, o. Plaksel, geplakte moortel of leein, enz. Een
muur in plak (d, i. met moortel bezel). Het plak v;Jt af van

den niuur.

— Zi/n plak laten droogen, zegt men van zekere vogels,

zoo als de nieerl, die hunnen nest met natte aarde beplei-

sterd hebbcnde, dan twee of drie dagen w'achten ecr zij den

binnennest niaken.

— Dun blad acajou dat men op ander hout vastlijmt.

Die tafel schijnt van acajou, maar 'I is maar plak. Het plak

gaat los, ge moet het weer doen aanlijmen

.

— Eene blikkeu plaat, met den naam van den eigenaar,

genageld op de kas van eenen wagen. De voerman is ge-

boet geweest, omdat er geen plak aan zijnen wagen was. —
In deren zin gebruikt men het w. ook mannelijk.

— Metalen of glazen plaat die de advocaten, de heelmee-

sters, enz. met hunnen naam en beroep, op de dear van

hunne woning vestigen.

—PLAKAAT, z. Sterf-.

PLAKBERD, o. Bij metsers, glazeniakers, enz. Een
klein vii rk;intte bord met eene handhave, waarop de

moorti 1 of hot mastiek ligt dat zij moeten gebruiken.

PLAKBOEK (wvl. -bouk, zie ou), m. Een boek waarin

de wmkelier aanteekent hetgeen men bij hem op den plak,

d. i. te borge koopt. Hij staat ook op den plakboek. —
Zie PI AK, I ".

PLAKET, o. (?) — De plaketten afroepen, zie ondcr

AFROtl'KN.

PLAKHAMER, m. Bij schrijnwerkers. Hamer waar-

mede zij liont opleggen, fr. marieau aplaqiur.

— Bij plafonevus. Hamer waarmede zij de latten langs

een wand vastuagelen om moortel op te plakken.

PLAKIJSTER(wvl.PLAKllSTER), m. Klijstcr, kladdc,

vuiliglu-iil. ZijiK- klcederen waren bemorst met plakijsters

slijk. De koe hong vol plakijsters van in haar mest te liggen.

Dc metser liet eenen plakijster moortel vallen op den vioer.

Die schooljongen schrijft niefhet : zijn papier ligt altijd met
plakijsters inkte bevlckt (fr. plein de pdtes d'encre). Welk
eene reuve op die wonde : het is een geheele plakijster.

— Ook gebruikt in den zin Tan Barlafte, groot stuk dat

ergons van afbrokkelt.

PLAKIJSTEREN (wvl. i-lakiisteren, zie i}), pla-

kijsterde, geplakijsterd, b. w., met ilen klemt. op kys.

Beklijsteren, bekladden, bemorsen. Hij was geplakijstcrd

van hoofde tevoet, van door het slijk te reizeu. Als gij de

muren Icaleit, let op van den vloer niet te plakijsteren.

— Eig. hetzelfde als plysteren, dat Kil. verklaart door

Placken, erustare, gypsare. Zie onder FL.\UAKKEN.

PLAKIJZER (wvl. PL.\K-izER, zie ij), o. Soort van

trnwcol oin te plafoneeren,

PLAKKE, V. ZieVLEK.

PLAKKEN, plakte, geplakt, b. w. Bezetten of be-

pleisteren met gips, moortel, leem, enz. Eenen muur plakken.

— Met dunne oladen hout beleggcn. Eene talel plakken

in acajou.

— Vgl, fr. plaqiier,

PLAKKEN, plakte, heb geplakt, o. w. Op krediel

koopen, borgen. Hij gaat maar naar winkels waar hij mag
plakken. Ik begeer geene kalanten die veel plakken. Plak-

ken en borgen is verkeerde spaarzaamheid, of bewijs van

geldnood, of zorgloosheid. Ik plak nooit.

PLAKKEN-HANDJES. Een kinderwoord beteeke-

nende Het klappend samenvoegen van de handvlakten.

Asa, kindje, doe een keer plakken-handjes. De Icinders

doen plakken-handjes om hunne dankbaarheid te toonen,

als zij lets ontvangen.

PLAKKER, m. lemand die plakt; plaasteraar; be-

legger.

— Groot blad papier waarop de almanak gedrukt staat,

en dat men gemeenlijk aan eene binnendeur nagelt of plakt.

Eenen plakker koopen. De veldwachter breugt niij telkens

op het nieuwjaar eenen plakker.

— Bij steenbakkers, zie pl.vksteen.

— Plakvoet, groote breede voet. Hij heeft plakkers van

voeten. Ge moet daar met uwe beslijkte plakkers over den

vloer niet gaan loopen.

— Die veel plakt en borgt, die plakschulden maakt,

slcchte betaalder.

PLAKLEEM.o. Kleiaarde met schift en kort stroo

doorwerkt, om als moortel te dienen tot het bepleisteren

van muur of weeg. Eenen weeg met plakleem bezetten.

PLAKPOOT, PLAKVOET, PLAKKER, m.

Breede platte voet, fr. pied plat. Plakpooten hebben. Die

vent met zijne plakpooten.

PLAKREIT, o. Soort van waterkruid. Zie REIT.

PLAKSCHULD, v. Schuld die men maakt met op

krediet te koopen. Hij heeft in dieii winkel eene groote

plakschuld staan. Veel plakschulden hebben. Zijne plak-

schulden betalen.

PLAKSEL, o. Alle plakstofle, als Hjm, raoortel,

bloempap, enz. hetzij die reeds ergens aan geplakt is of niet.

Met plaksel een papier op eene deur vestigen. Het plaksel

van den muur valt af.
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PLAKSPA, V. Bij plafoneerders. Houteii tniweel waar-

mede de nioortel aan den muur overstreken wordt, fr.

taloche.

PLAKSTEEN, m. Bij steenbakkers. De steenen die

streks over kantstaan in de buiteazijde van een steenoven,

heeten plaksteenen oiplakkers. Staaa er twee rijen plak-

steenen nevens elkaar, dan heet elk paar een dobbel plak-

steen ; is er maar eene rij, dan heet elke steen een enkel of

halve plaksteen. De enkele plakkers staaa voor de vijven

die er acbter schuilen; de dobbele plakkers staaii boven de

koppenuit. De plaksteenen zijn nooit wel doorbakken,

omdat zij maar gedeeltelijk in den gioed kunnen zijn.

PLAKVOET, 111. Zie PL.VKPOOT.

PLAKWAAIER, m. Vlieger, IV. ccrf-volant. Een
plakwaaier opslekeo, laten opgaan.

PLAKWEEG, m. Een muur van latten met moortel

bepleisterd. Een arm huis in plakweeg. De patijuilen \an

eenen plakweeg.

PLAMAASTER, m. Eig. zooveel als Plaastor (zie

onder flauakken), doch met een bijgedacht van bevuiling.

De metser liet een plamaaster moortel op den vloer vallcn.

Het slijk hong bij geheele plaraaasters aan zijn kleeren.

Eene huidziekte die zich vertoont in etterende plamaasters.

— Kaakslag. lemand een plamaaster draaien of geven.

PLAMAASTEREN, plamaasterdL; geplamaasterd,

b. en o. \T. Met plamaaster bezoedelen. Den weg lag geheel

geplamaasterd van den koeidrek. Kind, gij meugt zoo niet

plamaasteren, als ge pap eet. Wat plamaastert gij daar,

jongen ?

PLAMAKKE, v., met den klemtoon op mak. Hetzelfde

als Plakkc, fr. palette
:ferule. Met eene plamakke slaat men

korken op de flesschen. Vroeger sloeg men de slrafbare

schooljongers met eene plamakke op de handen. — Zie

onder fljVDakken.

PLAMAKKE, v. lets dat iijk een plaaster of klad er-

gens op ligt, plakijster. Reit dat in een plamakke den gracht

vulgroeit is een pilse. Waarom uwe slijkschoe'n niet af-

schrepen, ge laat geheele plamakken modder in den vloer?

De pappot viel cm, en 't was eene geheele plamakke op den
vloer. Een wompelblad is een geheele plamakke op
't water.

PLAMATE rn PLAMETTE, v., mot den klemtoon

op de tweede greep. Hetzelfde als Plamakke, een spaan of

platte strook hout die aan 't een uiteinde breeder is en aan

'tander smaller gelijk een steel of handhave : 't is juist het

h. palette. Dc wijntappers gebruiken eene plamate oni de

korken op de flesschen te slaan (fr. tapette); ook cm de

bom van een wijnstuk te doen uitspringen, met cr nevens

eenen zwaren slag te slaan op het stuk. Voortijds gebruik-

ten de schoolmeesters de plamate om in de hand te slaan

van de kinders die misdaan hadden. Een kind de jjlametten

geven.

Daer ghebruykt men de Plamet
En de roeden op het zet.

(Lev. der Stud.)

— Kil. heeft dit w. in deze laatste bet.; maar hij schrijlt

plam-niaete, en stelt het gelijk aan palm-niaete, alsof de

klemtoon op de eerste greep ware.

De Winders hebben d'oogh op 's meesters \\xai.^-palmaet

.

(L. Vossius.)

PLAME, v, Jeneverbes, fr. bale de genievre, 1. bacca

juiiiperi. De plamen zetten af, fr. les bales de genievre

sont dinretitjiieSt

— Zu-arte aalbezie, fr. groseille noire, Er staan vee!

plamen aan dieu struik : pluk ze alien af. Plamen op jene-

ver steken. De plamen heeten ook Zwarte paters

.

— Sooit van nagelzweer, ook Ale geheelen, fr. toiinii

onglade.

— Voor pla/ne zegt men ook Vlame.

PLAMETTE, v. Zie plamate.

PLAM-MAETE, bij Kil., zie plamate.

PLAMOESTEREN, plamoesterde, geplamoesterd,

b. en o. \v. Hetzelfde als Plamaasteren, plakaasteren, be-

kladden, met kladden bevuilen.

— AH, Plamoesteraar (kladschilder, fr. barbouilleur).

PLAMOEZEN, plamoeste, geplamoesl, b. en o. \v.

Hetzelfde als Plamoesteren.

PLAMOTTEN, plamotte, geplamot, b. w., klenii.

op mot. Hetzelfde als plam.mote?i bij Weil, en palmn:

ten bij Kil., d. i. bezoedelen, vuil raaken, beduimel

met vuile handen aanraken en betasten. Een wit liuneii lA

een kleed plamotten.

PLANE, V. Eene ziekle waarbij geheel de oppervlakte

van het iichaam blauwendig is, fr. cyanose, maladie bleue,

Het kindje is dood van de plane.

— Een boom andeis ook Pelaan (tr. platanc, en oulings

plane) gehceteu.

Wyk a]5pel-ooft, wyk plaen-booms staetig wesen.

(Vaelande.)

— Eene plant die in de kruidkunde tragopogon ptaten-

sis, fr. salsifis des pre's heet. Er groeit hier veel plane. De

plane heeft gele bloemcn. « Raeploof, murken, plarr .

vogelkruyd en een weynig boter. » (G. Simons.) Ook I ,

nekruid

.

— Bij slccnbakkers . Een houten plankje om den st(-cii-

moortel effen te strijken, ir. plane.

PLANEERHAMER, ra. Bij koperslagers. Een ha-

mer v^-aarniLile men liet koper, als 't uit het vuur konit,

hard en efleii slaal.

PLANEKRUID, o. Eene plant die fr. salsifis san-

vage heet. Men geoft het sap van deze plant te drinken aan

de kiudereii die de plane (fr. cyanose) hebbea.

PLANEN, plaande, geplaand, b. w. Bij sfeenbakkers.

Met de pluau afsnijden en eftenstrijken, fr. aplanir.

— Dit w. komt meermaals voor bij A. Biins, in de alge-

meene botcekenis van Strijken.

Der iongher kinderen natuerlyc verstandt

Es als een ydel tafel eften glieplaendt

Daer men innc mach scrijven metter handt

Goedt oft quaedt, zoe phosophus vermaendt.

En :

Den ouden enghen wegh, daer Christus af vermaent.

Is te scherp, te enghe, t'oneffen gheplaent.
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Ook Uitjilanen :

Doet ghij dus, God sal u sonden uytplnni-n.

En :

Die 't Christen gheloove wtiepianeiz waghen,

Dit zijn de gene die Martinum Luther minnen.

En :

De ioden waenden den naem Cristi nutplanen.

PLANESTAAL, m. PLANEPLANTE, v. De

stam en de bladeren van de plane, fr. salsifis sammge. De
planestalen uitiukken.

PLANK(E, V. De zool of ondcrvlakte van den voet.

Een doom in de planke van den linkeren voct. « Legt het

(tvekscl) op de planken der vooten. > (G. Simons.)

— De binnenvlakte of het plat van de hand, de palm,

Ir. paume. Eene zweer hebben in de planke van de hand.

Het kind \nel met zijn handen op het gloeiend ijzer, en de

planken waren verbrand.

—PLANKiE, z. Pas-, Scheier-, Wind-.

PLANKIER, PLANKIES, PLANKIET, c, met

den klemtoon op de tweede greep. Smalle of breede zoom,

met steenen beleid, langs een huis of eenen stal. De hozie-

drup valt op het plankier. De plankieren in de stad dienen

lot voetpad aan de voetgangcrs, fr. trottoir, te Biussel en

tc Leuven Brei gecaamd, zegt Alg. VI. Idiot. Tusschen het

plankiet en de straat ligt eene grip. Men zegt ook Dam en

Voorland, doch alle voorlanden zijn geene plankieren.

PLANKIES, o., m\. plankiezen, met den klemt. op

de tweede greep. Zie plankier.

PLANKIET, o., met den klemtoon op de laatste

yreep. Een vloer van planken, hetzij in de benedenplaatsen

hetzij in de bovenplaatsen van eene woning. De gang en

lie keuken liggen i i tiggels, maar de kamers zijn alien in

plankiet, h. ptancher. — Ook gebruikt in den zin van

Plankier.

—PLANT(E, z. Averuische-, Avruische-, Bloed-,

Boom-, Oorling-, Toebak-, Struik-, Vet-, Vlinder-.

PLANTEIT, adj. en subst., bij Kil. huber, abun-

dans^ lafgus, eng. plentiful; — hitbcrtas.- fcracitas^

I'opia, abundantia, eng. plenty. Het w. komt dikwijis voor

in C. Van Manders gulden Harpe, b. v. bl. 330

:

Joannes seyt, ghy hebt planteyt

De salvinghe des Heeren.

bl. 360

:

Met zijn gherechticheyt

Te socclien , men planteyt

Crijcht, gheen dingh uytghcsondert.

bl. 374

:

Maer 't gheloove moet sy bewaren

En de liefde planteyt.

bl. 332 :

Op dat mijn Idyschap blyve

In u, en dat beclyvc

U blyschap seer planteyt.

bl. 439 :

Laet ons

Vriendelijck zijn clcken bereydt,

Al in den Gheest planteyt

Die men recht heyligh seyt.

bl. 483 :

Maer ghy hebt hem gheseyt

;

Vossen hebben planteyt

Holcn, de voghelen nesten.

bl. 174:

Lof zy <len Vader in der eeuwicheyt.

Die ons zijnen wille heeft uytgheleyt,

Met woorden ende wercken,

Door zijnen Soon, en sendtbodcn planteyt.

PLANTEN, b. w. — Haagsken planten, ae onder

HA.\G.

PLANTER, m., vklw. phmtei-lje. Een geheele of ge-

deelde aardappcl dien men plant of tot het planten be-

stemt, in de woordenb. poter geheeten. Ik spaar deze

aardappels tot planters. Planters koopen. — Zie -ER.

PLANTSOEN (met den klemtoon op soen\, m. en o.

Naam dien men aan de eik geeft waneer zij bekwaam wordt
om gezaagd en vertimmerd te worden, en nog geene kroon

begint te vormen. Zie EEKZ.\.\D. Een plantsoen in planken

zagen. De gevelde plantsoenen ontschorsen. De reus nam
eenen plantsoen voor eene zweep. « Zoo wie eenighe bos-

schen in pachte heeft, als hy de zelve doet vellen ende

ontblooten, moet deselve bosschen bestaen laeten met be-

hoorlick wintei-zaet, ende ook laten staen alle Ae plantsoe-

nen vander dickte van thien duymcn ende van daer neder-

waert. » (Cost. v. Poperinghe.) — Het fr. planfon bet.

grand corps d'arbre qn'on re/end a la scie.

PLANTSPA(DE, v. Bij landb. Een werktuig met
twee puDtige stijpers om gaten in den akker te maken,

waar men b. v. koolzaadplanten in poot ; anders ook Stekke

genaamd, fr. />A!'.'te>.

PLANTSTAAK, v. Zie pootst.\.\k.

PLANTZAAD, o. Wordt gezeid van aardappels, boo-

nen en dergelijke die bestemd zijn om geplant te worden.

Hij heeft een deel van die aardappels cvergehouden tot

plantzaad. De boonen die men beschikt tot plantzaad,

moeten wel gerijpt zqn. Even als men het beste graan

gebruikt voor zaaizaad, zoo ook gebruikt men de beste aard-

appels voor plantzaad. Ik moet te naaste week aardappels

planten, en ik heb nog geen plantzaad.

PLAS, m. Zie PL.\SCH en de camp. aid.

PLASCH, m., mv. plassdien. Hetzelfde als Plas, fr.

amas de liguide,Jlaque. Het regende zoo dat de straten vol

plasschen stonden. Eenen plasch de oogen uitrijden of uit-

terten (er in rijden of treden, dat het water uitspattej. Het
kind lag versmoord in een plasselken water. Vele Ueden,

als zij medicijne moeten nemen, zijn voor den plasch

(d. i. willcn geneesdranken van groote quantiteit). Als hij

soep eet, hij houdt va den plasch niet (hij heeft liever eene

klccnc quantiteit. maar die goed en voedzaam is).

—PLAS CH, z. Beuter , Butter-, Plis-, Water-.

PLASSCHEN, /to<rAfe, heb geplascht, o. w. Het-

zelfde als holl. plassen, lobberen, in 't water mooschen,

fr. barboter, patrouiller datis Veau. De kinders plasschen

gcern in 't water. Die vrouw is altijd bezig met wasschen

en plasschen.

— Waden, door 't water gaan. Hij plaschte door water

en slijk om daar ook legenwoordig te zijn.

— b. w. In plasschen storten. Wic heeft er dat water op

den vloer en langs den trap geplascht ?



PLA 754 PLE

PLASSCHERIE, v. Plasserij, ix. patronillage.

PLASSEL, m. Plas, plasch. Een plassel water. Een

plasselken.

— Massclkes zi/n plasselkes, >'•{ Masselkes maicn plassel-

iens, zie massel.

PLAT, o., zondei mv. Bij speldewerkslers. De vasle en

ondoorschijnende sieraden die in de kantgewerkt worden,

fr. le mat, le dessin. Us fleurs ; in tegeiioverstelliDg met de

tralier., fr. le re'seati. Us vtaiUes. Er is vrel plat in die kant.

De tralien weet zij beter te niakcn dan het plat. Zie twidde.

—PLAT, z. lel-.

PLAT, adj. EfFen, uit deu weg geiuimd, sprek. van

zwarigheden . Een geschil plat niaken, fr. nplanir un diffe-

rend. Die moeielijkheid is plat. Die zaak zal wel plat

komen, fr. cette affaire s'aplanira bien.

Plat lijk een zesken, zie ZESKE(n.

lemands zuUe plat loopen, zie ZULLE.

Eene platte uur in den nacht, in den vollen nacht

(tusschen den diepen avond en den vollen nacht) . Het was

eene platte uur in den nacht als hij t' huis kwam.

Plat af('fi-:\. plat of), vlak af, ronduit, zonderomwo-

gen. Plat af de waarheid zeggen. Plat af lets weigereu. Ik

verweet het hem plat af. Hij zei 't mij plat af in mijri

aanzicht

.

Plat jcit (wvl. plat nut), plat weg, zonder omwegen.

Ik zei het hem plat uit. « Twelcke hy hemlieden plat uyt

refuseerde. » (N. Despars.)

Men schrijft in twee woorden platte boon of platte

pieter (Ir. fi~ve de marais), platte kinderen (fr. enfants en

bas-dgc), enz. omdat het accent op het substantief valt;

maar in een woord platnens, plati'oet, plutgras, enz.

omdat het accent op plat valt.

PLATDRAAD, m. Bij wevers. AJs een afgebroken

ketendraad door onoplettendheid niet weder aangoknoopt

wordt, dan vallen er, in 't weven, twee ketendraden bijeen,

en niakeu in 't weefsel hetgeen men eenen platdraad heel.

Het komt op geenen platdraad (er steekt niet veel in, het

konit op geen kleentje).

PLATE, v. Zie pla.\t en Azcomp. aid.

*PLATEEL, bij Kil. on Maerlant, zie patf.ei..

PLATGEDOGENHEID, v. De staat van lets dat

platgoduwil is. Men zag, ;Kin de platgedogenheid van het

gras, dat er daar iemand gelegen had.

PLATGRAS (wvl. -GARS, -gers, uitspr. platgas,

-ges, zie Rs), o. Soort van gras dat meest in vochtige akkers

groeit, anders ook Spletgars geheeten, in de wetenschap

echinochloa, panicnm criis-galli, fr. panicpied-de-coq.

— Ook eene andere grassoort, 1. paniciim viride, setaria

viridis,

PLATIJN (wvl. platine, zie rj), v. Platte dunne scliijf

van ijzer nut een hani'vatsel, dienende tot deksel op de

opening \^n eene kookstoof Aardappels biaden op de

gloeiende platijne. Neem de platijne af, ik ga den pot op

't vier zetten.

— Handblaker, metalen keersepan, fr. boiigeoir. Eene

keers in de platijne stellen. Geef mij eea platijntje cm te

oaan slapen. Eene blikken of koperen platijne.

— Het vklw. platijntje bet. ook Het meer of min schuit-

achtig teeltje van koper of blik, waarin men den keerse-

snuiter legt ; anders ook Schuitje genaamd.

— In den zin van een hoiiten sr/ioeisel zeggen w\]patiine,

en geenszins plat^'ne.

PLATLEGGEN, Uide plat, plat geUid, b. w. In den
grond helpen, arm maken, fr. miner. De eene winkelier

,heeft den anderen platgeleid. Hij heeft bedreigd van mij

plat te leggen, inilien ik zijnen eisch niet voldoe.

— Iemand in eene redeneering geheel verslaan, fr. battrc

a plate couture. Hij heeft zijnen tegenstrever leelijk plat-

geleid.

— Breien, zoo vlechteii dat het gevlochtene plat zij. Eene
koorde, eene zweep plalleggen (drie of vier schinkels door-

ecn vlecliten zoodanig dat de koord of zweep niet lond,

maar plat zij;. De matten zijn platgeleid. Zie leggen.
— Bij huidevelters. Het getaande leder, dat uit de strooi-

kuip komt plat openspreiden om te droogen, en er gewich-

ten op leggen opdat het al droogende zou strek blijven

zonder om te kruUen.

PLATON, o., klemt. op ton. Hetzelfde als b.peloton

Een platon soldaten.

— Een platon holders, schutters, enz. Eerste platon,

maak u veerdig.

— PLATONVIER, o. Pelotonvuur, ix.feu de peloton.

PLATROE(DE. v. Bij wevers. Zie lef^roede.

PLATSCHAMEL, o. Een vierkantte stuk hout dat

boven den as van den voortrein eens wagens vastgespijkerd

ligt, en dient deels om de armeelen te vestigen, deels om het

dra.iischamel te dragen.

PLATSE, v. Zie plaatse en volg.

PLATSTEKER, m. Bij goudsmids. Soort van tijn

drijlijzer.

PLATTANG(E, v. Bij goudsmids. Kleene ijzerentang

n:et platte lippen om iels vast te grijpen.

PLATTEBOONETIJD (wvl. -tiid, zie ij), m.

Slechte tijd voor den koophandcl, de nering, enz., tijd van

weiuig gewin, fr. morte-saison.

PLATZAAD, o. Zie rosdza.vu.

—PLAVEI, 7. Kerk-.

'P'LK'DOlA'P'E.'ii,pkdompte,gcplcdompt,o. w. Plom-

pen, in "t water plonzen. Zie pladompen.

PLEGEN, placht, plocht en ploeg, heb geplocht en

geplogen, o. w. Gewoon zijn. Ik placht, wij plachlcn dat le

doen. Ik ploeg, zij ploegcn telkens iets te geven. < De voor-

seyde \ra.n\\e plochte te beziene de horine van den zieke

lieden. » (Kr. v. Br.)

— Atl. Geplogenheid (gewoonte).

PLEIEN, j*/e''<^«', heb gepleid, o. w. Lastig en arbeid-

zaam gaan, klauwieren, tobben, b. v. door eene slijkstraat.

Door den modder pleien. Wat heb ik gepleid in die vuile

wegen! In 't bedrichten van den akker, moeten de werk-

lieden dikwijls pleien door water en wind. Ik kan zoo verre

niet pleien. Ik kan het niet pleien (den weg niet afreizen).

— Klauwieren, grooten arbeid doen, veel zwoegen.

Geheele dagen pleien om door de wereld te geraken, om

zijn brood te winnen. Hij moet iederen avond pleien tot

den elven.

— Het wooid pleien, gebruikt in 't Bnigsche en in

't Kortrijksche, houdt misschien te samen met paUien dat

in Fr.-Vl. gebezigd wordt. Zie paliien.
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—PLEIEN, z. Aan-.

PLEIN, o. Bij landl). Ecu derschvloer op deti blooten

akker, anders gemeenlijk Dem geheeten. Zie DEM.

— Bij steenbakkcrs. Plaats op den grond waar de hager

de pasgevormde liriken in rijen stelt cm ze te latea bakdroog

worden. Plein iteken, zoo aene plaats veerdig maken. Men
steektplein eer men begint te vormen.

PLEIN, adj. en adv. Klaar, zuiver, louter; eng. plain.

Die kroes is van plein zilver. Eene kroon plein van goud.

Dat is niet anders dan plein bedrog. Hij is gestorven van

plein verdriet, q/' plein van verdriet. Het is plein de wil van

God dat zoo iets is voorgevallen. Hij verricht dat uit pleine

boosheid, (>/" plein uit boosheid. Ik ben gekomen plein oni-

dat gij 't niij gevraagd hadt

.

PLEIZANTIG, adj. Kluchlig, die lachen doet, die

leute vorwekt. Een pleizantige mensch. Pleizantigzijn.

PLEIZIERIG, adj. Aangenaam en verheugend voor

het hert. Betalen is pleizierig, rei Triconi, als men geld

heeft. Het is pleizierig hem te hooren vortellen. Het was

pleizierig om zien hoe blijde die arme kinderen waren.

PLEK, PLEKKE, \.,v\i\\v. pkksk^fn, plckje. Plaats,

ruimie. Er is geen plekke genoeg aan tafel voor al de

genoodigden . Ik heb plekke te kort in mijn huis om al die

waren te verbergen. Hier is nog plekke, fr. ily a fticore ici

line place. Plekke maken (ruimte maken). De redenaar

ging naar het spreekgestoelle, voorgegaan van eenen loedra-

ger die plekke miek door het volk. Maak een beetje plekke,

raenschen, dat ik door kunne. lemands plekke pakken,

nemen, fr. occuper la place, le siege de quelqu'un, Hij zat

in mijn plekke. De liefde heelt in uw hert plekke gemaakt

voor den haat. Dat gij in mijne plekke waar;, wat zoudt gij

doenr Stel xi eeus in mijne plekke. Van plekke veranderen,

fr. changer de place, de siege. « Huut den weghe te

ghaene, plecke te maeckene, te nijghene. » (C. Van Dor-

drecht.) « Eenen sanct die raaer op eenplecke bekent en is. >

(Lambrecht.)

Seird dan voord, of wel maek plek.

(Vaelande.J

Hebdy gheen pleck om slaepen

Elders dan hier .'

(J. de Harduyn.)

't Is dan 't lieve land der vaderen,

Plekke waer onze wiege stond,

Dat wy, zalige, gaen naderen.

(K. de Gheldere.)

En hy zocht een stiller oord

Voor die Leiie zonder vlekke

;

Nievers vond hy weerde plekke

Voor die reinheid ongestoord.

(Id.)

— In 't bezonder, eene kleene hofstede zonder peerdeu.

Hij is daar op dat pleksken geboren. Zijne ouders wonen
op die pleklve. Eene plekke koopen, verpachten, enz. Van
zijne plekke moeteu (zijn hofstedeken moeten verlatcn). Die

plekke behoort hem toe. Koeiplekke (waar men koeien

houdt). Gceteplekke (waar men slechts geiten houdt). Osse-

plekke (waar men ossea houdtj. « Niemant en vermach
meer dan een' )\ol-plecke te ghebruycken. » (Cost. v. Pit-

gam.)

— In ''de') plekke van, in (de) plaats van, fr. rt la place

de. In plekke van te lachen, hij is gram. Geef mij dien

wandelstok, ik zal u in de plekke wat anders geven. Geef

dien bedelaar een stuk brood in plekke van geld. « Zoe

quam den prynsc van Symaehy als gouverneur van de

lande, in de plecke van due d"Allenson. » (G. Weydts.)

« Desen nacht-doeck die, in de pleckc van eenigh stinckende

bloedt, met eenen soeten reuck veriTilt is. » (L. de Huvet-

tere.)

— Wordt ook algemeen gebruikt voor Vlek, fr. tacfie,

marque. Zwart haar met grijze plekken. Plekken van inkt

in 't papier. Plekken van olie in den vloer. Die vel/.iekte is

genezen, maar zij heeft in mijn aanzicht veel roslc plekken

gelaten. Als hij dood was, gehecl zijn lichaam slocg uit in

zwarle plekken. « Havermeel met azijn ghesoden verdrijft

die plarken eniie vlecken. » (L. Fuchs.) « Want plecken

niet en plecken, noch fauten geen fauten en zyn, daer-men

de goedtheyt heeft van alles in de beste ploye te slaen. »

(I. de Grieck.) « De voile mane schijnt altijdt e&aplecke ende

een donckerheyt in haer te hebben. » (C. Vrancx.)

— PLEK, —PLEKKE (sensit diverse), z. Geete-,

IJzermaal-, Karonje-, Koe(i)-, Krauw-, Kwelm-, Olie-,

Os-, Osse-, Pesle-.

PLEKKEN. t-lekle (wvl. ookplektege, zie IMPERFECT),

geplekt (Ivl. cplckt, zie GE), b. w. Vlekken. fr. taclter. De

jongen heeft zijne kleederen met inkte geplekt (met inkt-

vlekken beioedeld,. Let op dat gij het papier niet plekt.

— o. met zijn. Vlekken krijgen. Papier plekt, als men er

groene planten op droogt. Muren plekken als zij vochtig

worden.

— Vlekken veroorzaken. Water plekt niet, maar olie

plekt.

PLEKSPLINTERNIEUW, adj. Hetzelfde als

Spikspeldernieuw, splinternagelnieuw, vonkelnieuw, geheel

nieuw, fr. tout neuf, tout battant neuf.

PLEKTE, adj. Met plekken, gevlekt, hetzij natuurlijk,

hetzij anders. Dat hout is plekte. Eene plekte koe (b. v.

eene witte koe met zwarte plekken). Een muur die plekte

geschilderd is. Eene plekte slang. — Zie -de.

—PLEKTE, z. Rnsi-.

PLEK-UITDOENDER(wvl.-uiTDOENDER, zie Ui),

m. Vlekkenverdrijver, fr. degraisseur. ,> \<tx\\<tr%,plek-iiyt-

doenders. parkemtntmakers, ketelaers, tingieters. » (WeJ

van een recht van Patcnte voor het vyfde jaer van de Fran-

sche Republyke.)

PLETS.m. Klank door het woord zelve nagebootst en

outstaande uit eenen slag van de platte hand in eenig

vocht, of uit den val van eenen klik water op den vlocr,

enz. Ik hoorde in mijne kamer den piets van den regen op

de steenen

.

— De shrg zelf die zulk eenen waterklank te wege brengt.

Met de hand eenen plets in 't water geven. Was dat een

plets!

— Een plas, de hoeveelheid vocht die er noodig is om
zulk een klank te maken, hetzij door slaan, hetzij door

nederstorting. Een plets water in de straat. Hij trad in eenen

plets water.

— Kleene hoeveelheid vocht in een val, aodeis gezeid

kiik, en klak. Een plets olie. De pletsen te samcn gietcn.

Drink dieu plets nielk uit. Een plets pap, een plets bier.
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— Plcts mifi, plets mecr, d. i. een stuk onder of boven

kan de zake niet maken. Geef maar nog drie flesschen ten

beste, plets min plets meer, het zal van levers komen. Kind,

«e gaan paluUen bakken : ga maar naar den winkel

nm twee pond blomme, of breng er drie mee : plets min

1 lets meer, wij sparen vandage niet. Ik zei hem : gij hebt

/ 10 veel kinderen te kweeken, en gij houdt nog drie honden

ilaarbij : waatom doet gij dat? En hij antwoordde : plets

min, plets meer, als er eten is voor tien, 't is er genoeg voor

iwaalve

.

—PLETS, z. Plits-.

PLETSE, V. Zie plaats.

PLETSEN, pletste, heb gepletst, o. w. Een pletS'

klank te wege brengen met te slaan in eenig vocht, of met

een vocht van zekere hoogte neer te stortcn. Met de vlakke

hand in 't water pletsen. Het regende dat het pletste op de

sleenen, op de vensterruiten.

Zoo slaan in een vocht dat er een p/ets-Vhnk uit ont-

sta. De Idnders pletsen, als zij met de hand of met den voet

of met eene plamate slaan in de waterplasschen van de

straat, dat er het water uit spatte. In het slijk pletsen. De

regen pletst tegen de ruiten. De riem van deu roeier pletste

in 't water.

Met z^«. Door eenen pletsenden regen neergeslegen

worden. Het vlas op den akker pletst in den gvond, als het

stijf regent.

— Ook b. w. Eenen klik water op den vloer pletsen.

Degrillige jongen wilde de gestoofde aardappels niet eten,

en hij pletste zijn hand in 't pateel dat ze speersden .
.
De

hoziedrop pletst met den tijd gaten in de steenen.

— De drie ww. pletsen, ih'tsen en fletsin zijn verschil-

lig : de regen pletst op den grond ; de hagclsteonen kletsen

.]i de raiten ; een nat V\eei. fletst langs de bccnen. — Het

sL-hijnt dat dit verschil bij de Oost-Vlamingen niet bestaat;

want men zegt daar, b. v. iemand tegen den muur pletsen

(in plaats van kletsen), enz.

— PLETSEN. z. Af-, Nedcr-. Open-, Plits-, Plitse-.

PLEUNA, PLEUNAATJE, PLEUNE,
PLEUNTJE. HeUclfde als Bleune, zie .ild. — De

klomlfion isallijd op />/<».

PLEURES. PLEURIS, o. fvr. bij Kramers). Idem-

toon op pleii. Zijdewec, anders ook Flcuris, Fleures en

Fleursel, fr. pleuresie. « De doodt komt door de zyde door

het pUitres. » (J. Van Heumen.) « Vant pleuris ghenesen. »

(C. Vrancx.)

PLEUROOGEN, /^/""oo.J'/a ft^b gepleuroogd, o. w.

Traanoogen, beginnen weenen, fr. avoir les larmes mix

veii.x. Er was zooveel droefheid in die begra\ing, dat ik

zelf niet kon laten van te pleuroogen. Hij was zoo bewo-

gen van dat verhaal, dat hij pleuroogde. Pleuroogen van

aandoening. Ik zag de moeder pleuroogen (d. i. tranen in

haar oogen blinken), bij de eerste communie van haar kind.

Dat treurspel heeft menigeen doen pleuroogen.

— Het eerste deel van dit w. is het fr. pleiir, d. i. traan.

PLEUTACHTIG, adj. Schurkachtig, schelmachtig.

Gij zijt wat plcutachtig. Een pleutachtige jongen.

PLEUTE, PLOTE, v., PLOOTZAK, m. Een

woord dat, volgens het accent, schertsend of beleedigend is,

en oratrent zoo veel zegt alsSchelm, schurk, schalk, looze

guil, (r. /ripon.Eene pleute van eenen vent. Hij is zoo eene

pleule. Haar man is maar eene pleute (fr. infidelc). Eene

pleute van eene vrouw. Gij leelijke plootzak.

Daerom raaek ik wat de pleute.

(Vaelande.)

Anselmus Boutestyf,

Wyd bekent voor eene pincte.

(Id.)

— Ook van kinders. Die jongen is zoo eene pleute. Ik

ken geen pleuten gelijk gij zijt.

— Vgl. fr. pleutre.

— PLEHTEVOLK, o. Schurken en scheimen. Het is al

pleutevolk dat in dien wijk van de stad woont. Dat huis-

gezin is maar pleutevolk. Met pleutevolk te doen hebben.

— PLICHTIGE, z. Schal-.

PLIS-PLAS (wvl. I'Llls-PLAS), subst. en bijw. Zie

PUTS-PLETS.

Dus gingh ick stract op, straet neder.

Door dat lieve lecker wcder,

Door soo menigh ///j.f^-^te,

Peynst hoe ick te moede was.

(L. Vossius.)

PL.ITSE.PL.ETSEN, pl!tsepletste,/iebgeplitseplet>!.

o. w. Herhaaldelijk pletsen, gedurig pletsen. De zwemmcr

lag met zijn handen te plitseplelsen in 't water. De wielen

van eene stoomschuit plUsepletsen in 't water. Het plitse-

plelsen van den regen op de steenen. Het regende dat hi t

plitseplelste. Hij kwam al plitsepktsende door water en

slijk. Ik zag hem plitsepletsen door de waterstraat. — Men

zegt ook Phtspletsen in driegrepen.

PLITS-PLETS (wvl. puiTS-PLETs), bijw. Al plii-

pletsende. Hij kwam plits-plets door de vlaag aanjetrcdo;!

Wat hij ook plits-plets roeide, hij kon met zijn scliaitjc ,1..

kant niet geraken.

— Onk subst. m. Was Jat een plitsplets, als hij in li-

donkeren daar m dien waterplas tort.

PLITSPLETSEN, o. w. Zie plitsepletsen.

PLOEF (wvl. PLOUK, zie ou), m. Hetzelfde als Plocj;

Zii :iM. ook de comp.

— PLOEFLA.ND (wvl. PL0U1-T.AND, zie OU), o. Ploeglalul.

fr. terre arable.

— PLOEFMES (wvl. PLOUFME.S, zie OU), O. PloCgnic-.

niet in den zin van Ploegijzer of kouter, fr. coutre, zoo 'l !

woordcnb. zeggen, maar in den zin van een eigenUijk in

dat dicnt oni de ploegschar, den riester en het zoolhoof.l

!

zuiveren van onkniid en klijt dat er aan klceft.

PLOEG (wvl. PLOUG, zie ou), en PLOEF (wvl.

PLOUF, zie ou), m. Een akkertuig dat fr. charrite heet. Het

voorgeslachte van den plocg.
J

Een zeket getal (b. v. tien of twaalf) werklieden

staande ondcr een man die ze beveelt en betaalt ; anders ook

Put gena.amd. De werklieden die eenen vaart delven ol

eenen ijzeren weg maken, zijn gemeenlijk verdeeld in ploe- \

gen. De eene ploeg mi(k den anderen op, oni opsland te J

maken.
— Ook toegepast op andere Ueden die in benden v

deeld, en door een man opgeleid worden, om b. v. revoli.i

aan te preeken in hcrbergen en vergaringen, om te werkcn
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in dc politieke kiczingen, enz. De mannen waren in ploegs

verdeeld, fr. en compagnies, en cscoiiades.

— Bij kaart- en bolspelers bestaat een ploeg uit acht of

zestien of nog nieer personen. In de prijskampen zijn de

spelers in ploegen vcrdeeld ; na iedereii afgespeelden ploeg,

komt een ander ploeg aan.

— Twee a drie personen (b. v. eene nioeder met twee

knapen of dochters) die, in ecne kerk, bij den stapel stoelen

staan, om deze Icgen cenen penning uit te deelcn a..n die >e

vragen. In groole kerken zijn er twee a drie ploegen, t. w.

een techts, een links en een le midden.

"PLOEG, —PLOEF, z. Beer-, Eer-, Groef-, Han-

gcl-, Kouter-, Mes-, Onder-, Vleer-, Voetjes-, Wale-.

PLOEGBAAS (wvl. plougbaas, zie OTi), m. De
hoofdnian van eenen ploeg of bende werklieden. De ploeg-

bazen betalen gem. alle veertien dagen de werklieden die

onder hun bevel staan. De ondernemer van dat werk wilt

geene ploegbazen : hij slaat zelf alles gade. De ploegbaas,

ook putbaas genaamd, is een soort van meesterknecht of

colli) e-maitre, die belast is met het toezicht van de werken,

en met de betaling der werklieden.

PLOEGBALK (wvl. plocgbalke, zie ou), cu

PLOEFBALK iwvl. ploufb.vlke), m. Lang stiik hout

dat in liorizontalc richting den steert verbindt aan het voor-

slag van den ploeg, anders ook Ploegboom geheeten, fr.

haie. De ploegbalk draagt den kouter en het scheeberd

waar het znolhoofd aan vast is.

PLOEGBOOM, m. Zie ploegbalk.

PLOEGDRAAIEND fwvl. plougdraalend), adj.

Dat met den ploeg bebouwd wordt. Plcegdraaiend land,

ft. /<•/•/•< laboiirabh'. Eene hofstcde van honderd gemete

plcegdraaiend land.

—PLOEGEN, -PLOEVEN, z. .\f-. In-, Om-,

Rond-, Ronds-, V\l:

PLOEGKNAAP (wvl. plougknapeI, en ook

PLOEFKNAAP (wvl. ploufkn.\.\p, zie ou), m. Houten

riggel horizontaal op twee lange rechtstaande spillen of

stangen gevestigd die in de ploegzweek vastzijn. De lijn

rust O]) den ploegknaap. Het is maar aan den wiclploeg

dat or zoo een knaap is.

PLOEGPULM (wvl. PLOUGPULME), en PLOEF-
PULM (wvl. pi.ouFPULME), m. Stuk hout liggend opde

ploegzweek, met eene groef te midden, waar de ploegb.nlk

in nist. fr. sellette. Zie PUL^r.

PLOEGSCHAAR(wvl. plougschare) en PLOEF-
SCHAAR (wvl PLOUFSCH.\RE, zieou), v. Een deel van

den ploeg, dat bestaat uit twee kromme houten die van

den eenen kant vastliggen aan den as onder de ploegzweek,

en van den anderen kant zich vereenigen in een stuk waar

't barnas of de voleie aan gevestigd wordt. De schare van

eenen wielploeg is omtrent 't geen de armeelen -zijn van

een»n wagen. — Niet te verwarren met Ploegschar.

PLOEGSCHAR, o. en ook PLOEGSCHARRE,
V. (wvl, PLOti;-, PLOUF-). Pl.it, breed, spitstocloopend on

snijdend ijzer dat de aardschol van onder afsteekt, terwijl

dc kouter die op zijde afsnijdt; fr. soc de chnrrue.Y.cn

zwaar ploegschar. Dc ploegscharre zit op het inspit van

't zoolhoofd.

— Weil, heeft daar schaar voor, en Kil. schaers en

scheere. Dcch ovcral in Vlaanderen, zoo wel in 't N. als in

't Z., zegt men schar{re, fr. soc, en onderscheidt het men
van schaar, schare, dat iels geheel anders is : zie PLOEG-

SCH.VAR.

PLOEGSLEDE, PLOEGSLEE, PLOEG
SLEDDE,cnPLOEGSLETTE(«vl.PLOUG-,PLoi,'!-),
v. Een houten zwee of raam waarop de landbouwer zijnen

ploeg naar of van den akker wegvoert, fr . tramoir. Zie

SLET.

PLOEGVOET (wvl. plougvoet, plocfvoet, zie

01"), m. Opkrullende voet ono^eraan het steunhout van een

ploeg zonder wielen. Zie KLtJiTVOET.

— PI.OEGVOETPLAAT (wvl. PLOUGVOETPL.\TE, PLOUF-1,

V. IJ^eren plaat die het onderdeel van den ploegvoet bedekt.

*PLOEGWEKE, bij Kil., ziePEERHEWERK.

PLOEGZWEEK (wvl. plougzweke, ploufzweke),

V. Een stuk hout liggende op den as van een wielploeg,

onder den jnilni. De zweek in eenen ploeg staat omtrent

gelijk met het platschamel in eenen wagen.

PLOENDEKEN, en ook PLONGSKEN. o.Oude

Versletciie hoed of muts. Hij heeft zijn plongsken aan.

« G'eit lyk eene nieuwe muts aen.- Ja 'k moe-'-t wel, 'k en

koest toch dat ew (oud) ploendeke nie blyven dragen.

(Snoecks Alnianak.)

— Meest gehoord bij de Oost-Vl. Vgl. Plunje, v., dat

Kramers vertaalt door habit de bord, hordes de matelot.

Vgl. ook Plodde, Plonder, Plunder, dat in Ms. Vl. Idiot,

verklaard wordt door' Kleeragie.

—PLOES, z. .-Vpfel-.

PLOEVEN, ploefde, geploefd (wvl. PLOtR-EN, ploiif-

de, ^eploufd, zie ou), b. en o. w. Hetzelfde als Ploegen, fr.

labourer. Het land jiloeven. Geploefde land. Hij kan wel

ploeven.

—PLOEVEN, z. -PLOEGE.v.

PLOEZE, V. Grond met kort en zacht gras bewassen
;

ook het kort en zacht gras zelve, fr. pelouse. Op eene ploeze

dansen. De steenweg lag aan beide kanten geboord met

eene groene ploeze.

PLOK, m. Het plukken.

— In 't bezonder Hommelplok. Zie aid.

PLOKKEN, plotte, geplokt, b. w. Plukken.

— [{ominel plokken, de takjes van de hommelbellen

aftrekken, om ze dan op den ast te droogen. Om wel te

l)lokken, moet men die takjes zoo aftrekken dat er maar

korte steertjes en weinig bladeren aan blijven ; daarom zegt

men « kort en weinig blad ». Het ware dus mis, te denken

dat, als men hoinmel plokt, de enkele knoppen aleen afge-

trokkon wordcn : <lit ware den hommel pluimen.

PLOKKER.m .PLOKSTER, PLOKSTEREGE,
PLOKSTERIGGE, V, leiuand die plokt of plukt.

— In 't bez. Die hommel of hoppe plukt. De plokste-

regcn winnen veel geld in 't Poperingsche.

-PLOKKER, z. Hommel-.

PLOKTIJD, m. Tijd van eene rijpe vnichl Ic ])lokken.

— In 't bezonder Hommelploktijil . Zie aid.
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PLOMPAARD, in. Bij deringgravers. Uitgegraveii

deringput dien men laat openliggen, tot dat men, het werk

voortzettende, hem met aarde toevult om eenen nieuwen er

nevens te graven.

— Dus genaarad, zeggen de deringgravers, omdat hij

openliggende vol regen- en kwelmwater komt, zoodat de

aarde er in plompt, als men hem vullen wil.

— Plompaard spelen, bij zwemmers. Van hoog in

't water springen en dompelen.

PLOMPE, V. Waterlelie, fr. iicuiipliar. Er groeien vcci

plompen in dien vijver. — Kil. heett dit wuurd ook.

—PLOMPE, z. Water-.

PLOMPEBLAD, o., mv. -bladcn, en -bldrcn. Blad

van de waterlelie, anders ook Wompclblad.

PLOMPEBLOEM (wvl. -blomme), v. De bloem van

de walerlclie. Witte of gele plompebloemen.

PLOMPEBOT(TE, v. De zaadbol van de waterlelie.

Als de plovnpec uitgebloeid zijn boven het water, dan

zinkt de bloemstengel naar onder, waar de plompebotten

hunnen volleii was- en rijpdom krijgen.

PLONGSKEN, o. Zie ploendeken.

PLONNE, v., vklw. Plontje. Eigennaam bij het volk,

'

voor Appolonia.

— Niet te verwarren met Blontje (Blondina), noch met

Lonne (Madeleen).

PLOOI, m., somwijlen PLOOIE, v. Bulging, boog,

\x. pli. De plooi van den knie, van den elleboog, fr. le pli du

jarret, du bras. Als de boom eenen plooi genomen heeft,

is het moeilijk hem eenen anderen plooi te geven. De plooi

van een gereedschap, fr. U cotide d'lin outil. Eene kram

heeft tweeplooien.

— Behoorlijke gesteltenis, gepaste stand. De regeltucht is

in haren plooi niet meer : ge moet ze weer op haren plooi

brengen. De zomer is uit zijnen plooi : 't waait en 't regent

lijk te Bamisse. Ik ben vandage maar half op mijnen plooi,

ik ben op mijnen plooi niet (d. i. een weinig onpassehjk),

maar 'k hoop wel er op te komen met eens goed te slapen.

Dat kleed heeft zijnen plooi niet, geef het eens zijnen plooi,

zet het in zijnen plooi. Die wijn is zerp, maar hij zal op.

zijnen plooi komen met oud te worden. Die jongen is wat

wild, maar zij zuUen hem in de school wel in zijnen plooi

zetten. « God heeft de Imwelicken staet ghestelt up zyn ecrstc

ployen, ende wederropen de dispensatie van meer wijfs

thebbene.
»
(C. van Dordrecht.) « Den pans wilden hem op

een ander ploei/'e brengen » hem een ander gedacht ingeven,

hem van doenswijs doen veranderen. (P. Mallants.) — Vgl.

/« of uit den haak.

— In de plooien vallen, bij kleerm., wordt gez. van tau-

tclijke plaatsen in laken of andere stof, die in de plooien van

't kleed gebracht en aldus aan het oog verborgen worden,

zoodanig dat ze weinig of niet mishanden en in geen acht

genomen worden. — Vandaar fig. van al andere dingen die,

hoewel nadeelig in henzelven, nogtans de zaak niet ver-

hinderen, en bij gevolg weinig of niet gerekend worden. Hij

heeft zijne schuld betaald, buiten eenige stuivers die in de

plooien valler.. Hij heeft mij dien rebbank gekocht tien

frank meer dan ik gezeid had, maar 't valt in de plooien. In

zijne antwoord heeft hij eenige sniaadwoorden geschoven,

die ik laat in de plooien vallen. Dat huis is heel wel.

beh.clve den hof die te kleen is; maar men laat dat in dr

plooien

.

— Ill deplooien vallen, wordt ook gezeid van eenig geld

dat iemand achterhoudt bij eene betaling, bij eene rekening,

enz. waneer dit geschicdt zonder dat het merkbaar is.

-PLOOI, ^PLOOIE, z.Toog-, Toon-.

—PLOOI, z. Molle-.

PLOOIBAAR, adj. Buigzaam. Het een metaal is meer

plooil)a.ir dan 't ander. De plooibare takjes van den boom.

— l'"ig. Die jongen is zeer plo libaar, is niet plooibaar.

Een plooibaar karakter.

— .\n. Plooibaarheid.

PLOOIBANK, m. Bij smids. Bank waarop men het

ijzcr plonii, d. i. buigt en kromt.

PLOOIBOOM, m. Het bovendeel van den miiur tiis-

schen het dak en de zoldering. De bogen van de vensters

zijn reods gesteken ; nu gaan wij den plooiboom metsen.

Hoe hoog moeteu wij den plooiboom maken ?

PLOOIELIJK (wvl. PLooiELiK, zie -lik), adj. Dat

zicli plo .ien of buigen laat. Een oude boom is nietplotne-

lijk v.m menschen.

PLOOIEN, plooide, geplooid, b. en o. w. Buigen, fr.

pliei . Den knie plooien. De jonge boompjes zijn gemakke-

h k om plooien ; maar oude boomen plooien niet meer. Hij

plooide onder den last dien hij droeg. Een ijzer plooien.

— Iemand in 7 kot plooien, bij zeelieden, hem in

't gevang zetten, de handen aan de voeten geboeid, en het

lichaam ineen gebogen.

— Fig. Buigen, onderwerpen. Zijnen wil moeten plooien

naar den wil van een ander. Eenen jongen naar den regel

plooien. Zich plooien naar de omstandigheden. Die jongen

wil niet plooien voor ouders noch meesters. Ik za! hem we!

doen plooien.

—PLOOIEN, /. Afonkel-, Om-, Toe-.

PLOOITANG(E, v. Bij smids. Tang om ijzeren pla-

ten te plooien, d. i. te buigen, te kronnnen.

PLOOIWEEG, m. Zie pooiweeg en i, bij kruttei.

PLOOIZAAM, adj. Helzelfdu als Plooibaar.

— All. Plooizaaniheid.

PLOOSCHE, v. Dop van noten, boonen en erwten,

anders ook Slootse geheeten ; doch vooral waneer de

vrucht er uitgehaald wordt ol reeds uitgehaald is. Boonen

uit de ploosche doen. De plooschen aan de verkens geven.

Rijpe noten vallen uit de ploosche. Men gebruikt de rijpe

lotte okernootplooschen als remedie tegen de verbrandheid.

« De pellc tn ploosche der note is bitter, ende nochtans is de

note soo soet, dat men van soete dinghen seght ; het is soo

soet als een note. » (J.
David, s. j.)

PLOOSCHEN, /''oo.frf'f, geplooscht, b. w. Doppcn,

ontsloolsen. Erweten, boonen plooschen, fr. ecosser des >

lies haricots, desfives. Noten plooschen, fr. e'caltr des r

« Die bitterheydt, die iat ploosschen der note gheleghen i-.

(J.
David, s. j.)

— o. w. Geplooscht worden. Okernoten die niet ryp

zijn, plooschen moeilijk, maar als zij rijp zijn, plooschen /ij

geraakkelijk. — Vgl. looveren en verlezen.

—PLOOSCHEN, z. Af-, Uit-.
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PLOOT, V. Zie I'LEUTE en plote,

PLOOTZAK, m. Zie i-leute.

PLOSSEU, />/oste,_^e/>/osf, b. w. Hetzelfde ak Plui-

zen, uiiialelrn, tot pluisj s tickken. Eenekoorde plosscn.

— De pliiisjes aftrelc!;.'!!. Eenen ontpluimdeii vogel

plosscn.

— o. w. met hebhfn. In pliiisjes uitvallen of losgaan, fr.

se pelucher, s'l-'railler. Die stofte plost. De oor van eencn

neusdoek zoomen om het plossen te beletten.

— Ook Pluisteren en Plotten.

-PLOSSEN, z. Ai-, Uit-.

PLOTE, V. Zachte kaatsbal, fr. balle de chip.

— lien appel die vervrozen is, of die, nog goed van bui-

ten, ludorven en rot is van binfien.

— Vgl. fr. j«f/o/«', bal. Kil. Plotto, bal, /;'&.

— Zie PLEUTE.

-PLOTE, z. Koc(i)-.

PLOTTEN, plotte, geplot, b. en o. w. Hetzelfde als

Plossen, pluizen.

— PLOTTELINGE, v., zonder mv. als collectief. Pluize-

ling. De plottelinge van een versleten kleed. Plottelinge die

langzanierhand vergaart onder een bed.

PLUDOKKEN {?), m. mv. Zie pl.\dokken.

PLUG(GE, V. Een houten nagellje voor schoemakeis,

zeggen de Woordenb. Bij ons Een houten nagel of pin, in

'talgemeen. De houten tappen die men in eenen muur slaat

om er te beter eenen ijzeren nagel te doen in houden, zijn

pluggen

.

— Stoomzuigcr, fr. piston a vapeiir. De plugge schuift

weg en weder in den cilinder.

— Klucht, scherts, boert, ix. plaisanterie^face'tie, mot

pour lire. Pluggen en poerten.

— Ook gebraikt, even als Vlugge, voor Plug, ni. in de

Wdb., fr. mnuvais sujct. Ecne plugge van eenen jongen.

PLUIM (wvl. PLUUM, PLUME, zie ui), v. Vcder, fr.

plume.

— Jiene plant anders Pluimgras genaamd ; zie aid.

— Kwast gelijk een vederbezenipje, fr. honppc, touffc.

De turksche tarwe draagt eene pluime op haren graanko-

ker. Eenige grassoorten, bez. het pluimgras (zie aid.),

. schieten hunne aren op in pluimen. De pluim van eenen

bond (zie pluimsteert). De pluim van eene pulmmuts

(kwispel, truis van woUen draden).

— Bij kantwerksters. Een sieraadje in de kant gewerkt

op wijze van eene pluim. — Ook een marktkantje waar

zulke sieraadjes in gewerkt zijn. Eene pluime koopen aan

een frank de el. Eene pluime maken.

— Bij kassijleggers. Het lange, smallt, platte dcel van

den kassijhamer waarmede men in de aarde graaft om de

kassijsteenen te leggen en vast te schikken. De ])luim is

tegenovergesteld aan den kop, gelijk de pin endeklauw in

andere hamers. Zie kalsiideha.mer.

—Vklw. pluitnken, pluimbal voor het raketspel, fr.

volant. Ook Boutje gcheeten

.

— Pluiincn vicren, zie VUREN.

—PLUIM(E, z. Duivels-, Streuvelpluimen.

PLUIMAKELEI (wvl. pi.uii.\i.\keleie), v. Eene
plant die in de lioven groeit, in de wetenschap thalictrum

aqHihi^ifoliiim L.

PLUIMBAARDEN, ". w. Zie i-kiimiiaakijen.

PLUIMBORSTEL, PLUIMBURSTEL, m.,

niv. Ijorstfh, vklw. -borsteltjc, -borstcltein. Hetzelfde als

Iiet holl. Vederstoffer, ix.j-lumeaii. Met eenen pluimburstel

het stof afkwispelen van de mcubels, enz.

—PLUIMDE, z. Rost-.

PLUIMELING (wvl. ri.UMELiNG, zie UI), o. Pluisje,

vlokje, pluinipje. Draden eu koorden die versleten zijn,

hangen gemeenlijk vol pluimelingen . Die katoentn hand-

doeken zitten vol pluimelingen. Als men pluimen vierl, de

pluimelingen stuiven opwaarts in de lucht. De pluimelingen

van de uitgebloeide distels drijven op den wind. Zie' -LING.

PLUIMELING (wvl. plumelinge, zie m), v., zon-

der mv., zijnde een collectief. Pluimen en pluimpjes. De
vioer ligt vol pluimeling, vaag al die pluimelinge wat op.

— Dit woord is gcvormd van Pluimelen (ongebruikt

fre(iucnt. van Pluimen), en den uitgang i7ig; zie ING.

PLUIMEN (w vl.PLUMEN, zie \:\),pluimdc, geplnimd,
b. w. Ontpluiraen, van pluimen berooven.

— Fig. Plunderen, fr. piiler. De dienstboden weten

daar hun meester te pluimen. De roovers pluimden den

reiziger.

— PLUIMEN, z. Af-.

PLUIMGRAS (wvl. pluu.mgars, -gers, uilspr. -gas,

ges, zie Rs), o. Soort van gras dat veel in 't koorn groeit,

met eene groote wijdopengespreide pluim, in de wetenschap

agrostis spicaventi, fr. agrostis jojiet-dti-veni. Men zegt

ook enkelijk Pluime. Er staan veel pluimen in dien akker,

in die klaver, in dat koorn.

— Eenigen geven dezen naam ook aan eene andere soort

van gras die men gemeenlijk Boschpeem heet.

PLUIMPENNE, v. Ganzepen, h. plume d'oie. Met
eene pluinipenne schrijven, en niet met eene stalen pen.

PLUIMSTEEN, m. Verbastering van Puimsteen, fr.

pit'rre ponce.

PLUIMSTEERT (wvl. pluumsteert, zie ui), m.,

vklw. p/uimstfcrtje. Een vederbosvormige langharige

sleert. Een hond met een pluimsteert.

— De hond zelf die zoo een steert heeft. Zijn hond is een

zwaric pluimsteert. Ik zie liefst de pluimsleerten.

— .Scherlsende ook gezeid voor de Kuif of haarbos boven

't voorhoofd van een mensch, fr. toupet. Zijn pluimsteert

slaat verwarreld, fr. son toupet est en dcsordre. leniand bij

zijnen pluimsteert grijpen.

PLUINE (wvl. PLUNE, zie ui), PLUINTJE. Het-

zelfde als Pleune, bleune; zie bleune. — Wegens iii^^eu,

zie onder herpeu.s.

PLUISTEREN (wvl. pluusteren, zie ui), pluis-

teide, gepluistcrd, b. w. Hetzelfde als Plossen, pluizen, in

pluisjes trekken, de pluisjes afplukken.

— o. w. Aan een kleed, eene koorde pluisteren (er

vlokjes van afiilukken). Aan een beentje pluisteren (peuze-

len). Aan de roof van ecne wonde pluisteren (pulken).

—PLUISTEREN, z. Af-, Op-, Uit-.

PLUIZEL, m., PLUIZELING, m. en o. (wvl. pr.u-

zel, zie ui). Pluisje, vlokjo. Die kaloeuen handdoeken han-

gen vol pluizels, vol pluizelingcn.
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— Deze woorden zijn gevormd van Pluis met uitgang el

of Hn^. Zie -ling.

PLUIZELEN (wvl. PLUZELEN, zie ui), pluizelde, ge-

plnizeld, b. w. Hetzelfde als Pluizen, de pluisjes afplukken,

in pluisjes trekken. Wol pluizelen.

— o. w. Id pluisjes losgaan, fr. se pelucher. Dat katoen

pluizelt.

PLUIZELING (wvl. PLUZELINGE), V. De daad van

Pluizelen.

— Ook collectief zonder mv. De atgepluisde vlokjes.

Zijn baard zit vol pluizelinge, van zich af te droogen met

dien pluizelenden handdoek. Vgl. pldizel.

— Dit woord is gevormd van Pluizelen met den uitgang

ing : zie ING.

PLUK, 111., in den zin van Het plukken, fr. cueille : zie

PLOK.

Myn boom-gaerd is met ryken J>/itk behangen.

(Vaelande.)

Doch o., in den zin van Geplukt ol gepluisd lijnwaad, fr.

charpie, Dal pluk is niet zacht genoeg oni op de wonden

te leggen. Er is geen pluk nieer. Pluk maken.

— Fig. Werk en moeite. Ge zult daar veel pluk aan

vinden. Er is veel pluk aan 't maken van een woordenboek.

— Mcer werk ah pluk hebhen, zie WERK, 1°.

PLUKHAREN, plukhaarde, geplukhaard, b. w.

lemaud het haar uit het hoofd rukken. Ik ben zoo gram

tegen dien vent, dat ik hem zou plukharen. De vechtende

wijfs plukhaarden malkander.

— Dit \v. staat in de Woordenb. slechts als onz. met den

zin van Malkander in 't haar vliegen, fr. se prendre aux
chereu.x eu se battant.

PLUKKELING(E, v., zonder mv., zijnde een collec-

tief. Pluksel, afgeplukte pluis; in 't bezonder Gepluisd lijn-

waad, fr. charpie. « Leght in de wonde pluckelinge van

lynwade, ende daerboven eeue plaster van sloppen. »

(J. Yperman.)
— Dit w. is gevormd van Plukkelen (frequent, van

Plukken), met deu uitgang ing. Zie -ING.

PLUKKEVORT, adj. Zoo vort of rot als pluk. Jleest

gez. van oudc gebouwen, verrot hout, en doorversleteu

kleederen. Dat hout is plukkevort. PlukUevorte balk. Hij

draagt zijn kleederen tot dat ze bijkans plukkevort zijn. Een

]ilukkevorte schuur. Het dak van dat huis is plukkevort.

PLUKKING(E, v. « Zoo liict men te Brugge in de

voorledene eeuw, den dag die het huwelijk voorafging,

omdat er op dezen dag geplukte bloemen voor dc deur vau

de bruid gestrooid wierden. » (Rond den Heerd.) « De dag

van de plukkinge was ook de dag der gelukwenschingen

ofvisitcn; en het concert of albade, dat men toen ook gaf,

was uitsluitelijk op violen gcspeeld, ende toen dit gebruik

nog in vollen bloei was, namelijk rond 1 740, als het groot

voIU gold, wieiden dc muzijkstukken die men uitvoerde,

expres geniaakt. Rond 1770 was dit gebruik zoo vervallen

dat het maar voor arme lieden en was dat 'X^ phtkkinge nog

gespeehi wicrd. » (Id.)

PLULLE, v. VerUortuitPaluIle;zieald.

PLUNTEREN, pluitlerde, gepbmtcrd, b. w. Alge-

meen gebraiUt voor Plunderen, \x,piller. lemand plunte-

ren. Eene stad plunteren.

—PLUNTEREN, z. Af-, Uit-.

POCH,m. ZiePOG.

POCHEL, m. Spochel, ir. crachat.

POCHELEN, pochelde, hebgepoc!ie!d,o. w. Spoche-

len, veel lioesten en fluimen, veel slijm afkuchen en uitspu-

wen. Hij pochelt geheele dagen.

— Afl. Pochelaar, Pocheling.

POCHPUT, -PIT, m. Zie pogput.

POCO-PIANO, bijw. Zachtjes aan, langzamerhand,

allengskens, tr.iagzaam en gezapig. Het gaat bij hem a)

poco-piano. Hij gaat eenige veranderingen inbrengen, maar

poco-piano 0111 geene misnoegdheid te verwekken. Zij

werkt om haren man te bekeeren, en poco-piano zal zij er

komen.

— Men zegt ook piane^ anepiane^ piancwys^ en piane-

piane^ fr. piane-piane^ it. piano.

PODORIE, PODOZIE, soort v.an gebroken vloek-

woorden die men gebniikt gelijk de Hollanders Janstramme

zeggen

.

PODSHOOFD, o., m\. podshoofden, fr. tctard. Zie

PUITEI.OMPE.

POEDER, o. Dit woord luidt bij ons Poer of Poeier,

volgens zijne verschillige beteekenissen. Zie POER en poeier.

— De comp. staan onder poer.

Mpgt ik maer den tyd beleven

Ryk te syn van half soo veel,

'k Soud wel anders poeder geven

Aen myn lieven buyk en keel.

(Vaelande.)

POEF (wvl. POUF), m. Een dik en bol mensch, fr.

piffre. Een dikke poef van een jongen, fr. iin enfant em-

piffrc. Een leelijke poef. Een groote poef van een vent.

Is dat een poef ! — Zie poefti.

— Ook adj. OpgezwoUen, opgepoeft, bez. van eten. Hij

is poef. Zich poef eten

.

POEF (wvl. POUF, zie ou), interj. Hetzelfde als Pof,

fr. poiif.

Het kruid en lood, dat vliegt als kaf.

Van pief j*o<;/"paf, de beenen af.

(Volkslied.)

— m. Doffe slagklank, slag. De poefvan een schietgeweer,

De poef van iemand die valt. Dat gaf eenen poef. Ik hoorde

den poef. Dat zal eenen poef geven, als zijn verstand eens

opengaat (zegt men schertsende van een dwaas of onbehen-

dig mensch). lemand poef geven. Van iemand poef (d. i. sla-

gen) krijgen.

— Met den poefweven, weven met eenen achtschachter

dusgenaamd omdat men, bij die manier van weven, korte

dofi'e slagen hoort.

— > den poefgaaii. plakken, fr. prendre a credit, a

potif.

— Op den poefgaan, ergens gaan eten zonder dat men

verwaclu is, ol, gelijk de Franschen zeggen, a la fortune

dupot. Vrienden gaan tot malkander op den poef. Ik kom

hier vaudage op den poef. Die op den poel gaat, \indt som-

wijlen den meester niet thuis.

POEFEN (wvl. poufen), pocfte, heb gepoefd, o. w.
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Poffcn, met cenen poef los- of openspringen. Het poefen
j

van eene pistool. Deboonen, de kastanjen poefen in 't vuur.

Dat brandhout poelt in den heerd.
'

— Dik en opgebl.izen zijn, gem. van te veel te eten.

Eten dat men er van poefl. — Zie OPPOEFEX en over-

POEFEN.
— Zich poefen, zich alseen neervallende pak neerzetten.

Zij kwani in hnis en pnefte zich daar bij de stove, en blcef

er zitten tot den uoen.

—POEFEN. z. Op-, Open-, Over-.

POEFER (wvl. POUFER, zie or), m., vklw. pocfi-rtje.

Al wat poeft, en in 't bezonder :

— Wrijfvuurstekje, fr. alliimette phosphorique. Eene

doos poeferljes. Eene cigaar ontsteken met een poefertje.

— Poerduive!, fr. petard. De poefers zijn kleene of

groote papieren balletjes met buspoeder of met glasstukjes

en donderpoeder gevuld, die met een knal opei.springen als

men ze op den grond werpt of er 't vuur aan steekt.

— Suikergoed in kleurpapier gewonden met een weinig

donderpoeder, dat knalt als 't men openrukt; anders ook

kozak gehecten, fr. bonbon cosaque. Bij 't nagerechl bracht

men ook poefers op tafel. In de poefers zit er gemeenlijk

een rijmpje van twee of vier verzen.

POEFTI (wvl. POUFTI, zie ou), ni.. klemtoon Of pocf.

1 letzelfde als poefm den zin van Dik en bol mensch of dier,

doch met meer verachting. Een smerige poefti. Gij leeli.ke

poofti. Een luie poefti. Een poefti van eea hond,

POEIER, o. Een dosis artsenij in poeder. De genees-

heer gaf hem witte poeiers, witte poeierkens, waarvan hij

's morgens en 's avonds een nemen nioest.

— Alle stof die aan meelbloem gelijkt, zoo als haarpoeier,

slierpoeier, bloesemstof van bloemen, enz.

— In den zin van Buskruit, fr. pojuire ii tirer, zeggen wij

poer, en niet poeier. — Zie poeder.

POEIERBURSTEL (uitspr. -i;M/e/^, zie RS), m. Een
Ijorstel waarmede men het haar poeiert.

— Poeierduts, h. pavot dejardin.

POEIERDUTS, m. Poederkwast, fr. houppc a pou-
drer.

— Slaapkruid met dobbele bloemen, dat men in de hoven

kweekt, fr. pm'ot de jardin.

POEIEREN, poeierd^!, gepocierd, b. w. Met poeier

bestrooien. Het haar poeieren. Een gepoeierde pruik.

— lemand bedekteiijk onaangenaamheden aandoen, het-

zij met hem te hekelen onder schijn van lof, hetzij met tegen

hem gcbruik te maken van een recht dat men in andere

omstandigheden zou laten varen, hetzij met hem in zijne

woorden te vangen, of hem, onder 't een of 't ander voor-

wendsel, rekening te vragen van zijne handelwijs die hij niet

verdedigen noch veischoonen kan. Zij hebben hem daar

gepoeierd dat hij er van zweette. Ik zal hem wel poeieren.

— Ann icts gepoeicrd zijn, er aan bedrogen zijn. Ik heb
daar een koop gedaan, maar 'k geloof dat ik er aan gepoeierd

ben. Hij heeft dien winkel overgenomcn, meenende eenen

hazaard te doen, maar hij is er leelijk aan gepoeierd.

— POEiER!NG(E, v. Dc daad van poeieren.

— Hekeling, doorhaling, fr. semonce.

— Pak slagen, ranseling. lemand eene poeieringe geven

of draaien. Eene poeieringe krijgen.

— POEIERSEL, o. Poeder, poeier, hetgeen waarmede men
poeiert. Poeiersel voor haar. Met poeiersel bestrooien.

POEIWEE, POEIWEEG, m. Zie PoonvEEcv.

— POEL, z. Dret.-,c-, Dritse-, Klijt-, Klijte-.

POELE, POLLE, \.,\Wvi. poeleke(n,poeUtje,polle-

ke(n, po/iftje. Handje, bez. van een kind, fr. nienotte. Geef

mij uw poeleken. Warm uwe poelekens. Maak uwe poele-

kens niet vuil. « Hunne polhkens moglen vervriezen, en zy

zouden misschien de vorst aen hunne voetjes krjgen. ^

(C. Duvillers.) « Het is om u op het onvenvachtste zoo al

lets (geld) in de pollekens te dr.aeyen. » (Id.)

— Ook Pollenhandje. Een pollenhandje geven, fr. tendre

hi menotje.

POELEN, poelde, heb gepoeld, o. w. Door het slijk,

door het water poelen (er door plassen, er plompende door

gaan). — In 't L. v. Aalst Pollen, in Brab. Polsen.

POELEN, l)ij Kil., zie polex.

POELIE, POELJE, v. Een hefboom wiens steun-

punt tusschen het macht- en het lastpunt is, dienende om
b. V. tonnen op den bierwagen te tillen.

— Jong^hen, ^x.poiih:.

POELIESTAAK. POELJESTAKE, v. De staak

die tot steunpunt dient aan den hefboom van de poelie.

POELIOMP, POELJOMP, m., met den klemtoon
op de laatstc grcep. Plomp, plonzing in 't water.

— POELIOMPEN, poeliompte, )ieb gepocliompt, o. w., met
den klemtoon op omp. Plompen, plonzen. De luikvisschcn

poeljompen in 't water.

POELJEDINNE, v., met den klemtoon op din. Kal-

koensche hen.

— Dit w., verbasterd van fr. poule d'Inde, is zoo goed als

het hoW. poelepetaat, van h. pottlepintade.

*POEN, o. Geld, fr. argent. Geen poen hebben. Poen
dokken (geld geven, betalen).

Wat dat aengaet van het poen,

Zult g)' met myn wyf wel doen.

(Uit een wvl. weekblad.)

— Zie de nota bij mazen.

POEN, POENE, v., vklw. poentje. Eene poezele,

anders ook Pocze genaamd, fr. une potelce. Het 1. ptisa

bet. Dochter.

— Poezelig kindje. Een poentje van een kind. Kom bier,

poentje.

— Dikke neus. Is dat een dikke poene ! lemand bij zijn

poenegrijpen.

—POEN, z. Pimpam-.

POENDERAAR. m. POENDEREGE, POEN-
DERIGGE, V. lemand die veel peutert en onbeduidende

werken verricht.

— lemand <lic veel pot en geld vergaart. Hij is zoo een

poendcraar. Eene poenderege van eene vrouw. — In dezen

laatstenzin heb ik naV ponderaar,ponderige\iooxeD zeggen.

POENDEREN, poenderde, )u'b gepoenderd, o. w.

Puntwcrk verrichten, peuteren, zich met kleenigheden bezig

houden, op eene wijs nogtans die gemeenlijk een werk-

zamen en schranderen geest te kennen geeft. Een kind poen-
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dert, als het b. v. in 'l vciborgeii de printjes uit eenen boek

zit te scheureii, of iets zoekt in eenen lioek te verbergen

't geen het gestolen heelt, of in den liof bezig is met bloertien

te plukken en kapeelen te raaken. Een jougen poendert als

hij b. V. zich bezig houdt met printjes te schilderen of liguur-

tjes te snijden, met een kaartenhuisje te bouwen of eene

vogelmuite te malien, enz. Een man poendert, die zich bezig

houdt tcit ti/dverdrijf \mX b. v. de haag in te bindeii, eene

tafel of een kasken te verveerdigen, boompjes te enteu, enz.

Wat poendert dat meisje daar aau zijnc muts ? Om zijnen

tijd door te brengen, heeft hij timmeralaam gekocht, en hij

zit geheele dagen te poenderen. De moeder ging zien wat

haar kind daar poenderde in den hoek, en zij vond het

bezig met lekkernijen te eten die 't genomen had.

— Potten, ponken, sparen e.i geld vergaren, en het in

hoeken en kanten wegfoefelen en verbergen.

—POENDEREN, /,. Weg-.

POENDERIJ, POENDERIE, v. Poendering. Die

jongcn zit vol pocndcrij.

POENDERING(E, v. Peulerwerk, kleene bezighe-

den. Eeae huisvrouw b. v. die eenige neusdocken en schor-

ten te wasschen heeft, zegt dat zij wat poenderinge te doen

heeft. Zich met poenderinge bezig houden.

POENDERKIND (wvl. -kiinm), zie ind), o. Een kind

dat veel p?utert en foefelt. Het is zoo een poenderkind. Een

poenderkmd is gemeenlijk een kind dat sctiTander is en

POENDERWERK, o. Poenderinge, puntwerk, peu-

IfTwerl;.

—POEP. z. Hoepenlen-. Vgl. -TOEP.

POEPER, m. Wat door den rocper knn, kan door

dot pocpcr, zie ROEPER.

POEPGAAI (wvl. POUPGAAI, zie oui, m. lemand die

weinig verstand of weinig moed heeft, dwazerik, lafaard.

Hij is zoo eeu poepgaai. Een poepgaai van een vent. In de

wetgevende vergaring van dat land zijn er veel poepgaaien.

Ik ken dien poepgaai

.

— pnEPG.\AIEN (wvl. POUPG.^AIEn), poepgaaide, hcb

gfpoepgaaid, o. w. Den poepgaai spelen

.

— Staan oi zitten te poepgaaien, dwaas en werkloos

staan of zitten kijken, fr. bayer aux corneiUes. Die werkman

verdient zijne daghuur niet : hij staat altijd te poepga.aien

(in plaats van neerstig te werken). Men vindt in de steden

overal luiaards die ergens bij eene brug staan te poepgaaien.

Die schooljoDgen zit altijd te droomen en te poepgaaien, in

plaats van neerstig te werken.

— Ergens lang staan wachten, fr. faire le pied de grtie.

Ik vond hem daar staan poepgaaien.

— POEPGAAIERIJ (wvl. poupgaaierie), v. Handclwijs

van een poepgaai. Al de redens die hij inbrengt om dit of

dat niet te moeten verrichten zijn te raijnent wat pocp-

gaaierij. Met al zulke ]>oepgaaierij gaat men niet verre.

POER, m., mv. peers, poeren. Bij zeevisschers. Een

visch die in Mei,en Juni gevangen wordt, fr. tnaqnereau

bdtard, 1. caranx trachurus. (Van Beneden schrijft Poor,

Ann. Pari. 1865-C6, doc. bl. 602.)

POER, o. Buskruit, fr. poudre a tirer. Zijn poer naar

lie nmsschen verschieten. Hij hecfl het poor niet uitgevoii-

den. — Zie POEDER.

— Al wat zoo lijn als p:>er gebrcjzeld is, pulver, fr.poiidre,

poiissiere. Eenen steen in poer stooten. Dat vermolmd hout

vergaat al in poer.

— Poer geven, met driftig geweld iets aanvangen ; anders

gez. peper geven, fut geven, enz. Geef er maar poer op. De
zangers gaven poer.

— Men hoort ook Poere, vr. Hij is geen scheute poere

weerd.

— POERDOOS, V. Doos met buskruit.

— POERninVEL (wvl. -Dtn'EL, zie ui), m. Poefer, fr.

pe'tard.

— POERFABRIJK (wvl. -faisrike), v. Fabrijk w.aar men
buskruit maakt.

— POERHOORN, m. Een hoorn met buskruit, fr. poii-

driere.

— POERMAGAZIJN, o. Magazijn van buskruit.

— POERSUIKER, V. Meelsuiker. « En brengt voor twee

cents poersnyker mee. » (C. Duvillers.)

— POERION, POERTUNNE, V. Kruitton,fr. barildpoudre.

— POERTOREN (wvl. POERTORRE), m. Kruittoren, fr.

tonr a poiidre

.

—POER, —POEDER, (-POEIER), z. Kahsse-,

Kalissie-, Koek-, Koeke-, Xagel-, Sleer-, Slier-, Tegel-,

Tiggcl-.

POERE, V. Hetzelfde als Poes, fr. ininon. Men zegt

:

Poere, poere! om eene kat te roepen.

— Ook eene kat, fr. cii/tt. Eene schoone poere.

— Ook gebruikt voor Poer, o. Buskruit.

POEREN, /ofr&, hcb gepoerd, o. w. Zich bewegen.

Hetzelfde als Porren, dat in de woordenb. staat, eu dat wij

veel gebruiken in Verporren. Meest gehoord in roeren en

poeren. Als de dageraad rijsl, geheel de natuur roert en

poert. Hij roerde noch poerde, fr. // etait sans moiivc-

ment, il ne bougeait pas

.

— Raken, roeren, fr. toucher. Er is aan dien vent niet te

poeren (men late hem best gerust, wil men van zijnentwege

geene onaangenaamheden ondergaan).

POERLOERE, met den klemtoon op loc. Een klucht-

woord gebruikt in den zin van Scheel, losch, fr. louche,

Poerloere kijken. Poerloere zijn.

— Een belcmmerd eu schemerend gezicht hebbende ten

gevolge van den drank, beschonken, dionken. Zij is

weerom al poerloere, fr. en riole. Zij drinkt zich dikwijis

poerloere. (Meest gez. van vrouwen
.

)

— Ook m., vklw. poerloertje, in den zin van Borrel,

jenever. Een glaasje poerloere. Te veel poerloere drinken.

Sa, een poerloertje net, tirelet,

Daer op gezet.

(Volksrijmpje.)

— Vgl. fr. berlue, dat de Waleu bcrlou en berliou uit-

spieken.

POERTE, v. Hetzelfde als Boert, stherts, kluchl, tr.

plaisanterie, mot pour rire.

POES, m. I-iefdekus, minnekus. — Zie poezen.

•^POEST, bij Ivil., etc., zie poester.

POESTER, m. Koeicr, kocistalknecht, fr. vacher.

De poester is een jongen , ofwel een vent te weinig begaafd

om wat anders te doen.
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— Kil. hecft /ioci/ voor Ossenstal. « Huus, schucre, stal,

poest., scip of andcre edificie. » (I. de Damhoudere.)

Thenden eender poeste,

Daert niet was woeste,

Alst wesen moeste

Om vipghen (om jongm te werpev I

Een zueghe zou nederligghcu,

(Ed. DeDene.)

POESTERHUUR(wvl. -heure, zieu), v. Dagloon

van eenen poestcr De poesterhuur is nooit groot (10 a 20

centimen daags), en vandoar de uitdrukking : het is niaar

{('lie pnrstfrhitnr^ hi/ wint maar rent'- poestcrhititr^ voor :

lift is maar een kleene dagloon, hij wint maar een kleenen

(lagl.x.n.

POESTERWERK, o. De bezigheden van eenen

[Hiester, bcstaande m het verzorgen van de koeien op stal,

rapen en bceten te wasschen, het niest uit den stal te weren,

dt kotien naar deweidete leiden,dehennen te rooven, enz.

POET, m., vklw. poetje. Kalf, fr. veait. Wij gaan ons

poelje verkoopen. Een witte, een zwarle poet.

— Men zegt 00k Poeti, m., doch met een bijgedacht van

verachtingof gramschap. Die Icelijke ]ineti is wcerom al nil

zijnen bocht gebroken.

POETE, V. Een .schcldwoord, 't zelfde als fr. piiU;

pittain (cerloos, ontuchtig vrouwspersoon). Gij pocte!

POETI, m. Zie poet.

POETJELOERE. Hetzelfde als Poerloere.

—POETS, z. Op-.

POETSE, v. Riemzweep, fr. escour^ce, martinet.

Met dc poetse slaat men het stof uit de kleederen en de

vloertapijten.

— lemand van de poetse geven, hem met de poetse slaan.

— Bij drukkers. Een onzuiver gedrukte letter, een let-

ter die viiil en bcklad is. Daar is eene poetse, daar zijn veel

poetsen op die bladzijde.

POETSEN, poetste, gepoetst, b. w. Met de poetse of

riemzweep geeselen om het stof uit te krijgen. De kleederen

poetsen.

— Dc plate poetsen, zie PL.\.vr.

— De andere beteekenissen van dit woord sLu^ii bij

Kramers, b. v. de schoe'n poetsen ; enz.

— o. w. Bij drukkers. Onzuiver afdrukken, smeren, fr.

bmiocher. Dair is een letter die poetst. Die letters poetsen.

POETSEN, poetste, heb gepoetst, o. w. In 't marbel-

s|iel. Piiotstcken, vurkcn, bukken.

—POETSEN, z. Na-. Op-.

—POETSER, z. Schoe-.

POEZE, V. Zie POENE.

— Blecve, overschot van spijs. Eene pocze maken (zijne

]mrtie niet opeten, or een deel van overlaten). Eene [loeze

lateH in 't pateel.

POEZEN, poesde, gcporsd, b. en o. w. Kusscn, fr.

Iniiser.

— Dit w. even als het subst. poes, m., bestaat bij ons nog

in den minnehandel, hoewel ICil. of beler Plantin (die

poesen spelt, I. Inisiaye, osculari), het reeds verouderd

achtte.

— Ook gebruikt iu den zin van Bleeven, een ilcel van de

spijs in de teljoor laten. Jongen, ge meugt niel poezen.

POG, POCH, m, De stoot van een marbel, enz. tegen

eenen anderen. Pog eten (zie onder I'Ogput).

— Vgl . Pugge. Kramers heeft pogchen in den zin van

slanji, stnoten.

POGERNIJ (wvl. POOGEKNIE), v. Poging, fr. effoi-t.

« Alwaer zy alle pogernien deden om daer binnen te gc-

raecken. > (Pauwel Heinderyck.;

— Vgl. Spottcrnijc (van spotteii), razeraij (van raicn),

enz.

POGPUT, POCHPUT, POGPIT, POCHPIT,
m., vklw. -piitje, -pitje. Kleene mok iifkuil om te schaffcn,

een kinderspel vvaarbij de eene het pogputje verdedigt tegen

eenen ajidere, met telkens den marbel, dien dcze laatste in

het pogputje zoekt te rollen, achteruit te schieten of te

stekken. Hij, die van het pogputje gedurig weggeschoten

wordt, is gezeid j*ff4'- te t-to; / en hij eet zoolang pog, totdat

het hem gelukt in den pogput te geraken ; dan i» het de

andere die op zijne beurt \-aoe\. pog eteti. Pogputje spelen.

— Te Brugge zegt men Pitjc-steenknul spel"n.

'POINTEN, POINTER, POINTING, zie

POON 1 EN, en/.

POJAS, m. Hetzelfde als Pajas, Paljas, hansworst,

fr. paillasse.

— POJA.SSEN, ^tyVM/ir, heb gepojast, o. w. Pajas spelen,

hansworst zijn.

— Zingen en drinken en boersche grappen maken, gelijk

de aalwaardige jongelingen doen op de3 dag van de loting.

POK, m. Kus, zoen, r. baiscr. Het kind gaf zijne

noeder een pokje. — Veel gebruikt in Noord-Vl.

POKAAL, m. Hetzelfde als Bokaal, fr. bocal. Roode

visschen in eenen pokaal.

POKE. V. Zie pooK.

'POKE, bij Kii, zie pokem.mge. Zie ook k.\aspoke,

(eigentl. Kaaszak).

—POKE, z. K.aas-, Luize-.

POKELING(E, V. Priegeling, rossing, pak slagen.

lv?ne iKikelingc krijgen. lemand eene pokelinge geven of

draaien. Hij heelt eene pokelinge gehad van zijn vader.

— Kil. Voke,pngio, culler. Het Alg. VI. Idiot, zegtdat

pook krijgen in 3raband, en pciik krijgen in I.imburg bet.

slagen krij.gen. — Zie POOK.

POKEN, b. en o. w. Zie de Wdb. Bij ons verschill

I'okcn van Rokclcn, Koteren en Stoken ; zie rokelen.

POKEREN, fiokcrdc, gepokerd, b. en o. w. Hetzelfde

als Poken, Ir. tisonner, fourgonner. Het vuur pokeren.

In de stove (kachel) pokeren.

VOKKEVl, pnkte, lieb gep.iA:t,o.\v. Al ver hetzelfde

als Bdkken, d. 1. kloppen. .Met den kneukel op de deur

pokkon. Nienwe schoe'n met klampen pokken op den

harden grond.

—POKKEN, z. Pieke-, Pike-.

POKKEN. \ . mv. Spaansche pokken, zie SP.V^VNSCH.

POKKENHOUT, o. Hetzelfde als Pokhout dal Kra-

mers vertaalt door ^s/iji-. PasbaanboUen van pikkeuhout.
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POKKENAAR, POKKENIER, m. lemand diede

pokken lieilt, die cr \aTi ziek en besniet is, fr. variolcux,

iiidivitiit attt-int lie la petite vcrole. De geneesheer heeft op
die gemeente veel pokkeniers te bezoeken. Er zijn in den

tijd van drie weken, veel pokkeniers gestorven. Eenen
pokkenier berechten (hem de laatste Sacramenten toe-

dienen).

POKKER, m. temand of iets dat pokl. Nieuwe schoe'n

met klampcii noemt men Pokkers of Taloentjes.

POKMUIL (wvl. POKMULE, zie UI), v. Pokdalig aan-

zicht; icniand die van de pokken geschonden is.

POKSEEUWfwvl. POKSEEW), o.. -ret den klemt.

op pok. Bij zadelmnkers. Een snijdend lemmer dat vastzit

in een stuk hout, op dezelfde wijze als een schaafijzer in de

schaaf, en dient om leder te verdunnen of te splijten, met

er hetzelve door te balen. Dit lemmei lean men, naarwille-

licur, meer of min tegen het hout toeschroeven, zoodat de

gaping tiisschen het hont en het lemmer juist zoo wijd is als

dc dikte die men aan 't leder geven wil.

— De sdirijnwerkers ^ebniiken ook het Pokseeuw oni

dunncplankies te reeden, zekere voorwerpen teschaven,enz.

— Vgl. SPOKSCHAAF.

POLAARZEN (wvl. poieRRZEN, iiitspr. pol-rzen, zie

RS), polnnrsdr. firb p'po/aarsif. o. w., met den klemt on op

pol. Wordt in Veurne-Ambacht gebruikt in alle de betee-

kenissen van PoUefokken, d. i. eig. Met den aars of met den

fok pollen. Zie polen.

— Dit woord is hetzelfde niet als Bolaarzen, bij Kil.

Bol-aersen, jtt caput dmolvi, chimhis in ahum suhlatis.

POLDER, m. Eene sfaak met een strooien dak van

boven, op wijs van een grooten paddestoel of openen regen-

scherm, uaaronder de hoenders roesten op sprenkels, fr.

juchoir. Ook Hennepolder. — Van fr. poula'iller (?).

— Hij h ff^Hjk een ei op een polder, zegt men van

iemanJ die, ter oorzake van eenen zeer hoogen ouderdom

of van eenige gevaarlijke kwaal, alle dagen dreigt te sterven,

of door de dood geroofd te worden gelijk een ci o]i eenen

polder.

—POLDER, z. Henne-, Hinne-.

POLDERKOORTS (wvl. -kurts, uitspr. kuts, zie

RT.s), m. Kwade en dikwijls doodelijke koorts, eigen aan

de polders van M Xoorden, anders ook Pollerstier, fr.

fii-vre paludeenne. De polderkoorts heerscht bez. in oegst

en in se)-itember.

POLDERSTIER m. Zie polderkoorts.

'PO'LT)]Oyi'P'E,'H,poldjompte,hebaibenirepoldjompt,

o. w. Plompen, plonzen Het peerd poldjompte door de

rivier. De steen poldjomote in 't water.

—POLE, z. Pimpam-.

POLEN, jftw/A', gepoold, b. w. Wordt bij de Oost-

Vlamingen (b. v. te Deynze, waar men ook Peulen zegt)

gebniikt in denzclfden zin als ons Polken. Aardappels polen

(ze met dc hand uit den akker uitgraven).

— Kil. Polen, Poelen, excavare, suffodere. Wij hebben

dit woord, doch met korte o (pollen), in dc composita

polaarzi-n en pollefokken.

POLETTE. v. Zie pai.ette.

POLEVIJLIKKER (wvl. poi.levieukek), m. Bij

schoemakers, zie ballikker.

POLFEN, Polfte, heb oiben gcpolft, o. w. Poelen,
door slijk of slechte wegen gaan, polsen in Brab.
— Dit w. is gebruikt in 't L. van Aalst.

—POLI, z. Holi-.

POLIJTIG (wvl. politic, zie ij), adj. met den klem-
toon op ///. Hupsch, flink, snel, vlug en bevallig van
lichaam en geest. Een polijtig knaapje. Een polijtig meisje.

Polijtig zijn. — Vgl. fr.poli.

— POLIJTIGHEID (wvl. POLITIGI, zie IJ en heid), v. De
hoedanigheid van polijtig te zijn.

POLK, m. Kuil.Des zomers maken de hoenders polken

in 't Zand, en zitten eriu te flodderen en te pollefokken

.

De polk \'an eenen haas, fr. gite. De polk van een wild

keim hect in fr. jouette, en zijne pijp heet terrier. Een polk

maken in een kalbed of in 't hooi om erin te slapen. In

zijnen polk (d. i. in zijn nest, in zijn bed) kruipen of liggen.

Een diepe polk. Een kleene polk. Een stuk land met pol-

ken (met putten en dalen). In de polken werken (in zulk

een land werken dat met polken ligt).

— Hoi rf nest dat men raaakt in eene stroomijt, in een

hooiopper, in het bedstroo onder den kafzak, enz., en

wa.irin men fruit, geld, enz. verbergt en bewaart. Zijn geld

in eenen polk wcgsteken. Appels laten murwen in eenen

polk. Eenen polk ontdekken, vinden, rooven.

— Een polk aardappels, zooveel aardappels als men met

de tweehanden in eens uitpolken kan, b. v. een vijftiental.

De schooler vroeg aan de boerin eenen polk aardappels.

Eenen polk aardappels geven aan een armen mensch. De
diefkwam 's naclits thuis met een polk aardappels.

— De inhoud fruit of geld dat in eenen polk weggeborgen

zil. Hij heeft een grooten polk aardappels zitten. Hij is zijn

polk gestolen geweest.

POLKEN, polkte, heb gepolkt, o. w. Met de hand

graven in de aarde, in 't zand, enz., fr. creuser avec la

main. In den grond polken om er iets uit te halen. De
hond polkt in de aarde achter de muizen. Hij polkte in

zijnen reiszak om er zijnen laatsten appel uit te halen. Tn

zijn haar polken, in zijn hoofd polken, lijk een arm kind dat

ongrui heeft.

— b. w. Al polkende uithalen. Aarde uit den grond

polken. .\ardappels polken (uitpolken, met de hand uitgra-

ven), hetzij om eens te zien of zij rijp zijn en groot, het/ij

dicvelings, enz. Luizen polken (ze met de hand uit het haar

klauwen, lijk de arme kinderen doen).

— Gepolkt zijn of liggen, in zijnen polk of leger liggen.

De jager schoot den haas daar hij gepolkt lag. « De zachte

plnimen waerin \iy gepolkt\\^. » (**^)

— Dit woord is, althans in 't gebruik, gansch verschillig

van Pulken, pilken. Zie POLEN.

—POLKEN, z. Uit-, Weg-, Zonne-.

POLLAS, POLLAST, m., met den klemtoon o\> pol.

Ruiterssabel, in de woordenb. pallas geheeten, fr. sabre de

cavalerie.

POLLE, V. Zie poei.e.

POLLEFOKKEN, pollefokte, heb gepolkfokt, o. w.

Met den fok pollen, anders gezeid polaarzcii, d. i. neder-

gehukt in het zand of in de asschen eenen polk of kuil

maken met aars of balg, om er gem. in neer te zitten. Hen-

nen en patrijsen pollefokken, als zij in 't zand neergezeten
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de viciken sclnulden en zonncpollieii. De liond pcilkrukl,

als hij, bij den brecden heerd, met borst en voorpoiitcn in

de asschen rust. Als ik in de hut kwam, vond ik deatme

kiodertjes in de asschen gepollefokt rood den kouden heerd

zitten. De kinders ])ol!efol<ken geern in 't zand van de

straten. Jongen, sta op, en pollefok zoo niet in den vlocr.

— Fig. Met onbeduidende dingcn zijn tijd doorbrengen,

met nietigheden bezig zijn, altijd wcrken en niets verrichten.

\\\it zit gij dnar weerom te pollefoklcen? Met al dat polle-

fokken vordert het werk niet.

— Wegens de samenstelling vau polaarzen en poUe-

/okken, vgl. Knikkcbollen, Pinkoogen, Spartelbeenen,

Wringaarzen, cnz,

POLLEN, /n/r/'-, gepold, b. w. Zie POLEN.

POLLENHANDJE, 0., met den klemtoon op hand.

Zie onder poele.

POLS, m. POLSEN, ww., enz. Zie I'ULS, pilsen,

enz.

*POLS-SACK, bij Kil., zie pulsnet.

*POLSSEN, bij Kil., ziePULSEN.

*POLSSTOCK, bij Kik, zie pulspertse.

POLSTER, m. Hetzelfde als Palster, staf, reisstok,

steunstok.

POLTE, V. Zoo hcet,. in S.Jans hospitaa te Brugge,

de sprei die op elk ziekenbedde ligt, en die bestaat in eene

sargie met gedrukt linnen of katoen overtrokken. Eene

polte vermaken.

— Het kan Palte zijn, want al te Brugge klinkt ol ; of

is het verbasterd van panic (fr. courte-pointe^ 1. cnlcita

punctaj} » De kultenstekers maakten alle soorten van

wambuizen, borstrokken, slingermouwen en andere voor-

werpen, waarvan vele met goud en zilverdraad doorwrocht

wierden ; zij voerden de kleeren en maakten prachtige bed-

dendeksels of ponten die men, in de middeleeuwen, ook

cnJli-n noemde. » (Rond den Heerd.)

*POLUWE, bij Kil., zie pulme. •

POMP, m. De daad van eens te pompen;'ook, zooveel

als men in eens pompt, fr. hdtonnee d'eau, Eenen pomp
geven aan eene pompe. Een pomp water. Met twee pompen
was de tobbe vol.

— Een pomp bloed, gulpe bleed die iemand in eens

uits])uwt. Hij walgde bloedbij geheele pompen.

POMPAPPEL, m. Pompoen, fr. citrotiille.

POMPE, V. Ponipappel, pompoen, fr. citroiii/lc.

POMPE,WATERPOMPE,v.POMPEKRUID,
o. POMPESTAAL, m. Eene welige waterplant die in

de wetcnschap a'lianthe phel/andrhim L. heet, fr. cigiii-

d'caii. Er staan veel pompen in dien gracht. Hetpompe-
kruid is venijnig. Het bloeit in Juli, en zijn wortel is hoi.

— POMPE, z. .\al-, Beer-, Bier-, Water-.

POMPEBEENEN, o. mv. Grove beenen die overal

even dik zijn. Pompcbeenen hebben. — Vgl. Bombeen.

POMPEBOOM, m. Een hoegenaamde boom die

dienstig is om uitgeboord en tot waterpomp gevormd te

wordcn. Die populicr is een schoone pompeboom.

POMPEBOORDER.m. Een vogelook Houthouwer
genaamd, fr. phert.

POMPEDUIGER (wvl. -ditger, zie ui), POMPE-
DUWER, ni. Ponip/.wcngel, fr. bringiiebale, brimbalc.

De ponipciluigcr rust in de mik.

POMPEGRUI, o. collectief Kleene nageltjes met
grooten jilatten knp, waarmede men b. v. het leder aan een

pompslot nagelt. Een pond pompegrui. — Zie GRUI.

POMPEKRUID, o. Zie Pompe, 2".

POMPEL, m. Konkel, kolk, diepte in eenen stroom.

De zweninieris in dien pompel versmoord. Hij kent al de

|)omi els van de beek.

- POMFEL, m. Wordt gehoord in deze spreuken :

— In pnnipels vallen, d. i. in stukken vallen. De tafel

keerde om, en glazen en teljooren, het viel al in pompels.
Die vcnstergordijnen, die vrouwemutsen zijn in pompels
gevallen met ze te vvasschen, zoodanig waren zij versleten.

— In pompels slaan, in stukken slaan. Hij was zoo
vertoorud dat hij zijnen vijand, had hij hem gevonden,
in pompels zou geslegen hebben. De hagelvlaag heeft den
oegst in pompels geslegen.

— Zie D' De Jager, Wdb. der p'req. in v. Pampelen.

POMPERIJ, POMPERIE, v., mv. pomperi/en.

Pracht, ijdele praal, ijdelheid. De pomperijen van de wereld.

Verzaakt gij de wereld en al haar pomperijen ? « En de

pomperijen, ryckdommen ende ydelheydt des wereldts met

voeten te treden. » (F. Desmidt.) < .Sonder te letten op de

grootheyt ofte pomperijen van dese wereldt. » fid.) « Coste-

like habiten, vreemder in faetsoene oft met sleypsteerten

ende dier gelike pomperien. » (Th. van Herentals.) « Als

yemant zijn goat overdadelic ghebruyct om zijn hoochmoe-
dicheyt, pomperie ende hooverdicheyt daer mede te stofFe-

ren. » (Id.) « Des wereldts valsche /ow/ery'if verachten.

(B. van Haeften.)

POMPERLUITE (wvl. -lute, zie ui), v. Groote

welige plant die in 't water of in drassigen grond groeit,

anders ook Pompe geheeten, fr. eigne d'eau. Dat moeras

groeit vol biezems, lisch en pomperluiten. De kinders

gebniiken den hoUen stabel van deze plant om er op te

toeten.

POMPERMIETING, m. Soort van grooten langach-

tigen winterappel met geelachtige pelle en roode streepjes,

anders ook Strieping genaamd.

POMPERNOELJE, v. Paddestoel, fr. champignon.

POMPESTAAL, m. Zie Pompe, 2°.

POMPEZAAD, o. Zaad van pomperluite. Men men-

gelt pompezaad in de haver van de peerden tegen de wor-

men en de mijlers.

POMPOELIE (klemtoon op/o<-), v. Waterpompe, fr.

cigiiii d'eau, a-nanthe phellandrium L.

PONDBORSTEL, PONDBURSTEL (uitspr.

-biistele zie R.s), m. Groote verwborstel bij de schilders.

PONDEREN, ponderde, heb geponderd, 0. w. Zie

I'OENDEKEN.

PONDING, m. Soort van zeer grooten boerenappel,

blcekgeel van pellc, en niet al te lijn vau smaak. .lUs hij te

lang ligt, komen er v.on binnen drooge vlekjes of spatjes.

De pondingen worden ook Pintingen geheeten, en bcide

namen passcn hun als zijnde groot en zwaar omtrent gelijk

een pond of eene pinte.

96
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PONDSCHOTEL, -SCHEUTEL, -SCHUT-
TEL, 111. Ecu Uleene hoHten kaboul waarnieJe meii de
botor beert en ajiert in de boterlubbe, om er de overblij-

vende melk uit te persen, en er zout in le werkcn. De
pondschotel is dus genaanid, oradat hij een pond boter

inhoudt, als men hem met boter volt.

PONK, 111., PONKE, v., PONTE, v. .Spaarpot, geld
dat men spaart en verbergt, fr. penile, tn'sor. Eenen ponk
vergiiren, hebben, bezitten. Met de ponke liggen o/"zitten.

Eene ponte geld vinden. Hij hetft eenen grooten ponk
wegzitten. Eene ponke van keizerlijke kroonstukken zat

ooder den vioer verborgen. Een pou'.csken voor den ouden
dag.

En wat liy deed of niet, 'tzy dat hy atof drouk.

Of waekte of sliep, zyn hert was altyd by zyn ponk.

(J. B. Decorte.)

Maar matelick verlucht den heschimmelden ponck.

(Ed. De Dene.)

— Ook van fruit eu andere dingen die men verbergt en
spaait. Een ponk appels. Eene ponte appels vinden in

een strooschelf. lemands ponke rooven.

— Kramers zegt dat ^cnrf oul. schni, fr. tre'sor, betee-

kende. Zie stront.

— PONK, z. Appel-, Geld-.

PONKE, V. Spaarpot. Zie PONK.

PONKE, V. Eene buitengewone groote peer, perzik,

kriek, pompoen.enz. — Zie BONKE.

PONKEN, ponkte, gepontt, b. en o. w. Polten, sparen
en vergaren en wegsleken. Zijn geld ponken. Niemand
weet waar hij zijn geld ponkt. Die veel wint kan veel pon-
ken. Hij heeft geheel zijn leven gcponkt en gespaard.

PONKER, m PONKSTER, v. lemand die ponkt,

geld vergaart en pot, een gierig mensch. Een oude ponker.

PONTE, V. Wordt in eenige gewesten gehoord voor
Ponke, spaarpot, fr. pAnle, tre'sor. — Zie POXK.
— Beddesprei, fr. con rte-pointe. Zie POLTE.

PONTJUISTEN (wvl.poNTjuusTEN),mv. (? 0.), met
den klemt. op tjui's. Zie P.v.\lEMENT.

POOIEMENT, o. Zie paaiement.

POOIHOOFD, <!., meerv. pooihoofdeti. Zie puite-
LOMPE.

POOIWEEG, POEIWEEG, m., rav. -ucgen. Een
wand van planken of van teeuen vlechtsel, drie a vier voet
hoog, dienende tot schutsci tusschen den derschvloertn den
schuurwinkel ; anders ook peie en hiirde geheeten, en ievers

ook plooi-uKeg. Derschen dat het graan tegen de pooiweeoen
spat. — Men zegt hier of daar ook Poeiwee en Poejcwee.
— Zie ook GR.\AI{«-EEG.

— In het Anlwerpsche zegt men Pui, v. (A/g. VI. Idiot.)

POOK, POKE, V. Stookijzer om in het \'uur van eene
stove of kachel te roeren, anders ook Koteiaar en Haak
geheeten, fr. att'tsoir.

— Etterprop in eene bloedzweer, fr. bourbilloii, fange.
De poke moet er uit. De poke uitduwen. Ge moet op die

zweer nog pap maken; de poke zit er nog in.

POONEIN, m., mv. pooneins, met den klemtoon op

de tweede greep. Wordt in 't Poperingsche gebruikt voor

Blauwe velderwt met korte schokke. — Dit w. is verbas-

terd van fr. pais nam.

POONT, m. en o. Wordt gebruikt, even als punt, in

de beteekenissen van fr. point (stip), en pointe (spits).

— Dunne spijker zonder kop, fr. pointe. Parijschc

poonten

.

— Een breekijzer bij steenhouwers, zie poontijzer

POONTEN, poontte, gepoont, h. w. Punten, spiis

maken.

— Belasten, schatting opieggen, fr. taxer. De genieente-

raad poont de inzaten elk volgens zijne middels. fiie land-

bouwer is te hoog gepoont, te leeg gejioont. « Die tanderen
tijden onredelick by hem gliepoint ende ghezet gheweest
hadde. > (N. Despars, n, bl. 243.1 Hoe meerdat er van

de koninglyke goederen verkogt wordt, hoe meer dat er

zal raoeten, tot zyne Majesteits onderhoud, gepoint wor-

den. » (Hs. 1790.) « Dat'er bynaer soo vele diflferente

manieren van Pointen worden gevonden, als daer diversche

prochien zijn in de Provincie. » (VI. Setting-boec.) « Van de
naturelijcke \Tuchten... waer-over den bedryfver, 't zy
pachter ofte eygenaer, wort besonderlijck ghepoint. » |Id.)

« De lasten sullen gepoint ende geset worden op den bodem
van lande, naer deught ende weerde. » (Id.) « Sender ter

dierciusen gepoint ofte gestelt te worden in eenige subven-

tie ofte andere lasten. » (Id.) « Sy hebben bestaen te pointen

alle soortea van lasten op het bedrjf alleen, laetende de

gestaetheyt, ryckdom ende negotiatie on^h2t.auxeert. » (Id.)

« Alle bosschen ende foresten nioeten gepoint ende geset

worden naer hunne deugt ende weerde. » (Id.) t Wetende
tot wat somrae hy is gepoint. » (Id.)

— o. w. met zi/n. Kiemen, fr. germer. De gezaaide

tarwe begint te poonten na drie dageu regen. Het graan is

reeds gepoont, het zal welhaast boven de aarde uitschieten.

POONTER, m. Ambter.a.ir die \ aandeel bepaalt dat

elk betalen moet in de openbare lasten, fr. commissaire

repartiteur . De zetters en poonters van de grondlasten

gebruikten eertijds de omioopers als basis van hunne wer-

king, nu bezigt men daarvoor het 'kadaster. « Zo wiert

Lamsin de Tholnare, die 00c mede pointere ende zettere

gheweest hadde, by avende achter strate doot ghesleghen. »

(N. Despars, u, bl. 243.) « Pointers ende setters zijn per-

soonen gheordonneert om te tauxeren het part dat iederen

Opseten enle Afdr^'fvcr \qui exploite tine terre, itne mine,

etc. dans une province on pays autre que sa residence) te

gelden heeft in de ommestellinghen, in de Rechten ghe-

noemt censitores, percequatores, ^^stimi.... ende in onze

placcaeten assed'ttrs. 3 (VI. Setting-boec.)

POONTIJZER (wvl. -IZER, zie IJ), o., en ook enkel

POONT, o. Bij steenhouwers. Soort van rond breekijzer,

eene perzonge lang, en een vinger dik, met eenen pmit aan

't een einde, en eenen kop aan 't andere, om, onder den slag

van een houten hamer, in ar.luin, enz. te houwen.

POONTING(E, V. De da^A van poonten.

— Belasting, schatting. De gemeenteraad doet de poon-

ting voor de gemeentelasten. De poonting betalen, fi. paver

les contributions. « Gy neemt geen agt op de onopbrenge-

lyke pointing die gj- zult raoeten doen. > (Hs. 1790.) « Zo

stelde die gouverneur terstont groote pointing/urn ende

zettinghen voort. » (N. Despars, 11, bl, 241.) « Die haerlie-
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der poliictiiii^-he eude zcttinghe ghewillicli betaelt haddcn. -

(Id.) " Wat beteekenen in Vlaendercn de woorden Foiiiliii-

gen ende Scitinghen? Sy hebben twee significatien. In de

eerste worden sy genomen voor liel deel ofte de somine, lot

de wclke den persoon is gepoint in de lasten van sijn

Gemcente ; over-een-lcomende alsoo met het woordt tnill<'s

dat in Vranckrycli wort gebruyckt. Inde tweede signiticatie

:

l)eteeckenen sy de tauxatie selver van dit deel. » (VI. Setting-

boecU.) « Wat wort vcrstaen besonderlijck door het woordt

Pointinge ende wat door Settinge} Sy en hebben gecne

besondere signification; maer sy beteeckenen beede ceiie

ende de selve saecke. Ende al is 't dat zy in 't sprelcen ende

scliryven, gemeenelijck te saemen worden ghenonien, dat

glieschiet alleen door een out ghebruyck, sonder besondere

redeuen : gemerckt dat sy oock even dickwils worden

glienomen alleen.
»
(Id.)

— Dit woord, even als poonten, is in eenige strelien

b. V. tusschen Schelde en Leie, zeer gemeen.

POONTSTEKER, m. Bij goudsmids. Soort van fijn

drijfijzer cm diepe Ivuiltjes uit te steken.

POONTTANGE, v. Bij goudsmids. Kieene ijzeren

tang met twee rondc grijpbeentjes, dienende om iets rond

te plooieu.

POOR, m. Een zeevisch. Zie poer.

POORT, V. — Wij zi/ner, zci Pieren Kanelkcns, en

ze sloten de poorten voor zt/n nettze^ zie ZIJN.

—POORT, z. Hemel-, Lijk-, Schet(te-.

POORTELEN, poortelde, gepoorteU, b. en o. \v.

Zie POOTELEN.

POORTER,m., met scherpl. 00. Zware bondel brand-

liout van ongespleten stokken of knuppels met een weinig

rijshout van binuen, en met twee wringwisseu gebonden,

fr. faloiirde. Zie SLUITE. Poorters maken. Poorters van

clzenhout. Eene mijte poorters. Eenen poorter dragen. « De
groote poorters moetcn hubben vier dcc-stockcn lanck dry

voeten, dc tcppen eenen voet buyten, dicke vier pahnen
en half. Dc Vieyaepoorters, dry stocken, lanck anderhalven

voet, de toppen twee voeten buyten, dicke dry palmen en

half. »(Ordonn. v. Lande v. Vryen.)

— Ook Een van de stokken uit zoo een bondel, anders

Poorterstok. Eenen poorter splijten. Met eenen poorter

slaan.

— Vgl. Ammeloos, Fagoot, Fasceel, Galgejong en Mut-
saard.

— POORTERSTOEL, m. Eenvoudig werktuig dat in den

grond geplant dient aan den houthakker tot maat om poor-

ters te maken ; anders ook Houlpeerd geheeten.

— POORTERSTOK, ni. Dikke knuppei uit eenen poorter.

—POOS, z. Dood-.

POOT, m., met scherpl. 0. Voet, bez. van dieren, en

schertscnde van menschen, fr. patte.

— Op vier pooten loopen, op handen en voeten loopen,

fr. marcher a guatre pattes.

— Zifnen pool op iemand leggen, hem tuw vastgrijpen,

hem mishandelen.

— Onder iemands pooten valUn, in zijne kluiven val-

len, vaslgegrepen worden met gevaar van mishandeling.

— Uit de pooten geraten, uit de klauwen geraken,

iemands streng- en wreedheid ontkomen.

— Op zy'nen pool spelen, koppig en wederspannig zijn.

;;uUjk brio/.; jongcns en grilli^e ezels doon. Ook : flar.l

legen iemand uitvaren, gelijk een man tegen zijne vrouw,

eene vrouw tegen harcn m.m, een vader tegen zijn kind,

een meester tegen zijnen onderdaan. Vgl. OPSPELEN.

— Pool in palm hebben, zeker zijn van betaald te gera-

ken, hetzij dat men een paud van den schuldenaar bezit,

hetzij dat men andere zekere middelen weet om gecn ver-

lies te ondergaan. Hij aarzelt zijne rekening te verefTenen,

maar ik ben er gerxist op : ik heb poot in palm. De berg

van bermhertigheid heeft altijd poot in palme.

— Op zi/ncn poot vallen of staan, in een redetwist of

gekparlij telkens.weten wat antwoorden, seffens eene ge-

paste en afdoende antwoorde geven, dan zelfs waneer men
onvoorziens of arglistig aangerand wordt. Ge moet met hem
niet beginnen, hij valt altijd op zijn pooten. leder dacht dat

de minister moest bezwijken onder de welsprekendheid

zijner tegenstrevers, maar hij vi?l op zijn pooten, en kwam
zegevierend uit den strijd.

— Op zijn pooten stellen, in behoorlijke orde en verband

stellen. Een vers, een klaus, een lied op zijn pooten zetten

(hem de vereischte maat enrijm, en de behoorlijke uitdfuk-

king geven). Die redeneering is niet slecht, dat zij beter op

hare pooten stonde (mesr logisch voorgesteld). Ik heb al de

grondgedachten van mijn pleidooi, maar ik moet ze nog op

hunne pooten stellen.

— Poot steken, in 't marbelspel, de hand vooruit steken

om met meerder kracht den marbe! te schieten ; anders ook

Poetsen . Hij steekt poot I Geen poot te steken ! Het is ver-

boden poot te steken. Zie ook DOKKEN.
— Is er levers een kieksken te veuren, hij houdt het

pootje, zie VEUREN

.

— Hij heeft zooveel die 'tpootje hoiidt, als die 't kalveke

vlaadt, zie vladen.

—POOT, z. Afliane-, Baviane-, Flaviane-, Haze-, Katte-,

Kobbe lang-, Koppel lang-, Korte-, Kreefte-, Laviane-,

Lekker-, Lutse-, .\l anke-, Padde-, Paviane •, Plak-, Rayiane-,

Slunke-, Xolle-.

POOT, v., met zachtl. 0. Zie pote.

POOTE, v., vklw. pootje. Handvol, fr. poigne'e. Eene

poote geld.- Eene dobbele poote, twee pooten, fr. line

Jointe'e. Drie pooten noten. Een pootje graan. Eene groole

poote.

— Kieene hoeveelheid. Den schooier eene poote aard-

appels geven. Daar was maar eene poote menschen in de

kerk. Iemand eene poote scheldwoorden geven of toe-

werper-

.

POOTELEN, pootelde, gepooteld, b. w. Debbelen,

met de hand of de handen, met de vingeren veel betasten

en beduwen. Een lid, dat stram is, pootelen, om het zijne

buigzaamheid weder te geven. Het lichaam pootelen (met

de handen drukken en kneden), fr. masser le corps, pe'trir

les chairs. De liuiden pootelen om ze Icnig te maken, fr.

manier les peaux. Men bederft een kattcjong, als men het

veel pootelt. Die bond wil niet gepooteld zijn. Eenen vogel

dood pootelen. Het kind pootelt zijnen boterham in sluk-

ken. Wie heeft er dat papitraldus gepooteld?

— o. w. met hebben. Door pootelen bederven, te weten :

— Pootelen aan iets, beduimelen, iets onteeren o'. be-

derven met er onzindelijk aan te raken en te tasteu, zonder

het nogtans in de handen te nemen. Aan brood, aan vleesch

pootelen. Dat meisje pootelt altijd aan zijne niuts.
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— Pootelen met iets, mooschen, iets onzindelijk behan-

delen, iets bederven met het in de handen te nemen, te

wenden en te drukken. Met een kattejong pootelen. Ge

moogt met die niuts zoo niet pootelen. De kat pootelde

met de niui?. Zij pootelt met haar kindje lijk met een katte-

In eenige plaatseu zegt men Poortelen (waarschijnlijk

Mxa pooteren met metathesis van de ri. Het oud fr. />n/-

tfler bet. patrouiller.

—POOTELEN, z. Over-.

POOTELINGfE, v. Het pootelen. .

— In 't bez. Handeling, manier van iets met de lianden

of de vingers te verrichten. Die orgelist heeft eene goede

pootelinge, fr. bon doigte. Die speldewerkster moet nog wat

de pootelinge leeren, is niet rap in de pootelinge.

—FOOTER, z. Duist-.

POOTSTAAK (wvl. potstake, zie potex en ki.ank-

VERK.), v. Geknotte pertse of tak die men groen in den

grond poot of plant opdat zij wortel zou schieten en een

boom-bedijgen ; anders ook Plantstaak geheeten. De poot-

staken zijn gemeenlijk wUgen. Pootstaken zetten langs

eenen gracht. « Over 46 wnilghen troncken, seven opgaeode

wulglien ende 30 wTilghen potstaecken. » (hs. 1664.) Poot-

staken kappen (dezelve knotten en gereed maken om ze te

planten).

— Fig. Als de suikerboonen (ft. haricots comniuns) of

liuttebooaen (fr. haricots nains) uil den grond schieten,

gebenrt het dat er hier en daar eene maar vijfa zeven centi-

meters hoog opgroeit met hare zaadlobben in lop zonder

zich verder te ontwikkelen, en aldus verdroogt en vergaat

:

deze onderblevene boonsteeltjes heet men pootstaken, fr.

avorton^ haricot avorte,

POOTWILG (wvl. POTtt-ULGE, zie klajjkverk.), v.

Eene wilgen pootstaak. Poot\vulgen planten.

POOWEE, m. ZiePOOiW'EEG.

POPEIE, V. Pip, eene tongkwaal der vogels, fr.

pcpie. De popeie krijgen, hebben. Men pelt de tong van de

vogels die de popeie hebben. — Zie PEPEIE.

-POPELARE, bij Despars, zie popelsij.

"POPELCYE, bij Kil., zie popelsij.

POPELEN,^<'A'/''^, heh gepopeld, o. w. Aanhou-

delijk iets vragen met een vleiend en smeekend gemompel,

gelijk b. v. de kinderen en de bedelaars doen ; anders ge-

zeid Knijzen, PahiUen. De schooiers popelen aan de deur

tot dat zij eene almoes krijgen. Ge moet daar niet slaan

popelen, ge gaat niets ontvangen. Hij bleef popelen tot dat

hij het kreeg. Popelen om eeoe almoes. Dat Kind popelt

geheel den dag door : als het 't een speeldingen heeft, het

popelt ora 't ander. Kind, ge moet niet komen popelen :

moeder gaat het u niet geven.

-— Dit woord, zeer gemeen in Veurne-Ambacht en

FraDSch-Vl., staat bij Kil. verklaard door 1. murmur edere,

verba tacite siibmisseqite mjirmurare, mussitare.

—POPELEN, z. Af-.

*POPELIERELOE, POPELIERELOUW, m.

Zie POPEI.IERENHOUT.

POPELIERENHOUT. m. Een van de naraen die

men geelt aan den Weduwaal, fr. loriot. Dus geheeten

omdat zijn gezang schijnt te zeggen, zoo 't volk bewecit :

Popelierenhout

Goed lepelhout.

— Bij verbastering zegt men ook Popeliereloe en Pope-

lierelouw.

POPELIERWIEDAUW (wvl. -dow, zie Au), m.
Witte wigdauw om mandcn te vlechten. Daar groeitveel

popelierw'iedauw. Een bondel popelierwiedauw.

POPELING(E, V. Vleiend en smeekeiiJ gemompel.

De popeling van een schooler.

POPELIOENKEN, bij Kil., zie puitelompe.

POPELSIJ (wvl. POPELEZIE, POPLEZIE), v., klemt.

op de laatste greep. Hetzelfde als fr. apoplexie, beroerte, •

geraaktheid. Van de popelsij geslegen. « Hy starf zeer

haestelick van eender popelsyc. » (N. Despars.) « Waert ghi

genegen ende besmet met popelsien oft vallende evel. »

(F. Rapaert.) « Die v\f daghen lagh in popelsye sonder

sprekeo. » (C. Vrancx.) c Sy wierdt vande popelsye ghesle-

ghen, soo dat sy lam en stom wierdt. » (Id
.

)

— Kil. popelcye. N. Despars heeft ook aog popelare :

« zj wierdt hy anderwarf zo rudelick van de pope/are ghe-

sleghen, dat hy ten tweeden daghe daer naer een lijck was. •

(I, bl. 262 en 263.)

POPER, m. Groote waterbies die in de wetenschap

scirpiis lacustris L., en bij Kramers Bobbel heet. « Alder-

meeste watcrbiesen oft vijverbiesen, in lat . juncus aqiia-

tiais maximus, heeten cock merchbiesen, bobbel, bobbert,

ende oock paper : ende daerom noemt men de plaetsen

daerse veel wassen, in Nederlant, insonderhcyl op 't vlaemsch,

Popeiingen.
»
(R. Dodonoeus.) De poper is met de raoe-

rassen bijkans overal verdwenen : men vindt hem nog in

eenige plaatsen, b. v. in de vestinggrachten van Biiigge.

«; Elck moet de water-loopen ieghens zijn landt niymen van

staende rietc, van poopre, van ryebanden ende van vlietende

riete. » (Cost, van Veurne.) Popers Irekken. Dj jongens

maken zich, voor de leute, eenen hoed van popers. Vgl.

STOELBIES.

— POPERBUSCH, POPERBOSCH, m. Een bosch waar veel

poper groeit.

— Dit wooid, even als de vier volgende, is slechts over-

gebleven als eigennaara van bepaalde plaatsen.

— POPERIXGE, V. Plaats waar veel poper groeit. Zie

POPER. De stad Poperiuge heeft van daar haren naam.

— POPERMEERSCH, m. Meersch met poper begroeid. Te
Thourout is eene plaats die de Popermeersch, en eene

andere die de Poperbusch heet.

— POPERPCT, POPERPIT, m. Put of leegte met poper

begroeid. In de gemeen te Gits zijn er plaatsen die Poper-

pitten heeten, hoewel er sedert lang geen poper meer en

groeit.

POPLEZIE, V. Zie popelsij.

POPSTAAL, m. Eene plant die veel langs grachten

groeit, anders Soldatekruid, in de kniidkunde seneciojncoban

L. geheeten.

PORDAS, o. Zie PARDAK.

PORDESCH, o. PORDESSCHE, v. Zie bor-

desch.

PORET, PARET, PRET, o., zonder mv., met den

klemtoon op 't einde. Hetzelfde als Porei, Prei, ix.poirian,

1. allium porriim. Poret planten. Poret in de soep.
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« Xeemt ecne handvol ponet met het loof. » (G. Simons.)

« Porret dat helpt der drogher rudicheit. » (J. Yperman.)
— I'ORETBAAROEN, m. mv. Dc worteltjes oiider aan den

linol van porei. — Zie BAARD.
— PORETFEEM, -FE!irE, -FIMME, -VEME, V. Poreiblad,

anders 00k Poretlis geheeten. Eene groene poretfeme win-

den rond een verzworen vinger, om er den brand nit te

trekken. Afgesneden poretfemen.

— Het is gecne poretfeme weerd, het is niets weerd.

— Zie FEME.

— PORETGROEZE, V. Het loof van porpi, de bladeren. —
Zie GROEZE.

— PORETSPIJS, PRETSPIJS (wvl. -spiZE, zie ij), V. Porei-

soep, fr. potage aitx poiremtx^ sotipe aux poireaux. De
zieke neemt niet andets dan eenige lepels pretspijze. — Zie

SPIJS.

— PORETSTAAL, m. Poreiplant met staal, knol en loof

Eenige poretstalen koopen om soep te maken. Drie poret-

stalen laton opschieten om z.aad te winnen.

PORETE, PORETTE, v., met zw.-ire e en den klem-

toon op de tweede greep. Zie parette 2', fr. giiigne.

PORLAFFE, V. Zie barlaffe.

PORRE, V. Wrat, puist of knobbel op het vel; bij Kil.

porrckcit, pitrrcken, I. virriiciila, Porren krijgen of hcb-

ben in 't aanzieht. De uitslag van koortsen zijn dikwijls

roode porretjes. « Stryken met dezen balsem, en als er

kleyn roode porrekens komen, dat is, als den balsem komt

te werken, dan moet men stryken die porrekens met

Tritum, als men met balsem heeft gestreken ; zoo zullen

i\t porrrkem van 's anderdags al weg zyn. » (G. Simons.)

Alio warten (Ir. poireaux, vermes) zijn porren, maar alle

porren zijn geen wartcn. Eene steenzweer is eene porre.

Eene roode porre op den neus, in den hals. Die mensch is

maar ongezond : hij zit altijd \-ul porren.

— Verders een puistvormige knobbel of knobbeltje in

't algenieen. Een pompoen met porren. Rul ijs is met

poiren bedekt. De porrekens van kippevel, van sagrijn-

leder, van de schors van vijleboom, enz.

— Ook een kort dik kind of venlje, anders 00k puist

geheeten. Eene porre van eenen joQgen. Ik weet niet

waarom zij met zulk eene porre wil trouwen.

—PORRE, z. Katje-.

PORRELIJK, adj. Beweegb.aar. « Garrand van den

goedc te sijn, soo vene alst drijvelick, draghelick ende

porrelick is. » (Cost. v. Zuytcote.)

PORREN, porde, heb gepord, o. w. Hard werken aan

iets, veel geweld gebruiken, zich weren om iets te doen,

zwoegen, ook Pirren en Purren. De grachtdelver stond te

porren op den hardvervrozen grond. De peerden hebben

geweldig moeten porren om den verstelden wagen voort te

krijgen. Het is verloren gepord. De roeiers porden zich

haast dood om in de haven te geraken.

— Fig. Porren om een moeilijk vraagstuk op te lossen

.

Porren op eene duistere plaats van eenen schrijver, om ze

te verstaan en te vertalen.

— Bewegen, roeren, in gang geraken, voortgaan, ook

Poeren, fr. se mouvoir^ se mettre en moiivement^ ai'anccr.

Zie POEREN. « Desen staet (van peerden, enz.) begoste te

porr;'n smorghens ten achture. > (P. Devynck.)

Hoe dat men schreeu'wt en tiert,

Den ezel lijcke-wel niet eenen voet en port.

Id.)

Die ebbe ginc, ende in Goeds name
Porreden ei doe alte samen,

Alle te vaerne up de viande.

(M. Stoke.)

Entie tijt was conien toe,

Dat si Sander dags porren sonde,

AIsi dede met groter vrouden.

(Limborg.)

— Zie verporren. Kil. Porren, movere ; conari

.

— Afl. Gepor. I71 "t geporre van het \olk, dans la foiile,

dans la presse.

—PORREN, z. Uit-.

PORRET, bij Simons, enz., zie poret.

PORRING(E, v. De daad van Porren. « Men siet

d'eenighe toegedaen om een ieder behulpsaem te wesen, en

d'andere hun tot quellinghe haers naestens beghevende : in

dese verscheytlen^oz-raj^Af en pooghinghe, sien wy 't ghene

dat de wyse-man seght : nnus aedificans et uniis destruens. »

(J. David, s. j.)

-PORSELEIN, 7.. niauw-.

PORSELEINEKRUID, o. Soort van wilde porse-

leine die men somwijlen in den akker vindt, en gemeenlijk

aikerband genoemd wordt, montia minor Gmel., fr.

montie naine.

PORSELLE, V. Hetzelfde als Perselle, persijn, fr.

persil.

— IVilde porselle. Zie PORSELLEKRUID.

— PORSELLEKRUID, o. Wilde perselle, hondspeterselie,

cethnsa cynapiiim L. — Bij anderen is 't eene Wilde
kervel, ehtzrophvUum temnliini L., fr. cerfeuil enivrant,

PORTEGAAL, o. Naam van een konicgrijk in den

weslhoek van Europa.

— Scherlsende, Privaat, aisement. Naar Portegaal gaan.

« Om de samenleving van die zedeloosheid te genezen, moet

gij beginnen met al uwe zedelooze nieuwspapieren naer

Portiigael te zenden. » (Uit een westvl. weekblad.)

Dan hem wachten op de sael

Als hy moet naer Portegael.

(P. Gheschier.)

Zend vry den prondel al te male

Om snuutcleers te zvne van Portegale.

(Ed. De Dene.)

PORTELAKE, PORTULAKE, v. Schoone bloem,

portiilaca grandiflora Lindl., wier Stengels en bladeren

gelijk zijn aan de tuinporselein die in 't hd. portulnk ge-

noemd wordt.

^PORTIE, v. Zie SPOTIE.

PORTIENIEREN (uitspr. porsienieren)
,

portie-

nierde, geportieiiierd, b. w. lemand zijne portie toemeten,

een gepaste maat voedsel geven. De werklieden en dienst-

boden zijn geportienierd op die hofstede (d. i. krijgen er

maar het noodige of nog min) . De arme moeder moet hare

kindercn portienieren.

PORTIEREGE, PORTIERIGE, v. Portierster,

ir. porta re . De portierege van een nonncnklooster. De
portierigc van eene school, enz. — Zie -IGE.
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PORTULAKE, v. Zie portelake.

POSCHEMIE, v., my. poschem!:--n. Hetzelfde als

Poskcnie.

POSKENIE, PASCHENIE,v.,Ulemt.npife,i,7!<'.

Schuifwanci op het tooneel, Ir. con/issc lic theatre. Die pos-

kenien moeten herschilderd worden. De 'ipelers komen

tusschen de poscheniea uit op het tooneel. Hij hielil zich

verborgen achter eeoe posch^nie,

— Fig. Achter of bachten de poschente fin het er.kelv.

als coUectief), in "t verborgen, tr. derriere le rideaii, dans

Us coulisses. Hij doet dat uit zijn eigen niet : er zit iemand

bachten de poscht-nie, die 't hem ingeeft. Weten wat er

ergens gebeurt achter de poskenie.

— Dit woord is klaar het fr. poslce'/tion (van 1. post en

scenci), o^parascenion (van gr. xapa en jxtjvtj), plaals ach-

ter het tooneel waa; de personagien zich kleeden en den

stond afwachteo dat zij moeten verschijnen in 't spel.

POST, ra. Kleene ko^el gelijk eene erwt, waarmede

men een vuurroer laadt, fr. paste. Ken roer laden mil vijf,

zes of acht posten. Xaar eenea brewier, die in de lucht

zweeft, met posten schieten. Ik ga hem eenen post in het

lijfjagen.

— Een risch, soort van Baars, an'lers 00k Stelcker ge-

naarad, fr. perche gou/onniere^ gretnille commune^ 1,

acerina -jiilgaris, « Als 't gebeurt dat men zulk eenen

\-isch ophaelt, schaft hy dikwyls vermaek aen deu jongen

visscher: immers de post wordi, met een kork op zyne

vinne, weer in 't water gelaten, en daer r)'dt hy rond, belet

van ten gronde te gaen door het kork, en dragende soms,

tot overmaet van ellende voor hem en van leute voor die

't zien, nog een vaentjen op het kork gesteken toe. > (G. G.)

— Eenen post pakken of ne/nen ofga^n, zecre gaan,

zich spoeden. Gij zult moeten eenen post pakken, wilt gij

in tijds nog aankomen. Een kaatsbal, of zoo iets, pakt

eenen post, als het, met de hand voortgeslegen, hard door

de lucht of langst den grond vaart. Ge moesl den dief zien

een post pakken, als hij mij daar ontwaarde. Hij pakte

eenen post (zegt men ook schertsende van iemand die een

verzet krijgt, d. i. een slag of schop die hem langs den

grond doet stuiven). « Moest het volk de zaken begrypen,

gy zoudt die onvaderlandsche secte in weinige jaren tyd

eenen post zien pakken. > (Uit een weekbl.) De druiven

gaan eenen post in warm weder (d. i. wassen spoedig en

rijpen).

— /« post loopen of ri/den. « 0ns leven is anders niet

als eenen weg en doorgang naar de eeuwigheid : alle oogen-

blikken loopen wy daar in post en met groote voetstappen

naar toe. » (C. Hazart
.

)

POSTCIEZE, V. POSTKARREKEN, o. Rijtuig

ter verzending van de brieven, fr. tnalte-poste.

POSTELEIN, o. Porselein, fr. porcehiiiie. Chineesch

postelein. Uit postelein eten. V'eel postelem hebben.

— Afl. Posteleinen (wvl. ook Posteleiui, zie -en). Pos-

teleinen teljooren.

POSTEN, postte, heb gepost, o. w. Gedurig gaan of

loopen; Kil. cursitare, assidao cursitire, discurrere. Ik

heb vandaag moeten posten. — Gebruikt in 't L. van Aalst.

Zie POST.

POSTENAKEL, m. Pastin.ak, fr. panais, 1. pasti-

naca. Posten ikels zaaien. Postenakels schrepen. Posten.v

kels eten.

— Fig. en schertsende, Een kind, een jongentje, een kort

ventje. Eene arme moeder met haar vier kleene postenakels

(kindertjes). Er is veel geduld noodig aan een schoolmeester

om al die postenakels te leeren. Een vieze postenakel van

een ventje. Is dat een posienakel

!

POSTLEERS. POSTLEERZE (uitspr. -leze, zie

RS). v. Groote leers die tot boven den knie v.in den post-

rijder komt, fr. botte de postilion.

— In 't alg. Eene groote leers, reisleers. Hij trok zijne

postleerzen aan om te gaan jagen.

POSTPAMPIER, o. Postpapier, ir. papier de paste.

POSTUUR, POSTURE (wvl. posteure, zie n), v.

(niet o.) Licliaamshouding, fr. pasture, attitude.

— Borst- of standbeeld, groot of kleen, dat doorgaans

geenen Heilige verbeeldt. In de lusthoven vinit men veel

popturen. Een aardig pristuurken van kalk, van lood, van

ijzer. a Ghewapende houte posttterkens van menschen en

peerden. » (I. de Grieck.)

— Schertsende, Iemand die kleeu van gestalte, of rais-

maakt is. Is dat eene posture ! Elk loeg als die posture ver-

scheen. En die posture zit dan nog vol hooveerdij.

Als ik myn posttter bekyke,

'k Weet geen eenen myns gelyke

.

(Vaelande.)

Comt men laefer als die ure,

't Is ey ! siet eens die posture,

Siet eens desen lanterfant,

't Is den neerstighsten van 't landt.

(L. der Stud.)

—POSTUUR, z. Doods-.

POT, m. In 't kaartspel, enz., de schaal waarin ieder

speler zijnen inzet of inleg steekt telkens men een spel be-

gint; al het geld dat er in die schia! is. Eenen pot kaarten

(een spel kaarten tot dat de pot uit is) . Wij hebben reeds

drie potten gespeeld, wij gaan maar een meer spelen. In

den pot steken. Den pot trekken (geheel winneu) . Uit den

pot trekken (er een deel van winnen).

— Hi/' sehildert den diiivel en God uit ccnen pot, zegt

men van iemand die overal maar zijne stoffelijke belangen

te rade gaat, die w-einig of geen conscientie heeft.

— Zij zi/n pot en God; zegt men van twee vrienden die

altijd te samen zijn. Zij zijn pot en God te g.are, zij kunnen

niet verscheen.

^ Potten en pateelen binden, malkaar omhelzen. In de

kermisdagen als de boerejeugd potten en pateelen bindt.

— Er is geen pot ofer past een hulleken op, zie HULLE.

— Om pot noch panne geven, zie P.-VNNE.

— In eenen pot schi/ten, zie SCHIJTEN.

— Een potje roeren, zie ROERE.V.

— Men wordt niet gemxsscherd dan van een zicarten

pot, zie ml\sscheren.

—POT, z. Blende-, BUnde-, Blink-, Brui-, Grol-, Henne-,

Iluid den-, Hulle-, Hutse-, Kandeel-, Klokke-, Knijs-,

Knikker-, Lul-, Lulle-, Moosch-, Peer-, Pere-, Perselle-,

Prochie-, Raas-, Rommel-, Rul-, Rulle-, Schijt-, Sluier-,

Sluwer-, Smout-, Snorrel-, Snuister-, Spaars-, .Speers-,
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Spers-, S]K)or-, Sponc-, Stoof-, Stove-, Swatel-, Temper-,

Tuite-, Tumper-, Tumperaal-, Wijn-, Wijvvater-, Zeek-.

POTAAT, POTATER, m. Helzelfde als Pataat,

aanlappel.

GebraedeD appels, of potaeten, niet ten vollen

Gesoden. . .. (Vaelande.i

POTBEZEM, POTTEBEZEM, in. Kort hand-

bezempje van heide en zonJer steel, om pot:en en kuipen

te schouden.

— Fig. Een Uleen en kurt mensch.

POTBLOEM, POTTEBLOEM (wvl. -BLo^^^^E,

zie OE), V. Soort van grooten anjelier, zeer gemeen in

Vlaanderen, en anders 00k Sintile en Potscheute geheeten,

fr. ceillct fltmnnd. « Schoone dnbbel blommen, die men
elders potblommen oft Genoffelen heel. » (C. Vrancx.)

POTBUIS (\wl, -BUZE, zie n), v. Korte bui? van

gebakken aarde, kanneliuis. Eene potbuis boven op eene

schouw of kave stellen, om den trek van 't vier te verdef-

tigen. Eene onderaardsche riole van potbuizen.

POTE (nooit Foot), v. Stek. tak van een wilg, els,

popelier, enz. dien men afsnijdt om in de aarde te poten, te

planten, fr. planion, plantard.

— Poten zulUn ivilgen hedygen^ plantstaken zullen

boomen worden.

— Naar de Scheldewaart bet. Pote een Boom, vooral

een fruitboom. Zie de volg. comp.

—POTE, z. Appel-, Pere-.

•POTERDE, v., klemt. op ter. Ter eer van Sint Pieter

en omtrent zijnen dag, maken de jongens te Brugge, langs

de straten, met zand zulkc fig. als hier-

nevens, die zij ver^ieren met bloemen en

met blauwe koombloemen die zij Sint

Pieters bloemen heeten. Die knaapjes val-

len nogal dikwijls den voorbijganger tastig,

met hem gedurig, om een kicder-almoesje

te krijgen, het liedje te herhalen : « M. geef

mij, als 't u belieft, een centje voor de

poterde. >

— Dit woord, dat 00k pcterre en paterre luidt, is vcr-

basterd van fr. parterre (bloemperk).

POTELETE, POTELETTE. v. Zoo heet, te Oos-

tcnde, een eenvou.lig kindemnusje dat tot over Je ooren

komt.

— Het fr. pateUtte bet. een Overtrek van den ransel.

POTEN, pootte (wvl. pbtte en pottege, zie ixiper-

FEtT), gepoot (wvl. gep'ot, zie kl.vnk\'ERK. « In het eerste

jaer dat de meede ghepot is... aengaende de landen met

meede htpot, > zegt het Deeiboeck vanden Lande vandeo

Vrj'en), b. w. In 't algemeen, Ergens in steken. Eenen tap

[xiten in een gat. Stoppe potec in eene groef. De vogels

poten 't voedsel in den bek van hiinne gapende jongskens.

— In 't bez. Planten, fr. planter. Aardappels, boonen,

koolzaadplanten, wiltestekken, enz. poten. Bloemen potten

is Bloemen in een pot poten.

Dacr up pootte \a .]. hot

Daer die mane heeft scade oi :

Het heet die hangende boomgacrt.

(Maerlaut.)

i

— Thill's gepoot {wv\. gepotJ :/'n, zelden of nooit uitgaan,

altijd thuis blijven. fiij zijt altijd ihuis gepoot, ga den zon-

dag eenen vriend bezoeken . Die mensch gaat nooit nievers :

hij is thuis gepoot.

POTERAAR, m. lemand die veel potert.

— In 'i bez. Een geldpotter, een schraper. Die poteraar

versteekt zijn geld optlat het niemand roove, en ruifelt er in

opdat het niet beschimmele.

POTEREN, poterde, gepoterd, b. w. Hetzelfde als

poten, ergens in steken. Die wrek potert zijn geld in de

aarde. Hij poterde den brief in zijnen zak

— o. w. met hebben. Peiiteren, met den vinger of met

een slok, of met een priem, enz. ergens in graven. In de

aarde poteren om er iets uit le halen. Met den vinger in de

neus poteren. Met een mes in eene groef poteren ora er

het Zand en de xniilnis uit te lossen.

—POTEREN, z. Uit-, Weg-.

PCTERRE, V. Zie POTERDE.

POTETEN, o., klemt. op pot. Gekookt voedsel,

kokagie. In den vasten is er 's noens poteten, maar 's avonds

niet. Poteten in plaats van boteiharamen.

POTFLASCH, POTFLASSCHE, v. Wijdbalgde

flesch inhoudende de niaat van eenen pot of tvvee pinten.

AVijn in polflaischen. • Hy bleef er zoo zuer uyt zien, als

of hv een potflesch azyn gedronkeii had. i (C. Duvillers.)

— Vgl. Kannebottel, Kanneflasch.

POTGOTE, v. Groole pgp van gebakken potaarde,

dienende om eene secreetbuis te maken, of om onder de

aarde het water af te leiden, fr. boisseau, Als men eenen

dam of voord maakt in eenen gracht, legt men er eene pot-

gote onder in. opdat de loop van 't water door den dam

niet verhinderd worde. De potgoten zijn veel langer en

wijder dan de kannebuizen.

POTGRIJMSEL, o. Zwartsel van eenen pot. Zie

CRIJM.

Wiens aensthyn zwart word als tpotgrinisels ongeacht.

(Ed. De Dene.)

POTHEED, o. Heide waarvan men bezems maakt.

Krakke, calluna vulgaris L. Bij so i.migen 00k het Tern

heed. ^ Zie HEED.

»POT-HEIZE, bij Kil. Zie onder snulfpotijze.

POTHUL(LE, V. De schijf of deksel van eenen pot,

fr. couvereU. Waar is de pothulle ? De pothuUe is gebroken.

— Zie HULLE.

POTIETSCH, adj., klemtoon op de tweede greep.

Bij metsers, wordt gez. van eene brike die in hare lengte

dw:rs door den rauur ligt, zoodanig dat de kop alecn in

den dag komt. Potietsche steen, fr. boutisse, pierre bmitisse.

Potietsche laag, anders Koplage genaamd. Potietsch mel-

selen, de steenen potietsch leggen, in tegenoverstelling van

Streksch melselen. Boven eene streksche la:^ metselt men

eene potietsche.

POTIG, adj. Hetzelfde als Kapotig, lief, bevaUig. Een

potig lieestje.

—POTIG, zie Ka-.

POTIJKEL (wvl. poTtKEL), m. Getrek, pakkagie,

fr. batachh, boutique De kwakzalver moest vertrekken

met geheel zijnen potijkel van poeieis en piUen.
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POTIJZE (wvl. POTIZE, en niet Potieze, zie IJ), v., met

tleii klcmtoon op de tweede greep. Een aarden of post?-

Icincn vat met langaclitig-wijden balg en engen hals zonder

handvatse), dienende om snuif in te bewaren, om bloem-

tuiltjes in te zetten, enz. fr. potiche.

— Het vklw. potijzekett wordt gebruikt voor de zaad-

doos {fr. caps7ile plus 07t moins o^'o'ide) van zekere planten,

zoo als de heul, fr. pnvot^ hebbende den vorm van een

klein snuifpotijzeken. « Het zijn de bree groene bladeren

van de tiympha^a alba en lutea, die men hier en daar op

't water ziet liggen, en die in hunnen tijd geluwe of witte

blomnien dragen en groene potfstkens \o\ zaad.»(R. d. H.)

— POTIJZE, z. Snuif-, Snuister-.

POTIJZER (wvl. I'OT-IZER, zie ij), o. IJzcren drievoet

waarop men potten zet.

— Een voetijzer dat men, in sommige gewesten, onder

aaii de sclioezool vastbindt, om daarmede door vuile slijk-

straten te gaan, fr. patin. Ik zal er wel door geraken met

mijne potijzers. De potijzers zijn omtrent een vuist hoog,

en gelijken meer of min aan het keukengerief dat denzelf-

den naam voert.

POTJE-DEK, o. P.annel.apper, fr. dronineur.

— Vitil lijk potjiih-k, zeer vuil, morsig. Kind, wasch u,

ge zijt vuil lijk potjedek. Die witte Icleeren waren vuil

gcworden lijk potjedek.

— Dus gcnaamd van den kreet dien hij laat hooren in de

straten. Vgl. Scliaar-slijp, Oliekoop, enz.

POTJEKOKER, m. Een man die alecn woont en

zclve zijnen ]iot kookt.

POTJE-MADELEENE, v. Zoo licet te Koitrijk een

volksfeestje dat op den eersten zondag na den feestdag der

H. Maria Magdalene in juli, plaats h^eft aan de Rijsel-

poorte. Te dier gelegenlieid is het daar potjesmarkt, waar-

schijnlijk om de gedachtenis van den balsempot dien

Magdalene openbrak over de voeten van den Zaligmaker.

Zie R. d. H. V, bl. 267.

POTJEPASSEN, potjepmtr, heb gepotjepast, (i. w.

Potjepas spelcn, een kaartspel waarbij icdereen vier b|-uU-ii

in de hand heelt, en dat meest met vieren (somwijlen met

meer) gespeeld wordt. De eerste vraagt (het troefblad dat

op den dos ligt), en is er niemand die kontert, hij verwisselt

dit troefblad tegen een blad dat hij in de hand heeft, en

speelt dan tegen al de anderen te samen ; is er iemand die

kontert, dan blijlt het troefblad liggen, en die twee aleen

spelen tegen malkaar, terwijl al de anderen passen en niet

mededoen ; is er een derde die ook wil spelen, hij mag het

troefblad nemen, en dan is de strijd tusschen hen gedri;'n.

— Men zegt ook Potjezettcn.

POTJE-ROL, POTJE-RUL, adj., met den klem-

toon op rol. Dronken, fr. ivre. Zich potjerol drinken. Hij

was potje-rul.

Zy drinken dan hun buiksken rond

Zoo lang zy konnen gapen,

En scheen maar uit als z'op den grond

AJ rotieroloa.en slapen.

— Vgl. POTTEN.

POTJEZETTEN, n. w. Zie potjepassen.

POTLOODPEN (wvl. potix)Openne, potlapenne),

v. Een nmA of vierkantte stokje van cederhout met potlood

ingelaten om te schrijven, fr. crayon. (Kramers vertaalt dit

woord door portc-cravon.) — Zie PEN.

POTRABARBE, v. Soort van rhabarber wier blade-

ren gekookt en geeten worden gelijk spinagie; in de weten-

schap rhrtim muhdatum L., fr. rhiibarhe de Aloscovie,

POTSCHEUT{E, v. Zie potbloem.

POTSEKOP, m. Puitejong, fr. ietaid. Zk puite-

I.OMPE.

—Bij de geernaarvangers van Blankenberghe en Oostende,

enz. Een visch met dikken kop, anders ook Kapottol

genaamd, fr. scorpion de mer, scorpene, 1. cottus Scorpio,

scorpccna parens zegt prof. Van Beneden die Botskop

schrijft (Ann. Pari. 1865-66, docum., bl. 602). De potsekop,

als hij vastgenomen wordt, toort zijne gramschap door hot

opzwellen van zijnen kop, het openspannen van zijne muil,

en het rijzen van zijne vinnen. Vandaar zegt men :

— Fig. langs de zeekust, een Potsekop voor Iemand die

eigenzinnig en grammoedig is. — Volgens Alg. '7. Idiot.

zegt men in *t Antwerp, en de Kempen « Totskop voor

Lastig kind, koppig mensch. »

POTSHOOFD, o., mv. />ofa/;oo/;/tv;, h.tchird. Zie

ITITEt.OMl'E.

POTSPIJS.v, Hetzelfde alsPoteten. . Op-s' ijghende

diiighen cten oft drincken, als zijn, wijn ende azijn, hecte

potspi/se. •> (Heyman Jacobsz.)

POTSTAKE, V. Zie pootstaak.

POTSUIKER (wvl. -SUKER), m. en v. Poersuiker,

nieelsuiker, fi . Sucre en poudre. — De Wdb. verstaan het

an.lcrs.

POTTEBEZEM, m. Zie potbezem.

POTTEBLOEM, v. Zie 1^1 itdt.oem .

POTTEKARIE, POTTEKARIJ, v. colKctief,

klcmt lip I ic. IV.ttegoed, aardewerk, {x.pottcrie. Een kraam

met pottckario. Pottekarie verkoopen.

POTTEN, adj. attributief. Dronken, Ir. ivrc. Hij was

pollen. — Vgl. Potjc-rol.

— POTTEN, z. Blend-, Hinkel-, Verhutsc-, Klak-,

Lullc.

— POTTER, z. Klak-.

POTTZEER, o., zonder mv. Bederf van de wcvm 1-

beendercn, fr. mal vertebral de Pott, carte vertebrate.

Haar kind heeft het Pottzeer.

— Dit woord, dat men te Brugge gebruikt, is zoovcel als

Het zeer van Pott,eenen engelschen geneesheer, die er voor-

treffelijk over geschreven heeft.

POTUIL(wvl.POT-uUL), m. Etn onbeleefd cnstuursch

mensch. Die potuil en lachtnooit.

POTWULGE, V. Zie pootvi'ILG.

POVER, m., vWvi . povertje, o. Een vogel andera ook

Roodbaard geheeten, fr. rouge-gorge.

Waar is de pover in den zomer ?

Geen enkel die het weet.

Waar houdt An pover zich verscholen,

Als ieder zingt en eet ?

(N. Deslauberg.)
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— Er nil itf^n gclij'k l>ifVi'y op tic iiitciiw^ er kouderach-

tig uit zien, het voorkomeii hebben van iemand die koiid

heeft. Gij ziet cr uitgelijk poverop de sueeuw.

— Arm gelyk po-'-ci' op dc snt'enii\ z:cr arm. Hij is arm

gelijk pover op de sneeuw.

POVER-JAN, ni. Povertje, roodbaard, fr. roui^c-

*POYEREN, bij Kil., zie peuren.

—PRA, —PRADE, z. Scha-.

— PRAAI, z. Molle-.

PRAAL, m., en niet v. Pracht, vertoouing van groot-

\v\A un luister.

— Praal houdeii, prachtige feest houdeu. De stad hicid

grootcn praal bij de intrede van den prins. De ouders zuUen

praal houden, bij den trouw van hunne dochter.

—PRAAT,z. Priet-.

PRACTYCKE, bij De Dene, Despais, cnz. Zie pka-

rijKK.

PRACTIZEEREN, prcctizeerd,; heb gepraitizrrrd,

". w. Diepzinnig nadenken, met een gedacht bezig zijn.

1 iij practizeert altijd. Die zieke ligt altijd te practizeerer, en

het vermoeit hem danig. Op iemand of o\> iets practizeeren.

Hij practizeert zoodanig op het verlies van zijn geld, dat ik

begin te vreezen of hij er bij krankzinnig zal worden. De
zieke vronw practizeerde op haren man, dat er een duivel

in zijn hoofd zat, en wat zij ook dede, zij kon dat gedacht

niet wcren.

— In Limburg zegt men Prakkezeeren, Alg. VI. Idiot.

Kiir Pracktisf ren, mcditari.

— PRADE, z. -PRA.

— PRAMEN, z. Open-.

PRATIJKE (wvl. pr.\tike), v. Behendigheid, fr.

ndn-sit; habilcte. Hij hccft ei;ne bezondere pratijke om zbo

iets nit te werken. « Al waert zake dat men heralieden bij

vccl sinistrc listen ende practi/'cken dicwils bedrooch ende

vuylick ter luere ghestelt hadde, zo hopten zy nochtans nu

zo wel toe te ziene ende up hueriieden verhoeden te zyne,

dat tzelve niet meer ghebeuren en zoude. » (N. Despars.)

Dr.or des landtsmans/z-nrfi/'cfe wiertden havick ghevan-

nhen int net. » (Ed. De Dene.)

— PRATijKiG, adj. Zie partijkig.

PRECIJS, adj. eu adv. Zie percijs.

PREE, m., met zachtl. cc. Soldij, fr. paic, solde. De sol-

'l.itcn luuinen prce geven. Zijnen pree krijgen. Op 's konings

vcrjaardag hebben zij dobbelen pree. Ik heb gisteren mijncn

pree getrokken

.

— Schertsende ook gezeid voor Jaarwedde, daghuur,

werkloon, enz.

— PKEE1J.\G, \\\. De dag dat de soldaten hunnen pree

ontvangen.

PREEUWEN (wvl. VKEt.\WEfl),preeuwd£,gepreeifwd,

b. w. Stelen, dieveliugs wegnemen. leniands geldbeurs

preeuweH. Ik ben mijne snuifdoos geprecuwd. — Dit w.,

dat Kil. vertaalt door 1. suffurari, surripcie, is ook ge-

bruikt te Antwerpcn, volgeus Alg. VI. Idiot.

PREKEN, prceilc (v!\\. pri-kte), prak an priek, gc-

pirekl (wvl. gepri-kt, zie KLANKVERK.), b. en o. w. Frc-

diken, fr. prcclu-r. Hij |)rak tegcn de godsl.islcring. llij

priek oj) het vieren dcr zondagen.

— PREKEN, z. Doorpreekt

PREPIJN, o. Zie PERPIJN.

PRES, PREST, m. Verborgcn hockje of plaatsken

waarin men appels of ander fniit te murwen legt en be-

waart, anders ook Munk geheeten. lemands prest vindcn.

Appels he' ben in ecneii pres.

— Onk de Appels of ander fruit dat in zulk een plaats-

ken verborgen i>. Eenen prest rooven. Een pres ])eren.

Eenen pres maken.
— Ed. De Dene heeft prestc in den zin, meen ik, van

fr. firessi; foule (menigto, trop).

Een aerbeyder

Die haenen, hennen, hadde een ^oo\.t preste.

PRET, o. Porei, fr. poireaii. Zie PORET.

PRETTE, PARETTE, v. Pr.alerij, gebaar dat ijde-

len pronk te kennen geeft. Meest gebruikt in het meerv.

Prellen maken. Hij maakt veel paretten. Hij maakt zicli-

zelven belachelijk met al zijne paretten. — Vgl. fr. parade.

PRETTEMAKER, PARETTEMAKER, m.
BlaaimakcT, i~)rnnker, beslagmakcr. '

PRETTIG, PRUTTIG. ulj. Lief, fraai, bevalli-,

eng. pretty, fr. joli, gentil, elegant. Een prettig kind.

Prettig aangekleod zijn. Dat is een pruttig kleedje. Zij is

niet schoon, maar zij is pruttig. Een prettig lusthoveken,

Een pruttig peerdeken. Een pruttig huis. Prettig te peerde

zitten. Prettig versierde zaal. 't Is een pruttig zieltje.

— Vgl. pertig (eerste bet.), dat, bij metathesis van de r,

hetzelfde is als prettig, zooveel te meer dat daar, waar men
pertig gebruikt, prettig niet bestaat, en vice-versa.

PREUF, V. Zie PREUVE.

PREUFLOOD, 0. Geplet lood, licht en smal gelijk

een lintje o( snoer. waarmede de glazemakers fijn kunst-

werk maken. Ten tijde van de ambachten, moest men een

preufstuk maken om als lid in een ambacht aanveerd te

worden. Het preufstuk van een glazemaker was b. v. een

gothisch vensterken, een kleene kalvarieberg, enz., dat hij

verveerdigde uit glas en preuflood.

PREUFSLAG, m. Proefslag, fr. coup d'essai.

— Zijiicn prejifsla^ doen (wvl. eenzeti preitfslag doeri,

zie EENs), iets verrichten waardoor men zijne bekwaamheid

bewijst. Die advokaat heeft gisteren zijn preufslag gedaan

(heeft den eersten keer gepleit en getoond wat hij kan). Die

pauzelijke zouaaf heeft te Mentana zijnen preufslag gedaan

(heeft daar voor den eersten keer gevochtcn, en zijne krijgs-

haftigheid getoond).

PREUFSTEEN, m. (en o. voordeslof in het alge-

meeii). Zacht kareelsteen gemakkelijk om snijden en fatsoe-

neeren. Oulings gebruikten de metsers het preufsteen tot

't maken van hun preufstuk om in het ambacht aanveerd te

worden.

PREUFSTUK, PREUFSTIK, o. Een kunstge-

wroclit dat voortijds verveerdigd wierd door iemand die in

een ambacht wilde aanveerd worden.

— I'"ig. Meesterstuk. Dat is een preufstuk (dat is een

schoon werk).
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PREUSCH, adj. Trotsch, fier, parmantig, hoU.

pniitsih, it. per. Preusch zijn. Een preusch meisje. Een
preusche vent. Een weinig preusch zijn leert op zichzelven

letten ; m.iar al te preusch zijn steekt tegen. Ge moogt zoo

preusch niet zijn. « Vier witle paarden, met drijvende

manen en pretisch onder himne blinkeade hamassen, ston-

den draaflustig aan de edele koets gespannen. {L. Van-

haecke.)

Nieraand dien de dwaesheid stoorde

Van den preiischen ludiaen

;

Elk at voort en liet hem staen.

(G. GczeUe.)

— Preitsch zi/n op, over of met. Zij is preusch met haar

nicuw kleed. Hij is preusch over 't geen hij gedaan heeft. In

de plaats van over die anhvoorde beschaamd te zijn, is hij

er preusch op. Preusch zijn op zijne schoonheid. Ouders
die picusch zijn met hunne kinders.

— Van iemand die zeer preusch is, zegt men schertseude

of schimpende : Preusch gelijk duist, Preusch gelijk een

hondejong, Preusch gelijk eene kat die eenen derm sleept,

Preusch alsof keizers kat zijne nicht ware en 't is geen

%Tiend, Preusch gelijk een vikken.

— PREUSCHA.\RD, ni. Trolschaard, een die preusch is.

— Men zegt ook Preuscherik. Voor 't vr. zegt men
Preusche.

— PREUSCHHEIU (wvl. PREUSCHI, zie -HEiu). V. Fier-

heid, trot^chheid.

PREUTEFEM, m., m\. preutefemi, klemt. op/f/«.
^ "'It van appel, h. pnide-femme.

PREUVE, v. Proef, bewijs, fr. preuve.Hii hrs.chi

1 iltiden preuven in om zijn gezegde te staven. Tot
[.i euve van dien, zal ik u zeggen dat.... Eene preuve dat hij

rcchlveerdig is, 't is dat hij.... enz. Dat b eene preuve van

vriendschap.

— Beproeving, fr. epreiive, essai. De preuve doen o/"

nemen van iets. Een zakuurwerk veertien dagen op de

preuve lioudcn. Iemand opde preuve stellen. Zijne preuve

staan, fr. soiitcnir I'epreuve. Die hoed heeft zijne preuve

gest.ian, hij kan teyen den regen. Eene kookstove staat

hare preuve, als zij niet berst van den vuurgloed. Hij heeft

zijne preuve gestaan dat hij goed kan pleiten. Die student

heeft zijne preuve gestaan, fr. // a pass,'son exameii.

— Bij drukkers. Proefbl.id, (r. tpreitve. Er waren veel

fauten in de eerste preuve.

—PREUVE, z.Hane-.

PREUVEL, m. Slag, fr. coup. Iemand preuvels geven.

Pveuvels krijgen. Hij heeft daar wat preuvels gehad! —
Limburg zegt preugel, Duitschland priigel, Holland prie-

gel, d. i.ifo/ten aaVslag. (A/g. VI. Idiot.)

PRKWEL-Tm
,
preuvcMe, gepremie/d, b. w. Slaan,

slagen geven, rossen, ranselen, in Limb, preiigelen, hJ.

priigelti, hoW. piiegeleii. Iemand preuvelen. — Doch meest

Afpreuvelen.

— Ook frequent, van Preuven in den zin van Beproeven,

fr. esiayer. De hanen preuvelen. Zie onder preuven.
—>Vgl. Verpreuvelen

.

—PREUVELEN, /.. Af-.

PREUVELINGE, v. Slagen, rossing. Iemand eene

preuvelinge geven of draaien. Hij heeft de preuvelinge

gehad van zijn vader, omdat hij te laat in den avond thiiis

kwam.
— O )k Beproeving, fr. essai; doch zelden. Zie h.\ne-

PREUVELING.

—PREUVELING, z. Hane-.

PREUVEN, pietifde, gepreufd, b. w. Bewijzen,

fr. proitver. Helgeen gij daar zegt, zoudt gij moeten preu-

ven, eer ik hct geloof. Hij heeft het gepreufd dat hij vcel

niacht heeft.

— - Beproeveii, fr. essayer. Hanen preuven (hanen, die

men bestemt voor den prijskamp, voorloopig doen vechten

om te zien of zij er toe bekwaara zijn ).

— o. w. met hebben. Bewijs geven van deugdelijkheid,

sprek. b. v . van genever die kraalt in 't glas, van vloeibaar

.nkkcrmest AaK stoort in de neus, enz.

— PREUVING, z. H.ine-.

PREVEEL, 11., klemtoon op veel, zachtl. ee. Op zi/n

preveet, of Op zi/n preveelen, op eigen geziig, zonder

iemand te raadplegen, op zijn eigen hand. Zij heeft dat ge-

daan op haar preveel. Hij was misnoegd omdat zijn zonen

op hun preveelen dat verricht hadden. Hij heeft dat gekocht

op zijn preveelen. — Misschiea verbasterd van 't fr. prive

(enson priv,' nom).

PREZIJ. PREZIE, PRIZIJ, v., klemtoon op de

twecde grecp. Bcgroatiiig, schattiiig, waardcering, fr. prisc'e,

chliination, De prczij doen van vruchten op den akker. De
prczij van al de rocrcnde have van een huis. De prezij be-

talen (iets betalen volg -ns dat het geschat is). « Om die

boomen op de zelve prysye te behouden oft te laten

weercn. (D^elbocck v. Lande v. V'ryen.)

PRICKEL, bij Kil., zie prijkek.

PRIEK. Ml. Zie PRIJK.

PRIEM, m. Eene woekerplant, zie klaverpriem.
— Meest vklw. priemkejn, priemp/c. Een pijlken, fijn

dun stengeltje of zoo iets dat cr aan golijkt. Een prieraken

hout. Geen priemkeu vieesch in huis hebben. De prierakens

van het gekicmde graan. Een graspriemken.

— PRIEM, z. Honds-, Klaver-, Spoel-, Sulfcr-.

PRIEME, v. Schof, getij, vierde deel van den dag

eens werknians, fr. quart de journee. Er zijn vier prienien

in een dag: nianr in de lange dagen, werkt men somwijlen

vijf prie.r.en. Hij heeft gisteren maar drie priemen gewrocht.

Ik moet hem twee dagen en eene prieme werkloun geven.

Het en duurt maar een dag en eene prieme, het »al maar

een da^ en eene prieme duren (zegt men van iets dal be-

gint, en, naar ons denken, niet lang zal duren ; elders zegt

men een dagen een scttk, een dag en eene hrok, enz,). Zij

hebben wederom den vrede gesloten, maar wat helpt het ?

Het duurt nooit maar eenen dag en een prieme. — Meest

gehoord te Kortrijk.

-PRIEMEN, z. Weg-.

PRIEMSTIJL (wvl. -STIIL, zie IJ), m. Bij timmerl.

Helzelfde als Punlslijl, 'uakelaar, ir.poin(on.

PRIETPRAAT, m. Onbeduidend geklap, ijdele praat.

Onnoozele prietpraat. Het is al prietpraat. Ik ben met al

dien prietprxat niet gediend.

PRIEUL, PRIHEUL, m. en o., met den klemtoon

op eul, zonder mv. Eene welriekende hofplant, anders ook

Tvmoen geheeten, fr. thym,frigmile.
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— Somwijlen ook de naam van eene andere gcurige

plant die in de woordenb. Balsemkruid, fr. basilic, genaamd

wordt.

PRIEUR, m. Zie prieul, fr. thym.

PRIFFA (?), zie reffa.

PRIJK (wvl . PRiiK), m . Stuitshik van eenen vogel,

fr. sot-l'y-laisse.

Den fri/'cke vaj den cappoene winnen.

(Z. V. Male.)

— Zie rRijKER.

PRIJKEDAG (wvl. PRIKEDAG, zie Ij), m. De dag op

wellien eene moeder, die inzit, de gehuwde vrouwen van

de faniilie en de gebuurte ontvangt, die liaar komen paan-

deren of vandelen, en ze vergasl gem. op chocolade en koek-

brood. Het is niorgen prijkedag le niijn zu'iters (bij mijue

zuster). — Zie prijke.v.

PRIJKEL, o. Verkort nil Perijkel. Zie aid.

PRIJKEN (wvl. PRIKEN, zie \]), prijkh; heb geprijkt,

o. w. dp kraambezoek gaan, te paandeiing gaan. Zijne

vrouw is gaan prijken. Wij moeten vandage le prijke gaan.

— Dit woord hoort men te Brugge; elders zegt men
paandercii, en naar de Scheldewaart te pronktnge gaan.

PRIJKER, PRIJK (wvl. priker, pruki, m. Het
stuitstuk van eenen \ogel, anders ook Pijkenaas genaamd,
fr. sot-l'y-laisse, bij Kil. Priker, prickel, sliete, itropygium.

De prijker is een lekker stukje. De prijk van ccn kieken.

Knde daer n'.cr ,spe:>l let met eennen zw.aey

Vlitn pryckcic van eennen cappoene binnon.

(Ed. De Dene.)

PRIJKMARSEELEN, prijkmaiseeUh; hcb geprijk-

marsechl, o. «. Tijd vcrliwislen als er te wetkcn i?,'truize-

wijzen.hiiercn. Ilij slondtc prijUmarseelen aan zijn deurgat.

PRIJS, m. Pry's op^cven, zie OPGEVEN.

—PRIJS, z. Onder-.

PRIJSBEEST(wvl. prusbeeste), v. Een slachtdicr,

als een kail, een os, een zwijn, dat oni zijne vctheid den

prijs bchaald hecft of weerd is te bclialen.

— In dcnzelfden zin zegt men Prijskalf, Prijskoe, Prijs-

zwijn, enz.

PRIJSKALF, o. Zie PRijSBEEsT.

PRIJSKOE, V. Zie prijsbeest.

PRIJSMARKTDAG (wvl. priismartdag), m. Dag
op denuelken men de beste slachtbeesten naar de markt

brengt nni ilcn prijs te behalen. Te naaste week is het prijs-

marktil.ij;.

PRIJSWEERDE (wvl. priisw-, zie rj), met den
klemtoun op/>/-(/s. De geprezen weerde van lets, de weerde

volgens prezij, fr. la valeitr esiimcc, la I'aleitr approxima-
tive. Wclko is de prijsweerde van dat meubel ? lets be-

t.'den volgens prijsweerde.

— bijw. Volgens geprezen weerde. Ik heb mijn breeders

zilveren tafelservies prijsweerde overgenomen (d. i. voor

zooveel als het de zilversmid of een ander deskundige wist

te schatten). In dat sterfhuis wordt alles vcrkocht, beliahc

de meubels die de erfgenameu onder malkauder prijsweerde

verdeclen (d. i. volgens vie weerde die zij gezamentlijk aan

ieder meubel toekennen).

PRIJSZWIJN, o. Zie PRijSBEFJiT.

PRIK, o. (?) — }fager lijk eenprik. zie MACER.

PRIKER, bij Kil., zie PRIJKER.

PRIKKER, m. Bij schoemakers. Een klein werktuig

bestaande uit eenen steel ol handhave met een getand

ijzeren wieltje, om het Ieder le prikken en af te steken. Zie

ROLET.

PRINSEBROOD, o. Zoo heel te Bragge Eene soort

van dunne koek, eenen palm lang, en twee a drie vingers

breed, anders ook Vollaard en Spaansche korst genaamd.

De rijke lieden ontbijten met prinsebroodjes.

PRINSESSEN, v.mv., y\i.\\
.
prinseskens, prinsesse-

hoontjes. Soort van suikerboontjes, rond of eirond, wit, en

fijn van smaak, (r. haricot princesse, nain d'Amerique, 1.

phaseobts tumidtis.

PRINSESSESTREKSKE(N, o. Een gebakje van

taartedeeg in den voi ni van eene 8, liggende op een bladje

van suikergoed een halven decimeter lang. Te Biugge bakt

en verkoopt men prinsesseslrekskens.

—PRINTEN, z. Mis-.

PRIZIJ, V. Zie PREZIJ.

PROCESSIE, v., fr. procession.

— Processie dragen, de processie doen met beelden en

vanen en standaarden, enz. die men plechtig omdraagt.

« 's Zondags geschieden de goddelijke diensten zoo 't be-

hoort; men draagt processie op de Hoogdagen, en Paters

preeken op Goe Vrydag de Passie ons Heeren. » (R. d.

H. vr, 29.)

PROCHIE, PAROCHIE, v. Kerspel, U. paroisse.

De prochie is voor 't kerkelijk hetgeen de gemeente (fr. la

commune) voor 't burgerlijk is. De pastor bestiert de pro-

chie: de burgemeester de gemeente. De grenzen van elke

prochie te lande zijn gemeenlijk dezellde als die van de

gemeente; en vandaar komt dat het volk dikwijis het

woord //ocA/i? gebn.iikt voor^'vwtv«/c,ja zelfs soox gemeen-

teraad, b. v de prochie heeft veel schulden ; iedere prochie

moet voor hare belangen zorgen ; de prochie heeft onze

lasten verzwaard, enz.

— Dit woord dient, als blijkt uit de volgende artikels,

om, in samenstelling, iets buitengewoon groots aan te

duiden.

— PROCHIEKASSE, V. Eene kast van ongemeene grootte.

— PROCHIEKOT, o. Schertswoord om een groot rijtuig

aan te duiden. Die koetse is een waar prochiekot. Met
een prochiekot lijden.

— PROCHIEPOT, ui. Een hoegenaamde groote pot van

ijzer of aarde. Een prochiepot vol boler. De koeizoppe

koken in een prochiepot. Zoo een kleen bloempje in dien

prochiepot

!

— PROCHIETAART, v. Eene groote taart om konsuis eene

geheele prochie op te vergasten, fr. tarte de paroisse. Dan
bracht men op tafel eene prochiet.aart.

—PROCHIE, z. Duine-.

PROCUREUR, m. Bij deringgravers. Eene roede of

pertse van vijf ofzes voet lang, dienende voor raaat om de
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hoogte van de stoelen en de diepte van den deringput te

nemen.

PROEFSTUK fA-.l. PROUFSTIK, zie ou, en stik), o.

Ovcnjiiny, dun broodje, gelijk eene schijf, dat voniop gebak-

l;cn woidl in den oven bij de boeren.

PROEVER (vvl. PROUVEK, zie ou), m., vldw. proc-

vertje, proeverke(7i. Slaaltje, iets dat men als moester geeft

of krijgt, gem. van etelijke waren, fr. echantillon. Hij gaf

niij ecn wafel mee voor een proc vertje. Ik heb ecnige a;.rd-

.nppels nice voor een proever : s(aan zij mij aan, ik koop er

drie zakken. — Zie -ER.

PROFEET m. Wordt gebraiktin Br. en Limb., zegt

Al^sC. J'l. Uiot voor • Een die met nadruk, met juistheid

of op een toon van zekerheid spreekl. » Zoo bezigen 't wij

nok. Zwijg, de profcet gaat er zijn vonnis over strijken. Hij

heeft geheel zijn leven een profeet geweest. Hij spreekt lijk

een profeet.

PROFES, o., met den klemtoon a^ fes. Aflegging van

de kloostergelofte, fr. profession. Hij heeft reeds zijn profes

gedaan. Hij was tegenvvoordig bij het profes van zijne

zuster. Gestorven in het twintigste jaar van zijn profes.

Waneer gaat het profes plaats hebben? « Van de maniere

van profes, naer dat sy glieproeft hebben. » (L. de Huvet-

tere.) « Die al van den reghel des derden Ordrns -lul.?

professe gheweest hebben . » (Id.)

Gehdi, o Suster Euphrosyne

!

Op den verjaerdag van ^i profes,

Gedaen in 't Seraphic gemeente.

(Vaelande.)

PROFESSEN, profeste (wvl. ook profestege, zie

IMPERFECT), geprofest (fvl. iprof-st, zie GE), b. w.

lemand, na den proeftijd, als lid van een klooster inwijdcn

en zijne gelofte laten doen. Waneer wordt hij geprofest?

Zij is geprofest geweest een jaar, dag op dag, na hare Wee-

ding. De vicaris-generaal, of de bisschop misschien, zal

komen om hem te professen. Op zijn slerfbed geprofest

worden.

PROFETEBEES, -BEZE, v., nieerv. -bezen, vkUv.

-bezeke(n. Men leest in - Het aerdig en vermaekelyk leven

van Uylenspiegel » dat deze guit eens naar de jaannarkt

van Frankfort trok, « en ziende daer eenige peirde-fygen

liggen, raepteze stil op, en droegze in zijn herberge. Als

hyze wel gedroogt hadde, kocht hy groene en roode zyde

doekskens, ende bond die peirde-fygen daerin,al of'tmuskus

geweest hadden ; en een tafel gehuert hebbende, ging daer-

raedc op de merkt staen. Daer vraegden hem twee ryke

joden wat hy te koop hadde. Hy antwoorde : het zijn^/o-

phete-hesieti ; die daer een af knauwt, kan de toekomende

dingen voorzeggen. Doen vraegdenze aen Ulenspiegel :

hoeveel nioet zoo een prophete-besie koslen? Ulenspiegel

zeyde : ik geve een van dese besien aen 5qo guldens. Zy

telden hem 't geld, en droegen de prophete-besie nae huys, »

enz. — Vandaar komt dat het volk dit woord schertsende

gebruikt om te beleekenen :

— 1° Eene die netjes en zindelijk aangekleed is. Proper

gekleed zijn gelijk eene profetebeze. Zij is gelijk een profe-

tobezeken

.

— 2" Eene peerdevijg, fr. crottin dechcral.

PROFETEBEZEM, m. Eig. helzelfde als Profete-

beze (even als men Biezem zegt voor Bieze, enz.).

— Hier of daar gebniikt in den zin van Pezewevcr,

iemand die weinig spreekt en met gepasle woorden en

enistigeu toon.

— Het zijn er te Brugge die zeggen Protijtebezem.

meenende dat dit zooveel is als Een bezempje dat prolijtig

vaagt, en zij passen het w. toe op iemand die met kleene

stapjes treedt, die alles nauwl;eurig en spaarzaam verricht,

enz. — Ik dcnk dat het w. eenvoudig eene verbastering is

van Profetebeze.

*PROFIJTEBEZEM, m. Zie profetebezem.

PROFIJTIG (wvl. PROFITIG, zie IJ), adj. Sprekende

van dingen. Profijtelijk, voordeelig, fr. avantageiix, profi-

table^ Dat is niet noodig, maar zeer profijtig. Het gebed is

niet .aleen profijtig, maar noodzakelijk.

— Sprek. van personen. Spaarzaam, die alles tracht te

benuttigen zonder iets le verkwisten. Eene profijtige huis-

moeder. Kind, ge moet leeren profijtig zijn. Die schoemaker

weet het leder profijtig te snijden. Een profijtige boer (die

niet een deelken van zijne .akkcrs vcrwaarloost, geen most

laat verloren gaan, maar alles weet zorgvuldig aan te wenden

om zooveel en zoo goede vruchten te winncn als mogelijk).

Profijtig boeren. Profijtig huishouden.

— Overal veel gebruikt, bezonderlijk in den tweeden zin.

PROMP, PROMPT, PRONT, adj. en adv. Eigentl.

't zelfde als fr. prompt, vcerdig.

— Statig, deftig, een weinig trotsch en ernstig in zijne

houding, in zijne manier van handelen en spreken. Een

promp meisje. Zich promp houden. Een prompe jongeling.

Men kan promp zijn zonder ]5reusch te zijn, en preusch

zonder promp. Een prompe cclelman..Ik >ie geern jong-

heden die een weinig promp zijn, en k'esch op 't punt van

eer. Promp spreken. Promp anlwoorJen. Promp gaan.

Zij is zoo prompt als dat zij groot is. Het is eene prontc

(zegt n.en te Brugge van eene die preusch en fier is). Ecu

promp kind (dat natuurlijk eene fierc houding heeft en

vrijmoedig doch weinig spieekt).

— In dezen zin kan het woord, volgens de omstantlig-

heden, op eene gunstige of hatelijke wijs gebruikt worden.

— Fiksch, fiink, gioot en schoon van leest, wel gemaakt

van lichaam. « Wat zegt men van een man wiens lyf en

leden wel gemaekt zyn, van hem die daer hoog van gestallf,

breed van borst, met een bevallig wezen, knap viVir u oji

zyne kappen staet? Dat hy eenpronte kerel is, niet waer ?

(Mannekenpis.) Hij is de prompste jongeling van geheel lut

dorp. Een prompe soldaat.

— Sprekende van dingen. Zeker, vast, positief, stellig.

Het is prompt alzoo. Het is pront en vast. Het is pront cii

zeker dat hij komen zal. Hij zal prompt komen. Dat i^

prompt geschied. Dat zal prompt alzoo eindigen. Dat is d-

prompte waarheid.

Wegens den drievuldigen vorra van dit woord, v^l.

hoU. lampe, oul. lampte, wvl. lanie. Men zegt mecst

prompt in Fr.-Vl., promp naar de Leie-waart, en pront in

't Bnigsche Vrije.

— PROMPHEID, PROMPTHEID (wvl. ook PROMPK.l,

PR0.MPT1GJ, zie -HEID), V. De hoedanigheid van promii i'

zijn. « Vie promptigheit der gene die verlatende haer netli n,

zyngevolgd Chtistus. > (Hermannus Hatls.)

Deftige houding, enz. De prompheid kan men aan-

leeren, maar zij is somwijlen nahunlijk, liezonderlijk bij

eenige kinderen

.
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PRONDEL (ic Bragge prongel), m. Hetzelfcle als

Bronsel, lappeu en vocUlen, oude kleeien, oud ijzer, ver-

blelene huisraad, oude boeken, enz. « Maect u den promfi/

imyte. » (Ed. De Dene sprek. van oude shchte schildi-ri/en.)

Zend V17 den prondelni te male

(^iii sniuilcleers te zyiie van I'ortegale.

(Ed. De Dene, sprek, van oude boeken^

PRONDELAAR(le Brugge PRO.NGEL.VRE),m.Ieniand

die prongelt, oudoleureverkooper, oudijzerverlvooper, enz.;

broddelaar, knneier.

— Het V. i.s Prondelaarster, Prondelege en Prondrlette.

Die prondelette wint veel geld. Afgedregen kleeren aan de

prongelette geven ofverkoopen.Zij heeft voor hare kinderen

ecnige kleedingsiukken gekocht aan eene prongelette op dc

niarkt.

PRONDELBOEK (te Brugge prongelboek), m.
Bock zonder eenige weerde. « Oude prondelbotichwi. »

(Ed. De Dene.).

PRONDELEN, J»-ondelde, heb gel^rondeld, o. w.

Handel drijven in prondelgoed, zijn brood winncn met
prondelgoed te verkoopen. Hij heeft geheel zijn leven

gcprondeld. Veel gekl winnen met prondelen. Hij prondelt

in oud ijzerwerk en zijne vrouw in oude kleeren. Hij priii-

dclt in alles dat ge kunt peizen.

— Bronselen, knoeier, slecht werken, brodwerk maken.

Wat prondelt hij daar? Aan lets prondelen. Een redenanr

prondelt, als hij den draad van zijne gedachten verliesi en

hajjert en slechte wendingen maakt. Een winkelier, enz.

prondelt, als hij onbehendig zijne zaken verricht en .aldus

achteruitgaat. Een workman prondelt als hij zijn werk ver-

brodt en bederft.

— Te Brugge en elders is het Prongelen, even als men
mcn^ daar bongcl, onger, panger, enz. zegt voor Bondel,

onder, pander, enz.

PRONDELEGE, v. Zie prondel.\,\r.

PRONDELETTE (te Brugge prongelette, v. met
den klemtoon op let), v. Zie onder prondelaar.

PRONDELGOED (te Bmgge PRONGEi-GOEn), o.

Proiulol, prondelinge, slechte kleeren, slechte huisraad, enz.

PRONDELHOEK (te Brugge prongelhouk), m.

PRONDELKAMER, v., PRONDELKOT, o.Hock,

kanier of kot waar men den prondel in worpt en vergaart.

Er is geen Iniis ol lict hoeft ergens een pr:;ngelhoek of pron-

gelkot.

PRONDELING (te Brugge prongei.inge), v. Het
prongelen.

— Prongelgoed, bucht, oude kleeren, oud ijzer, enz.,

prondel. Dat is al m.aar prongelinge. Verkoopt al die pron-

gclinge. « Berompelde chaerters dienen meersmannekens
omme huerlieder prondlynghe in te wyndene. » (Ed. De
Dene. I

PRONDELKAMER, v. Zie PRONnEi.iioEK.

PRONDELKOT, o, Zie prondei.hoek.

PRONDELMARKT (te Brugge prongelmart), v.

Markt w aar men jirongel verkoopt, als oude kleeren, vod-

den en lompen, oud alaani, ouden huisraad, enz. Op de

1 rongclniarkt zijn somwijlen 00k voorwerpen van weerde,

b. V. twee of drie kristalijne gkizen (van eene gcbrokene

dozijn), oude schilderietjes (waar het volk de weerde nict

van kent), zeldzamc vlaamsclie boeken, enz. Ik heb ilat op
dp prongelmarkt gekocht voor eenige sluivers, en nu is

't niij zooveel franken weerd.

PRONDELWERK (te Brugge prongelwerk; 0.

Brodweric, linoeierij, Ir. boiisillage, mauvaise besogiie.

*PRONDLYNGHE. bij De Dene, zie prondei.i.vg.

PRONKEN, pioiikte, heb gepronkt, o. w. Bronkcn,
pruiJLii, zijne misnoegdheid te kennen geven met niet te

wilicn spreken en een somber gelaat te zetten, fr. bonder.
Het kin! pronkt mdat het bcrispt is geweest, omdat het
zijnen wil niet -nag doen, enz. Zijne vrouw loopt geheel

den dag al pronkend. Waaroni pronkt zij nu? Ge moet u
dat leelijk i)ronken ontwcnnen. In eenen hoek zitlcn

puonken.

Daer kan niet erger zyn als zwygen en als pronken,
Het vier schynt wel veidoofi, niaar 't blyft van binnen vonken.

(L. Demeyer.)

— Ook van de lucht die met stille wolken overtrokken
is zonder dat 't regent. Het weder pronkt, de lucht pronkt,

het zal niet regenen.

— Lonkende pronkende weder., warm weder onder een
bewolkten hemel waar de zon door speelt en lonkt. Lon-
kende pronkende weder is goed TOor de groeite van 't vlas.

— PRONKER, m. Pruiler, fr. boudeur.

— Het vr. is Pronkster, Pronkege en Pronkingc. Zie

-ige en -ING.

— PRONICING, v. Het pronken.

— Te proiikinge gaan, eene kraamvrouw bezocken. Zie

PRIJliEN. V

PRONT, adj. en adv. Zie promp.

— PROOIE, 7. Molle-.

PROONE, v. Onnoozel vrouwmensch, die zich alles

laat wijs maken.

Om die redcn is 't besluyt

Ons aen niemand te vertoonen

Als aen kallen, sXeOnie prootten ;

En van die syn wy gevreest.

(Vaclande.)

— Misschien eig. eene vcrkorting van Senipronia.

PROPER, adj. Rein, zuiver, net, zindelijk, schoon,

fr. propre. Een proper kind. Proper zijn in huis. Eene pro-

pere keukenmcid. De tafel, de teljooren, dc dwale, 't was
al om ter properst. Een proper kerkje. Eene propere

woning. Eenen zieke wel proper houden. Een proper ge-

schrifte. Dat is properties gedrukt. Een proper schilderietje.

— Het is wat propers, zegt men berispender wijze aan

een kind dat zicli niet ordentelijk gedraagt.

— pROPERHEll) (wvl. ook PROPERIGI, zic -HEU)), V.

Reinheid, nctheid, fr. propretc.

PROPOST, PROPOOST, o. Hetzellde als fr. pro-

pos, besluit, voornemec. Een vast propost maken o/"nemen

van iets nimmer te doen. IJdele proposten. «• Ick m.aecktc

een sterck profiost dat ik van God soude mynen vadei

maken. » (C. Vrancx.) « Ende omme te kommen tot onsen

propooste ewi.^ voornemen.
»
(Z. v. Male.)

'— Rede, gesprek. Om tot mijn propost weder te keeren.

Dat kwam te pas in 't propoost dat ^k had met hem.
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'T geselschap, soo gy komt, schynt syn propoost te brekeii,

Terslont is uw gepeis : 't is van my dat-se spreken.

(L. Demeyer.)

— Buiten propost, fr. Hors de propos. Hetgeen gij daar

zegt is buiten propost. «Dat is 6K^/CT«/ro/oj/.»(B. Surius.)

-1- Tot dit propost, ir. a ce propos . « Tot dit propost

meet ik nog zeggen... k (B. Surius.)

— Zie Kil. in Append.

PROPSTAAL, m. Zie popstaal.

PROSOEME, V. ZiePERZONGE.

PRUFFA, zie ruffa.

—PRUIM(E, z. Bamis-, Moes-, Oegsl-, Oest-, Snee-.

PRUIMBAARDEN (wvl. pruumb-), pruimbaarde,

heh gcpruinibaxrd, o. w. Monkel jlooien, zachtjes glimla-

chen van inwendige voldo^ning en tierheiJ. De schoolmeester

pruimbaarde, als hij zag hoe zijiie leerlingen in den kamp-

strijd boven al de ani'ercn zegepraalden .
— Sommigen

zeggen Pluiinbaarden.

PRUIMBEKKEN (wvl. PRUUilB-), pruimbekte. heb

aepriiimbekt, c. w. Pruimbaardeu, monkeleu. Ziet eens hoe

dat hi] pruimbekt!

PRUIMBOK (wvl. PRUU.M-), m.Pruinisteen, fr. noyau

depruiii. — Zie EOK.

PRUIMTABAK (wvl. pruumtodb.vk), m. Knauw-

tabak, fr. tab<u: en mdchicatoire. Ook Roltabak genaamd.

PRUISCHEN (wvl. PRU.SCHEN, zie UI*, pruischte

(wvl. ook pruischtege, zie IMPERFECT),'AfSof bengepritischt

(fvl. ipnctischt, zie GE), o. w. Hetzelfde als Pruisen, dat

Weil, verklaart door Opborrelen, uitborrelen, en dat bi) ons

geheel verschillig is van Bruischen. Het bier pruischt door

het bomgat. De duigen van het vat waren ontdodderd, en

het water pruischte overal door de gerren. Het slijk pruischt

door de tce'ji, pruischt in de schoe'n. Het kwelmwater

pruischt uit den grond. De fontein pruischt. De etter pruischt

uit de wonde. Het moes pruischt uit een appel die braadt.

De bradende keusteraars pruischen. Het heeft zoo lang

gepruischt dat het uitgepruischt is. « Eeue fonteyne die

soetelyck pruyscht. » (J. de Harduyn.) « o Schoone ver-

suchtinghe die daer rj'st uyt den middelgrondt van een

liefdedraegende ghemoet, pruyschende in fonteynen van

goedertierenheydt. s (Id.)

—PRUISCHEN, z. Op-, Uit-.

PRUISCHING, v. Het pruischen.

PRUISENSCH (wvl. PRUSENSCH, zie ui), adj. Het-

zelfde als Pmisisch in de Woordenb., d. i. van Pruisen, tot

Pruisenland behoorende, fr. Prussien. Het Pruisensche

leger. Het Pruiseusch volk.

— Het is Pruisensch, het gaat schuw en schurde, men
kijft en ritsepeelt geweldig. Het was daar Pruisensch

gisteren avond. Het heeft in dat huis wederom Pruisensch

geweest. Het was Pruisensch met den man (Ity keef hard

en grammoedig), als hij hoorde wal zijne vrcuw weer mis-

daan bad.

—PRUIZEN, z. Uit-.

PRULLE, v., m\. prnlleii. In eenige plaatsen, b. v.

te Mcenen, voor Pulle, steenen kruik, fr. cruche, 1. ampulla.

Eene pruUe vol gezijl, vol olie.

—PRULLE, z. Gezijl-, Olie-.

PRULLE, v., mv. prullen, vklw. prulleke/n. lets

zonder weerde, nietigheid, beu::eling, fr. bagatelle. Zich

met prullen bezig houden. Zijn geld besteden aan prullen.

Dat zijn al maar prullen. Al wat hij u daarover gezeid heeft

zijn prullen. Eene prulle van niet. lets koopen voor eene

prulle van niet. Zich gram maken en kijven voor eene

prulle van niet. Een groote twist ontstond uit eene prulle

van niet. Bekommerd zijn met eene prulle van niet.

Eenen Rechts-raed die met prullen

Noyt wist syne bors te vullen

!

( Vaelande.)

— Logen om te schertsen, een bedrieglijk gezegde. Htt
zijn al prullen, fr. des contes. lemand eene pnille ophangen

(hem lets WjS maken dat valsch is). Prullen vertellen.

— Slechte zaak, een dwaas of mislukt werk of gezegde,

dat zwarigheden nieebrengt of me^brengen kan. Die onder-

neming is eene geheele prulle. Hij heeft daar eene leelijke

pn'.Ue uitgesteken. Het is eene groote prulle van zoo gevaar-

lijke artikels in de gazette te drukken. Ik maak niet van

zulke prullen.

— In den zin van vodie, oiide lap, zeggen -viiiplulh.

pahille (en mtX. prulle').

PRULLEMAN, m. Die zich met beuzelingen bezig

houdt, die gewoon is ijdelen praat te verkoopen. Hij is zoo

een prulleman. Ge moet u met zijn gezegde niet bekomme-

ren : 't is een prulleman. Gij zijt een prulleman, ik geloof u

luet.

^'RVSlAJBi'^, prulde, heb gepriild, o. w. Beuzelingen

vertellen, schertsen, Icugens verdichten om te lachen, ijdelen

praat verkoopen. Hij is bezig met le pnillen. Hij prult

geem, maar ik hoor hem niet geem prullen. Hij verdriet

mij met zijn prullen. Dat prullen verveelde haar. Hij prult

wederom.
— b. w. Plagen, paluUen, fr. vexer.

En soo daer iemand wordt gepruld,

Beschompen, als een kleyuen dwerg.

(Vaelande.)

Ey! word liever Bemardyn,

Dan alsoo gepruld te syn. (Id.)

PRULLERIJ, PRULDERIE, v. IJdele praat,

logens en bedrog die niemand benadeeligen maar dikwijls

vervelen.

— Bucht, dingen van geen weerde, beuzelarij.

PRULLEWERK, o. Oobeduidende bezigheid, Averk

van geener weerde, prullerij. Zich met prullewerk bezig

houden. Al dat prullewerk is belachelijk.

PRUT, m., zonder mv. Gebrande chicorei in poeder, die

men in den kaffi mengelt, of ook enkelijk op heet water laat

trekken. Die prut is van den bestcn niet. Er is te veel prut

in dien kaffi. Kaffi zonder prut.— Ook Frul.

—PRUT, z. Aardpeer-, Erepere-.

PRUTS, m., zonder mv, Bucht, steurie, brol,

vodden, dingen van geener weerde. Pruts van boeken.

Pruts van alaam. Gansch zijn huisraad is maar pruts. Den
pruts verkoopen en het beste voor zich houden. Pruts van

volk (slecht volk). Het is al pruts (dwaze praat), wat die

redenaar verkoopt.
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PRUTSELEN, pnttseUc, heb gcprutseU, o. w.

Bronselcn, niooschcn, kcoeien, broddelen, onbehendig lets

verrichten, fr. bonsil/er, Wat ptiitselt hij daar? Een schoe-

niaker of ander ambachtsman die prutselt.

— Prntsclen nan. Die slechte schilder heeft aaa dat

tatereel gepnilscld, dat het niels ineer beteekent.

— Pniisi/iii met. Die geneeshecr prutselt met dien

zickc.

— All. I'riitsclaai, Pnilseling, eiiz.

PRUTSELWERK.PRUTSWERK.o.Biodweik,
kuoL'iweik, fr. boiaillai^Cy mauvaise besognc.

PRUTSEN, fi/ii(ste(wv].ookprutstege), /tei gej>rttist

(fvl. tpiiitst, zie GE), o. w. Hetzelfde als Prutselen, dat

niecr gebiuikt wordt. Zie aid.

PRUTSWERK, o. Zie prutselwerk.

— PRUTTELEN, z. Tegeu-.

PRUTTIG, adj. Zie prkttig.

PRYSYE, zie prezij.

P-TAAL, zie pk-t.\al.

PUCHTE, PUGTE, v. Hetzelfde als Pugge, slag,

Stuut.

PUCKEL, PUNCKEL, zie puikel.

'PUEREN, liij De Dene, zie peuren en dc aanint-r-

kiiig daanjiidcr.

PUF, ill. t ipriNping der maag, fr. rot.

— P U F, z. Kicr-.

PUFFEN, piifte, heb gepujt, o. w. Oprispen, fr.

rottr. Vcel puflen is een teeken van eene slechte maag.

• Den vadcr doclit dat het kindt pufte mettcu mondt. »

(C. Vranc.x.)

— Dit woord is plat en te vermijden. Het wurdt nooit

gcbniikt vocir Poefen.

— Het eng. to pitffhei. Blazen.

—PUFFEN, z. Uit-.

PUG(GE, v., mv.puggen. In 't toppespel. Harde punt-

slag, lievige prikslag, fr. violent coiif de poiiitc, nanielijk

van eenen werptol op een anderen die neerligt of draait. Ik

gaf zijnen top eene pugge dat hij in twee stukken spleet.

Gecfermaar puggen op. — Zie HOER.

— Veiders in 't algemeen, .Slag, schop, stoot, klop. Eene

pugge krijgcii. lemand wat puggen draaien lygeven. In

dien veldslag hebbcn de vijanden de pugge (d. i. den klt)p|

gekrcgen.

— Harde berisping, but, schrobbe, fr. seinoiice. Hij heeft

eene pugge gehad van zijn meester.

— Voor Pugge zegt men ook Peuke en Puikc. Eenen

lop oene puike gevcn.

— PUGGE, v. lemand die weinig geelt, die gietig is. Het

is zoo eene pugge. Wordt dikwijis in plaals van den doop-

naam gesteld, in denzclfden zin, b. v. Pugge Wdlenis,

Pugge Van den Heuvel, Pugge Bruggemans, enz. Ik heb

gister Pugge Balangers gesproken. — Vgl. Pulle.

PUGGEN, piigife {viv]. ook pugdege, zie i.mperk.),

heb geptigd, o. «•. In 't toppespel. Puggen geven, met eenen

werptol krachligc prikslagen gevcn op een anderen die

neerligt of staat en draait. Hij heeft op mijuen lop gepugd

dat er de schilfers van afspleten.

— b. w. Eenen top in stukken puggen. Diepe prikspo-

ren puggen in eenen top.

— Fig. Met iever en kracht opo/"aan iets werken, er op

beetelen. Op een duistcren teksl van oude schrijvers pug-

gen, oni hem te verklaren. Die student heeft deftig zijne

preuve geslaan, maar ook ha 1 hij defiig genoeg op zijn

e.\amen gepugd.

— Vgl, 1. piiiigere, jirikken.

PUI (wvl. PU, zie lil), m., mv. ptiirii (wvl. pw'ii). Het-

zelfde als Piijd, Uikvorsch (zie ii).

— Uit de puien geraken, uit eenen neteligen loestand

losgeraken, fr. sortir d'embarias. lemand uit de piden

helpen, hem uit eene moeilijkezaak redden, fr. tirer quel-

qu'un d'embarias. — (Misschien is puien hier zoovecl als

biiien], Zie Kiidc bij Kr.

PUID{wvi. puiii), zie ui), ni., mv.piiiden. Kikvorsch.

Zi- pvn en lie romp. aid.

PUIDEKOUD (wvl. piDEKOUD, zie ui), adj. Zeer

koinl. Ik heb puidekoud, ir.j'ai tres frbid. Het wec'er is

puitlekoui.1.

PUIDEREK(\vvl. puderek), o. Zie puitegerei.

PUIDETJE-PADDETJE (wvl. puuetje-p.), o.

Kciling, Ir. ricoehct. Puidelje-paddctjc sniijlen (met eenen

sclicrf op liel water). Dat reizerljc zal wel gaan oni puidelje-

])addetje \c smijlcii.

PUIDHOOFD. PUIHOOFD.o., fr. tetard, anders

Puilshoofd, Polhhoofd, enz., zie PUITELOMPE.

PUIK (wvl. PUUK, zieui), adj. Vootlrcffelijk, uilmun-

lend, fr. excellent, de premiere qualitc. Wordt gez. van

pcisniien, doch meest van zaken. Een puik mannelje (een

knaapje dat flink is van lichaam, en goed van verstand).

Eon puikc kerel. Eene puike woning (geschikl en aange-

naam voor 't gebruik). Een puik tafellje (schoon gemaakt

en gerieflijk). Die wijn is puik.

— Niet puik, niel pluis, niel goed, gevaarlijk, niel te

belrouwen. Die venl is niet ]Huk. Die weg is niet puik (vuil

en moeielijk om gaan, of gevaarlijk van de baanslropers,

enz.). Die bcek is niet ,al te puik (is meer of min strijdig

met de zeden of 't Geloof). Die herberg is niel puik. Trek

u die zaak niet aan, zij is niet puik.

PUIKE (wvl. PUKE, zie ui), v. Prikslag van een werp-

tol, anders ook Peuke en Pugge. Zie aid

.

PUIKEL (wvl. PUKEL, zie ui), m. Fuik, ronde spits-

toeloopende korf van wissen gevlochten om visch te van-

gen, tr. nassc.

— Wordt ook dikwijis gebruikt voor Puikelnet : in

dezen zin is de puikel van garen gebreid en wordt met

hoepels opengespannen gehouden. — Zie bolnette.

— In de Cost. v. Vlaenderen vindt men puckel en

punckcl. « Netten, catrollcn, spoorwaren, piickelen, vluwen

ende alle ander instrumenten tlaer mede men visschen

mach. - (Cost. v. Ipre, cxvii.) « Niemandt en vermach in

andete waleren te visschen... mzx punckelen, houp-netten,

aitrolleu, sperrewarei, vluwen, noch andere netten ofte

instrumenten. » (Cost. v. Veurne, i.xvi, |8.)

— Dit woord is ook de naam van een kleenen zeevisch

met scherpc stralen of stekels up den rug, die gevaarlijke

wonden maken, zoo dat er de \isschers van bang zijn. De
geernaarvangei s vinden dikwijis puikels in hunne krui-
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ne'ten. Het vleesch van den puikel is vast en wonll bij

ariiie lieden geeten. Deie visch heet in 't fr. botderoc, 1. tra-

chiiius vipera. (Van Beneden, A. P. 1865-66, dncum.
bl. 602.) De puikel wordt 00k Pcukelaar en Peukeling

geheeten.

PUIKELEN (wvl. PUKEt.EN, zie ui). f,u!kehie, heb

grl^Tiikcld, o. w. In den puikel kniipen, zich in de hike

lat'jn vangen. De visschen puikelen niet in znlk ueder Ik

derk dal de visch vandage wel zai puikelen. — Zvt 00k
CEI'UIKELD.

PUIKELNET, V. Een lange londe vischnet, anders

00k Beukelnet en Bolnet geheeten, hebbende hot maakscl

van eene fiiik, fr. nasse. De puikelnetten zijn van garen

gebrcid, de fuiken en de hilten zijn van wissen gevlochten.

In eene puikelnet is er van binnen eene of meer andere

spilstoeloopende netten met eene enge opening, keel ge-

naamd, alwaar de visch, bez. de paling, gemakkelijk binnen

glijdt, maar, eens binnen, niet meer uitglijden kan. Men
steekt de puikelnet met pertsen vast in 't water, en daarom
wordt zij 00k Steeknet(te geheeten. Eene dvbbele puikelnet

is deze die aan beide einden eeiien ingang biedt aan de
visschen, en zulk eene puikelnet is over.al even «ijd, terwijl

de cnkcle puikelnetten, wijd aan den ingang, spits t'jeloopen

na.ir de)i steert.

PUIKEN ZlCH.ptiiklc mi/, heb mygepuikt, wederk.

w. In 't marbelspel. Den vuist, waarmede men den niarbel

schiet, op die plaats houden waar de wetten van 't spcl het

eischen. Puik u ! Ge moet u puiken. Puik u daar ! Hij pnikt

zich niet, die de hand niet houdt op de plaats waar hij die

houden moet, maar van daar afwijkt, oni b. v. des te zeker-

der het doelwit te treffen.

— Men zegt ook Zich vouwen, Zich vocgen.

PUIKS (wvl. PUUKS, zie ui), roepwoorddat dejongens
i^ebruiken in 't marbelspel, om zich het recht te bespreken

van den marbel te schieten, leunende met de rechterhand

op den linkeren vuist of op den neergeplooiden knie die op
den grond rust.

— Heffens en pitiks, een ander dergelijk roepwoord, om
zich het rccht te bespreken van den marbel te schieten, met
de rechter hand geleund op den knie zonder hem in de aarde

neer te buigen, en bijgevolg eenen voet ten minste hoog
van den grond.

PUILEPELS 'wvl. pv-LEPELS, zie ui), m. mv. Xaam
van eene waterplant met bladeren die aan langwerpige

Icpels. gelijken, in de wetenschap alisma plantago L., fr.

plantain d'eau.

— Het eerste deel van dit woord is Pui voor Puid, fr.

grenouille. Vgl. Vorschlepelkiuid bij L. Fuchs, ondcr
LEPELBLAD.

PUILOOGDE (wvl. puui.ooGDE), adj. Puiloogig, die

uitpuilende oogen heeft. Hij had zoo gedronken, dat hij er

's anderdaags puiloogde van opstond. Puiloogde zijn van
het danig weenen en krijschen. Zie -de.

PUILOOGEN (wvl. PUULOOGEN), puiloogde, heb

gepuiloogd, o. av. Wordt gezeid van iemand wiens oogen
uitpuilen, hctzij tocvalligen kortstondig, hetzij natuurlijken

gedarig. Puiloogcn van giamschap. Hij kreeg het kork van

de wijnflasch niet uit, hoewel hij trok dat hij puiloogde. Op
eenen puid tredeu dat hij er van puiloogt. Plij heeft cenen

dienstbode die puiloogt (die puiloogig is). Puiloogen van

drinken, van weenen.

'PUILPE ^vvl. puulpe), v. Moes of gruis van de beet-

wortels nadal er de suiker uit getrokken is in de suikerfa.^

brijk, fr. pulpi\poulpe,re'sidn des bctteraves (qjiz ont serzn

a lafabrication du Sucre . De landbouwersgeven de puilpe

als voedsel nan 't vce.

PUIMSTRENG, m. Zie pimstre.ng.

PUIOOGE, v. ZiePuiTOOGE.

PUIOOGDE, adj. Zie puitoogde.

PUIP (wvl. puui>, pope, zie ui), v. Algemeen gebruikt

voor Pijp. Zie daarover onder frijten.

— PUIPEG.\LE(wvl. PUPEGALE), V. Zie PIJPEGALE.

PUIREI en PUIREK luvl. pu-rek, zie ui), o. Zie

PUITEGEREI.

PUIST (wvl. pursTE, zie ui), v. Kleen gezwel, fr.

pustule.

— Fig. Klecn postuurken, kleen ventje, kleene jongen.

Fene puiste van een ventje, van een jongen. Het is maar

een puiste, maar hij heeft macht voor twee grooten. « Hoo-
veerdige puyste, wat wilt ghy tse^en my maken ? » (A.

Adriaensens.) Vgl. PORRE.

—PUIST, z. *.Stcen-, Zwijns-.

PUIT, PUID, PUI (wvl. PUUT, PUUD, Pti, zie ui),

m., mv. puiteii, puiden, puicn (wvl. piilen, puden, pucn),

\\i\\v. puiije. Hetzelfde als holl. Kikvorsch, x. grenouille.

De puiten kwakken, gerrien. Eenen puid vladen (villen, fr.

e'lorcher). Puiten vangen. Men ondei Scheldt Haagpuiten,

Raas- of Gerrepuiten, enz. Eenen piiydA\c door het gootgat

sjiringt, of eene padde die langs henen den mucrkruypt. »

(C. Duvillers.) « Kikken net als eenun puyd. » (Vaelande.)

Ecu gracht daer eenptiut in zwam.
(Ed. De Dene.)

V.\m\crpudeu oock b.ieden.

(Id.)

Hy wil hem soo hooge maken

Als den OS, wiens halve snuyt

Meerder is als heel de puydt.

(P. Dcvynck.)

Een domme^««/izag in de wei

Een sclioonen vetten os.

(J. B. Decorte.)

— In Fr.-Vl. vcrtelt het volk de volgcnde fabel van den

Puit en de Kraai :

.- Da' zat en kraeie an de boord van de pit.

En ze zei ; Puut, kruup uut !
—

Je zou me pekken, zei de puut. —
'K en doen, zei de kraeie. —
En de puut kroop uut

!

Pekke ! zei de kraeie. —
'K ein 't epeisd, zei de puiit.

»

— Het is zi/'n schuld niet dat depuiten geen steertjes

dragen, zegt men van cenen onnoozelaar, van een dwaas

mensch.

— Ergens zijn geli/'k een puit in cenen miercnnest,

geenszins op ziju gemali zijn.
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— De slek komt er zooiDil a!s de puit, of Gernakt er dc

pttit, de slek znl vr wel gerakvn, met taaie aanhmi-Icndheicl

(loet men mecr tian met oubezoniien gewelil.

— Hif heeft i^ern verstand gcnocg oin eenen pttit tr

I hiechten.

— HiJ Iweft ecncn piiit in dc kccl^ hij liecfl ccti roggesteert

in de keel, hij hceft iets in de keel dat de stem belemmert,

fr. il a tin chat dans la gorge.

— Zoovcel hoofden zoo veel zinncn, zei de vent, (of zei

AbcnZelversmct\ en hi/ schuddt: een zak met puien nit {op

de mark/), zegt men schertsende voor ledeieen lieeft zijn

geilaclil.

— Afager li/k een puit, ellendig mas.'er. Dal kindje is lijk

een puit, is mager lijk een puit.

— Ik kocht liever eenrn puit vyf grooten en ^k licte

hem springen, zegt men om met kracht en schimp te wei-

geren iets te doen, even als men zegt : 'k liete mi/ liever

rekken.

— Wcrdt dikwijls toegepast op iemand die dwaas of

ellendig is. Een domme puit van een vent. Hij is een on-

noozele puit. Een aim, een klein, een mager, ellendig puiljc

van een kind. Het is zoo een deerlijk puitje

!

— Kikvorscligezwel onder de tong, fr. grenouillelte

.

« Ende men sal weten dat onder die tonge van de mensche

dicken wast eene aposteme van vleesche die men heet

Ranula, I'at is te seggen pitui iu dietsclie, dewelke aposleine

! weert de tonge here natucrlic were te doene.
» (J. Yperman.)

De Hollanders gebruiken liun kikvorschgezweT ook voor

't ^een wij de boone heeleii, fr. lampas.

— Een slukje hout, fatsoen van een zittenden kikvorsch,

ergens aan vastgenageld, en dienende als houvast om er iets

aan te hangen of vast te binden. Een rek met puien, in

plaats van met tappen, ziet men in veel huizen te lande aan

den wand gcnageld om er kleeren, enz. aan te hangen. De
puiten van een molenwiek htaiden de zeilen opengespannen.

— Bij landb. Kleene drickantte egge die door mensclien

(nict door peerden) over den akker \oortgetrokkon en ge-

sk'tpt wordt. Een kleenen akk;r met den puit slechten.

—PUIT, —PUID, (—PUI), z. Aak-, Dauw-, Gerre-,

Genie-, Haag-, Haak-, Hake-, Lepel-, Raas-, Rek-, Wak-,
- Water-.

PUITEBIL (wvl. PUTEiilLLE), v. De bil van een kik-

vorsch. I'liilr-ljilKn rten.

PUITEGEREI, PUITEGREI, PUITEREK,
en ,,ok PUIDEGEREI, PUIDEGREI, PUIDE-
REK, PUIREK, PUIREI (wvl. pute-, pude-, pq-, zie

ui;, o., /.onder niv. Kikvorsclischot, bij Kil. Paddea-gke-

racU, h./rai des grenoiiitles, sperniole. « Soo neerstelijck

• - vurssende en d'een den anderen 'tfenyn van ketteryc instor-

lende als oft ghy conen hoop padde-ghcrecks saeght. >>

(J. David, s. j.)

— Het Alg. Vt. Idiot, stipt ook pudderek, puitdrek en

pudrek aan als in Vlaanderen gebruikt zijndc ; ik heb die

vormen nergcns bij 't volk gevondcn ; overigens het woord
drek wordt vorstaan, maar npoit gesprokcn.

PUITEGROEN (wvl. ['ijTEGi«iE.\), adj. Groen gclijk

'• I. imit ..fkikvoiscli.

PUITEKOP, m. Zie i'uitelomi'e.

PUITELOMPE,v.,PUITEKOP,POTSEKOP,
ni. PUITSHOOFD, POTSHOOFD.PUIHOOFD,

POOIHOOFD, en PAAIHOOFD, n., of ook PUI-
DELOMPE, v., PUIDEKOP, PODSEKOP, m.,

PUIDSHOOFD, PODSHOOFD, o. (wvl. pttte-.

puuTs-). I'liiiejong, hull. Kikvorsclijong, bij Kil. pope-

lioenken, fr. tetard. Die gracht zwernt vol puiteiompen

.

— Fig. en spotsgewijs zegt men potshoofd, podshoofd,

even als apejong, spvek. aan of van een kleenen jongen of

ventje; — en pooihoofd, paaihoofd, even als potnil, sprok.

aan of van iemand die onbehendig te werke gaat ; — en

potsekop (zie aid.).

— Wegens de vormen podshoofd, potshoofd, pooihoofd

en paaihoofd, is aan te merken Aal podde, padde, oul. zoo-

wel fr. grenonille als crapaud beteekende.

PUITEMOE^ERNAAKT, PUITJEMOEDER-
NAAKT (wvl. pufe-, pltutje.\ioei)ERN-\kt, zie ui en

Ki..\NKVERK.), adj. Geheel naakt, geheel ontbloot van klee-

di:rcn. Hij sprong puitemoedernaakt in 't water. Men vond

den vcrmoorden man puitjemoedernaaktinden gracht liggen.

Is het weder niet te koud voor die gcschoren schapen om ze

al/.oo puiljcnioedernaakl langs de stralen te peisteren?

— PUirE- of PUITJEMOEDERNAAKTE, v. Naam van eene

blocm, anders ook Moedernaakte geheeten, fr. colchique

d'antomne. ,

PUITEREIT (wvl. I'll IE-), o. Suort van nit met aller-

kleenste bl.uijc^, nog veel minder en grocner dan de bladjes

van aandercit.

PUITEREK, o. Zie rtnTEciEREl.

PUITEVLADER,PUIDEVLADER(wv1.putev-,
piiiJEV-), m. Een mes dat maar client om piii;e:i te vladen

(zie VL.vUE.v, het vel afstropen, fr. e'coreher), een slecht mes.

Die hadem is een lecbte puitevlader.

PUITGEKWAK, o. Het ge.schreeuw van den kik-

vorsch. « Zyn krj-gel pnydt-gheqiiaeck nacht ende dagh

laten hooreu. • (L. Vossius.)

PUITONNOOZEL, adj. Zoo onnoozel, zoo simpel

als een puit.

PUITOOGE, V. Oog van eenen puit, fr. a;il de gre-

nouille.

— Putje op den knol van aardappels. Die eerdappel heeft

veel puitoogen, fr. cettepomme de terre a heaiicoitp d'yenx.

Als gij do eerdappels sch;lt, ge moet er de puitoogen niet

in laten. De paito ig? i uithden.

— Men zegt ook Puiiioge.

PUITOOGDE, adj. Die puitoogen hceft. Die eerd-

appel is puitoogdo. Puiloogde eerdappels.

— Men iicgt ooU Puiii.igde.

PUITSHOOFD, o. Zie puitelompe.

—'PUL \loco Pulm, Pcluw), zie *Oor-.

PULFER, o. Hetzelfde als Pulver, polver, h.poudre,

1. pulvis.

— Meest geliruikt bij het ww. branden. « Dat hy weder

omtgraven ende ten pulvren verbarnt wiert. » (N. Despars.)

« Ende was te piilfere verbrant. » (Z. v. Male.)

— Zecr gemjen is de zegswijs te pulver en op (wvl.

uitspr. te pulferen ip) branden q{ verliranden. D? hoed

was in den toegerekenden heerd gevallen, en 's morgens, als

men opstond, was hij leods ten pulver en op verbrand.

qtt
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PULFER, m. Bij timin., enz. Ecu lang semier il:it

biiikte ligt s^clijk cen wel opjjevul 1 kussen, en dient tot

bedding oni daarop de vaute van een langon kelder, van

eeDe heule of grachtbuis, enz. te metsen, fr. ciiitre de char-

pentc. De pulfer is geen frcmelet. De piilfer is voor de

metscrs lietgeen de bedding is voor de kassijleggers : de

metsers bouwen een gewelf op den pulfer; de kassijleggers

verveerdigen eenen steenweg op de bedding van aarde en

Zand.

— Dit woord behoort bij 't holl. pen line, wvl. puhn, d.

i. eig. een hoofdeinde of langwerpig kussen op het bed,

fr, traversing ckevet.

PULFEREN,/;(//"<iv<^-, heb gcpulferd, o. w. Eenen

pulfer makcn. Die een gewelf of vaute wiit metsen, begint

met te pulferen ;om te pulferen, bepaalt men eerst den vorni

van den gewelfboog, bij middel van den bast en de brcck-

nagels ; dan legt men boven in de lengte van Iiet ontworpcii

gewelf, eenc rib of balk, vciirstbalk gcheeten ; aen beide

zijden van dezen veurstbalk slclt men korte kepers, pulfer-

hottten genaamd, die, op de muren (waar het gewelf op te

metselen is) steunende, geheel de gedaante vertoonen van

de kap van een huisdak ; boven op de pulfcrhouten legt

men steenen, piilfersteciien geheeten, zoodanig dat zij

eenen cinter uilmaken^dien men bedekt met planken en dan

met Zand : en boven dit zand metselt men eindelijk liet

gewelf. Als het gewelf voltrokken en gedroogd is, dan Inst

men de pulfering waar het op gemetseld was.

PULFERGAT, 0., mv. -gaten. Zoo lieet ieder gat of

opening in den muur, waar het onderdeel van een pulfer-

hout in rust.

PULFERHOUT, o., nn . -houtcii. Ieder van de

stukken hout of korte kepers die met het ondoreinde m de

pulfergaten steunen, en met het boveneinile op het veuist-

hout rusten. — Zie pulferen.

PULFERING(E, v. Het pulferen.

— Het pulferwcrk, de pulfer.

PULFERSTEEN, m., mv. -steenen. De pulfei-

stecnen liggcn op de pulferhouten derwijze gcschikt dat zij

een cinter of boog-rond uitmaken. — Zie pulferen.

PULKEN, pulkte, heb gepulkt, o. w. Pluisteren,

peuteren, met den vinger of met een mesje, enz. aan lets

roeren en poeren om het bij kleene stukjes af te scheiden.

Aan de roof van ecne wonde pulken. Hij is alweer bezig

met pulken. Aan het brood pulken om er stukjes van Ic

peuzelen. In de neus pidken.

— Een sulferpriem of zoo iets tusschen de vingers

kraken en in stukjes breken . Wat zit gij daar nog eens te

pulken? Hij is alweer bezig met pulken. Al pulkende

mijmereu.

— Frequent. Pulkcren.

— Men zegt 00k Pilkcn, maar niet Polkcn. Ous pulkiii

en pulkcren is ook gekend in Brab. (Alg. VI. Idiot. J —
Ed. De Dene, sprek. van de gramschap, gebruikt pulkeren

in eenen anderen zin :

Cabbelen, vlouckcn, pulckeren, zweeren.

—PULKEN, '/. Af-, Los-, Uit-.

PULKEREN, pulkerde, heb gepulkcrd, o. w. Het-

zellde als I'ulken.

PULLE, V. Spotnaam van iemand die kort en dtk is.

Dikwijls wordt dit woord, even al bulte, krikke, spai-ke,

enz. in de plaats van den doopnaamgesteld, met den fami-

lienaam er achter, b. v. PuUe Verbeke, Pulle Pieters, PuUe

Verkamer, enz.

—PULLE, z. Azijl-; vgl. — Piun.LE.

PULLEBLAZER, m. Spotnaam van iemand met

dikke opgeblazen wangen, fr. un joufflii.

PULLEKINE, bij Yperman, zie PULM.

PULLEMMUTSE, PULMMUTS, v. Peluw-

muts, slaapnnits van katoen rf sayette gebrcid voor mannen.

Hij trok zijne pulmmuts tot over de ooren. Blauwe of witte

pulmmutsen, met eene fluize of struivel aan den top. Vroe^

ger droeg men veel de pidmmutsen ook gedurende den dag

:

nu zijn zij hijkans uitsluitelijk slaapmutsen geworden.

PULLINCK, bjj Versteganus, zie hoofdpulm.

PULM(E, m. , mw pKlmen en pulnis, vklw. pulmiefn.

Hetzelfde .als Puwel, peul, hulze van koolzaad of raaploof.

Een beddezak met koolzaadpulms gevuld. Zie peule.

— Ook hetzelfde als Peuluw, peluw, bij Kil. Pulwo,

Poluwe, d. i. hoofdkusscn. hoofdeinde, eng. bolster, Ir.

traversin, chevet . Zie hoofdpulm en verpulmen.

— Ook voetkussen of zoo iets (b. v. samengevouwen

sargie) dat men aan 't voeteinde van een bedde legt om het

leger te verkorten en de voeten te steunen.

— Een stukje lijnwaad ineengeplooid en gevouwen op

wijze van een kussentje, dat gebruikt wordt om, na eene

aderlating, op de wonde vastgebonden te worden met eene

laatschroode, eng. bolster, fr. compresse. Die na.ar den heel-

meester gaat om bloed gelaten te worden, draagt eenen

pulme en eene laatschroo mee. Een pulmken maken. De

pulm schoof af en de ader begon weder te bloeden.

— Ook een koekje van pluk of stoppe om op eene wonde

te leggen, fr. plumasscau, etoupade, giitenu. Een pulm

van merg van papbiezen om wild vleesch in eene. wonde te

doen verteren.

—
J. Yperman zegt ptdletine, pulwekin, pulwerkinc

voor dit ons pulmken. « Doen duwet hi die wonden hute

op ij (d. i. twee) pullekine van stoppen ofte op elcke side

eene bant der boven. alsoe ghebonden met eener scrocden

soe dat die ij pulwekin die wonden daden te gader littren,

alsoe wcl in den bodem al se dev boven. » — « Es de nese

of ghesleghen dwers, soe naytene weder op, ende stect in

de nese gaten eene ganse pipe omme dat ter den adeineii

sonde dore commen ; daerna soe leght in elcke side eenen

puhaekine in, die de nese dwinct; die pidwerkine sel de

nese wel weder vougen te gadere. »

— Bij landb. De piUm van een ploeg. Zie PLOEGPtrr.M

.

— Bij mulders. De pulm in eene molen. Zie winupui \i.

— Bij timmerl., enz. Een hoiiten blok in den miuu,

waar de kop van eenen balk op rust. Een pulm in plaaN

van ueutsteen. De pulm is 't zelfde niet als de Brasem.

— Dit woord kan men, bij analogic, ook gebruiken \'(>ni

fr. coussinet de rail in den ijzereji weg. De schencii ol

reilen van den ijzeren weg rusten op pidms.

— Het woord pulme is hetzelfde als piilwe .holl. />..'•

linv), even als ons meelm, murm, paalnw hetzelfde /.ijn

of mchni\ niurw, zwaluiv, enz. — Zie bij de letter M.

—PULM(E fsensu diverso), z. Balk-, Hoofd-, Ko. 1-

zaad]Hilms, Oor-, Ploef-, Ploeg-, Wind-.
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PULMEN, j*«AW€' (wvl. oo\i pulmdege, zie IMPER-

FEcrl, i^efithnd, b. w. Bij landb. De pulms of peulen van

gedorschen zaad uit den ruwen afscheiden. Men pulmt ge-

doRchen koolzaad, waneer men er de ijdele peulen of

hulzen met eene houten rakel al schuddende van uit- en

afharkt, om er dan de overige vuUigheid van uit te jageii

met de wiodmolen. Gedorschen.tarwe pulmen (wordt bij

analogic gezeid voor : De ijdele aren en 't gebroken stroo

met eene rakel afscheiden van 't graan en 't kaf, om daama

liet kal van 't graan te scheiden met de windmolen). De
laag is afgcdorschon, nu gaat hij pulmen. — Ook zegt men

Uitkammcn.
— (Eene wonde) verbinden met eenen pulm, d. i. een

kussentje van gevouwen lijnwaad, of een koekje van pluk-

sel. Den lancct-prik pulmen na eene aderlating. Die wonde

is te vast, te slak gepulmd. Een gekwetst lid pulmeo.

—
J. Yperman zegt Pulwen en Puhveren . « Esser eeni-

gher rotheid, soo zuveret 3ubt}lic, ende dan pidwet die

wonde n.et sindaele ofte met linwade. » — c 'EuAe ptilwert

die wonde soe datter gheen etter vergaderen mach in de

wonden. »

PULMMUTS(E, V. Zie PUHEMiitrxsE.

PULS, PULST, m. Pols, hetslaan van de slagaders,

fr. pouls. '• Soc ' staet dan wel onsen pulst te beven. » (Z. v.

Male.) De pulst is breed, als hij meerder is dan gewoonlijk,

fr. pouls de'veloppe. De pulst is geslolen, als de slag kleen

en hard is, fr. pouls concentre. De puis is traag of dapper^

volgens dat hij zeldzamer of dikwijlder slaat dan gewoon-

lijk, fr. pouls lent, pouls protnpt.

— In 't bezonder De puis bij 't handgewricht; en van

daar Het handgewricht zelve, fr. poignet. Bind eene schroode

lijnwaad rond de hand, en knoop ze vast op den puis.

• DaermeJe salvet den puis. » (Jehan Yperman.)

PULSE, V. Zie pilse en de afgei. daaronder.

PULSEN, piilste, gepulst, b. w. Den pols voelen.

Zie PUL.- 1 EX.

PVLSKN, pulste,gepulit, h. en o. w. Het water en

de waze met eene pertse oraroeren om den visch te gemak-

kelijker in de net te krijgen, fr. houiller. Het water pulsen.

In eenen gracht pulsen. Achter paling pulsen. Puis aan

dezen kant.

— Kil. Polssen. Kramers Polsen en Plonzen. In som-
mige plaalien hoort men polsen in den zin \a.n polken, d. i.

met de hand uitgraven, Aardappels polsen. De diel heeft

daar lien kilos aardappels uitgepolst.

PULSNET, o., PULSNETTE, v. Zaknet waarin

men den x isch jaagt met den grond om te roeren bij middel
van den pulsslok. — Kil. Pols-sack.

PULSPERTSE, v., PULSSTOK, m. Lange pertse

waarmede men in den grond van een water roert om den
visch in dc p.dsnette te drijven, fr. bouille, bouloir. — Kil.

Pols-stock . Ivramers Plonsstok.

PULST, m. Zie PULS.

PULSTEN, pulstte (wvl. oaV pulstege, zie lmper-

), gepulst, b. w. Polsen, den puis voelen, fr. tdter le

'• 'juelqu'un.

— Fig. lemand uithooren, ondertasten. Pulst hem eens

;:j bereid i.-, zoo eeuen voorstel te aanveerden, hoeveel

geld hij zijne dochter als bruidschat kan of wilt meegeven.

PULSZAK, m. Hetzelfde als Pulsnet, bij Kil. Pols-

sack. De visch, die uit het lisch gepulst wordt, vaart in den

pulsiik die er rond gespannen ligt.— Men zegt ook Pilszak.

PULVER, o., fr. poudre. Zie PULFER, o.

PULWE, bij Kil., zie PULM£.

PULWEKINE, bij Yperman, zie pulme.

PULWEN, PULWEREN, bij Yperman, zie

PULMEN.

* PULWERKINE, bij Yperman. zie pulme.

*PUMPEL, ni. Peukel, puist, bubbel, fr. bube,

bouton. Ik vond dit w. bij R. Versteganus : i Soo hy eenen

dronckaert aenschouwde met eenen grooten rooden neuse

vol blauwe ende tooAepumpelen , seyde dat de ziel van den

wijn die hy ghedroncken liadde, was ghemonteert tot in het

tirmament van sijnen neuse, ende dat de pumpelen de

meteoren waeren die door het exhalasi ghecauseert waren. »

— Het s,^. pimpollo bet. Uilbotting van eenen boom, fr.

rejeton, scion d'arbre.

PUMPERMEEZE, v. Pimpermees.

' PUNCKEL, LK puikel.

PUNTELAAR, m. lemaud die zijn ambacht niet kent,

teuteraar, wroeter, broddelaar. Die werkman is een punte-

laar. Een puntelaar van een schoemaker. — Van Puntelen,

freq. van Pimten

.

PUNTEN, puntte (wvl. od^puntege, zie LMPERFECT),

heb gepunt, o. w. Met puntewerk bezigzijn. Zitten punten

aan drukproeven , aan 't stemmen van een' orgel, enz.

O dien dwaesaerd, o dien klunten!

Had hy liever bl)-ven punten

Aen syn aenbeeld; 't was syn deel.

(Vaelande.)

— Teuteren, tnitselen, veel tijd verliezeu aan kleene

bezonderheden in plaats van het werk dapper door te

zetten. Hij blijft punten aan dat werk. Bezig zijn met

punten.

— Afl. Punter.

PUNT(E)WERK, o. Kleen werk, iijn werk, dat

geduld en nauwkeurigheid vraagt, als b. v. een uurwerk

vermaken, kleene sieraadjes borduren, enz. Ook kieenig-

heden die men verrichten moet om een werk af te maken

en hem zijn laatste fatsocn te geven. Met puntewerk bezig

zijn. Hetgeen ik nog te doen heb, is wat puntewerk, het

bezonderste is geilaan. Het grofste werk is gedaan, er blijft

maar wat puntewerk meer over. Er gaat veel tijd in al dat

puntewerk. Het puntewerk van een nieuw gebouwen huis

bestaat in de versterruiten in te steken, de krikkeljoenen

aan de deureu te doen, de dakpannen te spijzen, de voorlan-

den te leggen, enz. Drukproeven overzien en verbeteren is

puntewerk.

PUNTJE, o. Wordt gebezigd in denzelfden zin als

Puntekiar, wroeter. Hij is zoo een puntje

!

PUNTSOEN, o. Zie pintsoen.

PUNTSTIJL (wvl. -STiiL, zie ij), m. In de bouw-

kuiide. Hetzelfdeals Makelaar, (r. poinjon.

PUP, PUPPE, V. Hetzelfde als elders Pop, speel-

ding, fr. pcupee ; — opgelooid meisje; — rupsenest, fr.

nid de clu-nilUs,
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— AVijije van zingende vogels. De puppe van eene

bloedvinl;, \an eenen meerl, enz. Ik heb daav eene vinke

gevaiij^en, niaar 't is eene pup.

— Een paksken geneeskruiden. Die liwakzalver staat

met puppen op de rnarkt. Die puppe is goed om op eene

(iesch te stei;en. f'uppen vtrkoopen. Naar de apiUheek gaan

om eene pup.

— Eene flesch wijn ofgenevcr, waar eene pup van genees-

kruiden in zit, eene gepinte flescli. Eene puppe van 't lang

leven, fr. elixir de tongue vie. Dagelijks drinkt hij een

glaasje van zijne puppe. Eene puppe zetten (eene Hescli

pinten, d. i. eene flesch genever of bvandewijn met zekcrc

heilzame kiuiden laten trekken).

— Het 4lg. VI. Idiot, schrijft kwalijk dat wij puppe
zeggen voor pi/p : 't is piipe, steenpmtp^ pjtpegale^ enz.

—PUP, —PUPPE, Z.ONDF.RLEG-.

PUPACHTIG, adj. Popachtig. Pupachtig gekleed.

— Te zinneti/k is te pupachtig, zegt men berispender

wijze aan iemand die vies en moeielijb te bevredigen is, die

te lekker is wegens de spijs, le eigenzinnig wegens zijne

kleederen, en?.

PUPPE, v. Zie PUP.

PUPPEFLESCH, v. Gepinte flesch, opgczotte flesch,

ook enkeiijk Puppe geheeten, d, i. eene flesch genevcr of

brandewijn waarop men zekere kruiden steekt als aloes,

nibarbe, ofandcre zacht-doorzettende en zuiverende avtsenij.

PUPPEt-EN, puppetde,/iebgepuppitd,o. w. .Stamc-

len, hakkelen, de woorden moeielijk uitsprekcn, vooral de
grepen die met eene hpletter {l>,p, z') beginnen.

— Afl . Puppelaar (stamelaar).

— Niet te verwarren met Popelen,

PUPPEN, piipte, heb gepupt, o. w. Stamercn. Zie

PUI'FELEN.

PUPPING, m. .Soort van appel, andersook Pippehng
genaamd, fr. pipin.

PUPSCHAAR, v. Soort van schaar op eene pertse,

waarmede men, in de lente, de puppen of nipsennesten uit

de boomen wegknipt, en aldus het venijn in zijn eieren

vernielt.

PUREN, piiurde, gepuurd, h. w. XJilzuiveren. Zie

PEUREN, 2°.

—PUREN, z. Af-, Uit-.

PURM, ni. Drek van menschen, honden of kaltcn,

tc.oMil.

—PURM, z. Katte-.

PURMEN, purmde, heb geptirmd, o. w. Den bulk
outiasten, zijn gevoeg doen. De kat heeft in het graan

gepuimd.

— Eenen vuilen wind lalcn.

— Welopgcvoed'- Mcden gebruiken dit woord niet, tenzij

misschieii van honden of katten sprek.

PURPELJOEN, o., met de stemrust op yoiv;. Eeue
ziektc die in de wetenschap />!»-/«/•<! heet.'Dc arme moeder
zei dat haar kindje 't purpeljoen had en 't warer. vlooibelen.

PURPERENDIG, .idj. Purperachtig. Zie -Ex\dig.

PURPERJONK, o. Eene ziekte die in de welenschap

purpura lieet. — Zie JONK.

PURPIJN, o. Zie p.\rpijn.

PURPIJNSPIEGEL, m. zie p.vrpijnspiegel.

PURRE, v. Groote moeite, gezwoeg. E-jno purre hebbon

aan ids. 1 1 :j heeft d.aar eene purre aan goliad. Hij zai er

' eene I'liric aan licbben.

'' PURREKEN, bij Kil., zie porre.

PURREMURRE, v. Zie kurreihirre.

PURREN, /,"rff, heb geptird, o. w. Zie porren.

PUT, PIT, m. Kuil, mok, polk, fr. puit.

— Putten oi pitten ih de aarde kla^rn, uit der mate
veel klagen. Zij klaagt pitten in de aarde van haren lastinen

man. Hij klaagt pitten in de a.arde, dat hij daar zoo slavelijk

werken raoet. De menschen kloegen dan puUen in de aarde

omdat de tijden zoo slecht gingen en dat er zoo weini" te

verdienen was.

— Eenen pit in den nacht (d. i. diep in dea nacht) weg-
blijven, met b. v. in de herberg te vertoeven.

— /uist aarde genoeg om den pit te vullcn, juist geld

genoeg om de schuldeu te betalen, juist middels genoeg om
te leven. Daar is bij mijnen gebuur juist aarde genoeg om
den pit te vuUen.

— Putje op den rik (rug), een kinderspel anders ook
Balin den hoed. Putje op den rik spelen.

— Putjc-bak spe'cn, een kinderspel anders Schokken

geheeten. Zie schokken, en ook b.-\k.

— Graf. In den put steken (begraven, fr. enfoiiir). Ilij

gaat allengskens naar den put (hij gaat allengskens dood).

Die kwa le jongen gaat zijne ouders alras naar den put

helppn. Een lijk naar den put dragen. Eenen put makeu.
— Een hoopje volk dat gezamentlijk eenig werk verricht,

als grond giaven, eenen berg afvoeren, eeue vallei vuUen,

enr. ; anders ook ploeg geheeten. De ondernemer van die

vaartgraving werkt met honderd putten. Een put van twin-

tig of derlig vverklieden was daar bezig aan den ijzeren weg.

Die put cet en slaapt in de naaste. herberg. Een put wilde

niet mcer werken, omdat de loon te kleen was. leder put

heeft een opziener, Putbaas of Ploegbaas genaamd.
— In 't Poporingsche gebruiken de homraelboeren dit

woord vo'ir een aardhoop, een ronde aardhoogte waar te

midden eene pertse met hommelranken in slaat. Dus zeggen

zij : Dat hommelliof zal wel een pond te pittc geven (d. i.

zooveel ponden homrael als er aardhoopen met pertsen

zijn). Zie ook puthommel, en de nota er achter.

—PUT, —PIT, z. Aal-, Beer-, Bold-, Boll-, Bouwd-,

Dering-, Geterte-, Herte-, Kerke-, Kiniieputje, Klijt-,

lOieukel", Kwelm-, Lachputje, Maarl-, Marel-, M^erl-,

Merel-, Mcs-, Messing-, Mille-, Moes-, Pocii-, Pog-, Poper,

Root-, Sas-, Spoel-, Steen-, Stook-, Teer-, Terde-, Terte-,

Vau-, Vuii-, Waal-, Wale-, Zamper-, Zavcl-, Zemper-,

Zimpei-, Zop-.

.PUTBAAS, PUTTEBAAS, PITBAAS, PIT-
TEBAAS, ui. Opziener van een put \\erkvolk, anders

ook Pill b.i.is genaamd. Zie aid.

PUTBEITEL (wvl. PUTBEERTEt,, PllBERTEI.J, m.

Bij smids. Eeu smalle platte beitel om putten in 't ijzer

steken, b. v. in de hoefijzers.

PUTGOEZE, PITGOEZE, v. Bij timm. Een beitel

niol hnllen bek om in hout een jiutjc te steken, waar men
met den avegeer een gat wil booren.
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— Ecne .{.'dc:'' Ucct in de Wnnr loiib. i^itds, r. i^onnr

(lidUe beilel).

PUTHOMMEL, PITHOMMEL, m. Zii- oiultr

RF.KKHUMMKl..

— Ill ilit woorUheelt /lu/ den ziii van nanllioop, Iwogtc,

fr. butU\ tertre; on deze beteeUenis liyt (lok in den eigen-

paam van Pitheni, cen dorp bij Tliielt, dat op ecn hoogte

staat. Verders bemeike nien dat di/'k en wd/bij ons in ver-

schillige gewesten gebruikt worden voor gracht, h./ossr,

hoewel zij cigentlijk een berm, cen hfiivel bcduiden.

PUTJEDOLEN, piitjedoolde, hfb gcpii//\Joold,

o. w. Een kindcrspel waarbij men elk naar een putje ot

mok rolt met een marbel; die er eerst in geraken tracliteii

van daar de andere af te houden met hunnen maibcl wcg

te schieten telkens zij het putje naderen. — Ook Molje-

dolen.

PUTJEKNEUKELEN, putjcknaikelde, h<h gr-

piit/dkufiikc/d, o. \v. Een kinderspcl gelijk aan 't Piujc-

diilen, lenzij dat deze die laatst in 't piilje geraakt, ilaii op

/ijne kneukels zooveel stooten met den marbel ninct lijdon

als hij stooten gekregen heeft op zijnen marbel cci hij in

't putje gerocht. — Ook Motjekneiikelen.

PUTJE STEENKNULsjielen, ziel'OGinn.

PUTKELLE, PITTEKELLE, v. Bij geernaarvan-

gcrs. Eene kel of kil liggende tussclien de opperkellc en de

kruikelle, iangs liet strange van de zee. Aan den uitlaat van

de pittekellen, plaatsen de visschers hunne stelnetten.

— Van pit, put, omdat zoo eene kil met groeven door-

sneden is.

PUTMAKER, PITMAKER, m. Grafmaker, fr.

/di.toi'ivo. llij is op die prochie klokUiider en putmaker.

De putmaker helptde lijken in de aarde zinken.

PUTOOR, BUTOOR, m., mot den klenit. op ioor,

schcrpl. 00. Een vogel, ook Moerstier, en in de Wdb. Roer-

domp, fr. butor. De putoor geeft een wanluidend en vrecs-

lijk geschreeuw, en daarom zegt men dat lemaiid ichreeuwt

li/kecn putbor, als hij hard en leelijk rocpt ol zingt.

PUTROOTE, GRACHTROOTE, WAL-
ROOTE, v. Vlas dat in eon %valer|uit, gracht of wal ge-

ront is, in tegenoverstelling van Leiroote, vlas dat in de

Leie geroot is. De putroote heelt nooit zoo schoon kleur

gelijk de Leiroote.

PUTSTEKER, PITSTEKER, m. Bij goudsnii.ls.

Soorl van dnjfijzcr, ook I'ooiitstoker geheeten.

PUTTEBAAS, PITTE-, m. Zie putbaas.

PUTTEKELLE. , /,le PUTKELLE.

PUTTEN («vl. ook pitten), piitte, heb gepm, b. w.
In de aarde verbergen, bedelveii, in eenen put stckcn, fr.

cnfoiiir. De aardappels, de wortels, de rapen puttcn (de-

zelve verbergen in putten die men in den grond graaft).

Een lijk pulten. De koeien, die van de pest stcrven, worden
geput opdat er niemand van ete.

PUTTEPALEN, pnltepaalde, gepjittepaald, b. w.
Uilpalen, met gracliten of aiiderszins afpalen, fr. d.'limitfr.

Ik heb een stuksken land in die crve liggen, maar 't is niet

gepultepaald, en vandaar vrecs ik moeilijkheden te ont-

moeten

.

— All. Pultepaling, fr. delimitation.

PUTTEREN, piittcrdc, hfb gepulterd, o. w. Het-
zelfdc als Penteren. Met den vinger in de neus putteren.

— Stottcron, hakkelen, stameren, fr. begayer. Hij put-

tert zoo dat men hem schier niet vcrstaan kan. — Vandaar
Putteraar, Puttering, Geputter.

PUTZE, V. iVaiden dikbuikte kruik, die zoo wijd is als

hoog, met eene enge opening en twee handvatsels. Er zijn

groote en kleene putzen. In die putze zijn er vier stoopen
melk

. Eene putze die maar eenen stoop iuhoudt. Mel eene
putze water halen uit de beek.

— Zoo dik als ccne putze, zegt men van Een bommel-
kcn, eon dik vet kin<l.

— Dit woord, dat men te Brugge bezigt, \Xvn\i\. puzze in

de uilspraak, httgeen naar ons dialekt toelaat van/z^jfsf,

purze oiputze te schrijven. Ik verkies den laatsten vorni,

omdat Kil. putse heeft voor iitula nautica, en omdat 't eng.
ptteher ook eene kruik beteekent.

PUUR (wvl. PEUR, zie uj, adj. en adv. Zuiver, zondcr
mengeling. Hij eet zijne aardappels puur (d. i. zonder iets

er bij, saus iioch brood noch vleesch). Eene medicijn, hoe
bitter ook, puur innemen (d. i. zonder ze in eenigen drank,
enz. te mengen).

— Gansch en geheel. Al de vruchten waren puur op-

geeten van 'I ougrui. Dat is er puur om gedaan.

PUURBERD, o. Zie peureerd.

PUURBIER, o. Zio peurbier.

PUWEL, m. Hulze van koolzaad of ra.aploof, palii?,

peiile. Uitgedorschen puwels. Koolzaadpuwels. Do puwels
\crbranden op den akker, opdat er de asschen van tot most
dicne. Eeu beddezak met puwels vuUen. Op puwels
slapen.

— Zie METATHESIS.



R
R. Dcze consonant woidt zuiver en effen door uitgc-

sprokcn, zonder karpeltong; doch gemeenlijk smelt hij weg

voor eene s of s, en somwijlen ook voor fs. Zie RS en RTS.

— Dikwijls wordt de r nog onderdrukt voor cenen tand-

letter, b. v.

Fiertel — fietel ; Hurtsteen — liutstcen ; Virtel — vittel

;

Wertel — wettel (woitel); Meerder — mccdor {ooi nied-

der); Voorder — vooder {ooi viVlden; VoorJereu — voo-

deren [ooi vodderen); Zeerder — zeeder {ooi zfidder);

Eerder— eeder ooi odder).

— Men hoort ook Weffel voor Wervel.

— Wegens den merkweerdigen invloed van de letter r

op eenige kliakers die voorgaan, zie E, o en u.

— Wat de inlassching der R aaugaat achter p, f, i en

sommige andere letters, zie ouder KRUTTiiL.

RA-, RE-, RI-, RO-, RU-. Deze en nog andere sylben

zonder klemtoon aan 't begin van echt vlaamsche woordeu

(nict van woorden van vreemden oorsprong, als radijs,

rohijn^ rumoer^ enz.) zijn ofwel versterkende voorvoegsels

die eenvoudig bij 't woord geschoven zijn, b. v. radoiieren

(ra-d(jkkeren), enz., ofwel bestanddeelen van het woord

waaraan zij, door eenen lasch in den grondvorm, eenigszins

lobhangen, b. v. rn'ma«to/(r-am-antsel, d. i. rantsel), enz.;

zie KLADAKIOiN.

RA, in 't ra zijn (?) of in tia zijn (?), zie onder tra.

RAAD, m. Raad sclieren, zieSCHEREN.

— RAAD, z. Voor-.

RAADSLAG, m. Gis, gissing, fr. conjecture. Ik weet

't niet zeker, het is maar een ra.idslag. Het zijn al raad-

slagen.

— Raadsel, sprek. van lets waarva i men den goeilen

nitval nict zeker is. Gaat hij lulckeii in die onderncming ?

Dat is uog een raadslag

.

— Kil. Raed-sl .en, ghe-iaden, coniectnre.

RAADZAMIG, adj. Hetzelfde als Raad^iaam, heil-

z.aam, uuttig, getaden. — Kil. Kacd-saem, racd-samigh.

— Zie-ZAMIG.

RAAI, m. Eene hoogstammigc waterplant, in de Wdb.
Waterkolf geheeten, ^i'^//« L., r. massctle.

RAAIDE, adj. Hetzelfde als Reilde, rank, slank, fr.

grele, fillet. Een raaide jongeling. Een maidc Engelschman.

Een raaide peerd. Raaide opgroeien. Hij is lang, maar wat
raaide

.

— Doch westwaarts bet. het Raal, flink en jcugdig, fr.

svelte, alerte. H.j is nog raaide voor zijn jaren.

— Dit w. bestaat uit den uitgang de{z{e -DE), en 't subst.

raai, ra, dat bij de schrijnwerkers en metsers in Braband
{Alg. VI. Idiot.) hetzelfde is als regel bij de onze. Zie

REILUE en REIE, en vgl. pci ^= peil =^ pegel.

RAAK, RAKE, v. (niet m.) Hark; zie RAKEL. « Het
lag daar eene raie met dc tanden omhooge... hij terdt op
de nM;4'tanden, en de ra&steert springt op en slaat hem
in zijn aanzichte. » (R. d. H.)

— Fig. lemand die neerstig en spaarzaara is om door de

wereld te geraken. Het is een nietweerd van een vent, maar
een rake van een wijveken. Dat vrouw tje is een eeuwige

rake. Zij is de meeste rake van de prochie : zij schart en

klauwiert zonder einde.

— Eene rake, in den zin van iemand die neerstig is en

spaarzaam, is 't opposiet van spriet, d. i. iemand die 't al

verkwist en verstrooit, gelijk een spriet of vork het hooi

.

Vandaar dit volksrijmpje op man en vrouw :

Eene rake en een spriet

Is altijd iet;

Twee sprieten

Zijn twee nieten;

Maar twee raken

Zullen altijd geraken.

— In den zin van Treffing, aanraking, staat het w. be-

kend in de Wdb. Liever de misse hebhen dan de rake,

liever lets missen dan het hebhen. Ik lach met znlk eene

kalandieze, ik heb liever de misse als de rake.

—RAAK, —RAKE, /.. Peem-.

RAAKLING, RAKELING, m. en o., vklw. raak-

lingskefn. Een hoopje samengerakelde of samengeharktc

dingen, b. v. afgemaaid gras, of afgepikt koorn, of done

bladeren, enz . Vergader al die raaklingen in eenen hoop.

Dit rakeling is veel minder dan die andere.

— Dit w., gevormd van 't ww. raken met den uitgang

//»n(7,ie -ling), is niet te verwarren met Rakeling, v., ge-

vormd van rakelen, met den uitgang ing (zie -ING).

RAAKROOIEN, raakrooide,heb geraakrooid,o. w.
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Ritsepceun-en, krakeclen, kijven en vechten, fr. sc- cha-

mailler, bij Kil. Raeck-roeyen, altercari, rixari. Zij

zijn wetrom al aan 't raakrooien. Die joDgens zijn iiooil te

gaar of zij raakrooien . Dat wijf raakrooit (pruUelt en kijft)

geheele dagen

.

— In (lezen zin is het w. van dagelijksch gebmik in

't Brugsche Vrije ; doch meer west- en zuidwaart (Thielt,

Fr.-Vl.), heeft het den zin van :

— Sukkelen, krasselen, eene kranke gezondheid heliben;

— 00k Armoedig leven , even den kost hebben, veel gebrek

lijden. Dat vrouwken raakrooit. Hij heeft geheel zijn leven

geraakrooid. Hij heeft liever te raakrooien dan dood te

gaan

.

— Men zegt 00k Rakerooien. Rakeroeien, met den

klemtoon op ra. Eenigen stellen liem op roni\ en spreken

ra-irooien, of zelfs krakrooitn. — Die gissen dat de slag

.11 Rocrooi» door den prins van Conde op de Spanjaarden

^ wonnen in Mei 1643, dit woord helpen maken heeft,

vergeten dat.Kil. het kendeen verklaarde eene halve eeuw

te voren. Zie onder flikflooif.n.

— KAAKROOIER, RAKEROOIER, ni. lemaud die raakrooit.

Dat zijn twee rakerooiers, zij komen nooit overeen.

— RAAKROorERlj, RAKEROOfERlE, v. Hetgedurig rake-

rooien. Scheidt cr van uit, van al die rakerooierij.

RAAL, adj. Eig. Hetzelfde woord als r.grele, 1 grn-

Lilis, d. i. schraal, dun en lang, ol, zoo wij nu z^gen,

reilde, raaidc, spilde. En zoo verstond het Kil. die rael,

rct'l verklaart door 1. tennis, ^xi'lis, gracilis, gal. grele,

jraile; en zoo verslaat men het nog in 't L. van Aalst en

.1 Antw. waar men re*"/ uitspreekt.

— Thans gebruikt bij ons in den zin van Slank, vlug en

zwierig, levendig frisch, flink en jeugdig, fr. svelte, ahrtc,

frais. Een rale kerel. Een rale jongeling. Gezond en raal

zijn . Gij ziet er raal uit.

— In 't L. van Aalst, in Antw. en in Brab. raal bet.

ranr, zeldzaam. Zoo lets gebeurt maar raal. In Meetjesland

rani bet . roar, vies, vreemd, fr. drole. Een rale kerel.

RAAM, m. Raming, fr. visee; doch bez. Aangelegde

zwier van den arm om met geweld lets te slaan. Zijnen raam

halen (den arm ophefl'en, of ook eene happe of een hamer,

ora met zwier en geweld te slaanj. Men haalt zijnen loop om
te springen, en zijnen raam om te slaan. Hij haalde reeds

zijnen raam om te slaan. Haal een keer uwen raam als gij

durft (d. i. hef eens uwen arm op om mij te slaan, tergende

gezeid voor Wacht u wel van mij te slaan). De houtsplijters,

de boomvelders, de ijzersmeden halen hunnen raam, als zij

met de happe of met den moker werken

.

— Bij holders. Berekende kromme richting die men aiin

de bol geeft om de hinderpalen te vermijden die in de baan

liggen. Met eenen laam bollcn. Gij kunt tot de stake niet,

lenzij met een raamken. — Zie R^viiEN.

RAAM. RAMB, v., zonder mv. Sprouw, witachtige

porren of puistjes op de lippen en de tong, fr. aphtlies. De
stervende mcnschen hebben gemeenlijk de rame. Dat kindje

heeft de rame ; het kan zuigen noch eten van de rame. —
Men zegt ook Aften, Sproe en Vessche.

—RAAM, z. Tuimel-.

RAAN, b. w. Zie R^VDEN.

RAAP, RAPE, v., vklw. raapje (vtv\. rdpke, rapje,

IK. KL.v.\KVERKORT.) De eetbare knol van eene akker-

plant bij ons Loot genaamd, bij Linn, brassica napus

(esculenta), fr. navel. Dunne, lange, dikke rapen. Rapen

stoven en eten. Rapen in een put begraven om zc tegen de

wirilervorst te bewaren. < Seker huys-man siende dat Caro-

lus seer goede smaeck hadde in de raepen die aldaer

groeyden. » (I. De Grieck.)

— Ook de plant zelve, de knol met de groeze er aan.

Die regen zal de rapen wel doen groeien. Een stuk land

met rapen bestaan. — Nogtans in dezen zin zegt men ge-

meenlijk Loof, h. V. De jager liep door 't loof. H°t loof

bloeit. Jeugdig loof. Loof trekken (de knollen uit het land

rukkcn). Loof zaaien, enz.; zie LOOK.

— In Holland gebruikt men Raap ook voor Koolzaad,

1. brassica olcifera, fr. navctte, colza. Wij gebraiken het

woonl nooit in dezen zin : nogtans Raapkoek, fr. tourtcau,

en Raa])olic, fr. hiiile de colza, beslaan in bijkans geheel

Belgsch-VI., nevens Koolzaadkoek en Koolzaadolie die

algemeen in Fr.-Vl. gehoord worden.

— In .iemands rapen zitten. eig. Bezig zijn met ze te

stelen, met er een deel van weg te rooven. Fig. lemand on-

derkruipen, hem van eene winst of voordecl berooven om er

zelve 't genot van te hebben, op eene onrechtveerdige of ten

minste tiouwlooze maniei cor.currentie doen. Diejonge ge-

neesheer zit leelijk in de rapen van den ouden. : Dien man

heeft u lustig in u raepen geseten. ' (F. Vanden Werve.)

« Gy hebt van daeg een ofEcie, raorgen zyde het quyt ;
van

daeg in eere, morgen in schande ; heden veel vrienden die u

komen den proticiat geven, en morgen soo veel vyanden

die in uw rapen sitten. » (Id.)

— In dergelijken zin zegt men ook Rapen stelen, van

iemand die voor zij e beurl in den biechtstoel sluipl, ten

nadeele van de andcien die reek houien. Hij had nog wel

twee uren moeten wachlen van bicchten, hadde gij geen

rapen gcstolen.

—RAAP. —RAPE, z. Beet-, Beete-, Schijt-, 'Stoppel-

raepen-, Strobbtlrapen.

RAAP-BIJ (wvl. RAP-Bt, zie KX.ANKV. en Ij), m.,

klemtoon op bij. Schrapcr, gierigaard, schiokker, inhalig

mensch. Hij is zoo een raap-bij. — Zie veel ander woordcu

op dezelfde wijs gevormd, bij UURF-.VL.

RAAPGROBZE, v. De groeze of 't gebladerte van

rapen, raapg;roen. Een bondel raapgroeze of raapgroezen.

Raapgroeze geven aan 't vee op stal. — Zie GROEZE.

RAAPLINQ, RAPELING, ni. en o., vklw. ra<z/-

lingski(tt. Een appel, peer of ander fruit, dat, vanden

boom afgevallen, opgeraapt wordt; anders ValUng genaamd.

Eene taart bakken van raaplingen. Een paander vol raap-

lingcn. De worm zit in dicn raapling. Dat rapeling is maar

eene note groot. — Zie -ling, en vgl. Raakling.

RAAPSCHARTE, v. Raap-bij, schraper; zie RAPE-

SCHAKTF.

RAAPSELDERIJ iwvl. rapseluerie, -silderie,

zie IJ), V. Soort van selderij, ook Knolselderij geheeten,

(x. celeri a grosse racine, celeri-rave, 1. apium rapacetim

Mill.

RAAPSOEP, RAAPSPIJS (wvl. k.\psoepe, RvVP-

SPIZE, zie Kr.ANKVERK), v., U. potagc aux navets.

— Hi/ hee/t riipsoepe gei'ten, hij is slim on schalk. Ge

moet niet zoeken hem le beJriegen : hij heeft rapsoepe
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gecten. (Deze zegswijze rust op een woordenspel; want rap,

klaukveiUoi ting van Raap, lui-lt juist gelijk het adj. rap
fr. hnbilc

)

BIAAPSTAAL, m. Zie lookst.\-4L.

RAAPSTUK iwvl. RAPEsriK), o. Een stuk land met
rapen bcstaan, an l;-rs ooU Rapier (Kil. rarpicr) gelieeten,

fr. tin chain,') ih uavcts. De jager sclnoot cencn haze in

gindsche rapestuk.

RAAPZAAD (wvl. raiv.aad), n. L<> ifzaad, fr. friainc

df navct. — In Holland bet. dit woord in \lx. irrainc dc

navette, de colza.

RAASPOT, m. Raasbol, fr. hraillard, crmillcur.

Swyght, raespot, om u klaps ic niet-niet-al en geve.

(P. Dcvynck.)

RAASPUIT (wvl. KAASPUUT, zie Ul), m. Na:;ni van

dengroenen puit, anders ook Rekpuit, Wakpuiten Watr-r-

puit genaarad, fr. grcnoiiillc vcrlc, 1. rana esculinta.

— Fig. Raasbol.

—RAATSEL, z. Wulkik-.

RABANK, ni. Zic KI.liBANK.

—RABARBE. z. Pot-.

RABAT, o., met den klemtoon op hat. Eenc schroode

katoen of aodere stol die als sieraad hangt om den hemel

of onder aan de voorsponde van een bed ; of ook over liet

mantelhout van eene scliouw, in welk laatst geval het ook

kaafklccd; frieze en omloop lieet. « Het rabat van tlen

kavebank was af. » (K. Callebert.)

— Een kleene borstlap in twee dcelcn gcsplit^t: deel

makende van de kleedij der geestelijken in Vlaanderen en

elders, en van het ambtsgewaad der reciters en ander getab-

berde heeren, fr. rabat.

RABAUW (wvl. RAiiow, zie AU), ni. Hclzclfdc als

Rabauwt in de Woordenb., d. i. .schelm, deugniet, fr. ri-

band, vatirien. Hij lieeft altijd een rabauw geweesl. « Ante-

christen, hangdieven, schudden, rabauwcn, bouven. » (].

Vandevelde.) « Deze onniUtige rabauwcn hebbcn Jesus

genomen ende geleid in de zale van Cayphas. » (P. Rous-

seau.)

Van die bcnde van rabauwen

'K sal den Rechter gaen waerschauwen.

(Vaclande.)

RABAUW (wvl. RAHow, zie w), o., klemtoon op

baiiw, even als in het voorgaande wonrd. Eene geute lood

die in de rabauwmolen geplet en verlengJ is geweest; anders

nok Rabauwlood.
— R,'VB.\u\VL0OD, o. Zie R.MiAinv, o. Gescliilderde rui-

tenvan eene kerkvenster in rabauwlood zetten.

— RABAUWMOr.EN (wvl. rahowmeulen), m. eu V.

Pletmolen waar eene geute lood door gehaald wordt, om
van daar in de Breedmolen nog meer geplet en verlengi' te

wordcn.

RABAUWTING (wvl. rabowting, zie.vi--), m. Een

zomerappel, die in Braband Rnboetinghc^X, blozendc rood,

platgedrukt op de neuze, rijnsch van smake. De rabauwting

is geen reuetliug noch kurpcndu.

RABBELEN, rabbddc, hcb i;crabbcld, o. w. Zich rep-

pen, haastig lets vcnichten, pogcnd wcrken met handen of

voeten. Met al dat rabbelen, verbroddelt men het werk.

Hetgevallen peerd rabbelde om op te staan. Elk rabbekle

uit zijn bed, als 't huis begon te branden. H i] lag in den

• gracht te rabbelen, en lion er niet uit. Zie de romp.

— b. w. De tong roppcn, al te ras en bij gevolg onver-

sta.inbaar spreken, brabbelen, fr. brcdoni/ler. Wat rabbelt

hij daar? Ik verstond niets van al wat hij daar rabbelde.

1 1.j rabbelt het al dooreen.

Die bidt, niet soo 't behoort,

Maer rabbelt slechts de woorden;

Die wert alsoo verh.oort,

Al oft God niet en hoorderi.

(B. Van Haeftcn.)

— Afl. Rabbelaar, Rabbeling, Gciabbel.

— Men zegt ook Rebbelen, en Robbelen.

—RABBELEN , z . Af-, Op-, Wcg-.

RABBELZAK, ni.

— In den rabbelzak zitten. Wordt gozeid van ieuiand

die altijd ziek is, die ongeraakken heeft, die veel tegenspoed

heeft, enz. Hij zit leelijk in den rabbelzak.

RABBERDOUW (wvl. rabbekdow, zie al). m.

Naam dicn de \inkenieis geven aan eene BogaardvniU die

zingt : rabber-rabberdow-towtje-swic. De mbberdouws zijn

kostbare vinken om hunnen schoonen zang. Zie bogaaKU-

VIXK.

RABOT. ".. Ill t I
• :,tenir>ist o]) bot. Eene keersluiS in

eene beek, zwin of watcrloop, fr. portereau. Een rabol

bestaat uit horizontals b.alken die de eene op de andere

geslotcii liggcn, met de uiteinden in de groeven van de twee

zijmuren. Ilct rabot houdt den stroom tegen, tot dat hij,

zoo hoog geklomnien als het rabot zelf, er over spoelt en

een waterval wordt. Als men den waterstand in eene beek

of in een zwin verhoogen of verleegen wil, schuift men nog

balken op het rabot, ot men licht er van af. De r.ibotten

zijn nog al gemeen in Noord-Vlaanderen.

— Kil. heeft dit woord dat hij verklaart door « si Ase,

cataracta »; en hij voegt er ook de beteekenissen bij van

«, obex, obstacujiim, » en van « teghenheyd, adversitas. »

Zie R.WOTSE.

RABOTSELEN, RABOTSEN, o. w. Ilctzelfde

als R:,V(>tsclon, Kavotse , : zie aid.

RABOTTE, v., fr. ribolc. Op rabotte gaan (op zwier

gaan, naar de kroegen gaan drinken en zuipcnj. Hij is

geheel ilen dag, gcheel de week op rabotte. Eene rabotte

slaan. « G'cn peist toch niet dat ik eene rabotte geslcgcn

Iteb. -.: (*•*)

RABUISCHEN(wvl.RABLSCHEN,zie ty), rabuischtc

(wvl. ook rabtiusch'ege, zie l.MPEREECT), hcb gerabuischt

(fvl. erabiaischt,zvt Ge), o. w., met de stemrust op b>ii. Veel

gedniisch maken, slaan en buischen. Wat heeft men dezen

nacht gerabuischt in die herberg! Woelige kinderen die

loopen en rabuischen.

— Dit w. IS ontsta.an ofwel i", en dit schijnl mij verkies-

lijkst, uit buischen ijict het versterkende voorvoegsel ra- ;

ofwel 2" uil ruischcn, met eenen lasch in den grondvorm

Cr-ab-uischen)\ zie onder FL.VDAKKEN.
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*RADEL. Het Alg. VI. Idiot, zegt dat dit woord te

Bni^'gc f;cliraiUt wordt in den zin van Rijf, Ir. rateaii. —
Ilv heb lict le Briiyge noch elders aooit gelioord; oveial

ze^l men Rake of Rakel.

RADEN of RAAN , riiaifiiir en iieif, ^^eraJi/i of^eraiin

en sreraiui (wvl. radde en rmldegc, gerad, zic KLANKVER-

KORT. en IMPERF^'CT), b. w., fr. dtrviner ; consiiller.

— Achter lets radeii, naar iets radcn. Raad er achlcr

wie dat gestolen heeft. Waar zou die jongeling nu gebk)n-

den zijn ? Ja, raad daar achter (d. i. '1 is mocielijk om
weten, niomaiid zal het achterhalen).

RADOKKEREN, radokkcrde, heb of ben geradok-

kerd, o. \v., met de stemrust op dok. Met een dof en dave-

lend gerucht over iets voorlschokken. Een rijdende wagen

radokkert over de kalsijde. Hij radokkerde van de trappen

(d. i. hij rolde eraf, al botsende van den eenen trap op den

anderen ; ofwel hij kwam er haastig van afgeloopen, met

gruot gerucht). Als de studie gedaan is, komen deschohe-

ren \an de trappen geradokkerd.

— Ook Redokkeren en Rodokkeren.

— Van dokkeren met het versterkende voorvoegsel ra

;

zie RA en DOKKEREN. •

— RADOKKEREN, z. Af-.

RAECK-ROEYEN, bij Kil., zieR.\AKROoiEN.

'RAED-SLAEN, bij Kil., zie k_vadsl.\g.

—RAF, z. Rif-.

RAFEL, m. Zie r.wel.

'RK'?PA^^1H,rafelde, gt'rafeld,\i. w. Zic KAVELEN.

— In den zin van Uitvezelen, fr. s'effilcr, dieii de Woor-

denb. aan rafelcn geven, is dit woord bij ous, niceu ilv, niet

gekend.

RAFFELE, m. HetzeKdc als 't fr. rafale, icmand die

gcruinecrd is, die 't al verloren heeft. Bij de zeevisschcrs

van Oostendeisdit woord de schandelijkste smaadnaam dien

men aan eenen niensch kan geven. Gij zijt een rafl'cle.

RAGAAL, o. Zie kegaal.

RA&ALIG, adj. Zie regalig.

RAKE, v. Zie R.'VAK en rakel.

RAKEL, m. Een werktuig, anders ook Rake en in de

AVoordenboeken Hark, fr. rdteau, geheeten. Een houten

rakel oni b. v. hooi, afgeraaaide klaver, dorre bladeren, enz.

van den grond weg te ravelen, of samen te vergaren. Een

ijzcren rakel, om b . v. de bovenkorst van den grond door

le krabben en cfieu te maken. De tandeu van ecncu rakel.

Een rakel met een langen of korten steel.

— Een rakel en een sprtet is altyd iet ; maiir ture

sprieten zijn hvee nieten, d. i. waneer de vrouw spaarzaani

is, hoewel de man een verkwister, daar blijft nog altijd iets

in dc menagie; maar vaneer zij beide kwistig zijn, daar

blijft niets over.

—RAKEL, z. Lange-.

RAKELEN. rakelde, s;erakeld, b. w. Do oppervlakte

van den grond met eene rakel krabben, harken, fr. rdteter.

De lochteuicr rakelt zijn land eer hij 't bezaait, om het

mulder en efl'en te maken; hij rakelt het uog, na dat hij

gczaaid heeft, om het zaad te begraven. Men rakelt ook de

wegen, de bolletrageu, enz. om ze effen te leggcn en ze te

zuivereu. Hij rakelde een uud niuntstiik uilden grond.

— Met eenen rakel bijeen gaderen. Loovers (dorre

bladeren) rakelen. De arme jongen rakelt assels in den

sperrebosch. Rakel dat verslrooide hooi bijeen.

— Ook Raken.

—RAKELEN, z. Af-, In-, Op-. Open-, Over-, Samen-,

Toe-, Uit-.

RAKELING, m. en o. Zie raaxling.

RAKELING(E, v. De daad van rakelen.

— coUecliel. De samengeharkte afval van hooi, stroo,

gebooten vlas, enz. Bind de rakelinge op. De rakelingc

wordt dikwijls verbrand.

— Trommeling, rossing, fr. rdclee.

— Eene vrouw die rakelt, rakelaarster. Zie -ING.

RAKEN, raakte (wvl. rakte en rnktege, zie ki-\xk-

A'EKKORTING en IMPERFECT), geraakt (fvl. i-ritkt, zie GE),

b. en o. w. Met de raak werken. Zie rakelen.

— Raken, in den zin van aanraken, Ir. toiiclur, heeft

den imperfect raakte (rakte) en het deelw. geraakt

(gerakt). Maar 0. w. in den zin van geraken (fr. venir a,

parvenir). is de imperf. rocht, en het deelw. gerocht; doch

in deze beteek. zeggen wij gemeenlijk ^«ra>f«, ikgerochtfe,

)ub gerocht.

— Dikwijls gebruikt in den zin van Worden. Arm raken.

Rijk raken. Dronken raken. Hij is blind gerocht. Hij raakt

alkngskens een oude man. Het raakt zomer (het wordt

zomer). Het raakt tijd van tc vcrtrekken.

— Gerocht zijn, geraakt zijn, aangedaan zijn, fr. etrepris.

Gerocht zijn op de borst (belenimerd zijn op de borst,

bevangen zijn). Hij is een beetje getocht in den kop (gepakt

in hethoofd, een weinig in 't verstand getroffen, hetzij dan

al een begin van zinneloosheid of van dronkenschap). —
Afen zegt ook absolutelijk gerocht zijn voor dronken zijn.

Hij is ee;i beetje gerocht. Hij was leelijk gerocht.

—RAKEN, z. Af-, Op-, Open-, Over-, Samen-, Uit-.

RAKEROEIEN, o. w. Hctzelfde als Rakcrooien. Zie

RAAKROOIE.V.

RAKEROOIER, m., RAKEROOIERIJ, v. Zie

RA.VKR-.

RAKKELAAR, ni. Brcck-al, onhandig mensch die

alles breekt, fr. lirise-tout.

RAKKELEN, rakkeld<; gerakkeld, b. w. Breken, ver-

stooren, verbrijzelen, fr. briser, detriiire. Die woelige jongen

rakkelt alles wat hem ondcr de handen valt. Het standbceld

viel, en 't was geheel gerakkeld. Glazen eu stoelen, 't lag

.al gerakkeld in de herberg. Gerakkeld alaam. Die arme

lieden hadden, om brandhout te hebben, geheel hun haize-

ken gerakkeld (d. i. bij voorbeeld, den zoldertrap afgeslegen,

eene ingemetselde kas uitgebroken, de lattcn iiit het dak

gerukt, enz.).

*RAKROL, m., met den klemtoon op krol. Helzelfde

als fr. raccroc, lukslag in het spel. Meest gebruikt bij

bolders, als iemand b. v. bolt om heie te leggen, en dat

zijne bol. buiten zijn wil, tot bij de staak loopt en wint. Het

is een rakrol.

*RAKROOIEN, o. w. Zie raakrooien.

RALJE, RALLIE, v. Een watervogel met langen en

scherpen bek en lange pooten, in de Wdb. Riethocn,

fr. rale, geheeten. De raljcn zijn goed om cten.
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—RAM, z. Rim-.

RAMANTSEL, m., met dc-u klemtoon op maiit.

Hetzelfde als Rantsel, rantel, dwaas veihaal, dwaze praat.

Was dat een ramantsel. Wat heeft hij u daar verteld ? Ik kan

't u niet zeggen : 't was een geheele ramantsel. Ecnen

ramaDtsel vertellen. Eenen ramaatsel uiteendoiii. Zie

MARANKEL, M.\R.\NTSEL.

— Zie oiider FLAIiAKKEN.

RAMBORGING, m. Suorl van appel <lie in 't fr.

RenilfOttrgd'ete, en Rembottrg ifhiver heet.

RAME, V. Zie r.\.\m.

RAMEN, raamde, heb gcraamd, <>. w. Mikken,

fr. riser juste four atteindre ; Aochhez. Den arm opheffen

om met krachtigen zwier op iets te slaan, anders gezeid

zi/nen raam lialeti (zie RA.\M). Hij raamde reeds om te

slaan, maar ik sprong ervan weg.

— R,\MEN, raamde, heb geraamd, o. w. Bij holders.

Wander, in eene rechte bolletra, de baan belemmerd is door

boUen die heie liggen, dan moet hij, die tot aan de staak

nog geraken nil, zijne boUe een krinkelcnden loop geven

om de hindernissen te vennijden : eu dit heet men Ramen.

Gij moet ramen. Hij kan goed ramen. Gij kunt er maar

komen met wel te ramen.

RAMEN, raamde, geraumd, b. w. Eene duif of een

andereu vogel de vlcrken met een touwtje samenbinden dat

hij niet wegv-liegen en kan . Eene geraamde duif. Eenen

vogel ramen.

RAMENTEN, ramenttc (wvl. 00k raiiientege, zie

IMI'EKhEi T), heb gerament, o. w., klemt. op men. Met

handen en voelen hevig werken en gedruisch malcen, om
ergens door-, los-, uit- of in te geraken. Het volk wilde

hem den weg afsluiten, maar hij gaf zijn peerd van de

spoor, en ramentte er maar door. Wat rament hij daar op

den zolder (d . i. wat maakt hij daar gedniisch, met het een

en "t ander te versmijten, enz.),

— R.^itENTlNG, v. R.VMENTSEL, o., klemt. op de tweede

gieep. Hetrameuteu.

RAMIERE, V. Houtle^e, een hoop afgehouwen

takken van slaghout, fr. tin tas de ramee. De houthakker

legt de aigekapte takken in ramieren, om er dan later

mutsaards en sluiten van te maken. Er Moont een meerl

in die ramiere.

RAMIJSTEREN fwvl. r.\miisteken , zie ij;,

ramijslcrde, lieb geramijsierd, o. w., klemtoon op mi/'s.

Een verwari rammelend gedniisch maken. Lange ijzeren

baren ramijsteren, als zij, over eenen steenweg gevoerd, tegen

malkaar gedurig aanslaan. De hagelsteenen ramijsteren op

een pannendak of tegen de vensterruiten. Het ramijsteren

van wapens en ketens, fr. ciiqiutis. Een klokkespel ramijs-

stert niet, tenzij het vjilsch en verwarreld dooreen zou ram-

melen . De donder ook ramijstert niet in de wolken, omdat

zijn verwarreld gedruisch geene rammeling is. Het ramijs-

teren van de wielen en de getouwen in eene weefFabrijk.

— Wordt ook in eenen zachteren zin gebezigd, b. v. De
patrijsen ramijsteren als zij te samen opvliegen. Hij kwam
langs den trap geramijsterd (d. i. met ha-ast ea gedruisch af-

geloopen). Wat ramijstert de jongen daar in u\v huis.' Hij

smeet geld te rapekaai, en de jongens ramijsterden er achter

(d. i. liepen oudereen met haast en gedniisch om het te

grijpen). Ramijster zoo aan de stove (aan de kache!) niet,

men kan niet hooren wat er gezeid wordt.

— b. w. Met ramijstering voortslaan. Men ramijsterde

hem uit liet huis. Zie de comp,

— Oirk fvcniij^teren.

—RAMIJSTEREN, z.Af-, Voort-, Weg-.

RAMIJSTERING (wvl. ramusteringe), v. Het

ram jstei'jn. llij had op de kriekelaars van zijnen boomgaard

drie klepmolens gepkiatst, wier ramijstering de musschen

verschuwde.

— Rossing, rammeling, pak slagea. leraand eene ramijs-

tering geven of draaien. Eene ramijstering krijgen.

RAMMELAT(TE, v., klemt. op lat. Hetzelfde als

Raramelas, rammeuas, ramnieratse. — Meest gehoord te

Buiggc.

RAMMELEN, b. en o. w. Zie de Wdb. — Hi/u van

geenen haze gcrammeld, zegt men schcrtseude van eenen

iraagaard. Hij zal nog in lange niet thuis komen : hij is van

geenen haze gerammeld,

—RAMMELEN, z. Tegen-.

RAMMELKUL, m. Tniffel, fr. triiffc.

RAM MERATS(E,v. Eene etlbare knolplant die in de

Woordcnb. Rammenas heet, fr. raifort noir, 1. raphann

RAMMOER, bij Kil., zie K.\ilOER.

RAMOEN, 111., vkhv. ramoenije. Sdort vau kleene

ronile pompoen, die in 't fr. giraiimon (potiron) heet. —
Het hebr. n'mon bet. 1. malum granatum sen punicum.

RAMOER, o. Hetzelfde als Rumoer, gedruisch,

gciaa>, f:. tnpage, vacarme. Veel ramoer maken. •: Eenigh

geliuv 1 oft ramoer. » (B. Surius.; « Er syn vele uytheciusche

woordcu by ons ingekropen, als : asyn, radys, valies, aluyn,

ramoer, kabaas, ens. » (Vaelande.) — Kil. Ramnioer,

Romoer.
— Afl. Ranioeren, o. w.

RAMPiE, V. Ratnp en root, zie ROOI, 3".

RAMPAARD, m.,metdestemrust op de tweede greep.

HetzellJe als "t Ir. rempart, d. i. veste, w.al. De lampaar-

den te Brugge en te Iper zijn beplant met boonien en bieden

hellijiie wandeldreven aan. Een gr.aan- of olieniolen staande

op de rampaarden van den noordkant. « O Brugghe, onse

vesten ende ratnpaerden die vallen alomme in den gronde.

»

(Zeghcr v. M.ale.)

RAMPENEEL, o. Jong konijn, lamprei, fr. lapeieait.

— Bezondcrlijk, Eene jongc voei, die nog geen jongen

gehad heeft, fr. jeiine lapine.

— Het w. schijnt, even als lamprei, verbasterd van 't fr.

lapcrcaK, oul. laperel.

RAMPENEEREN, rampeneerde, gerampenecrd, b.

w. Aan eene ramp helpen, eene ii.iiike slaan, om hals

brengen, sprek. van personen. Als hij gram is zoude hij

iemand rampeueeren. De oorlog rampeueerl vole mannen.

— Zich rampeneercn (wvl. ecns rampeneeren, zie EENS),

zichzelven leed doen, zich verongelukken. Ge zoudi u ram-

peneeren van spijt ;ds ge zulke dingen tegenkomt.
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— (_)ok van zaken, Beschadigen, onbniikbaar maken, ver-

niclen, fr. abi'mer, dctriiire. Gerampeneerde meubels. De
bilorni hecft geheel het dak gernnipepeerd. Die woelige jon-

gen rampeiiecrt al wat hij in liaiiden kiijgt.

RAMULTE, REMULTE, TREMULTE, v.,

kleiiitoon op mnl. Rumoei, gedruiscli, oproer. Die nieuwc

inaatregei verwekte eeti geheele ramultc in de stad. Het

volk miek ^roote ranmltc. Er was groote ramulte in huis

voor eene prulle van niets. Te midden van de ramulte

kwam hij binnen. — Vgl. 1. tiimulhiSy fr. tum-iilte,

RAMUTSELEN, ramutselde, heb gcranmtscUl, 0.

w. Jletzelfde als Schermutselen, fr. escarmoncher ; kijven

en t\\ islen, rilsepeeuwcn en gedruisch m.aken, fr. sf cha-

mailler. In 't voorbijgaan hoorde ze ik ramutselen in de

herberg. Het ramutselen van man en wijf.

— rai[UTSeling(e, v. Het ramutselen, kijvagie en twist.

Er was in 't sterfhuis groote ramutselinge tusschen de erf-

gcnamen.

RAND, m. Bij schoemakers. Eene schroode of riem van

leder, die, met den zoom van het overleer vastgenaaid wordt

aan de binneniool c\\ dan aan de lapzool ; in de Woordenb.

Brandzool ycheeten, fr. tre'pointi-.

— Bij zadelmakers. Soort van opgevulde lederen worst

liggende als aanvulsel in de groef tusschen den balg en de

klippels van een greel.

RANDE, v.,mv. randcn. Bonte, poos, een einde tijd.

Wij liebben eene rande schoon weder gehad. Het weder

is in eene Icwade rande. Eene geheele rande slecht weder.

De hen houdt thans op van leggen, omdat zij muit, maar

zij zal liaast nog eene rande hebben. Eiers van de eerste

rande (van den eersten legtijd), van de tweede rande. De
voeien (Ir. Ics lapines) hebben verscheidene randen (werpen

jongen verscheidene keeren 's jaars).

— Luim, goede of slechte gemoedsgesteltenis. Hij is een

fraaie vent, maar hij heeft dikwijls slechte randen. Gij zult

\erkrijgen hetgeen gij vraagt, als hij in eene goede rande is.

— Kil. heeft het \vw. Randen « iiitennilliie opus.

Randen dicitur gallina cum intcrmittit ponerf ovum ad

nntiin aut alletum diem. » 0ns ramie stait jegens dit

randen, gelijk poos jegens pooicn. — 1'. Devynclc bezigt

rande voor ronde : « Sy sctten hiui in een rande rondom

hem. »

*RANDEN, bij Kil., /ic onder rande.

*RANDEN, RANDTEN, bij Kil., zie k.\ntel.

RANDIJS (wvl. RANDIZE, zie IJ), v., vklw. randy-

zeke(n, met tlen klemtoon op de tweede greep. Helzelfde

of Radijs, fi-. radis, 1. raphanis radicnla. Witte, loode

randijzen.

RANK, adj. Zie kankig.

RANK(E, V. De slanke Stengel van vilscn, boonen,

erwten, hommol, frinzen, dreesem, winde, stcenbreke

fsaxifra^a ianitentosa), enz.

— In 't bez. Een kruid dat bij L. convolvulus sepiitm

heet, fr. liseroii des haies.

— Bij speldewerltsters. Sieraad dat eene ranke verbeeldt

in eene kant. Eene wijngaardranke maken ;
— ook de Uit-

kantvlechten die een bloemsicraad omringen en insluiten;

— ook Kankachtig piunewerk langs den zoom van eeue

kant.

— Xros, fr. grappe. Eene dniiveraiike, fr. une grappe

de raisins. Eene druiveranke eten. Dat ranksken was maar

kleen, geef mij nog eentje.

— Rist, reesem, rij van aaneengeregene dingen. Eene

laiike boonen (rist van rijpe boonen die, nog in de schokke

zijnde, op eenen draad gespit zitten). Eene ranke ajuins.

— Kil. heeft het woord in dezcn zin :« rancke, rije, 1.

ordo, series, fr. rang, » maar hij noemt het verouderd. Wij

bczigen 't nog.

— Fransc/te ranke. Soort van wintcrajipel die zecr lang

bewaart en zelfs maar goed wordt na den winter, tamelijk

groot, glad van \>e\, rood aan den eenen kant en bleek aan

den anderen. De takjes waar deze appcls aan groeien zijn

lang en dun, en van daar misschien de naam van fransclie

ranke, die ook aan den boom zelve gegeven wordt.

— Witle ranke, Roode ranke, zie HOMMELRANK.
— Bij slachters, enz. Het bovenste van den knie eens

k.nlfs, kalverranke. Zie H.ANKE. De arme vrouw vroegeen

beelje van de ranke, iets van de ranke. Hetgeen men de

ranke hcet van een kalf, heet de schenkel van eene koe, en

dc knuist van ecu zvvijn.

RANKE, bij Kil., zie onder ha.n'KE.

—RANK(E, z. Elfs-, Els-, Enkeloog-, Erweet-, Hom-
mel-, lefte-, Mars-, Palings-, R00-, Schee-, Scheer- (?),

Si nt Jans-.

—RANKE (r), z. Kalver-, en hanke.

—RANKEL.z. Ma-.

RANKEN, rankle, gerankt, b. \v. Reesemen, op eene

rij aaneenrijgen. Boonen ranken (boonen die in de schokke

zijn, op eenen draad spitten). Gerankte boonen. Ajuins

ranken . Tabak ranken (de groene bladeren met biezen of

stroohalmen aan elkander rijgen, of op eenen dikken draad

spitten, om ze aldus te droogen te hangen).

RANKIG, RANK, adj. Onrijp smakend, wrang,

rijnsch, zerp, zuur, fr. dprc, acerbe. Eene ranke smaak. Die

wiJD sniaakt rankig. Eene ranke peer. Pie smoortabak is

rankig. Ranke boter.

— Dit w. is niet het fr. ranee, noch het 1. rancidus; maar

het is hetzelfde als wrang, bij Kil. ook wranck, met weg-

lating van de beginletter a', hetgeen niet zeldzaam is in

Fr.-Vl., waar dit w. meest gehoord wordt.

— All. Rankigheid.

RANNEN, bij Kil., zie kanten.

RAN S EL, m. Zie rantel.

RANSELZAK, m. Hetzelfde of Ransel, fr. havre-sac.

De soldaat verborg dat in zijn ranselzak. Met den ranselzak

op den rug.

— Bedelzak, maal, fr. besaee, gihcciere. De schooler

kwam tnuis met zijnen ranselzak vol stukken broods.

RANTEL, RANTSEL, RANSEL, m. Dwaze

praat, dwaze redeneering of verhaal, fr. radotage. Ik versta

niet van geheel zijnen rantel. Eenen rantel vertellen.

Wat nieuws verheugd het hert, ik ben het oude warsch,

Sey VuER-BOL, die den geest wat snel heefl e.n wat dwars.

Die rantel voor verstand, si himp rekent voor goe reden.

(Vaelande.)
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Maek soo wat de kwesels wys,

Daer hecft uwen rantel prys

Voor flit leven ; maer nae desen

'K Vrees waerachtig, en 't sal wesen,

Dat g)' voor dat schoon gespiek

Suit gehouden syn voor gek. (Id.)

— Kil. Randen, randten, delirnre, ineptire, niigari.

RANTEN, rantte, heb gerant, o. w. Henengaan, weg-

spoeden, verlrekken. Rant maar aan (vertrekt maar van

hier, loopt maar henen). Hij is gisteren gerant (vertrokken).

Morgen zal hij ranten.

— Meest gebruikt met gaan. Ga maar ranten (loop maar

henen). Hij is gaan ranten (hij is gaan loopen, hij is weg).

lie ga gaan ranten (ik ga van hier henen). Al zijn geld is

reeds gaan ranten (is verkwist).

— Dit ranten is hetzelfde als rannen, dat Kil. vertaalt

door 1. cumre, fluere, en gelijkstelt met rtmnen, reniien

(loopen, ijlen). Vgl. Branden-biannen, Sch.arten-schairen,

enz.

RANTSEL, m. Rantel.

-RANTSEL.z. M,v.

RAP, adj. Vlug, behendig, schrander, die spoedig lets

begrijpt en doorziet. Rap zijn om lets te leeren, cm lets te

verstaan, om eene gepaste antwoord te geven, om list en

bedrog te plegen of te ontdekken, enz. Ecn rappe geest.

Een rappe advokaal. Een rappe bedrieger. Hij is al veel te

rap om door u bedrogen te worden.

—
• Rap en Rap kan niet pakken^ zegt men van een

schalkaard die vruchtloos tracht een anderen sclialke te

bedriegen.

— Rap! is ook een roepwoord om iemand te doen

spoeden. Rap van hier ! of 'k sla u dood. Rap hier uit

!

RAPE, V. Zie raaP en de comp. aid.

RAPEKAAI, met den klemtoon op ra. Te rapekaai

sinijten, te kras smijten, te grabbeling gooien, ir. jeter a

la gribouillctte. De vastenavoadzotten, die in de straten

loopen, werpcn peperboUen te rapekaai voor de jongens.

RAPELEN, rapelde, gerapelJ, b. w. Hetzelfde als

Rapen, fr. ramasser ; reciieillir.

— Meest Oprapelen, Bijeen rapclen, Tlioope rapelen,

Samenrapelen.

— RAPELEN, z. Op-.

RAPELIJK (wvl. R.VPELIK), en ooU RAPEND, adj.

Besmettelijk, fr. contagieux . Eene rapelijke ziekte, Eene

rapende ziekte. — Ook Betrapelijk.

— Ail. Rapelijkheid.

RAPELING, m. en o. Zie raapling.

RAPELINGfE, v. De daad van Rapelen.

— collectief. Verzameling van opgeraapt fruit. Het is al

luaar wat rapelinge, — Zie -ING.

RAPEN, raapte, geraapi, b. en o. w. Zanten, fr.

glaner. De achtergelatene auvven rapen. Het arm kind

heelt geheel den achternoen geraapt.

— Meest gebruikt in Noord-Vl.

— Schrapen en rapen, zie R.\PESCHARTE.

—RAPEN, z. Op-.

RAPEND, adj., zie rapelijk.

—RAPER, z. Kaan-, Kane-, Mechs-, Mcs-', Mesch-.

RAPESCHARTE, v. Een schraper, gierig, vrekkig

mensch. Hij of z\] is zoo eene rapescharte.

— Dit woord is samengesteld uit rapen en scharten. « De
Ambiaenen pluymen hun al af dat sy hebben konnen

sehiiipcn en rapen », zegt P. Devynck.

RAPIER, m., klemt. op pier. Wordt in Fr.-Vl. ge-

bruikt in geheel dezelfde beteekenis die men elders aan

I.oof gecft, fr. des navets. Rapier zaaien. Rapier heulen.

Rapier trekken. Die rapier staat schoon. Dunne, dikke,

ma'^cre, gulzige rapier. De knollen van A^w rapier heelen
,

rafien. Rapier aen de koeien geven. Hij wilde niet dat de

jagers door zijnen rapier liepen. « Dat niemandt sijn beesten

lacte gaen in ander lieden hommele, rapieren, caerden. »

(Cost, van Ipre.)

— Kil. Raepier. Vgl. fr. raviere. Vgl. ook HOPIER.

- RAPIERKOORN, o. Tarwe of rogge die gezaaid is in

een land waar rapen gestaan hebben.

— R.\PIER.ST.\AI., m. Lootstaal, raap met hare groeze.

Eenen rapierstaal uittrekUen. Eeuige rapierstalen latcn

bloeien en rijpen om zaad te hebben.

— R.\P1ERSTUK, -STIK, o. Loofstuk, eene partij land met

rapier bestaan, ir. ttn champ de navets,

— RAPIERZAAD, o. Loofzaad, zaad van raaploof, fr.

graine de navets. Rapierz.aad koopen, verkoopen.

RAPPAARD, m. Een rap mensch. Hij is zoo een rap-

paard :gij zult hem niet bedriegen.

RAPPEN, rapte, gerapt, b. w. Hetzelfde .als Reppen,

rap bewe^^en.

— Zich rappen [^'\\.eens rappen, zie EENS), zich haasten,

fr. fc depi'chcr. Rap u wat. Ik ga mij moelen rappen, wil

ik dat wcrlc legen den noen afhebben.

RAPPETAPPEN, rappetapte, gerappetapt, b. w.

Ltippen en vermaken, fr. rapie'cer, rapie'ceter ; bez. sprek.

van kicederen die min ofmeer afgedregen zijn. Eene ge-

rappetapte kazak. Ik ga dien hoed nog een beetje doen

rappetappen.

— r.\ppetjVPPer, m., meest vklw. rappetappertje,

rappetapperke(n. Een versleten kleed dat veel gelapt is

geweest. Dat rappetappertje is wel genoeg om door den

regen te gaan. Hij trok er met zijn rappetappertje naar toe.

— Zie -ER.

RAPPIGHEID (wvl. ook r.\ppigi, zie -heid), v.

R.iphcid, rapte.

RAPSOEPE, v. Zie ra.-vpsoepe.

RAPTE, V. Rapheid, snelheid, haast. Met lapte lets

verrichten. Met rapte gaan. Zie dso.\\\s(li'db. Nedl. Taal.)

— /« de rapte, in der ijl, fr . a la hate. In de rapte de

gazette overzicn. Ik ga cr in de rapte eens naar toe. Hij

deed he' in de rapte.

— Met eene rapte, in der ijl. Met eene rapte eene pint

bier drinken. Doe dat eens met eene rapte. Hij ging er met

eene rapte n.aar toe.

— RAS, z. Al-te-ras.

RASCH, adj. Broos, sprooi, zeer breekbaar. De labak-

plant is 's morgends rasch : men mag er niet veel aan roeren,

of hare bladeren kraken af.

— Ook Brasch. Zie aid.

— All. Raschheid.
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RASPEEL. m. Zie respeel.

RASPEINDE, ROSPEINDE iwvl. -exue), o. Bij

sthoemakpr>. De top van 't spinaal, het spitsig einde van

Jen pekdraad waar de borstel aan vast is ora te naaien.

RASPER, m. Risprr, laspe, fr. rape. Brood, suiker,

peper, muscaatnoot, enz. met den rasper niorzelen.

RASSIG, adj. Kwaad, grammoedig, twistziek, eigen-

zinnig en gewelddadig, boosaardig, fr. me'chant, coUre,

inoUnt. Ken rassigevent. Een rassig wijf. Rassigzijti. Een

rassige jongen (die de andere jongens slant en mishandelt,

of die welerspannig en onbeschoft is jegens zijnfe oversten).

Hij is van eene rassige familie. Die bond aan de keten is

eene rassige beest, ga er niet bij.

— Gebniikt in Veume-Ambacht, enz. In vele streken

zcgt men Dul vo' t dit Rassig. Een duUe vent. Een dul

wijf, enz.

— Rap en vlijtig om geld te -o-innen, neerstig en devoc-

rig cm door de wereld te geraken. Een rassig menscij.

Rassig ziJD.

— Afl. Rassigheid.

RASTEEL, ROSTEEL, o. Bij landb., enz. Ruif,

hoize, fr. raUlier. Hooi in 't rasteel werpen tot voedsel van

de pecrden op stal

.

— Het rosteel hangt daar hoog^ of te hoog, zegt men
van eene hofstede, enz. waar liet werkvolk te weinig voed-

sel krijgt en bijkanshonger lijdt.

— lemand door 'I rasteel trekken, hem bedriegen, hem
verhinderen, hem foppen. De vader bckloeg zich dat zijne

ondankbare zonen hem zoo dikwijls door 't rosteel trokken

(met b. v. geld te stelen ofgeldachter te houden). Hij heeft

daar leelijk door 't rosteel getrokken geweest.

— Bij glazemakers. Een ^^erkantte rooster van houten

riggeltjes met een bakje onder aan, waarin het glas, de

hamer, het mastiek, enz. gesteld worden; anders ook Rek
genaamd, fr. panier de vitrier . Men onderscheidt het

Diaagrasteel en het Stoprasteel.

— Vgl. 1. rostrum, rastellus.

—RASTEEL, z. Draag-, Stop-.

RAT, bijw. Geheel en al. Wordt gebruikt in rat af, rat

in tivee^n, rat op, rat iiit. Men zegt in veel gewesten grat.

Zie GR.\T.

RAT, RATTE, v., vklw. ratje.

— Spaansche ratte, Oostindsche ratte, meerzwijntje,

fr. irothott d^Inde,

— Fransche ratte, smaadnaam dien wij gevea aan een

Franschman, bez. aanschouwd als winstbejager en geluk-

zocker.

— Vreemde ratte, vreemde gelukzoeker.

— Van de ratten geneuit (genukt) zi/n, slim en schalk

zijn, met schalkheid te werke gaan. Ge zult hem niet bedrie-

gen, hij is van de ratten geneukt. Hij is van de ratten genikt

en zijn zwagers loopen op "t dak.

— Ponk, spaarpot, fr. ma^ot . lemands ratte stelen. Een
schoon ralje zitlen hebben. Hij hecft geheel de ratte ver-

dronken. Hij zit met geheel de ratte in zijnen zak.

— Er zitten ratten op het hitis, of er loopen ratten op

het dak, zegt men om ieniand te waarschuwen dat hij moet

omzichlig zijn in zijn spreken, hetzij dat er kinderen zijn die

door het gesprek zouden verergerd worden, hetzij dat er

iemand anders is die gecne trouw verdient en 't geheim zou

verraden, enz. Zie onder U\T,

— Eene ratte in den kop hebben, muizenesten in 't hoofd

hebben, fr. avoir des rats dans la tete.

— In Fr.-Vl. is Rat m., mv. rats (zie s). Van eencn

rat. Hoe slechter tijd, hoe meer rats.

—RAT, —RATTE. z. Slaap-, Steenn,tje.

RATE, V. Proportie, evenredige hoeveelheid, een deel

dat gerekend wordt naar advenante van de gehcelheid, fr.

part proportionnellr, le prorata, Kil. in App. rata porlio.

Als iels hondcrd fiank kosi, de rate van het tiende deel zal

tien frank zijn. Xaarrale. volgens rate, fr. en proportion,

all prorata. Volgens rate bcialcn. Hoe veel komtde rate?

De rate uitrekenen. De rale belalen. « Midts ontfanghende

pacht naer rate. • (Deelboek v. Lande v. Vrjen.) « Opleg-

gheudeden pacht naer rate van tijde. > (Id.) c Xaer ra^fe

ende portie van elcx reciproque gocdinghen.9 (Cost. v.

Veume.) « Zoo ziUlen de p.achten ende vruchlen vande

zelve Leenen ghedeelt worden tusschen den proprietaris

ende de aeldijnghers van den overledene, naer raete van

tyde dat er blijfver ofte bl\"veghe zullen gheleefl hebben. »

(Id.)

— Dit Rate komt van 't latijn rata 'pars), d. i. bere-

kend deel. — Kil. heeft ook ghelande in dien zin. Betalen

naer ghelande van den koop.

— RATEDEEL, o. Hetzelfde als Rate.

— RATEGELD, o. Geld dat betaald of ontvangcn wordl

voor een deel in evenredigheid van het geheele, fr. argent

au prorata. Tien frank rategeld.

— RATEKROOls, of -KROOS, m. Som geld voor het

ratedeel van een jaar intrest. De bankier betaalde raij den

kroois van mijn geld voor een jaar, en daarbij nog den

ratekroois van drie weken.

— RATEP.\CHT, ra. Somrae geld voor het ratedeel van

een jaar pacht. Als iemand verhuist eer dat het pachtjaar

uit is, moet hij ratepacht betalen, den ratepacht opieggen.

Als de pacht b. v. aan 400 fr. 's jaars is, de ratepacht van

drie maanden zal 100 fr. zijn

.

RATEL, m. Hetzelfde als Raa;, honingraat, fr. rayon

de miel, \. fa-rlis.

RATEL, m. Reutd, rochel, r. rale. Hij is stervende :

hij heeft reeds den ratel in de keel.

— Een plantnaani, fr. crete-de-coq, 1. rhinanthus crista

gain. Die meersch is vergeven van de ratels. Het zijn

slechte weiden waar veel ratels groeien. Dus geniamd

misschien omdat deze plant, rijp en droog zijnde, veel

reuteling l.aat hooren.

RATELBEK, ra. Snaterbek, babbekiar, fr. babillard.

Zwijg, gij ratelbek. Die ratelbek brengt het al uit.

Hert-knagher, ratel-beck. nenswijsen, knorrepot.

(CI. Dedcrck.)
—RATELEN, z. Uit-.

RATIJZER (wvl. K.\T-izER, zie 1.1), o. Ratteknip, een

ijzeren kuip om ratten te vangen.

RATTE, v. Zie raI' en de comp. aid.

RATTEKASTEEL, o. Eene smalle lange kist of lade,

aan beide uiteinden open, en van binnen verdeeld in tien a

twintig cellcn die met hooi en stroo gevuld zijn, om er de

ratten te laten in nestelen ; ook Nestelaar. Men stelt 't ratte-
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kasteel op den dilte of in de schuur ; en dan, na eenige

weken, als eene dondervlaag de ratten in hun kaslecl

gedrevcn heeft, loopt men <ie twee openiugeu van bet

kasteel tocsluiten, en men vernieli al 't gespuis dat er in zit.

— Fig. EUendig versleten hutteken, armtierig huisje.

RATTEKIP, o. Ratteknip, rattevalle, fr. rattire, tre-

btichet.

RATTEKWAK, n. Slechte walgelijke spijs. Dat is

rechte laitekwak.

RATTESTEERT, m. Soort van schaap met eon

steert waar nooit geeae wol op groeit.

— RATTESTEERTTE, R.\TTESTEERT1G, adj. De gedaante

hebbende van eenen rattesteert, d. i. lang en rond en dunner

afloopende aan 't een einde. Die boom is gavig, maar hij is

wat rattesteertig. Pertsen, wortels of pee'n, enz. zijn ratte-

steertte, als zij veel te lang zijn voor hunne dikte.

RATTEVLEERE, RATTEVLEDER, v. Soort

van vleermuis grooter dan de gewone, fr. vcspertilion

oreillard.

— Dit w. zou moeten vleerrat zijn, d. i. eene rat met

vleeren ; even als men vleermuis zegt; m.aar bij 't volk is 't

RattevleOre.

RATTEWOONST (wvl. -weuxste, en ook -WUN-

STE), V. Hetzelfde als Rattekasteel.

RAUS, bijw. dat enkel gebniikt wordt in deze spreiik :

Maak u raus (vettrek van hier, Ir. va-t-en).

— Dit Raus is 't hd. 'rmis voor heroics (hier uit). —
Zie HERACS.

RAUW, m. Zie duivel.

RAUW, adj. Xiet gekookt, fr. cm. Rauwe spijs. Een
rauwe appel. Rauw garen (dat niet gekookt is). Raiuv vlas,

zie \LAS. Rauw lijnwa.id (dat niet gebleekt is).

— Rauw vleesch, bet. x" ongekookt vleesch, fr. viande

erne; 2" levend vleesch Avaar het vel van af is, b. v. die

wonde is al rauw vleesch ; 3° kippevel, fr. chair de pouU,
in deze zegswijs : ik word er geheel rauw vleesch van,

fr. cela mefait venir la chair de poitle,j'enfrissonne.
— Rnii'w van de knorre, zie KNORitE.

— Vgl. Rauwsch

.

RAUWEZOUTBOEIE. v. Zie zorxBOEiE.

RAUWRIJM, m. Zie RorwRijM.

RAUWSCH, adj. Heesch, schor, fr. rauque, 1. rauciis,

ravits. I£ene rauwsche keel. Eene rauwsche stem. Ik ben

rauwsch van eene verkoudheid.

— Koud en vochtig of mistig. Rauwsch weder. De lucht

is maar rauwsch van dage.

— Koud op de maag en zwaar om verteren. Onrijp fruit

is rauwsch. Rauwsche spijs. Al wat rauw (ongekookt) is,

is daarom niet rauwsch ; tn al wat rauwsch is, is niet rauw.
Die spijs vie] mij rauwsch op de nuchter maag.
— Onaangenaam aan 't hert gelijk rauwsche spijs aan de

maag. Zulk nieuws is rauwsch om hooren. Het verlies van
zijn proces viel hem geheel rauwsch. Het gaat maar geheel

rauwsch zijn voor de familie van te vernemen dat hun
vader .-ildus verongelukt is op den ijzeren weg.
— Ook gebruikt voor Rauwsig.
— RAUWSCHHEID, V. De hoedanigheid van rauwsch te

zijn. Men breekt de rauwschheid van onrijpe appels, met

ze in den pap te koken. De rauwschheid van 't weder ver-

oorzaakt somwijlen rauwschheid in de keel.

RAUWSIG, adj. Schielijk, haaslig, onverwacht, zoo-
danig dat het indruk maakt op het hert. Een ongeweerte
dat rauwsig opkomt. Rauwsig aangerand worden van een
baanstroper. Rauwsig ziek worden. Eene rauwsige dood.
— In eenige streken zegt men ook Rauwsch in dezeii

zin. — Art. Rauwsigheid.

RAUWTE, V. Rauwheid, rauwigheid. — Zie rauw.

RAVAAI, m.. RAVAAIE, v., met den klemtoon op
vaai. Hetzellde als Raveel. Een rav:iai van een jongen (ilie

zijn kleeren verwoest met ze onbezonnen te schcuren en vuii

te maken). Zij is eene rechte ravaaie.

RAVAAIEN, b. w. Zie reeuwe.n, 2°.

RAVALIEVEL, o., klemt. op va. Deugniet van een

\TOuwmensch, fr. line canaille.

RAVEEL, RAVAAI, m., klemtoon op de tweede

greep. lemand die zijne kleederen raveelt. Een raveel van

een jongen. Die zinnelooze is een rechte raveel. L'at is een

raveel!

RAVEELEN, razeelde, geraveeld, b. w. Zijne klee-

deren onteeren, vuil niaken, schenden en scheuren. Hij

raveelt zijne kicedeien imet te vechlen, op de boonien te

kliramea, door doomh.igen te kruipen, enz.). Dat krank-

zinnig \Touwmensch raveelt alles wat zij aanheeft (scheurt

het in stukken met hare handen, enz.).

— Zie REEUWEX, z".

RAVEGAT, o. Een vensterken in de naalde van een

kerktoren, ver boven den klokstocl. Op de kermissen te

lande steekt er een vaantje of een groene mei uit het ravegat

van den toren. Ook Vaangat genoemd.

RAVEL, RAFEL, m. Raveling. Geld te ravel smijten,

h. Jeter de I'a/genl 11 la gribouillette.

RAVELAAR, m. RAVELAARSTER, v. Schiaper,

gierigaard. wrek, ix. grapilleur, avare.

— Ook in een goeden zin van iemand die zeer spaarzaam

is en ceerstig werkt om door de wereld te geraken . Dat

vrouwtje is zoo eene ravelaarster

!

RAVELEN, ravelde, geraveld, b. en o. w. Schrapen,

scharten, bijeen scharten, grabbelen, gem. met het bij-

denkbeeld van drift en spoed. De jongen liep en ravelde wat

dorre bladeren in de boomdreve, om er thuis \~a\xx mee te

maken. De n.iaister ravelde al haar naaiwerk bijeen, en ging

er mee henen. « Hy (Napoleon ) ravelt de verspreide sol-

daten byeen en brengt ze weder te velde. » (***) De kat

ravelde achter de muis. De jongets ravelen achter het geld

dit hun te grabbel gesmeten wordt. Geld te ravelen smijten.

Ravelen (met handen en voeten) om op eenen boom te

klimmen. « De gemeyne krygers onder de winnaers raefel-

den sakken en sweirden en andere dingen, niaer het puyk

der keurlingen geweirdigde sich niet enigen roof t" aanveir-

den. » (Vaelande.)

— Fig. Schrapen, sprek van een wrek. Hij ravelt maar

al wat hij krijgen kan. Hij ravelt het al naar zijnen gorrebak

(zie GORREB.\K).

— Ook in een guustigen zin, Zeer spaarzaam leven en

neerstig werken om door de wereld te geraken en eer aan

zijne zaken te doen. Die huismoeder ravelt zoo om haar

gezin in stand te houden.
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— Men zegt ook Kafelen. Vgl. fr. riiflcr (cmportcr lout

trcs promptemciil).

—RAVELEN,/.. Op-.

RAVELEN, nivt-lde, heb gcraveld, o. w. Brektn en in

sduiini uiteen spntten (van gnlven), fr. defeikr. Dc zee

raveU op eenen bank.

— Vgl. fr. ra/-(sprini;vloe(1), en n,/;,/,- (wnuUnii).

RAVELING, RAFELING(E, v. Hct ravclcn.

RAVIANEPOOTEN, m. mv. Zie ravianetooie.n.

RAVOOI, o., zonder mv. Geraas, gedruisch, lever, fr.

viuiirine, boiican. Ravooi maken. Ravooi houdeii Eeu

ravooi van al de dnivcls maken, fr. un lacarme infernal.

Zwijgt, jongens, ge houdt een ravooi dat men geen woord

spreken kan. — Vgl. Ravot.

RAVOT, o. Woelige bocvcnvergaring, bij Kil. turba

ncbitloniim, conciliabnlum flnfritiosoriim. Dit woord, dat

on/e vroegere schrijvcrs gebniikten, heb ik bij 't volk nog

niet weer gevonden.

Ende die van onpaeys heeft beschot

Heynken I'eck wuentter met zyn ghczcUcn

Kyf kyf ende ramp houder huer ravot

Die van onpaeys heeft besehot

Mjn heere van Grimberghe roerticr de pot

Onnisie comtter de oirloidge stellen

Ende die van onpaeys heeft beschot

Heynken Peck wuentter met zyn ghczellen.

(Ed. De Dene.)

— Wij gebruikeu ravooi in deii zin van gedruisch, Zou

ravot, met de vlaanische lasch [i-m'-ol, zie FLADAKKEN),

hetzelfde niet zijn als rot (ww. rotten, oul. ook rooien, zegt

Weil.)? Rot bet. ook gedruisch : zie ZEEROT.

RAVOTSE, v. Moeielijkheid, zwarighei 1, fr. diffi-

Ltiltc, De ecrste ravolse is voorbij (zegt b. v. een student

die zijn eerste examen gedaan heeft in de rechten of de

medicijn, een reiziger die gelukkiglijk cene eerste gevaarlijke

plaats konit door te trekkeu, enz.). — Kil. Rabot, obex,

obstacitliim ; en Rabots, rcpugnans, fesistens,

RAVOTSELEN, ravotseld-e, heb geravotseld, o. w.

Frequent, van Ravotsen, d. i. in 't gebruik :

— I" Dartelen en stoeien, uit speelzucht loopen en wor-

stelen, ritten, fr. badincr, fohitrcr d'line maniire

bntynnte. De jongens zijn aan 't ravotselen.

— 2° Gedruisch maken, ramenten, U.faire du tinta-

marre, die tapage. Wat ravotselt men daar in de herberg

!

Dc kinders die op den zolder ravotselen.

— 3" Ruw en onbezonnen te werke gaan, en aklus 't een

en 't ander schenden en aan den hals brengen. — In Brabant

hcet dit ravotten, b. v. gij zult haast nw broek vaneen

geravot hebben. (Al^. VI. Idiot,

J

— ravotseling(e, v. Gedruisch, ramulte, r. -.•acarme.

Was dat daar eene ravotsehnge

!

RAVOTSEN, ravotste, heb geravotst, o. w. Hetzelfde

als Ravotselen, anders ook Rabotsen en Rabotselen, en in

de Woordenb. Ravotten, bij Kil. tumultitari.

— Ik gis dat deze woorden, met den vlaamscheu lasch

(zie FLAD.\KKEN) gevormd zijn van rotsen (d. i. rijden, loo-

pen), o{ rotten, (d. i. fr. s'attroiiper). En inderdaad a) hot

Alg, VI. Idiot, zegt dat ravotsen in VI. beteekent liet-

waarts en derwaarts loopen, van koeien, peerden, enz. »

en dat ravotten te Antwerpf.n hetzelfde is als « langs dc

straten roud loopen ». b) Hct Alg. VI. Idiot, zegt nog dat

men in Limb, het bijw. ravits nevens rat-o/i gebruikt voor

« Onbezonnen, al te gauw », b. v. gij doet uw werk veel te

ravits. Nu, ritsen of ritten (met den vlaamschcn lasch

r-av-itten, r-av-itsen) is' al ver hetzelfde als rotsen, ten

minste voorde beteekenis. Zie kitsen.

— RAVOTSF.R, m. Een dic^ met onbezonnen geweld te

werke g.iat en aldus alles schcndt en breckt of in wanorde

brengt. Die ravotser heeft al de meubels bedorven al ze op

den wagen te laden. Een ravotser van eeneu vent. Die

jongen is zoo een ravotser : zijn beste kleed is ook al naar

de stokken.

RAWEEL, m., met de stcmrast op uvel. Ravcel,

reeu\v-al. .Mccst van jongens die al hunne klcedtren schen-

den en i)nbez3nnen vershjten .

RAWEELEN, b. w. llct/,clfdc als Raveelen. Zie ook

REEUWEN 2".

RAZIAAN, m., kleml. opm7«. Dwazc snappei, iemand

die veel spreekl, maar zonder slot of reden, fr. radoteur.

Dat is een raziaan, eh ? Hebt gij nog ooit zoo eenen raziaan

gehoord ? Treed nooit in gesprek met eenen raziaan.

RAZIANEN, rasiaande, heb gcraziaand, o. w. Raas-

kallen, sullen, onnoozelen praat vertellen, fr. radoter. Hij

raziaant. Wat raziiiant hij daar al?

— Morren, preutelen, tegenmorren, zijne misnocgdheiil

door niompeling en knorring te kennen geven. Wat hebt

gij daar te razianen? Doe wat u geboden wordt, zonder

razianen.

RAZIERE, V. Zic KEZtEKE.

REAALr, adj. Zeer edelmoedig en gulhertig. Hij is een

rcalc mcnsch. Reaal zijn ten opzichtc van iemand.

— Prachtig, U.somptueux. Een reaal huis. Reaal gekleed

zijn. Eene reale maaltijd. « Dit gebouw is voorwaer een

reael weick, veisien van schoone quartieren, galdeiyen,

hoven ende fonteynen. » (B. Surius.)

— Real is oud fr., nu royal, koninglijk . — Kil. in App.

Reael, regius, regalis; inagnijicus ; liberalls; sincerus,

ingenuus.

REBBANK, m. Hetzelfde als Rechtbank, aanrecht-

bank, d. i. m de Woordenb. eene soort van keukentafel,

lang en smal, van onderen met kastjes voorzien, waarop

men de spijzen opdoet en gereedma:>kt, fr. drcssoir.

— Verders in 't algem., Eene dresse, spinde, schapmai,

Ir. depcnse, garde-manger, buffet. Een lange smalle reb-

bank. Een lebbank in 't grocn geverwd. Er stond een

kruisbeeld op den rebbank. Brood en boter in den rebbank

plaatseu. — Zie REBBOoru.
— Vierkantte kast met schuifladen, om lijnwaad, klee-

dtren, papieren, tafelservies, enz. in te sluiten, fr. commode.
Eene groote of kleene rebbank. Een rebbank met vier

schuiHaden. Een rebbank met deuren, en eene schuifla van

boven. De sleutels van den rebbank.

— In 't bez. Eene schapraai of ladekast die van den

ouden lyd is, metsnijwerk versierd en fraai bebeeldhouwd,

Ir. bahut. Ken liefhebber van rcbbanken, van oude reb-

banken. Ik kocht eenen rebbank van eene arnie vrouw die

hem gepotlood had gelijk hare stove.
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REBBE, V. Hetzelfde als holl. Rib, fr. cote; zie E. De
kortc rcbben. Zulke spijs houdt of hangt aan de rebben

(geefl kloekte en doet deugd). Ik zal u slaan dat het lang

aan uwe rebben zai hangen (dat gij het lang zult gevoelen)

.

— De rebben van een meloen, (r. les cogues. De rebben

van een planteblad, fr. /« nervures. De rebben va.i zekere

kleedingstoffen, fr. les raies. Eene klecdcrstof met rebbekens.

— De naam van eene plant, anders Hnndsrebbe genaamd.
Er staat veel rebbe in die klaver. Zie hondsribbe.
— Het Alg^. I /. Idiot, zegt dat wij Ribbe gebruiken voor

Eene scheur van eenen doom, eene snee mpt een mes.

Zie RIP.

—REBBE, -RIBBE, z. Honde-, llonds-, Keune-
Lange-.

REBBELEN, r<-bhcld,\ heb gcrcbbeld, o. w. Rabbc-
len, brabbelen, fr. bredouiller, parler d'une maiiiere pre-

cipitc'e ct confuse. Zie R-\BKELEX.

—REBBELEN, z. Af-, Tegen-, Uit-.

REBBOORD, o. Eene plank of bord langs den wand
vastgemaakt in de aime huizen, en waarop men, bij gcbrek

aan schapraai, brood en anderen voorraad stelt. Zet die teste

op het rebboord.

— Dit rebboord is voor Rechtboord, even als rebbank

voor Rechtbank (zie aid.). Vgl. reffeerdig voor recht-

veerdisr. ornbbieze voor grachtbieze, slabbrade voor slack-

brade (Kil.), enz. Zie ASSlMlLATre.

REBDE, adj. Geribd, met ribbekens, fr. rave. Rebde
klcederstof Zie -UE.

—RECHS, z. Ma-. Zie -RECHTs

RECHT, o., fr. droit.

— Hetgeen iemand toekonit, hetgcen liij cischen niag.

Geef iedereen zijn recht. In de verdeeling \an dat erfdeul,

heb ik niijn voile recht niet ontvangen. De kinderen aan

tafel krijgen elk zijn recht van moeder (d. i. zooveel spijs

als iedcr eisclien mag, naar evenredigheid van de gezament-

lijke hoeveelheid der spijs, en van het gelal der kinderen
;

zoodat^dit recht groot of kleen kan zijn).

— Halsrecht, rechting, doodst^af, fr. execution « mart.

Morgen gaat er een recht gebeuren. Er was veol volk oni

het recht van dien moordenaar te zien.

— De H. Commimie, in 't alg., doch bez. al? zij aan de

stcrvenden toebediend worlt, fr. viatiqiu. Iemand zijn

recht geven. Hij heeft zijn recht ontvangen. ZieGERECHT.
Zijiie heilige recliten (de laatste heilige sacramenten) ont-

vangen. Onder de (o/'zijnc) kerkelijke rechten liggcn (bc-

recht z'jn). t Soo cranck dat hy ghinc om zijn kerkelic recht. •

(C. Vrancx.) « Sy wierdt bevangen van een groole cortse

met apparentie ende licteekens van sterven, so dat sy

ontfiiick haer recht van de H. Kercke, ende wieidt gheo-

lijdt. . (Id.)

—RECHT, z. Kaai-, Kcrk-.

RECHT, adj.

— Recht in zi/ne schoe'n gaan^ op zijn goeden naam
passen, zijn gedrag regelen dat er niets op te zeggen valt.

Jongen, ga altijd recht in uw schoe'n. De priesters moeten

tegenwoordig meer dan ooit recht in huni.e schoe'n gaan,

— Zeer kiesch zijn op het punt van eer, zich met verdraag-

zaam loonen als men schertsen of spotten wil. Wacht u icts

te zeggen op het gedrag van iemand die recht in zijn schoe'n

gaat, wilt gij er niet met schande van af komen. Die vent
gaat al recht in zijne schoe'n : er is aan hem niet te rakcn.

— Links slaan om rechts te weten, door indirekte vragen
trachtcn het tijne van lets te weten. Ge slaat links, he! om
rectus te weten, maar 't en kan niet pakken.

—RECHT, 7.. Dr.aad-, Keerse-, Keersje-, Fiji-.

RECHTBANK, m. (niet v.) Zie rebb.\n'K.

RECHTBOORD. o. Zie rebboord.

RECHTDRAAD, bijw. V'olgens de rechte strekking

van den draad in geweven stnffen. Een stuk lijnwaad rechl-

draad doorsnijden, fr. caliper de droit fil. Eene schroode
laken rechtdraad aan eenen band naaien. Gemeenlijk werkt
de kleermaker rechtdraad, somwijien 00k wijnschdraad.

RECHTEGE, RECHTEGELS, RECHTE-
GE N S. bijw., met een halven klenit. op de tweede greep.

Seffens,aanstonds.Hij zal rechtegels gedaan hebben. Wacht
een beetje, ik kom rechtegen

.

— Veel gebruikt in Fr.- VI., waar men ook egen zegt in

plaats van tegen. Zie RECHTTEGEN.

RECHTEN, h. w.

— Zijne eere rechten, verdedigen, herstellen, wreken, Ir.

venger son honneiir. Die man wordt veel beklapt en van
dieverij beschuldigd ; maar hij gaat zijne eere rechten (hij

gaat de lasteraars vooi den rechtbank betrekken).

— Zi/'n beentje rechten. Zie onder BEEN.

RECHTING E, v. Halsrechling, doo Istraf, fr. execu-
tion ! mort. De rcclning van een moordenaar.

RECHTKAFOOR, RECHTKOMFOOR, o Zie

KEKKAIiniR.

RECHTS (uitspr. Rechs, rcks, res, re.-^t, reiscn renks,

vklw. rekslens, resiehs, reiskens, reisekens), l>ijw. van tijd

en van plaats. Juist, precijs, fr. tout juste; nauwelijks, met
nioeite, fr. H peine; aleenlijk, uitsluitelijk, fr. settlement, ex-

clusivement. Hij kwam rechts van pas voor 't convooi. lets

rechts aanraken met het niterste van den vinger. Hi heb
rechts den tijd gehad van met hem een woord te spreken.

Hij was rechts in huis, als 't ongeweerte losbrak. Ik ga u
daar rechts een bewijs van geven. « Dat wil ik rechs met een

exempel claerlick betooghen. » (J. Vande Velde.) « Up t ys

van zekere meersschen, rechts buyten der stede. » (X. Des-

pars.) » Ende rechts voor de kermesse begonstet zo zeere te

vriesene Ihien weken lanck ghedeurende. »(Id.) « Een zeer

vroom man v.nn wapenen, rechts zulck als hemlieden in die

troublen tyt diende ende behoufde. » (Id.) « Hij quam daer

rechts met dat men ter tafele zoude gaen zitlen. > (Id.) « Ic

verhaele rechts de principaelste dolinghen. » (M. Lam-
brecht ) 1 Die medecj'n is meer te prysen die de wortel vande

siecte weert. dan de ghene die voor een tyt de pyne rechts

afueemt. » (Id.) « Leonardus en wilde niet anders ontfan-

ghen dan rechs een deel van de woestyue om daer een cloo-

ster te stichten. . (Id.) . Antekerst sal comen rechs vooi de

lat tste comste des Heeren. » (Id.) « Myn lipkens die heb ick

rechts nat ghemaect » (Ed. De Dene.)

— Maar rechts (uitspr. marecks, mareks, maresch,

marest, mareis, marenks), maar juist, maar nauwelijks,

slechts, aleenlijk. Hij was maar rechts vertrokken, als gij

binuenkwaami. Hij heeft van die medicijn maar rechts ge-

proefd en ze niet genomen. Ik ga maar rechts eens tot de

kerk, en keer aanstonds weder. Het is d.-iar maar rechts
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gebeuril. lU-1 \v:is iiiaar reclus nnc-ii yeslugcii, als liij iceds

gedaan had mot el en. « Ende nu maer rechts ruddi.io ghe-

slegen zyndc. • (X . Despais.) « Up dattel u niet te ianck

vallen en soude, so en sal ick maer rechs zommiijlro van die

iiiincipaelstc pointcn vcrhalen. » (J. Vande Vekle.) « Tien

yeslacliten vielen Roboam af en maekten het tyk van

Israel ; maer rets twee geslachton bleven Roboam t;etro',uv. »

(C. Vanhullebuscb.)

— In plaatsvan r«7;/.r vindt men bij onze schrijvers ook
ht', b. V. « RechI voor zyn doot gViinc hy zyn broeders

liLsoecken. » (M. I-anibrecht.) •< Aetius leerde rcht op

descn tyt datChristus van nict sjeschapen was. » (Id.) « Hy
maecte een cloostcr reeht biiytcn stadt. » (Id.)

—RECHTS, '. Maar-, Jlarechs, Mareks, Marcnks.

RECHTSTAANS, bijw. Al rechlslaande, fr. deboitt,

en se tenant tfeboi't. 1. >.fantlo. Rechlslaans bidden . De
Ma};nificat wordl rechtstaans };ezongen.

— Men zegl ook Al rechtstaans.

— Zie onder deelwoord.

RECHTSTAMDE, RECHTSTAMMIG, adj.

Een rechten stam hebbcnde. Een rechtstanidc boom. Niet

al te rechlstamniiji zijn

.

—RECHTSTEERTEN, afleidiny : Verrechtsteer-

len. Z. aid.

RECHTTEGEN. RECHTEGEN, RECHTTE-
GENS. RECHTEGENS, RECHTEGE, bijw.,

klcmtoon op dc twecde ^reep Hetzelfde als Rechtuit in den

/in van Seffe'is, aanstonds, fr.font de suite^ tmme'diatement.

I.i koni recliltegen, ik zal het rechttegen verrichten, Ik

schrijf hem rechttegen een brief. Die van dat vergift inneemt,

is rechttegen dood.

— Ook Rcchtegels. Zie aid.

— Meest gehoord in Fr.-Vl., waar men egen^ ege zegt

voor legen. Zie EGEN.

RECHTUIT wvl. KECHTUUT, zie ui), bijw. Tcr-

stond, seffens. Hij zal het rechtuit doen. Hij gat mij rechtuit

antwoord oj^ al mijne vragen. ^^^eg het kindjc een weinig,

't zal rechtuit slapen. Die jongen heeft een goede memorie :

hij moet lets maar overlezen, hij weet 't rechtuit van buiten.

Wacht con stondeken, het water zal rechtuit gaan koken,

on ge zult rechtuit kafh drinken. Van zulk een vergift is

11 ion rechtuit dood.

— Ook als adj. gebruikt voor Rechtzinnig, openhertig,

rcclit voor de vuist. Een rechluite mensch. Ge moet al

rechtuiter zijn.

RECHTUITIGHEID(wvl.iui;cHTi:TiGHEiD,onook
RErnTHTiGi, zie -HEiii), v. De hoedanigheid van rcohtuit

te zijn, rechtzinnigheid. Ik heb liever uwe rechtuitigheid die

mij mijne gebreken doet kennen, dan zijne vlcierij die mij

liedriegt. — Zie Rechti'it, adj.

RECHTZWEIR(E, m. Gebroeders of gezustcrs kin-

deron zijn roolit/woirs, fr. cousins germains. Ik ben recht-

zweir met de kinders van mijn ooms en moeien. Zij is mijn

rechtzweir. Hij wil trouwen met zijn rechlzweir. Gerecht-

zweirs kinderen heeten nnderzweirs, fr. issus de germains
(zie anderzweir). Rechtzweirs met andorzweirs heeten

gebroicn rcJitzveirs. Ik ben gebroken rechtzweir met het

kind van mijn rechtzweir. Rechtzweirs met rcchtzweiis zijn

cigen rechtzweirs. « Voor den grave Kaerle, zijnen rcchl-

zxveer. » (N. Despars, I, bl. 298.)

— Het twcede dee] zweir is samengetrokken uit zweger

{z't'Og-er), gelijk dweil, rein, enz. uit dwegel, regen, enz.

REDANE, V. Zie rjd.we.

REDE, REE, v. De daad van rijden, fr. course. Eene
lec tloen met een peord. Het peerd heeft gisteren eene lange

ree gedaan. De ree met den wagen is verboden op de stcen-

wegen als het dooit. De ree van de slekkcn is traag. Do rede

van een koctsier. Do koetsier heeft eene rede gehad van

drie frank (d. i. voor dewelke hij drie frank ontvangen
heeft). De koetsier heeft vandage drie reen gehad (driemaal

personen vervoerd naar eene bepaalde plaats).

— In 't bez. Wedloop van een p"eerd dat naar den prijs

dingt, liij Weil, rid geh2etcn. Er zijn reeds twee reen

godaan. Er moet nog eene ree plaats hebben, en 't is de
laatste ree die hetal beslist.

— Het spoor waar lets greden heeft. De ree van den
»agen in de straat is de wngenslag. De reen van den scha-

verdij cr op 't ijs. De muur blinkt van de vette reen der

slekken. De ree van den mol in den akker. De mollen

steken in hoopen oi in reen. De peerdemussel maakt reen

in hot slijk.

— Karveucg, weg waar men rijdt met kar en peerd.

—REDE, z. Kouter-, Uit-.

REDELIJKSKENS, bijw. lets min d.an redelijk of

tamclijk, niot al te best. Hoe staan zijne zaken? Het gaat

maar redeli;l;skens met zijne gezondheid.

REDEN, V. en westwaart m. ; hier of daar ook Redene,
en bij contraclie Reene, altijd v.; mv. overal redens. l" Denk-
vermogen, fr. raison; beweegreden, fr. motif. Zie de
Woordenb.

— Redens verstaan, fr. entendre raison. Dat is een

mensch die redens verstaat. Hij wil geen redens verstaan.

lemand doen redens verstaan.

— Een reden of zieh een rrdcn makcn van iets, zich iets

getroosten, met gelatenheid verdragen, fr. prendre son
parti. Als hij hoorde dat hij niet meer genezen kon,
miek hij er een reden van, Dat ik er mij geen reden van

mieke, ik wierde zinueloos van verdriet, Het is h.ard, maar
men met trachten van allcs eene reden te m.aken. Die
moetler treurt geheele dagen over de dood van haren zoon :

zij kan er zich geen reden van maken, « Jan — zei ze —
wij nioeten daar al ee/ie reden fan maien : is 't nu alzoo,

'tisalzooU (K. Callebert.)

— lets zcggtn voor zi/'n redens, iets zeggen om zekcre

redens die men heeft, zijn gedacht uiten bij iemand die

meer of min anders denkt. Ik had dezen dienstbode willen

houden, maar hij zei voor zijn redens dat hij thuis noodig

w.is. Ik zei hem voor mijn redens dat hij beter op zichzel-

vcn zou geschaft hebben, dan gedurig de gebreken van

andcren te berispen. Ik zeg voor mijn redens dat zulk eene

handelwijs dwaas is, fr. /f dis moi (quant ii moi, pour ma
part) qu'une telle conduite est imense'c. « Van d'arme
menschen en zou hy geenen cent willeu ; hy se^i voor zi/n'

reden : 'k zal de buile tegen de blutse siaen, en de groote

boercn al wal meer doen betalen. » (C, Duvillers.)

« Den baes zej> voor zyn' leden : als ik het hem niet gege-

ven en had, een andcr zou het hem ingeschonken hebben.

»

(Id.)
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— 2' Zeggende woorden, gespiek. verhaal, r. paro/rs,

propos, diicotirs. Helzelfde als redf dat wel in de Wooi-

denb. , maar niet in de volkstaal bestaat. Eeiie reden ver-

tellen, h.faire iin rccit, rnconter quelqiie chose. Hij heeft

daar eene >;eliee!e reene iiiieengedaan waar ik niets van

versta. leniand in de leene vallen. Ainie redens vertellen of

uitgaan (arme praat). Dat zijn slechte redens (dat is erge-

rende klap). Naar slechte redens horken of luisteren.

— Het tribunaal van slediU redens, heet te Brugge de

rcchtbank van simpel politic, omdat er daar uitspraak

gedaan wordt over scheldwoorden, verwijtsels, achterklap,

lastcrtaal, en dergelijke.

— Ik spreek in uwe redens, ot Om in uwe redens te

spreken, zegt men beleefdheidshalve als men iemaiid oudcr-

breekt, ix. pernuttezquf je vans inlerrompe. Maar, om m
u\v redens te spreken, hoe gaat het nu jnet uwen zieken

vader?

— Met iemand redens hebben, woorJen hobben, twist

licbbcn.

— In plaats van redenkunst, redenli/k, redenloos, rcdcii-

Toering, enz. zeggeu wij, lijk in dc Woordenb., redekunst,

redelijk, rcdeloos, redevoering, em. niet omdat wij die

woorden vormen van rede, maar omdat wij de « weglaten

even als in hovekatner, ovejong, itiagcmaker, caz. vour

bovenkamer, ovenjong, wagenmaker, enz. Zie N.

-REDEN, z. Leer-, Lijk-, Lof-, Na-, Skit-, Sluil-,

\'..nr-.

REDENATIE, v. Rc^ciiuering, gesprek. — Zie -ATtE.

REDESSE, v., met den klemtoon op des. Doenswijze

die misliaagt en ^-erveelt, ::ls ongcpaste bcleef Iheid, inallo

jokkernij, beslagniakerij, enz. Ge moetgeen redessen maken.

Hij is goed om redessen uit te steken, of uit te stellen. Zij

is niet gediend met aUe zijne redessen. — Vgl. fr. rudesif.

« OverwilUcheit, foortse ende rudesse. »(N. Dcspars.)

REDOKKEREN, 0. w. Zie kadokkeren.

REDZEN, rcdsde, gercdsd, b. w. Zie RETSEN.

REDZER, m. Zie retser.

REE, v., met zachtl. ee. Zie rede.

REE, REEDE, v., met scherpl. (•<•. Bij wevers.Gedeelte

van eene ketcn dat men in eens reedt, met reepap bestrijkt.

Hij heeft vandage \ier ree'n geweven. De ree droogen met

er gloeiende kolen onder te zetten. Nog eene ree, en het

stuk is afgeweven.

REE, 0., met scherpl. cc. — /« 't ree zyn, gereed /.ijn,

klaar zijn, in ordc zijn. Zijn de rekeuingen in 't ree? Ge

moet trachtcn in 't ree te zijn met uwe speldewerkkant

tegen dat de koopster komt. Alles is in 't ree vooi de ma;d-

tijd : ge moogt aan tafel gaan.

— De Woordenb. hebbeu het adj. ree, reed, voor

i'creed, bereid, ir.pret.

REE, v., mv. ree'n, met scherpl. ee. Kleene vorc of

nreppcl in den akker, fi. raie. Eene ree schieteu of delven.

De gewcnden zijn gescheiden door rcetjes. Ken reetje schie-

icn cim het water af te leiden.

— .yfet iemandgeene ree'n kunncn schieten. Zie onder

VOKE.
_ Vgl. Reie.

REEBANK, ni. Zie rebbank.

REEDBORSTEL (wvl. reeburstel), m. Bij wevers.

Borstel van zwijnsharen, gelijkende aan een groote kleer-

borstel, om de keten te reeden. De wever reedt met twee

reedborstels, waarvan hij met den eenen al onder, en met

den anderen al boven werkt.

REEDEN (wvl. ree'n, zie leeden), reedde, gereed,

b. w. Bereiden, gereed maken, Kil. Reeden, reyden,

pnrarc, prceparare.

— Bij wevers. De keteh met sterksel bestrijken, slichten,

fr. parer la chaine, basser la chaine. De wever is bezig

met ree'n. Men reedt de keten met een lijmigen stijfpap

dien men met borstels er over strijkt.

— Bij huidevetters. Het leder zijne voile en laatste

bewerking geven. Leder van rain dan een jaar kuipe, kan

niet wel gereed zijn. Het leder is gereed als het zijne hebbing

heelt en bekwaam is om in den handel te gaan en gebezigd

te worden. Het leder reeden.

— Bij brouwers. De gerst reeden, haar te kiemen leggen

op den moutvloer. Is de gerst gereed ? — Zie RJJP.

— Bij stoeldraaiers. Een nieuwgemaakte steel zijn laatste

fatsoen geven, met b. v. de uitstekende einden van de biezen

af te knippen, de lene en de sporten te polijsten, enz. — De

stoelen zijn gemaakt, ze moeten nog slechts gereed worden.

— Bij landb. Het koorn reeden, in de maand maart, het

jonge koorn op den akker roUen, slepen of eggen, opdat het

te betcr groeie.

— De vente reeden, de koopwaren, die men ter marlct

wil brengen, een schoon fatsoen geven en aantrekkelijk

maken voor den kooper, fr. parer la marchandise, tiii

faire sa toilette. De landbouwer reedt de vente, als hij zijn

graau of zaad schoon en zuiver en koopziende maakt. De

hovenier reedt de vente, als hij zijne groensels zuiver wascht

en in fatsoenlijke bondcltjes opmaakt.

— letnand reeden, hem ter dege berispen; ook afrossen,

een pak slagen geven. Vgl. Iemand kammen, eene borste-

hng of eene poeieringe geven. De vader heeft zijnen zoon

gereed. Hij moet eens goed gereed worden, fr. faire une

toilette (I giielqu'un,

— Kteeden en reeden (wvl. klee'n en ree'n), kleeding en

opschik bezorgen. De kindereu worden van hunne ouders

gekleed en gereed. Hij meet zichzelven kleeden en reeden

.

Om u te kleeden en te rcen

Verleent u Godt een rijcke schat.

(P. Devynck.)

—REEDEN, z. Af-, Op-.

REEDMES (?), o. Zie reemes.

REEDPAP (wvl. reepap), m. Bij wevers. Soort van

stijfpap om de keten te reeden, anders ook Sterksel gehceten,

fr. empois, chas de tisserand. Reedpap maken.

REEDSCHAAF (?), v. Zie reeschaaf.

REEDSEL, o. De daad van te reeden.

Jcinand een rcedselgeven, iemand afrossen, fr. dontur

line rdclee.

REEF, ra., met scherpl. ee, M^ordt te Bniggc gczeid

voor het meer gebruikte Rip. « Hij snecd, met cencn reef,

de schildcrij in twee'n. » (Rond den Heerd, iv. bl. 144.)

REEF, REVE, v., mv. reven, vklw. reefkefn. Stre:p,

schreef, gtocvetje, striem, fr. raie. Met de pen, met het pot-

luod, met een krijt trekt men reven. Mel een stok reven
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maken in 't zaiid. Papier met revetjes. Kleederstofi'e mcl

rrvcn.

— /iVtt' schieten, schreve schieten, met een stuk yeUl of

aiulcre sch,jf om ter naast naar cciie reef werpen die in dcii

j^roiid getrnkken is.

REEGRACHT, m., vklw. reegrachtje,mtA scherpl. fc.

Kltone gracht tusschen vochtige akkerlanden om het water

af te leidfii . De reegrachten zijii gemeenlijk twee voet diep

cii andcrlialf voel breed. Hoe natter een land is, hoemeer

roegraclUen men er in delft. Drooge akkers hebben geene

rccgiachteii noodig.

REEHAAK (? Recdhaak), m. Bij timnil. Soort van

Ulccne /.wci ''ie men gebruikt om te zien b. v. oft-enc rib

wcl viL-rkantig is.

REEK, m., zondcr mv., met scherpl. ee. Het reikcn of

reeken, eng. reak. Eene breuk krijgen van iets le willen

afnenien dat builen den reek van den arm hangt. «Datis

vol re buyteu deci rcyck van myn verstandt. » (A. Poirters.)

REEK, REKE, v., mv. leken, vklw. reekskefn, met

zachtl. ee. Rij, rote, reeks, fr. rang, range'e, Jile, suite,

<i,'rie. Eene dubbele reke boomeu of huizen. Men poot

tabak, aardappels, koolzaadplanten, enz. in reken. De

scholieren gaan in eene lange reke op wandehng, en zitlen

in reken op de banken. Tusschen twee reken soldaten.

Eene rechte reek, eene kromme reke. <> Al beplant met

moerbesie-boomen in rechte reke. » (P. Devjnck.) Eene

geheele reke, geheele reken vertellen. Hij wist geheele reken

te vertellen van de wondere levenswijze van die nienschen.

Eene geheele reke leugens. Kent geheele reke scheldwoor-

den. « De rivier komt naar de vallei nedergestroomd, door

eene dubbele /-<!•/&<? van bergen. » (Rond den Heerd.)

— Eene reke ring, zie ring.

— Reck hoiiden, achter elkander in eene rij staan ol

gaan, in eene rij aaneenhouden. Deze, die ten ofler gaan in

de Mis, houden reke. Men houdt reke in de statieplaals

van eenen reilweg, om elk op zijne beurt een reiskaartje te

ontvangen

.

— onpers. Het houdt reke, sprek. van personen ofzaken

die elkander zonder afbreken opvolgen. Wat menschen

kwamen er gisteren den geneesheer raadplegen ! het hield

reke van 's morgends lot 's avonds. Het houdt reke van al

de arme lieden die den donderdag aan zijne deur eene al-

moes komen vragen. Wat eene verschrikkelijke dondervlaag

was dat! het hield reke van de bliksemslagen twee uren

lang.

— Reke sclmiven, reek houden, sprekeude van personen

die in eene rei aan den biechtstoel zitten, en gedurig op-

schuiven naarmale een gebiecht is. Hij heeft twee uren

lang moeten reke schuiven, eer het zijne beurt w-as van te

kunnen biechten.

— Reke aan, gedurig voort, zonder verpoozing. Hij

decide reek aan brooden uit. Het donderde reek aan twee

uren lang. De zeebaren rollcn en ruischen reek aan. Hij

sliep reek aan voort, wat gerucht men ook miek achter

str.ite. Hij sprak, hij schreef reek a^n voort. Zij gingen

:
'. aan voorbij. De stroom vloeit reek aan voort naar de

Reke voort, ullij'd reke voort, gedurig voort zonder

\eipoozen. De tijd gaat altijd reke voort. Hij sprak eene

uur lang, altijd reke voort. t; Hij kreesch dat de tranen altijd

reke langs zijne kaken leekten. » (K. Callebert.)

— I'e reke, of enkelijk reke, achter elkander, do een na

den anderen, in eene rij. Terwijl de redenaar sprak, verliet

men te reke de vergaring, ging men te reke weg. De bede-

laars kwamen gedurig reke voort. Koeien die te reke naar

den stal keeren. Al te reke lijk dc meulenaars koeien, en hij

bad maar eene (zegt men sehertsende voor : in eene rij,

fr. ii la file). ¥,x is eene plage op mijne konijnen, zij gaan

reke dood. De moordenaars wierdenophet schavotal terekc

ondioofd. Men arbeidt zes dagcn reke, en den zevensten rust

men. Hij heeft drie dagen (te) reke geweesl zonder eten of

drinken. De gebeden die de prieslor Icest in zijn getijdeboek,

staan nict altijd reke, fr. ne se suivetit p:is tonjours dans le

bre'viaire, ily a des renvois.

— Schrijfrcgel, drukregol, linie, hetzij rijm of proza.

Eene bladzijde van dertig reken. Een gedicht van honderd

reken. Aan de reke, een ander reke, fr. alinta. Begin de

eerste reke met eenhoofdletler. Eene reke overschrikkelen in

het lezen. « In een cort begrljp e[i weynighe reken. » (B.

(thcysen.) « Ik bekenne, voor de weynighe reken die ik in

geseyd werk gelesen heb, veel goeds en schoons ontmoet te

hebben. > (Vaeiande.) « Gij die misschien deze reken, door

eenen Priester geschreven, zult te lezen komen. » (K. Cal-

lebert.)

Ben zin vanden voomoomde tweendertich reken.

(Ed. De Dene, sprek. van verzen.)

Emde en al van myn bedryvcn,

God, myn hope en toeverlaet,

Moge ik nooit een reke schrj-ven

Waer Gy zelf niet in 'n staet.

(G. Gezelle.)

My heugt, 't was u een vloek hetgeen by Vondel staet

;

Maer gy verstond het niet, nog min als deze reken.

( Vaeiande.
j

—REEK, —REKE, z. .Schapers-.

REEKEN, reekte, keb gereekt (viv). rikte, gerekt,zie

KLANKVERK.), o. w. Hetzelfde als Reiken (zie E). Ik lean

zoo ver niet reeken. Met zijn hand aan den zolder reeken.

Zijn verstand, zijne macht reekt zoo ver niet. Naar iets

reeken om' het vast te grijpen.

— b. w. Hij reelcte mij zijne handom mij uit den gracht

le helpen.

— Vastgrijpen, fr. saisir, empoigncr. « Die de greep

reekte en gucktc n'en avernasschen leins dat de clacken

schiverden en spaesden. »(Kort. hs. ir36.)

— leniand reeken, hem vastgiijpen en slagen geven.

—REEKEN, z. Toe-, Uit-.

REEKHOMMEL, m. Bij hommclkweekers. De
hommel wordt geringcmuurd of aaugeaard op twee manie-

reu : ofwel r in reken of rijen zoodanig dat elke reek of rij

een lange barm of heuvel is waar de hommelblokken op

groeicn, en dan heet die hommel reekhommel; ofwel 2° in

afgescheidene hoogten die torcngewijs staan en elk eenen

honimelblok met eene homnielpertse dragen, en dat heet

pithommel. Zie puthommel.

REEKWIJS, REEKWIJSDE (wvl. rekewiisue),

adv. (_)p wijs van eene reek, op eene rij. Zij kwamen reke-

wijs binuen. « Lichaemen reeckewijs ghestelt d'een teghen

d'aEuler. » (P. Devynck.)

REEL, adj. Lang en dun van lijf. Zie RjVAX.
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REEMBS (? Reedmes), o. Bij stroodekkers. Een mes

van omlrent iwaalf duim lang en zes duim breed.

— Bij kuipers. Een trekmes met eene krik of haudhave

aan beide einden. Dit reemss is smal, en tvvaalf a derlien

duim ]ang.

REENE, V. Rede, fr. discours, paroles. Zk REDF.N^E.

REEP, in., met scherpl. e. Bij slotmakers. De reepen

van eeu slot zijn de smalle kralplaatjes die .\:n binnen in de

kas liggen en grijpen in de kerven van den sleuterkani, fr.

boiiterolle de sernire. Een slot met eenen reep en een

bloket.

REEP, REEPE, REPE, v., hier met scherpl. ,;,

daar met zachtl. e. Soort van ijzeren kam om de hippens van

de herds af te scheiden, in de Woordenb. Repel, fr. dregf.

— Als door eerie reepe getrokken zi/n^ zeer mager en

dim zijn Tan lijf. Die jongeling heeft lang ziek geweest

:

hij is als door eene repe getrokken.

REEP, m. Den reep sc/iereii, zie scheren.

—REEP (sensit dherso), z. Binnen-, Klauw-, Kluuw-,

Lei-, O])-, Stecg-, Steen-, *Steg-, Stegel-, Vang-, Vange-.

REEPAP, m. Zie reedpap en sterksel.

REEPEEUWER, m. Zie ZEEPEEinvER.

REEPEN, b. w., met scherpl. ee. Rcpolcp, fr. drrgrr.

Zie repen.

—REEPEN, z. Op-.

REEPKERF, m., met scherpl. ee. De groeven van den

sleutelkam heeten Reepkerven.

REESCHAAF (? Reedschaaf), v. Bij timm. Eene
groote lauge schave om b. v. eene plank recht le steken, fr.

r(/?ard.

REESEM, m., met scherpl. ee. Hetzellde als boll. Rist,

sprek. van dingcn die in eene rij of langen tros samenhan-

gen ; ook Reeze en Ranke. Een reesem ajuin. De algeplukte

tabakbladeren hangen in reesems onder de heuzie te droo-

gcn. Een reesem braambezen op een grasstengel geschoven.

De nipsen zaien in geheele reesems langs de takken der

fniilboomen. « Ziet eens dien reesem uytgeblazen eykens

daer hangen.
» (C. Duvillers.)

— In 't bez. Een rist van 24 ontpluiir.de vogeltjes (vinken,

musschen, enz.) die op een msken gespit zijn en aldus vei-

kocht worden. Eeneu reesem koopen voor zeven stuivers.

— Vgl. 1. racemus (druiventrosj. Of is reesem voor reeg-

setn van Rijgen, gelijk deesem voor deegsem van Dijgen?

REESEMEN, rcesemde, gercesemd, b. w. Hetzelfde

als holl. Risten, in eene rij naneen rijgen of snoeren.

Gereesemde ajuins.Boonen oferwten opeen draad reesenien.

Tabak reesemcn (de afgeplukte bladeren op een snoer rijgen,

of met stroo of biezen aaneen vlcchten, om ze aldus te

droogen te hangen). Appelen hangen gereesemd aan den

boom, als er vele dicht bijeen aan 't zelfde takje slaa-r. De
rupsen zitten gereesemd waneer zij dichl bijeen de takken

bodekken. Koralen reesenien aan eenen draad.

REEUW (wvl. reew), m., zonder mv. Walgachtige

uitwasemingen van een lijk, geur eens dooden lichaams. Bij

sommige stcrvenden wordt men dtn reeuw reeds gewaar

e^n dag ot twee voor de dood. Men gerook den reeuw tot

builen het huis. Er was bij dat lijk noch reeuw noch reuke.

Hij kan geenen reeuw gerieken. De hond kwam op den

reeuw in huis geloopen tot binnen de lijkkamer. Dc kamer

was vol reeuw en keerserook. AVeert het graan weg van

den zolder, de reeuw zou er op vallen. De reeuw is hetzelfde

niet als de stank der yerrotting die op den reeuw volgt.

REEUWAL (wvl. reew-.\l), m. Die 't al opreeuwt,

vermoord-al, rezeer-al, die 't al aan den hals brengt wat hij

heeft, bez. zijne kleederen.

REEUWEN (wvl. REEtrWEN), reeuwde, gereeuwd,

b. w. Reeden en verzor^en, sprek. van een lijk dat men
wascht en kleedt en aflegt. Eenen doode reeuwen. Een lijk

reeuwen. «Te betaelen het rcewaxn, kisten, ende de kiste

metten lijnwaede daer toe dienende. » (Deelbo 'k van<len

Lande vanden Vr)"en.) « De weduwaeren ende weduwen
worden ghehouden het doode lichaem ter aerden te doene

ende begraven, met den ghemeenen goede vanden sterf-

huuse, zoo verre alst aennegaet het reeinxn ende kisten,

de kiste ofte schervat metten lijnwaede daer op dienende, de

processie die ora het lijck compt, de pelder-draghers van

den lijcke... » (Cost. v. Veume.)
— Vroeger bet. het ook De pestzieken verzorgen, als

blijkt uit Kil. die Reeuwen vertaalt door I. cajavera

curare; et curarepeste infcctos.

-- Afl. EEREEUWEX.

—REEUWEN, z. fit

.

REEUWEN (wvl. REEU>VEN), reeuwde, gereeuwd,

b. w. Bcderven, schendon, zwaarlijk beschadigen, gdter,

abinirr. Woelige jongens die hunne kleederen reeuwen.

— Men zegt ook Ravaaien, Raveelen en Raweelen.
'

—REEUWEN, z. Op-.

REEUWER, m. REEUWSTER, REEUWIGE,
v. Dio in tijd van peste dc zieken bezorgt en de lijken

begraaft, fr. sacard. De reeuwcrs waren mecst lieden die

van de jiest genezen waren. « Daer was ghebodeii dat .alie

reeuu-crs ende reewweghen zouden dragen boven up haer

upperste deed, een rood schaepken, een vierendeel lane

zjTide. » (K. V. B.) Als een huisgezin gehcel uitstieif, al het

goed ervan ging over tot den reeuwer; daarom gebeurde

't wel dat b.aatzuchtige reeuwers middelen gebn;ikten ora

eene familie ^eheel te doen uitster^'en. « Dese zeer haestige

ende pestilenliale raaniere van stervene was alsdoen overal

ghenouch gheraeene, deur die groote malitieasheit ende

malversalie van de reciiwcrs ende reeuwighen, die welcke

die steenpitten ende andere waters, ja zelfs de sperwater-

vaten van der kercke, tallen canten infecleerden metten

ghecormmpeerde bloede van de oveiledenen ende ander-

sins . t (N. Despars.)

Van daar komt het dat er eene hatelijke beteekenis aan

dit woord is blijven kleven, en dat men lieden zonder

medelijden met den naani van Reeuwers bestempelt.

— Xogtans gebruikt men dit woord ook nog in "len zin

1° van iemand die gewoon is de lijken van afgestorvencn te

gaan wasschen en kleeden en afleggen ; 2° van iemand die

te lande van huis tot huis in de gebuurte rondgaat om n.-.ar

de bcgr.ivenis te nooden, of, zoo men ook zcgt, te lijke le

been : 3" van iemand die aangesteld is om de lijken uil A-:

huizen naar de kerk te dragen en in de lijkkoets te schuiven,

fr. croquemort; 4" v in iemand die gewoon is met een

zwarten mantel en afhangenden hoed achter eeu lijk te gaan,

anders ook Krijscher en Schreemer genaamd, fr. pleureiir.

Hij is reeuwer in Onze-Lieve-Vrouwkerk.
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REEUWGEUR, m. Zie kf.ei w.

REEUWIGE, V. Zie reeuwkk.

REEUWKAF (wvl. reewkaf), o. Kaf waar ooi

iiK-nsth op oi->tnrvoii is of in lljke gelcgeii heett. Recuwkaf

en i-oeiuistro.i worden verljrand Iniiten huize in een yiacht

of i-cnen hoek van 't liof.

REEUWKEUTEL, m. De liclUe buikontlasting dio

genicinlijk bij dc stcivcnden plaats lieeft in liet zicltogen

;

ooU Pijnekrotjc geheeten. Hel heidensch niest is de eerste

nntlasting van den mcnsch die geboren is, en de leeuwkcu-

tel is dc laatste.

REEUWLAKEN (wvl. reewi.-), o. I?e;llcKaUcn

waar een lijk op gelegen lieeft. DeVeeuwlakens wassclien.

In de verkooping wierden de reeuwlakens bijkans voor niel

verkocht.

REEUWREUKfE, v. Hetzelfde nls Recuw.

REEUWROOF (wvl. reewroof), m. Dicfu- van

oeld of van ander voi-jrwerpen in een sterfhuis. « llaer es

eenc andeve sorte van dicfle met ccnen cyghen naeaic van

dandere verscheen, te wetene, reenrcof, dat glicnieenlicli; in

sterfliuusen ghebuert. » (de Damhoudere.)

— REEUVVROOVF.R (wvl. REEWROOVER), m. IJie iceuw-

roof bcdrijft. « Een rceiiroover wort ghepuniett met eeuwe-

glien banne. » (de Damhoudere.)

REEUWSCH (wvl. reewsch), adj. Bereeuwd, d. i.

lal en tleeuwscli van geur of sniake, sprek. van kleeileren

en spijzen die in den reeuw van een lijk hangen of gestaau

hebben, en daardoor, zoo men beweert, aangestokei wor-

den. Hare kleederen hebben verscheiden weken reeuws h

geroken, van gehangen te hebben in eene kamer waar een

lijk lag. Boter, raelk, tabak en snuif krijgen licht eene

reeiuvsche smaak, en daarom verwijdert men dat alles van

de plaats waar een niensch sterft en in lijke ligt. Mijn tabak

was zoo goed te vorcn, en nu suiaakt liij zoo rccuwscli dat

ik hem niet nicer rooken kan. Zij lei hare snuifdoos in

huis op de tafel, eer zij in de kamer ging bij het lijk, uit

vrecs dat de snuif zou reeuwsch geworden hebben.

— Eenigen gebruiken dit woord \oor Bedwelmd van

den drank ; doch zie reusch.

— REEUW.SCHHEID (wvl. REEWSCHHEID en REEWSCHI,

zie -heid), v. De hoedanigheid van reeuwsch te zijn. De
rceuwschhoid van boter is walgachtig.

REEUWSTOK (wvl. reewsxok), m. Een groone

ontbchor.->tc stok, dien de reeuwers, in eenige streken, in

de hand dragen, als zij van huis tot huis gaan om geburen

en vrienden naar de begraving te nooden van eenen over-

Icdcne.

REEUWSTROO (wvl. reewstrood), o. Het sHoo

waar een hjk op ligt tot dat het gekist wordt. Het reeuw-

stroo wordt verbrand, nadat het lijk begraven is. • Ende
dat (brand) zoude ghecommen hebben van reeiistro te bar-

nenc, huut eeneu sterfhuus?. » (Kr. v. Br.)

— Op zijn reeini'stroo tiggfi, in lijke liggen, over aarde

liggcn, dood zijn en gereed om begraven te wordcn. Met
trof niij dien man, die zoo in de wereld gellorcevd had, daar

op zijn reeuwstroo te zien liggen.

Doodlic bestocrmt, ontvoornit,

Doe up t reitsiroo lach.

(Ed. De Dene.)

— Vcrdcrs in uitgebreideren zin, Ten cinde zijncr fortuin

zijn, op het punt zijn van te cindigen, enz. Die winkelier

ligt op zijn reeuwstroo. Die ambtenaar is in ongena geval-

len, hij ligt op zijn reeuwstroo, Een jaar dat eindigtligt op

zijn reeuwstroo. D» schoolvakans ligfop haar reeuwstroo,

zeggen de studentcn als de dag naakt dat zij wcder naar

't coUegie kecren.

Dag Maet. — Dag Maet. — Wei ! dat Bleck-blaew

V^an uwen kraeg staet kael en gracw

!

7 Ligt op syn rcew-strooy, of het is aen syn olyssel.

(V'aelande.)

REEUWZ^A?EET (wvl. itKE\Vz-), o. Doodzweet, het

klcli'o zweet dat uUbr.ckl in den doodstrijd. Als de dood

nadert, de oogen verglazen, on liit rceuwzweet bevochtigt

het aanzicht.

Als tfet'iis-cct-t sich pijnt dooi tvcl te dauwene.

(A. Biins.)

REEZE. v., met scherpl. (v. Woidt in Fr.-Vl. gebruikl

voor Keesem, holl. rist. Eene reeze ajuins.

REEZE, v., met scherpl. ee. Houten of metalen reil of

bareel met doornen ofspijlen voorzien, waaiop men was-

liclit brandt voor 't beeld van een Heilige, of rond de lijk-

baar van een overledene, enz. Elken zaterdagavond branden

er in dat huis vier keersen op een klecn rcezeken voor het

onze-lieve viouw-beekl. Daar stond derlig pond was op de

reezen rond het hjk in de kerk. Oulings in vele kerken was
het heiligdom afgescheiden van den koor door eene reeze,

fr. tref, candelabre de ciavre en forme de chambranle,

entre le chwiir et le sanctiiaire (zie den Beff'roi van M.
Weale, tom. ill, bl. 296, 298, 299). De merkweerdig.ste

reeze, misschien de eenigstc die ontsuapt is aan de Beeld-

stoimerij, is deze die men ziet in de kerk van S. Victor te

Xanltn. Zij .veid gegoten te Maastricht in 1501. « Eea
trompilie verlooren was van de reese. » (Rekeninghe van

Onser Vr.auwen Callander te Dixmude, 1 575-76.) « Om de

twee reesen te onsouderene, ende alle ter erde nere te leg-

ghene ende w'eghe te draghene alle de groote sticken,

calommen, inghels, ende de groote parcken. » (Ibid. 1578-

79.) « Betaelt meestere Pietere Pourbusse omme t betrecken

van vier pilaren en vier pannekins om op de reese te stellen.

»

(Kcrkrek. 1503.) « Voort de keerssen op de Apostjl/'cvs^

te doen-ber^en ende alzoo thoudene d eerste vesperen. »

(Hs. 1463 )

— Eang stuk hout dat den onderzooin maakt \-an eene

heuzie, 00k Heuziereeze genaamd

.

— Lang stuk hout dat horizontaal op twee slaken

gevestigd is voor eene herberg te laiide, om er een peerd

aan vast te binden, terwijl de ruiter wat rust en peistert,

anders 00k Peeidereeze genocmd.

— Het dekstuk of leuniig van een balkon, van eene

balustrade, van eenen trap, r.: -
,

1'
. uppui, lisie de garde-

fou, main-coiilaiite, rampc il'ap/iii, enz. De reeze van

eenen brugstok.

— Lijst of zoomreil van eon spiegcl, van eene schilderij,

enz., fr. tringle de cadre. De vier reezen v.in een spiegel.

Een paneel met vergulde reezen

.

— Sponning of groefriggel waarin een schuifraam, eene

scluiifdeur, enz. weg en weder kan varen, fr. coulisse. In

oudo huizen l»lande sluiten de vensters met zware binnen-

blindcn die tusschen twoe horizontale reezen langs den

muuv weg en weder sclmiven.
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— De reezen van een viashekken. Een hekken, waar men
vlas in root, is eene soort van allergrootste largachtige kist

bestaande uit zware stukken die aaneengswerkt er den

romp van maken, en bekleed zijn met een schettewerk

van ribben of dikke riggels, reezen geheeten, dubbele reeten

oi en/tele reezen volgens liunne dikte; in den grond, grond-

reezen of onderreezen; aan beulo kanten in de lengte, z^'de-

reezen of kantreezen; aan tleu achterkant, twee f/rA^e'/--

reezen; aan den voorkatit kings waar m^n het v)as in- en

uitdraagt, de voorrecze, leeg genoeg om er over le stappen

;

en dwars door 't midden van 't hekken, de iniUdenreeze,

Verderin '1 algemeen. Zulk eene roedc of latle die in

't fr. iringle heet. De reezen van eene kookslove zijn de

ijzeren roedeu die stveks lungs beide kanten liggen en dienen

Z09 ora den arm op te leunen , als om polteii en panneu te

beletten er af te valleu. Eene boogronde reeze rond den

heerd, om de kinderen te beletten er in te loopen. Bedgor-

dijnen die met ringels op reezen sclniiven. Enz.

Dit woord, in de bovenstaande en dergelijke beteeke-

nissen, is van dagelijkscli gebriiik, bez. tusschen Schelde en

Leie.

REEZE (sensu dherso), z. AdUer-, Enzie-, Grond-,

Kant-, Widdel-, Midden-, Onder-, i-'eerde-, Steeger-,

Voor-, Zij-.

REFFA, RIFFA, RUFFA (of ? I'riff.i, Pruffa) met

den Idemtoon op de eerste greep. Wordt maai geuraikt in

— Oj> riffa, op r:-ffa, op pruffa, op goed geluk, op

riscliier, in Brab. op het geraak, fr. <i lout hasard, a I'aven-

ture. lets op reft'a zeggen om iemand te doen klappen en uit

te hooren. Ik «eet niet of hij thuis is, maar 'k ga hem be-

zoeken op rulTa. Hij schveef op riffa eenen brief naar den

burgemeester van die verregemeente, om inlichtingen wegens

de zaak. Die hisloriesclirijver verdient geeue trouw : hij

zegt te veel op rifia. Ik weel het niet wel, ik ga 't op rufta

doen.

REFFE, V. Zie rufi-e.

REFFEERDIG, adj. Hetzelfdeals Rechtveerdig, Zie

ASsiMiLATiE. — All. Reffeerdigheid.

REFTER, ni. Zie rifter.

REGAAL, RAGAAL, o., met den klenUoon op gaal.

Eig. hetzelfde of eng. realgal, fr. reatgal en realgar, Kil.

re-ral, d. i. rood zwavelarsenik, vergif uit arsenik en sulfer

(fr. arsenic sulfure rouge). — In 't gebruik Vergift in 't alge-

meen, Ix. poison. Graan. koken op regaal om er de vogelen

mcC- te vergeven. Ik ben onpasselijk, als hadde ik regaal

gedronken. Indien mijn gezegde niet waar is, dit glas drank,

dat ik neem, moge regaal worden ! Zoo bitter als regaal.

« Ghelyck re^al oft ander verghef. » (J. David, s. j.) » Die

hem tleven met regaU vercorlede. » (N. Despars.) « Depe-

scherende elc zyne ziecken ofte patlenten metten resale zo

zy best consten. ' (Id.) > Het wercktin 't ghemoel ghelyck

vergulde pillekens en oversuyckert regael. » (A. Pohlers.)

.: D.aer ghij soo vele fenijns ende regaels der sonden gheso-

pen hebt. > (P. Bacherius.)

Eylaes ! haer schoone woorden

Zonder medelyden moorden •

Siel en lichaem als regael.

(P. Gheschier.)

Want gheen regaal noch ghecn venyn

,

En kan soo boos als boosheyt zyn.

(A. Poirters.)

Het hof is eenen schalckea \Tint,

Die met gedeckte schotels dint,

Daer 't svn regael weet in te dr.iegen.

(W).

REGAARDE, v.. met den klemtoon op gaar. Achl.

aaiulaclu. Wordt gehoord m
— Ergens regaarde op nenun, er op letten, fr . y faire

attention,}'prendre garde. Ik weel niet wat hij gezeivl heeft

:

ikhebergeene regaardenpgenr.men. Neem het niet kwalijk:

ik nam er geen regaarde op.

— Van fr. regard.

REGALIG, RAGALIG, adj. X'ergiftig, venijnig. Ed.

De Dene, sprek. van de dnod, gebruikt dit woord nevens

het synoniem puisoenig (vnn fr. poison) :

Xoyndt yemandt voorzach huer toccomst prophetich

;

Zou heeft versletich

Veel menschen ghewcist oyndt puysoenich, regalich,

Wieedzinnich, andaelich.

REGBL, m. J-iniaal, kleene rechte reil om linien te

trekken op papier, enz. — Overal gebmikt. — Op regels

schrijven.

— In 't bez. De derde regel van de orde van Sint Frau-

ciscus, die gemaakt is voor personen die in de wereld leven.

In den Regel zijn. Hij is 00k van den Regel.

— De Regel van mctsers en tinimeriieden is tevens eene

lengteniaat van vier voet. (De Brugsche voet is elfduim ; de

Korlrijksche twaall duim.) — Zie ondtr REIE, 2".

REGELEN, regelde, geregeld, b. w. Langs een

liniaal revcn oflijnen trekken op papier, enz. *r. ligner.

Papier regelen. Geregeld papier, Ir. papier ligne'. — Overal

gebruikt.

REGELET, o., met den klenUoon op let. Regel, liuiaal,

fr. ris^h- pour ligner Ic papier, etc.

— Meest gehooid in Veurue-Ambacht.

REGELVOET, m. Eene lengtemaat, zijnde het vierde

deel v.nn den regel der melsers en timmerlie'u, d. i. elf

duim in 't Binrgsche, twaalf duim in 't Kortrijksehe. « De
heusien eenen reghcl-voet ende eenen duym dick van stroo.

(Cost. v. Cortrycke.)

REGEN, m., zie rein.

— kE(;r-NBOOM, m. Zie rei.nboom.

— REGENVANG, m. Zie REIN" V.VNG.

— REGEN'VRIJ, adj. Zie reinvrij.

— regenweer, v., met zware ee. Zie reinweek.

—REGEN, z. Smacht-, Speers-, Speit-, Slnif-. Zie ook

—REIN.

REGENEN, b. onpers. en o. w.— 't Gaat zwingelvoe-

ten rei;eiien,o( 't gaat vlegeh regenen, zie BOOTHAMEREN.
— Met zal ook wel op zijn dak regenen, zie D.\K.

— Zie REIN EN.

—REGENEN, z. Giet-.

REGENKOUD, adj. Hetzelfde als Waterkond. Zie aid.

REGISTER, m. De registers van een orgel.
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— Eftun regiiti-r trrkken, eene gezondhcid drinken,

cen heildronk instcllen, fr. porter un toast, Wie heelt er

den eerslen register getrokken bij dat banket ? Ge zult daar

moeten een register trekken.

— £eti andfrni register trckkert, op ecn andere manier

le Mcrke gaan, van doenswijs verandereii. « Vrecsendc dat

sy den Pans voor hun hooft souden moeten kennen, ende

rrn andcr register trecken. » (B. Surius.)

REI, o., zonder inv. Rck, fr. fraide grcnouilles. Zie

Fvn EGEREI

.

— Ook gebruikt vnor Reit, zie aid

.

REID. o. Zie REIT.

REIB, V. Waterloop, bij Kil. reye, riire, 1. aquadiie-

tits, ri-,!is, profliiens: e\.fossa pu'/lica. Al de waters die te

Bnigge door de slad loopen heeten Reien : de Spiegelreie,

de Sim Anna-reie, het Pandreitje, enz. De kaaien van eenc

reie. Hij is in de reie gevallen en versmoord . Op de reie

schaverdijnen. Een schip dat in eene reie vaart.

— Wordt bij vergelijkinis ook gezeid van geplascht

water opcien vloer, enz. Ec.ie gehccle rei-- sturteu in den

vloer. De gang van 't hiiis was gelijk eene reie, was eene

gehccle leie.

— Vgl. Rcc.

REIE, V. Riggel die men dwars legt om eene dcur of

venstcr te sperren, fr. barre.

— Wordt gehoord laiigs de Schelde. Het Alg. Vi. Idiot.

/egt dat ri/\ rei, v., in Brabant, «de eiken lat of maat is

waarvan zlch dc metsers, sclirijnwerkers en timmerliedcn

bedienen, » en dat r^balk, ri/boom • de boom of balk is die

dwars over de siratcn gcschovcn is oni ilen ilnorgang te

beletten, » andcrs. gezeid sperboom. « De rei/e • van .ichrijn-

werkers om lets recht te werken. (P. Gheschier, bl. 442.)

Kanon , wat s\-t g)' voor een kraem ?

Gy syt de ^v^, een stuk allaem

Van konstwerk b}' de Grieken

.

Gy ry, die men hier regel beet.

(Vaelande.)

REIEN, reide, gereid, b. w. Hctzelfde of Reiten (zie

aid.) Eencn gracht reien.

— Met eene reie of sluitboom versperren. Eene deur,

eene venster reien, fr. barrer tine parte, une fenetre. —
Zie REIE.

REIEN, reide, heb gereid, o. w. Twistmakers reien

waneer zij, samenspannende om iemand aan te randen,

zich den een na den anderen plaatsen, en aldus door mal-

kander gerugsteund en voortgedreven, op hunnen vljand

aanloopen om hem omver te werpen of tegen den muur te

drummen. Het reien is weinig of niet meer te zien, dank

aan de rechlbankcn die er streng over zijn. Zij wierden

beschuldigd van dien man mishandeld te hebben, en —
verzwarendc omstandigheid — van daartoe gereid te

hebben

.

REIEN, reide, heb gereid, o. w. Wordt langs de zec-

kust gezeid van het drooge zand, als het, door ilen wind

gedreven, over het strand rollende voortvaart. Het zand

van de duinen en van het zeestrand is te zwaar om op

le stuiven gelijk het zand langs de baan, niaar het reit en

roll. Zie eens hoe d; wind het zand doet reieu langs hcl

strand. — Kil. Reyen, subsitire, subsultare, tripudiare

(in rei dansen

.

REIGERIJ, REIGERIE, v. Een boomforeest waar

's jaarlijks de reigers komen nestelen en uitbroeden, fr.

he'ronniere. De reigerij v. in WestcapcUe bij Sluis. < Dat

nicmanl op sijn boom cray-nesten houden sal, ten ware

dattcr reygherye viacre . » (Cost. v. Ipre.)

REIL, REILE, v. Eene lat of regel van hout of me-

taal, grool of kleen, lang ol kort, fr. /aile, barre, regie, enz.

lu veel herbergen zijn er kleene houten reilen genageld

vixjr de onderste ruiten van de vensters, om dc ruiten te

bcvrijden tegen de ellebogen van de drinkebroers. Eene
reile aan ien muur genageld en met haakjes voorzien ora er

klecdtren, enz. aan te hangen. De reilen van den ijzeren

weg heeten ook Schenen. Het convooi is van de reilen ge-

loiipen, fr. derai/le.

— Dil reil is ontstaan nit regel, gelijk d-.eeil, rein, enz.

uil dwegel, regen, enz.

— REILDE, adj. Raaide, rank, rijiig, slank, ii.grcle,

Jiiiet, szvlte. Hij is no^ al lang, maar wat te reilde. Een
reilde jongen. Reilde zijn van lijf.

— Samengesteld uit reil (regel), en den uilgang de, zie aid.

REILSEL, o. Bij slotmakeis. IJzcren pinnetjeol spil-

letje wa;ir de pijp van een slotcl op gaat in een slot, fr.

brocfie. Alle sloten hebben geen rcilsel, even alsallc slotels

j,eene pijp hebben.

— W'aarschijniijk samengetiokken nil regelsel, helgeen
deu slotcl regclt en geleidt.

REIN, m. Regen, fr. plute. In den rein staan. Door
den teiu gaan. Een vrachtbare rein. « Overmils den daghe-

lickschen reyn. » (X, D,:spars.)

Jiein uit 'l Oosten reint geen vlagen,

Maar reint geern geheele dagen

.

(Volksrijmpje.)

— REL.N.\CHT1G, REINIG, adj. Regenachtig, regenig, fr.

pluiietcx. Reinachtig weder. Reinige zomer. Overmils
treynich ende winterich wedere. !• (N. Despars.)

Tbloed Hep bi den graden neder

Alse twater in reynech weder.

(Maerlant.)

— REiNBOGE, ra. Regenboog.

— KEINBOOM, REGEXBOOM, m. Zoo noemt men eene

wolke die op de kimme zich uitsprietelt gelijk de lakken

van eenen boom of plantenstruik. Een reinboom is een

vooneeken van regen. Als er met het onderga;m der zon
een reinboom te zien is, het volk zegt : morgen zal het

reinen.

— REIXEX, reinde. gereind, onpeis., b.en o. w., juist lijk

Regenen, fr. pleuvoir. Het reinl dat het giet. Het heelt

geheel den dag gereind. Het reinde gisteren ook. » Toler
tijt tiat reynt. » (Cucren van den Vullers van Brugge.) c In-

ghaende Xovembre reyndet zo zeere en zoo langhe al

\'laenderen duere. > (X. Despars.) i Ten zy dat hier

Vlaminghen reynt, zo en can ic niet ghedincken waer zy
dus an deze groote nracht van volcke gherocht zijn. » (Id.)

— Htt is lijk op een aande dat het reint, zegt men van
iemand die ongevoelig blijll hetzij aan gegronde vermaning,

raad en Iwrisping; hetzij aan onrechtveerdigc versmadingen,

lasteringcn, verwijtsels, euz.
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— Hct reint en 't zeint, zie ZEINEN.

— Zie UITREINEN.

— REINVANG, REGENVANG, 111. Al «'at dienl om rcyen-

water te vangen, als de goten van cen dak, een regenput,

enz.

— REINVRIJ, REGENVRLJ (wvl. -VRI, zie IJ), ailj. Bevrijd

van den regen. In die arnie hut i» men nict reinviij, want

het dak is al geirtn. i Regliciivryc gai:l(J.eiy. »
(J, do

Harduxn.)

— REIN\\'ATER, KEINEWATER, O. RegCllwatCl.

— Men zegt 00k Renewater.

— REINWEER, REGENWEER, -WliuK, v., met zwaie i

.

Regcnscherni, fr. paraplnie. .

— Vgl. Windeweer.

— reinwoi.k(e, v. Regen wolk.

—REIN, I.. Smoor-, Spaars-. Vgl. -Rf.GEN.

REINEN, reinde, heb gcrcind, b. w. Rcinigcn, van

stof en vuiligheid ziiiveien.

— Bij glazcmakers, enz. Ixtod n-uitii, hcl undo lood van

venstevs, enz. metolie of roet sniiltcn en tiitiiianden

.

REINETTING, m. Zie renetti.vg.

REINEVANE, \-. Eenc plant andeis 00k Tenkte

genaamd, in de Woordenb. Reinvaren, fr. tanaisie. lleete-

koekcn, nut water en reinevane gebakkeu, worden Icruid-

koeken genaamd.

REINEWEEREN, 1-. w. Zie renewekren.

REINIG, adj, Zie REiNAcmir..

REINS, m. Zie RE.vs.

REIS, REIZE (/.onder vetklcenvorin), voorz. gevolgd

of niet \an met. Hetzelide als fr. rcz, an niveau de, efl'en

met, op gelijke hoogte als, waterpas met, dicht tegen, hoord

aan boord. Een huis afsmijten reis met) den grond, fr.

nhattietmemaison rez terre. Een boom afzagen reize (mot)

don grond, fr. caliper tin arbre rez terrc. Het water van

den vloed stond reis (met) de straat, fr. an niveau de la

totde. Een beker vollcn reize (met) den boord (d. i boor-

devol, fr. bord a bord). De grondvest moet nog een voet

verhoogen, eer zij reis (met) den grond komt.

— Tot reis {met), tot op gelijke hoogte als, fr. jiisqu'iiu

niveau de. Het water klom tot reize de straat. Een ijeker

volschenken tot reis met den boord. E^nen steenput opmct-

selen tot reize (met) den vloer. Eon muur afbreken tot reis

(met) den grond.

— Van reis (met), vcrschillig van hoogte met, fr. elaigiie

of different du niveau de. Het water is nog ver van reis

(met) den kant. Zaag dien boom af een voet van loi/c

(met) den grond (d. i. een voet boven den grond).

— In stede van reis zegt men ook, en zelfs meer, reis en
reis, reize en reize, of reizereize (met). Een boom af/.agen

reis en reis (met) den giond. Het water stond reizereize (met)

de straat. Een beker vollen tot reize en reize (met) den rand.

Zaag dien boom af eenen voel van reizereize (met) den

grond.

— Ook veel gebruikt als bijwoord. Twee tafels reize

stellen (zoodat zij beide een effon vlak maken). De tcgcls

van een vloer moeten reize liggen, zal do vloer effcn zijn

.

De gracht stond reize en reize vol water. Een beker reize-

reize volschenken. Hct water is nog ver van reis te staan

met den grond

.

— In veel streken bezigt men dil woord ook in den

algemeenen zin van Dicht bij, dicht tegen, rakelings, fr.

tout pri's, tout contre, rasibits, Haar kleed l:angt reize

fmet) den grond. Zijn haar hangt hem oirer 't voorhoofd

tot reis en reis (met) zijne oogen. Tcmand de ooren reize-

reize afsnijden, fr. lui couper les oreilles rasibus.

— Verders nog in den zin van Rakelings langs, zecr

ilicht 1 oorbij, fr. en effleurant, maar dan altijd zonder met.

De kogel vloog reis mijne ooren. De zwaluw vliegt reis en

reis hct water. De bergezel treedt reize den rand van den

afgroud.

— Dil woord is overal in zwang. Kil. reys, \° adj. effen,

vlak, 1. a;<]uus, planus ; 2" subst. effen grond, 1. solum.

— Men gebruikt hier of daar ook reis, reizekens in den'

zin \aD nau7ueli/is,Juist,e7>en, fr. a peine, touieJuste, enz.;

maar dan is het een gehoel ander wooid dat met het boven-

staande met te verwarren is. Zie RECHTS.

—REIS, z. Maar-. Vgl. -rechts.

—REIS, -REIZE, ;. Rlauw-, Voor-.

REISKENS, bijw. Zie reizekens.

REIT, o., zonder mv. Alio slag van kniid dat onder

water grooit of er boven drijft. De giacluen zuiveron \an

het reit.

— In 't bezonder 1° do Waterranonkels, raniineuliis

aquatilis L. en ranunculus fluitans Lamarck; 2" il'

Watergerwc, kottonia palusiris I...; 3" Geld op *t water,

itydroeliaris morsns i nna' L., fr. morrene ; 4" de potameon

of naj.iden; 5" Zie aandf.keit on I'UiTERElT.

— M n zegt ook Riji, Riet, Reid, Rei en Grei. Kil.

heeft Gruyte. < Elck moet de water-loopeu ieghcns zijn

landt ruynion van staende nete, van poopre, van lyeban-

den, ende van vliotende riete. » (Cost. v. Vemne.) « I' Riet

ofte reulc dat by de reyters wt-ghehaelt is. » (Id.)
^

—REIT, z. Aandc-, Ande-, Plak-, Puite-, Water-.

REITEN, reitte, gereit, b. en o. w. Het reit (water-

kraid) uit het water trckken, van hot reit zuiveren. Eenen

gr.acht reilen. Een stroomende water reiten. Hij is aangc-

steld om te reiten. Hij hccft dien gracht gereit. «Nochle

oock ghecn swenen, ofte beken, ofte water-loopen doen

delven ofle reytcn. » (Kevire v. Waetcr. v. Elanckonb.)

— Men zegt ook Reien. Kil. heeft Rolen en Gruytoii.

REITING,
betalon 's jaars

,. Dl- d.iad \an "t reiten. De Watei ingcn

one zckere soni vot>r do roiling van do

REITMES, o. Soort vai\ zeisen met een langen steel

om hct roit, li.M h on ander kruid uit do waters te snijden en

op to halon

.

REIZE, bijw. Zie REIS.

—REIZE, /. Reize-.

REIZEKENS, !ajw., vklw. van rets in den zin (niet

van -waterpas, maar) van rechts, d.i. nauwelijks, fr. a peine,

enz. (zie rechts;. lots reizekens aautaken. Wat zijn gl.izen

liguiutjes loch broos ! ge moet er maar reizekens aan

rocren, zij broken.

REIZEN, .>. w. — Reizen en rotsen, zie ROTSEN 2°.

REIZER, ni. Bij ons algcmeen gebruikt voor Reizigcr,

fr. voyageur.
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— Soort van duif, fr. pigeon voyageiir. Van huisdiiivrn

en tuimelaars kweekt men reirers.

— Vklw. reizertje. Platte scherf of zoo iets waarmede de

kinders smijten in de lucht of op het water. Een reizertje

zoclicii nni puidctjc-paddetje te smijten.

REIZEREIZE, bijw. Reis en reis. Zie ondcrREis.

REK, i>. Huiterek.

—REK, 2. Puide-, Puite-. Vgl. -gerak, -gerek.

REK, n. (niet m.) Een lattewerk aan den w.ind waarop

men ^cwasschen teljooren te droogen legt. Scliotelrek,

— Een staande getuig met verscheidene vakken, elk vak

licbbende twee paraleele latten of reilen waartusschen men
ijdcle flasschen omgekeerd stelt cm uit te leken. Flas-

sclierelc.

— Soort van kas met verscheidene vakken of boordels

om boeken in te plaatsen, fr. bibliotheque. Boekrek.

— Een riggel met tappen of haken, gevestigd aan din

wand, of vastliggende op twee stijpers, om er mantels, enz.

aan te hangen ; anders kapstok genaamd, ^x. porte-rnantean.

— Een rek waar men Jinuen op droogt, heet bij ons een

Peerd.

— Een horizontale plank aan den wand, met gaten door-

boord, waarin men lepcls stelt. Lepelrek met twaalfhouten

paplepels.

— Een lallewerk onder aan de zolderbalken getimmerd,

waarop men, in de boerenhuizen, schotels verkenvleesch te

droogen legt. Vleeschrek.

— Een raam van lattewerk met een bakje onderaan,

dienende voor de glazemakers om vensterglas te dragen als

zij naar de Imizen gaan niiten insteken ; anders 00k Rasteel-

tje genaamd. Glazemakersrek.

— Bij landb. en tuiniers. Een gewen<l of breed akkerbed,

een dubbelbreed tuinbed. Een akker in acht rekken ver-

deeld. Dric rekken aardappels. Een rek wortels.

—REK, z. Acliter-, Flassche-, Lepel-, Pijpc-, Scheer-,

VIecscli-, \'oor-.

REKACHTIG, REKKIG, adj. Dat mcer of min rekt.

Dat bier wordt rekUchtig. Rekkige olie. Rckkig leder of

lakeu.

REKARME (wvl. rek-a.\riie), bijw., met den klem-

toon op rt'k. Met rekkende armen, fr. <i bras tendus ; met

krncht, met geweld. Rekarme slaan (den arm zwaaien om te

slaan, met geweld vuistslagen toebrengen). Zij vochten en

sloegen rekarme toe. Rekarme gaan (de armen hard zwie-

ren om spoedig aan te stappen). Hij trok er rekarme naar

toe. Rekarme wcrken.

— Men zegt 00k Rekarme drinken (geweldig drinken).

Hij stond zich daar rekarn;e drouken te diinken.

REKARMEN fwvl. rek-.\armen) rekarmje, heb ge-

rckarmd, o, w. .Met de armen rekken. Rekarmen in 't gaan.

Hij ging dat liij rekarmde (hij stapte snel aan). Kijk hoe dat

hij lekarmt (hoc hij spoedig aanstapt met zwierende armen).

— Vgl. Rekkebeonen.

REKE, V. Zic keek, v.

REKEINDE (wvl. rek-ende), o. Zic lljrEiNUE.

'Bi'E.Vi'E,^ ,reekte, gereekt {^^\\. rekte,gerckt,ZK klank-

VERK.), I), w. Op eene rij of op rijen plaatsen, fr. aligner,

mettre eii rang, en une ligne ou en lignes, De stoelen reken

in de kcrk. Die-boomyijcs, die aardappels, die koolzaadplan-

ten staan .schoon gereekt.

— Zich reken, zich op eene rij of op rijen plaatsen. Sa,

scholieren, reekt u, wij gaan op wandel.

— o. w. Rijen vormen. De aardappels staan uit : zij reken

al (d. i. zij staan reeds zoo algemeen nit den grond opge-

schoten,dat zij hare rijen volmaaklelijl; laten onderscheiden).

— Zie 00k onder rekenen.

REKENEN, rckende,gerck;nd, b. en o. w. Tellen.

— Rekenen en tellen, tautol. die veel gebtuikt is, zoo fig,

als anders. Reken en tel hoe hem die sniaad moest laslig

vallen.

— Reken dat eens! pels een kcer, fr. i?naginez-vous cela,

e'esf nne chose inconcevable ! Hij wilde mij nog doen be-

talen loc, voor den dienst dien ik hem bcwees : reken dat

cens

!

— Zich rekenen (wvl. eens rekenen). In 't knibbelspel.

Zijncn maibel ergens leggen op den grond, zonder hem van

den muur te doen albolsen. Die veiliest moot zich rekenen.

Die zic h nabij den muur rekent, maakt winkels.

— Even als men, in Fr.-Vl., kcren, meiilen, teeken

zegt in plaats van kerenen, meiilenen, teekenen, zegt men
daar ook reken voor rekenen. Hij kan wel reken. Hij vergat

dit mede te reken. Zie keernen. Men hoort daar ook den

imperatief reek (rek, zie KLANKVERK.) voor reken, b. v.

Rek dat eens, fr. imaginez-vous tela! Vgl. Garen= garenea

bij Kramers.

REKEPENNING, ni. Zilvcren mimtstuk van den

ouden tijd. Ecnc \erzanieling van zeldzame rekepenningen.

— Dil wunrd, te Brugge gehoord, is gewis voor Heke-

pcnning.

REKKAFOOR, o., m\-. rekka/ooren. Een kafoor of

komfoor waarop men de spijzen reedt of warm houdt, Ir.

rechaud. de cuisine. Het rekkafoor ontsteken om lukken te

bakken. — Dit rekkafoor is voor rechtkafoor, rechtkon-

foor. Vgl. rebbank voor rechtbank.

REKKEBEENEN, rekkebcende,heb g.rekkebeend, o.

w. .Mtt grootc scliieden aanstappen. Hij rekkebeende naar

de stad. Al rekkcheeuendc gaan. Hij rekkebeende voort.

Hij rekkebeende weg. Hij rekkebeende buiten.

— Ook veel gezeid van peerden die zich ten sterksle

uitrekken in 't loopen, fr. aller Ten/re a terre. Het peerd

rekkebeende. Het peerd liej) al wat het rekkebeenen kon

[of ook : .al wat het rekken kon).

REKKEBEKKE, v. Kijfster, twistzieke vrouw.

REKKEBEKKEN, lekkcbekte, heb gerekkebekt, o.

w. Schelden en kijven. Die gebuurvrouwen zijn dikwijls aan

't rekkelielckcn. Zij rekkebekten onder elkander, de eene

tegen de anderen.

REKKEN, rok en rekte, gerokken en gerekt, b. w., fr.

etendre, detirer. Hij rok het linnen. Gerokken leder.

— Zt/ne heenen rekken, V Ir. de'goiirdir Icsjambes : een

wandelingsken doen om zijne beenen te rekken ; 2° rekke-

beenen, loopen : hij heeft daar zijn beenen gerokken!

— Den boog rekken, de pees van een gespannen boog,

met den piji, naar zich trekken om te schieten. Hij hield

den bogc gerokken om te schieten. — Deze uitdrukking

wordt bij Kramers verward met den boog spanncn, fr.

bander I'are. Wij maken er een grool verschil tusschen.
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— Ecn konifn rckken, bet bij kop en achterpootca zoo-

danig uitrekken dat het er van doodblijve. De konijncn

woiden gerekt of doodgesteken.

— Ik late mi) rekken, zegt iemand om met kracUt zijn

gezegde te bevestigen. Ik late mij rekken, indien ik liege.

Ik liet mij liever rekken dan zoo iets te Joen.

— o. \\. met hebben. Zeere loopen, rekkebeeneu. Hij

kan geweldig rekken. Zie hem eeiis rekken. Loopen ot

gaan al wat men rekken kan.

— Dikvloedig worden, lijperen, sprek. van bier, wijn en

andere dranken die hunne behoorlijke vloeibaarheid ver-

liezen en in 't gieten als olie loopen, fr. Hre au gras, bouter,

filer. Bier dat rekt.

— Kwakken, rildieliikken, gerrien, fr. coasser, sprek.

van piiiten ot kikvorschen. Het is een voorleekeu van regen

als de puiten rekken.

—REKKEN, z. Uit-.

REKKENS. Dit woord slaat iu A/g. VI. Idiot, als in

't Kortrijksche gebruikt voor « Hont waar men het vlas in

legt om te roten. » — Dit heb ik nergens gevonden, maar
wel Hekkens. Zie hekken.

REKKER, REKPUIT, m. Kikvor^ch die veel

kwaakt in '1 \\;:ter.

REKKER, m., vldw. rckkerkcfn, rekkrttje. Eene
broek van rel<bare stofte, fr. pantalon clastiqiie. Zijnen

rekker aanhebbcn.

— Eene schroode van rekbare stoffe, dienende tot kous-

band, tot gordel, enz.

REKKEWIJD, bijw. Zie REKwnjn.

REKKIG, adj. Zie REKACHTIG.

REKOOGEN, rekoogde, heb gerekoogd, o. w. De
oogen 0]>enrekken, opensparren. Hij rekoogt dat er zijn

\oorhoord van rimpelt. Ge moest h ;m zien rekoogen als hij

dat hoordc. Geeuwen en rekoogen, als men wakker wordt.

REKPUIT, m. Zie REKICER, aakpuid, r.aaspuit, enz.

REKS, bijw. Zie rechts.

REKWIJD, REKKEWIJD, bijw. dat men stclt

voor ope/i, in denzelfden zin als Gapewijd en Wagenwijd,
d. i. zoo wijd als mogelijk. De dear stond rekwijd open.

Hij deed zijuen moud rekkewijd open. Zijne oogen rek-

wijd openzetten.

RELAAS, o. Verhaal, verslag, fr. re'ci't, rapport. Het
relaas doen van een gebeurde, van eene reize.

— Kil . in App. Relaes, oratio,ser»io, narrr.lio : relatio.

-RELEEF, bij Kil., /.ic ki.eeve.

REMATIJS, REUMATIJS, ROMATIJS, o.,

mv. -tijzen. Flcrecijn, gr. p£U|A(i!Ttff|JLOc;, 1. rhcumatismns,

fr. rhiimatiiine. Stijf zijn van 't rematijs. Het rematijs heet

ook de koiide waters,

REMEDAAR, m., klemtoon op daar. Een dier, in de

boeken Dromedaris, fr. dromadaire.

— Fig. Een kloek, sterk en stoutmoedig mensch. Hij is

een rechte remedaar. Een remedaar van een soldaat. Die
knecht is een remedaar om te werken.

REMEEL, o. Zie armeel.

REMEELSPILLE, v. Zie ari[EE[,spille.

REN

REMIJSTEREN (wvl. remiisteren), o. en b. w.

Zie RAMIJSTEREN.

REMONSTRANTIE, v. Zie monstrantie. « Als

ick sien op 't aiitaer de Rcmonstrantie .staen. > (A. Poirters.)

REMULTE, V. Zie ramui.te.

REN, v. Zie renne.

REND, o., en ook RENDER, m., mv. renders.

Veer.-, jonge koe die nog niet gekalfd heeft, h.ge'mssc. Een
rend van een, tweeof drie jaaroud.

— Het mv. renders wordt in 't alg. gebruilit voor koeien

die -geen melk geven, hetzij omdat zij nog nooit hebben

bekalfd geweest, hetzij omdat zij drooggegaan zijn.

— De Woordenb. hebben Riind, fr. bete a comes: b<euf

domeitique. Kil. Rund, Rend, Rind, 1. bos.

RENDER, m. Veers, fr. genisse. Zie re.n'D. — Vgl.

Wij\er \oor Wijf.

RENDEREN, n-nderde, hebgerenderd,o.w. Hetzelfde

als Renneii, biezebijzen, fr. se balancer sitr I'escarpolette.

— Pikepokken. De nioeder renderde op haren stoel om
haar kind te doen slapen. Ik heb een zinneloos mensch
gekend die gelieele dagen te rendereu zat op zijnen stoel.

— Ook b. w. Iemand renderen.

RENDERKOKEN, renderkookle, heb gerenderkookt

(ivvl. reuderkokte, heb gerenderkbkt, zie ICLANKV.), o. w.

Schongeien, lennen. Zie RENNEKOKEN.
— REXDERKc )KEK, m. Schongel, fi . cscarpolclle.

RENDVLEESCH, RENDERVLEESCH, o.

Rundvieesch, koeivleesch, ossevleesch. 't R'endvleesch

wordt in sommige streken Beugevleesch genaamd, c Som-
wvleii een hnlsepot van rent-oleesch coopende. » (Z. van

Male.)

— In dit woord is rend genomen in een algemeenen zin

van veers, koeioios.

RENET, m., RENETTE, v. Zie re.netting.

RENETTING, m. Soort van appel, andcrs ook Rciict,

m., Lii Kenette, v., fr. raineite. Zie -iNc;.

— IViltc renctting, zomcrappel inet eene witaditige of

bleekgele pel vol bezaaid met kleene wratjes of porrekens,

fr . raineite blanche.

— GrauTve renetting, fr. raineite grise. De graiiwe

renettiug gelijkt aan den pering, tenzij dat hij minder en

fijner is en langer bewaart. Zie rui.scha.vkd en grau-
wiNi;.

RENEWATER, o. Zie rei.nwater.

RENEWATIE, RENEWACIE,v.Ondeigang,vei.
deif, fr. Illinc. De oorlog zal de rcncwatie zijn van geheel

de strelcc.

— Verwoesting, fr. ravage, dcsiruetion. Was dat eene

renewatie op den akker, na die schrikkclijke storm- en

hagelvlaag

!

— Zie -ATIE.

RENEWEEREN, reneiveerde, geeeiicweerd, b. w.

Even als riiincercn, rnwinecren, van fr. miner, in den grontl

helpen, arm niaken. Iemand reneweeren. Gereneweerd zijn.

Veie liedcn werdeu gereneweerd in die tijden van oorlog.

^ Ook Reineweeren. « Dat is toch leelyk, he.' alzoo de

meuschen rcyneweren. » (C. Duvillers.)
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RENKOORD(E, v. Koniic, Uonrtlo waarmede iiumi

vent, h. ,\u,ir/>o/,-//<:

RENKS, bijw. Zic kechis.

RENNE, V. Bij luiulcvctt. Afgewrochte schors, kif,

IV. tiiniiri'. Tiirven van renne 0111 te bvauden. — De Wdb.

lithljcn i\iin(ne in den zin van fr. tan.

RENNE, V. Soort van groote l<ooi nf kist uit tralie-

\vcil< nf schettewerk. Zie kkunerenne, verkensrenjje

en Z\\ IJNERENNE.

— Kil. lieeft Rennc, Voghcl-reuiie, 1. ((7T'cn', en Kleer-

rcniio, 1, 'c^tiaiiian.

RENNE, V. Schongel, koorde die, met de einden aan

twee Imomen of slaken vast, in een schoot of bocht neSr-

hant;t, waarin men >it te wiegewagen, fr. escaipolette. In

de rcune zilten. Uit de renne vallen. Een kussen in de

renne Icggen.

— Anders 00k Biezebijzc, Rcnnekokcr, Rendeikoker,

Rijdekokcr, Rijkoker, Ruikoker, Ruiekokcr.

—RENNE (seiiju dfversoj, z. Keune-, Kleer-, Ko-

nijne-, \'erkcns-, Vliege-, *Voghel-, Zwijne-, Zwijns-.

RENNEKOKEN, rcnnekookte, hcb gerennekooH

(wvl. renncko'ite, lu-b gerennekbkt, zie klankverk.), o. w.

Hetzelfde als Rennen, reiidcren, schongelen, fr. se balaiacr

sur I't-scarpolftte.

— Hetecrste deel van dit woord is Rennen in den zia

van h. galoper; als blijkt uit de synoniemen bi/'zen, bieze-

bijzcn^ ri/ih'koken, jiiitckokeren. Maar wat is koken? niis-

schieu 00k Rijden . Althans \oor schongelen zegt men oolc

jutekoko doen en rydekokokcn, en fr. coco, eng. cock-horse

is een houlen rijpeerdje voor kindcren. Vgk 00k fr. cocker

en ricocher.

— RE.NNEKOKER, m. Schongel, fr. escarpoLelle.

— RENNEKOKEREN, rennekokerde, hcb gercnnekoherd,

o. w. Hetzelfde als Rennekoken.

RENNEN, rende{vt\\. ook rcndege, 7.k mvYAW .), hcb

gcrcnd, o. w. Scliongelen, in eene renne wiegewagen, rijde-

kokL-n, biezebijzen, fr. se balancer sjir une escarpolette.

— Pikepokken, zicli weg en weder op een stoel bewegen

(kit licl scholit. De moeder rent op liaren stoel om haai kind

in slaap tebrengen.

— (Dok b. w. leniand schongelen, fr. balancer siir I'cscar-

polctte. Ren mij zoo geweldig niet. Men rent iemand

met hem achter den rug te stooten, ofwel met de renkoord

weg en weder te trekken.

— De moeder zat '>p eon stuel haar kind in s'aap te

rennen.

RENS, REINS, m., zonder mv. Heestergew.as dat

anders ook Rijnsche wissen, en Vaniiore genoemd wordl;

bij Kramers Mondhout en Rijnwilg, fr. troene, 1. ligiis-

tnim ; bij Kil. Rijn-wilghe, Reyn-wilghe, en Reyn-weyde.

Witte rens. Zwarte rens. Reus van drie meters lang.

RENSEL, RINSEL, o. Boterschuim, de fijne boter-

deeltjes die op de melk komen drijven, als men keernt, en

die, daania in klonteu samenklevende, de boter maken

;

andcrs ook Figgeling van boter. De gesprongen lippen met

rcnsel van de keeru bestrijken. Rensel eten.

— Kr.nnors hceft Rnnsel, fr. presiire (stremsel). Kil.

Renssel, coagiilKin.

RENTE, V. Zie de Wdb.

— I'erzwegen rcntjes, klocnc, onkostcn en uilgaven die

men in zij 1 budget niet en meldt, maar toch op 't einde

van 't jaar ook al hooge loopen. De boeken en de pennen

van 't schoolkind, het wekelijksch drinkgeld van de oudste

zoncn, enz. dat zijn al verzwegen renljes.

RENTEWIJS, bijw. Op wijs van eene rente, -i Van
renlntu/s eene soninie geldt te geven. » (Pauwel Heinde-

rycx.)

RENTIER, m. Rentenier, fr. rentier, capitaliste.

Die vent heeft geen hert op hot werk : liij zou moeten ren-

tier zijn. « De vruchten de welckecen rentier dacrof ont-

fanghen heeft. » (C. Van Dordrecht.) « Noch rentiers noch

edellieden. » iVaelande.)

— Het V. is Rentierster, Rentierige.

—RENTIER, z. Keernmelk-, Pap-.

RENTIEREN, rentierde, hcb gerentierd, o. w.
Kcntcnicrcn, op zijne renten Icven. Hij heeft veel gcwrocht

in zijn Jung levcn : nn rcnlicrt hij.

RENTVLEESCH, bij Z. van Male, zie REND-

VI.EE.SCH .

REPE, v. Zie reep.

REPEN, rcepte, gereept{\\v\. repte,gercpt, zie KL.\NK-

\'i:nK.), b. w. Door de repe trekken, repelen, fr. dre'ger.

Men reept het vlas om de hippeus van de herels af te

scheiden.

— Ook Reepen

.

—REPEN, z.Af-.

REPER, m. Een die reept of repelt, die de hippens

van de herels afscheidt in de repe. « Boer de Vuyst had om
twintig mastellen gezonden, om slytpap te koken voor zyn'

rcpcrs. > (C. Duvillers.)

REPERMENDE, v. Zie revremende.

REPETAND, m. Tand of spijl van eene repe, fr. detit

oiipointe dc drige. Het vlas door de repetanden trekken.

— Fig. Iemand wiens tanden vaneen gescheiden staan

gelijk de tanden eener repel, reveltand. Zwijg, gij repetand.

*RES, RESCH, bijw. Zie rechts.

RESCHIER, o. Zie rischier.

RESDEN, b. w. Zie retsen.

RESDER, m. Zie retser.

RESDEREN, resderde, geresderd, b. ^^. Hetzelfde

als Retseren, ziften, fr. sasser.

RESOLUIT (uitspr. ruzclimt, zie ui), adj., met den

klemtoon op Init. Mild en gulhertig, die onbekrompen

denkt en handelt, fr. ge'ne'reiix. Eenresoluite kerel. Reso-

luit zijn. Zijne vrouw bestrijdt hem somwijlen omdaf hij al

te resolnit is. Die resoluut is, steekt het op geen frank of

twee.

RESPEEL,RASPEEL,m. Deugniet, schelni , boo.s-

wicht, bopf, rabansv. >. AUerande raspeelen, ende volcken

van aventeure. » (N. Despars.) — Kil. Respeel, nebulo,

nequam. — Vgl. raspalic, ilat in Brab. geldt voor slecht

volk, geboefte, zegt Alg. VI. Idiot. ; en vgl. ook fr. riband,

ojil. ribanld.

RESPRES, bijw., met den klemtoon op//-«. Het-

zelfde als fr. c.xpres, met opzet, met voorbedachten rade,
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wetens en willens. Hij heeft dat respres gedaaii, respres

gezeid, 0111... \'erschoon mij, ik deed het niet respres.

— Meest in Veume-Arabacht.

RESSOORBROEK, m. Zie veerbroek.

REST, RESTEN, bijw. Zie rechts. — Wegens den

uitgang St, s/t'/i, zie hij S.

RESTEEL, o. Rasteel, heize.

RESTEN, bijw. Zie rest.

RESTOOR, o., sclierpl. 00, k!emt. op toor. Weergaaf

van gestolen goed, schadeloosstelling, vergoeding, fr. res-

tituti-n, dt'Jonimagfment. Restoor doen van gestolen gelJ.

<t Zelfs J'ldas deed restoor, dat velen niet doen. ' (***)

« Indieu dat in de voorseyde testamenten verklaerst staet

eenighe rcstoiren te doen, ofte schulden te belaelen. »

{Deelboeck vanden Lr.nde vanden Vryen.) « Die stelen zijn

sculdich restoor te doeue. » {C. van Dordrecht.) • V>a.\. res-

toor oft restitutie die hier toe dient. » (Th. Van Herentals.)

« Doende elc by forme van resloore, zekere groote bete-

ringhe ende recompense pecuniere. • (N. Despars.) « Ver-

maenende tot restoor. » (M. Lanibrecht.) « Het is een

swaresaecke, restoir te doene van eeie en faeni. » (J. Da-

vid, s. j.) « Uyt eenige zonden spruyt eenighe schuldt oft

last van restoir. ' (Id.). — Dit woord is van dagelijksch

gebruik.

*RETEN, bij Kil., zie reiten.

RETSE, ROTSE, ROOTSE, v. Eene wilde plant

die in do Wdb. Perzikkruid heel, polygottum fersicaria,

fr. retioue'e perskaire. Er is retse met gevlekte bladeren,

en ander zondervlekken. — Bij D. de Gorter rits geheeten.

— Eenigen geven dezen n.aam 00k aan de Smene fpoly-

gonum hydropiper L.), aan de Waterwulge (polygonum

amphihium L.), en zelfs aan het Zwijnsgcrs /polvgonuin

aviculare L.).

—RETSE, z. Veld-, Water-.

RETSEN, retste, geretst, b. w. Met den retser ziften,

temsen, fr. sasser. Bloem retsen. Geretste bloem.

— In veel streken zegt men Redzen, Resden, en

Rezzen.

— Kil. Reytercn, cribrare; eng. to riddle (ziften).

— RETSER, REDZER, RESDER, REZZER, m. Haarzeef,

teemst, grove meelzeef van peerdshaar om de bloem af te

scheiden uit 't gruis (de zemelen), Ir. sas, tamis. De Retser

is geen Trijzel (graanzeei, fr. cribU). Vgl. Trezel.

— Kil. Reyter, rijdter, crihrum.

— RETSEREN, retserde, geretserd, b. w. Hetzelfde als

Retsen, door den retser halen, fr. sasser. De bloem ret-

seren.

— Men zegt ook nog Redzeren, Resderen, Rezzeren.

—RETTE, z^Hage-.

RETTE-KADETTE-TJIN, m. Een woord dat het

getater van de tri>nipet nabootst.

*REUBARBE, v. Zie rub.\rbe.

REUD, ni., vklw. reudje (wvl. riidje, zie KL.WK-
VERK.). Hetzelfde als Reu, rekel, h. ehien miile. — Zie

rut, 1°.

*REUDEN, zie reule.n.

- REUDHOND, m. Reud, rekel, fr. chien mdU.

REUF, REUVE, v. Roof of kotst van eene wonde,

anders ook Roenje, fr. croute d'une plnie. De reuve af-

scharten. Een kleen reufken of reuveken. Zijn aanzicht is

al reuven en z-eren.

— De reuve afzi/n, geen lust meer hebben, ten einde

zijn, niet meer kunnen, verzeeuwd zijn, beu zijn bez. van

vermaken, fr. etre a bout, n'en pouvoirplus. Hij heeft van

dage weinig eetlust : hij is nog de reuve af van gislcren te

banketteeren.

REUKiE, v. Zie Reeuw-.

REUKELA, v., vklw. reukelaatje, met den klemtoon

op reu. Eene schoone tuinbloem, fr. jreille d'ours, 1. ^/-A

mulaauruula. Thee van Reukela. Reukela drinken.

— Dil reukela is klaar van 1. auricula. In V^eurne-Am-

bacht zegt men Ruikeloo.

REULEN, reulde (wvl. ook reuhlege, zie IMPERFECT),

gereuld (fvl. ereuld, zie GE), b. w. Rodcn, uitroden, uit-

roeien, de oude tjokken of blokken met de wortels van af-

gehouwen hout uit den grond opgraven. Eenen bosch

reulen, en in zaailand verkeeren. Eene elzen hage reulen.

— Dit Reulen is voor Reudelen, rodelen, van Roden,
reuden. « Doornen, olnien, ofte yet anders reuden. » (Cost.

v. Veurne.) — Men zegt ook Reunen.
— Zie riTREULEN.
— REULIXG, ROLING, RODERLING, m. en o. Uitgeroeide

Ijok of wortelblok van afgehouwen hout. Een hoop, een

wagenvoer reulingen. Leg nog eenen reulingaan den heerd.

— Samengcsteld uit het ww. roden, reuden, reu'n, met

den uitgang ling. Zie -li.ng.

— REULtNG(E, roling(e, v., zonder mv., zijnde een

collectief Verzameling van rodelingen, van uitgeroeide

tjokken of wortelblokken. Een wagenvoer leulinge. Die

reulinge is nog niet droog genoeg om wel te branden. Hij

roeit den bosch uit voor de reuling.

— Ook de daad van 't reulen. De reuling van dien bosch

heeft veel tijd gekost.

— Samengesteld uit het ww. reulen lUet den uitgang ing.

Zie -ING.

— REur.l.\GMijT(E, v. Een stapel reulingen.

REUMATIJK, ROMATXJK, adj., met denklemt.

op de eerste greep. Vochtig, fr. humidf, Dat huis is reuma-

tijk. Kene romatijke plaats. Een reumatijke vloer, Roma-
tijke muren. Die muur is zoo reumatijk dat cr schimmeling

op komt. — Dit w., dat bij Kil. staat, is veel gebruikt

;

men spreekt den uitgang tijk uit gelijk den adjectivalen li/k.

Zie -UK.

REUMATIJS, o. Zie re\l\tijs.

REUMER, m. Hetzelfde als Rummer, roemer.

REUN, o., \khv. reuntje (wvl. riint/e, zie KLANK-

VERK.). Kort tabakpijpje, borijii, batskcn, fr. hnile-gueule.

Een zwartgesmoord reuntje.

REUNDER, m. Zie RUIXER.

REUNE, V. Reunhout.

REUNEN, reunde, gereund, b. en o. w. M.nnpelen.

Zie RUINEX.

—REUNEN, z. Tegen-, Uit-.

REUNEN, reunde, gereund, b. w. Hetzelfde als

Reulen, uitroden. — Dit reunen is ofwel gevorjnd van

Reulen, met verwisseling van /in n (zie l), ofwel verlengd

van Reu'n (samentreksel van reuden) : zie RooN.
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REUNHOUT, o. Reune, uitgcrode wortelblokken.

REUNING(E, V. De daad van 'I reunen.

— Ook cnllocticf vonr de uitgeroeide tjokken of wortpl-

bldkkoii. Kciuiingc brandcn. Een voer reuningc konpoii.

Vgl. RF.UI.IN'GE.

REURIJM, rii. Zie rouwrijm.

REUS, REUSCH, adj. attributief. Bcdwclmd van

gecst, ten ge\oige van den drank, in Holl. rot'zii{. bij de

Walen rost. In dezen zin zegt men hier of daar ook

reeuwsch, inin jiiist (zie reecwsch).

— Reusch zi/'n o( staan in fets o( bi/ iets, er niet klaar in

/ien, niet weten wat ei" van maken, met een bijgedadit van

verwondering. Ik heb over die zake vecl inliditingen ont-

vangen, maar zoo tegenstrijdig de eene aan de andere, dat

Ik er reusch in ben. Eene wonderbare ziekte waar de ge-

neesheeren reusch bij stonden. Ik weet niet wat er 0|) zeg-

gen : ik ben er reus in

.

Hi es r^wfdwaas, niet wijs) die sijn lijf verslit

Sonder ere ende s 'nder prijs.

(Maerlant, Ah-x. IX, 109;.)

— lemaitd reusch vragen, hem bot vragen, dat hij niet

nicer weet wat antwoorden. Een kind reusch vragen in den

catechismus. Ge zoudt gij iemand reusch vragen. Vgl.

,m/-(D'DeJager, ?35).

REUTEL, m. Kalkkloet der metselaars, een slok met

ecu dwarsjiIanUjc aan 't einde, waarmede de moottelgieter

het Zand mengt en roert in het gegoten katkwil, fr. rnhof.

Als de reutel breekt, ioopt men gevaar dat de moortel zal

aanbranden.

— jValroerder, pertse met een dwarsplankje of dwars-

stok aan 't einde, om de ale of vloeibaar mest om te roeren

in den beerput, aalreutel, beerreutei. Met den reutel roert

men den beer om, telkens men dezen wil uitpompen of

uitscheppen.

—REUTEL, z. Aal-, Beer-.

REUTELAAR, ni. Zie rotela.ar.

REUTELBOER, m. Zooheette Bnigge de man Jie,

met een reutel of aalroerder in de hand, rondgaat bij de bur-

gers om hunnen beer of ale te koopen. De reutel dient hem

om in 't secreet te roeren en de qualiteit van de ware te

beoordeelen. Het is meest in 't begin van de lente dat men

reutelboeren in stad vindt, en 's nachts komen dan de beer-

wagens om te ruimen. — Ook Beerboer.

REUTELEN, reutelde, g;ereuteld, b. en o. w. Roe-

ren, omroeren, sprelc. van den boer die in den beer of ale

met den reutel roeit en plonst, hetzij om het zinksel op te

halen, hetzij om over de qualiteit van de ale te oordeelen

.

Den beer reutelen. In den beer reutelen. De ale wil gereu-

teld zijn, eer men ze uit den put oppompt, om naar den

akker gevoerd te worden.

— Zie Weil, op roer in den zin van riem, roeispaan,

Kil. roeder, angels, rhoter, eng. rudder, pool, rttdel, enz.

— Of dit woord hetzelfde is als rotelen, reutelen, waet

ik niet. Althans in "t Brugsche worden zij onderscheiden,

en daarom zijn zij het hier ook. Zie rotelex.

—REUTELEN, z. At-, Uit-.

REUTELING, m. Zie roteling, I".

REUTELINGE, v. Zie roteung, 2".

REUVE, V. Zie REur.

REUVEN, reiifilr, ben gereufd. o. w. Eene roof of

korst krijgen, met eene korst bo lekt worden, sprek. van

wonden. De wonde geneest, zij begint te reuven.

REUZE, v., mv. renzen, vkhv. reiisje. Mandewerk

waarin men een kind stelt om liet recht te houden en te

leeren gaan, anders ook Gamande. Zie aid.

— Kil. Ruysse, ruyssche, nmsa viminibiis contextn,

etc.

— Alg. f7. fdiot. zegt dat men in Meetjesland reure

(met r) gebruikt vor % Eene mand om kinderen te leeren

gaan. » Is dat waar?

REUZELEN, renzelJe, heb of ben gereuzeld, o. w.

Hetzelfde als Reuzen. De tarwe heeft zoo lang gereuzeld

dat zij uitgereuzeld is.

Of wanneer hy (de vind) 't retne/end kooien

Baigen doet en weer laet opstaen.

(K. de Gheldere.)

—REUZELEN, z. Af-, Uit-.

REUZELINGE, v. Zie relv.i.ng.

REUZELKOEK (wvl. -kouke, zie ou), m. Deegbal

met eiers en rozijnen doorkneed en in gesmolten reuzelvet

gebakken. Reuzelkoeken bakken en eten op vastenavond.

— Vgl. Oliekoek.

REUZEN, reusde (wvl. ook reiisdege, zie IMPER-

1 Ell ). tub of ben gerensd (fvl. t'reiisd, zie ge); ook

REUZELEN, o. w. Ergens af- of uitvallen, sprek.

van gman, zaad, asschen, zand, tijn giuis, houtmolm, en

deigelijke gebrokkelde of korrelachtige dingen. Men snijdt

het koolzaad af, eer het geheel rijp is, opdat het niet reuzen

zou (opdat het zaad niet reuzen zou). Het koorn reust op

den akker, waneer het, al te rijp zijnde, door een hevigen

wind bewogen of door de pikkers en bindsters ruw behan-

deld wordt. Er ligt veel graan gereusd op het land. Het

graan en het zaad reust door den zolder, als de planken

niet dicht gesloten zijn. Een graanzak reust, als er eene

scheur in is langs waar het graan uitreuzelt. De asschen

reust door de gerren van den wagen. Draag die rijpe zaad-

plant voorzichtig naar huis, dat zij niet reuze. Men kan

geeii briken noch kolen behandelen zonder dat zij meer of

min reuzen. Die oude vermolmde zolderbalken reuzen

gedurig op tafels en stoelen. Graan, dat uit de auwen reust,

verwekt eene ritsehng in 't stroo, en dan zegt men ook dat

men het hoort reuzen. Het haarpoeier reust op de schou-

ders. Het geld reust hem in den zak (hij Urijgt veel geld

zonder veel te moeten werken, of door het goed slagen vau

alles wat hij onderneemtl.

— b. w. Let op dat gij het koom niet te veel reust, met

het op te binden. Snijd die rijpe zaadplanten af, zonder ze

te reuzen. Ik heb daar drie, vier auwen gereusd (er het

graan uitgewreven), en 't en zat niet veel graan in.

— In plaais van dit ons reuzen, reuzelen, zeggen de

Oost-Vlamingen rijzen, ri/zelen; Kil. Rijsen, labi, delabi,

decidere; Kiaraets Rijselen, fr. tomber de I'epi, en pari,

des graim. — Overigens gebruiken zij reuzelen in een zin

dien wij niet kennen, nainelijk dien van Zachtjes ruischen,

bij Weil. ruiseUn, bij Kil. Ruyselen en Rijsselen.
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En soo maer eenen windt en reuselt in 't geboomt,

't hair borstelt hem omhnngh, men tautert en men schroomt,

(J. de Harduyn.)

— onpers. w. Gruizeii, krielen. Het reust hier van de

vreenidelingen. Het reusde er van 't volk. Het reust in die

boomen van 't ongcdierte. Zijn er weegUiizen in dat huis?

het roust er van.

—REUZEN, z. Af-, Over-, Uit-.

REUZEZAGGE, v. Eene sonrt van uitheemsch gras

dat omtrcnt twee meters hoog groeit, met snijdende blade-

ren en yrootc pluimen, in ile wetenschap ^rnc/VHw argen-

femn Necs, fr. Ic gennt des graminifrs. De reuzezagge

wordt als sicraad in de hoven gekweekt.

REUZING(E, REUZELING(E, v. De daad van

't reuzen, gercuzel

.

— Hetgeen af- of uitgereusd is, gereussel. De grond lag

vol reuzinge van zaad.

REVE, v. Zie REEF, v.

REVEILJE, v. Wekker in eene horlogie, fr. r&ocillc.

Eene horlogie met eene reveilje. De reveilje zetten op den

vieren (cm ten vier ure te wekken). De reveilje loopt af (laat

zich hooren). Ik heb mij overslapeu omdat niijne reveilje

niet afgeloopen is.

— Eene poos luidens met de klok 's avonds v66r den dag

dat er in de kerk een lijkdienst of jaargetijde gezongen

wordt. Reveilje luiden. Men zal ten zessen de reveilje

luiden.

REVEL, m. Reef, kleene groef, fr. rainure, De glazen

van een bril, van een zakuurwerk, zitten vast in revels.

— Vroeger had dit woord, even als nog het hd. tilfel,

ook de beteekenis van repe, fr. drege, als blijUt uit het

samengestelde reveltand. Zie aid.

— Men zegt mij, doch ik sta er niet voor in, dat revel o<^{.

gebruikt wordt voor rakcl, hark, ri/f, fr. rdteaii. « In het

canton Axel bet. het ww. reven ook karken, fr. lateler, »

zegt Alg. VI. Idiot.

REVELAAR, m. Eene zeefvan gevlochten koperdraad,

onder den tremel van eene zoldermolen, dieiiende om het

onkruidzaad en het kleeu vernepen koorngraan af te schei-

''en van het goed en volkomen graan.

— ICleeu vernepen koorngraan. Als het koorn door den

-loim geveld wordt, krijgt het gemeenlijk zijn voUen was-

dnm niet, en het brengt maar revelaar op. « Lyste van de

dierte der graenen in 1709 : de tarwe 16 schel. par avot;

rogge 13 schel. par avot; revelaer 11 schel. per avot;

geirste 8 schel. per avot; boeckey 10 schel. par avot; aver

7 schel. par avot. » (Hs. gemeld in R. d. H., IV, bl. 76.)

« Ghemeene goedt van terve gaelt de maete ij pondt V

schellyughe, ende de rcvelaere ecde rugghe xxxij schel-

lynghen. » (G. Weydts.)

REVELTAND, m. Repetand, iemand wiens tanden

van een verwijderd staan met eenige ruimte er tusschen,

reveltandde mensch. Zwijg, gij reveltand. Die vent met

zijne reveltandcn.

— REVELTANDDE, REVELTANDIG, adj. Wordt gezeid

van iemand wiens tanden niet dicht bijeen, maar meer of

miu van elkander verwijderd staan gelijk de tanden van

eene repel. Hij is keverbekte en reveltandde. Een revel-

tandde mond.
— Bij metscrs. Hobbelig, ruw, onefl'en, fr. raboteux.

inigal, sprekende van den kant v.i 1 eenen nnun waar de

steen^n of briken geen efTen vlak uitmaken, maar onregel-

matig uit en in zitten. Als men eenen muur metselt, is de

buitenkant efFen en vlak, en de binnenkant gemeenlijk

reveltandde. Eenen reveltandden muur effenpleisteren. Die
, muur slaat reveltandde.

REVEN, reefde, gereefd, b. w. Reven of krassen

m:iken in iels, fr. rayer,faire des rates. Ko])er\verk wordt
gereefd, als 't men wrijft met korrelig zand. Een muur
kaleien met een borstel die teeft. Met een nagel heeft de
jongen geheel den boord van de tafcl gcrcfld.

REVREMENDE, REVERMENDE, v.,klemt.op

men. Berisping, fr. reprimande. Eene revremende geven,

krijgen. Eene harde, streuge revermende. Al die revrcmen-

den hielpen niet. — Te Brugge zegt men Repermende.

' REYCK, bij Poirters, zie reek, i°.

REYDEN, bij Kil,, zie keeden.

REYN-VAER, l>ij Kil., zie texkte.

REYN-WEYDE, REYN-WILGHE. bij Kil., zie

kens.

*REYTER, bij Kil., zie retser.

REYTEREN, bij Kil., zie retsen.

REZEER-AL, m. Ravaai, raveel, iemand die 't al

schendt en breekt door zijne ruwheid of woeligheid, fr.

brise-tout, gate-tout, nse-toiit.

REZEEREN,?-f2cc/-<;<-,^f/-<-s<Yvrf, met zachtl., en hier

of daar met zware ee. Door ruwe bchandeling beschadigen,

schenden, onbruikbaar maken. Die woelige jongen rezeert

geweldig veel kleeren. Eenen stoel rezeeren. Een onbehen-

dige werkman rezeert het alaam. Het schip landde aan,

geheel gerezeerd van den storm.

— .Afl. Rezeerder, m. Rezeersel, o. Rezeering, v.

— Vgl. fr. user, of? raser

.

REZIERE, RAZIERE, v. Eene oude maat die nog
in geljruik is om steenkolen te meten, fr. rasiere. De reziere

bevat omtrent 80 liters. Eene reziere steenkolen. Naar den

aard of rivage gaan om eenige rezieren kolen.

REZIMAAL, REZIMOM, REZIMONG (zie Nc),

m., klemt. op n-. Eig. het latijn erysimum, een plantJiaam;

doch bij 't volk is het de naam van den sisymbrium offici-

itale Scop., fr. herbes-aux-chantres. Men viudt den rezi-

mom langs grachten en hagen,opkerkho\en en puinhoopen,

enz.

REZZEN, b. w. Zie retsen.

REZZER, m. Zie retser.

REZZEREN, b. w. Zie retseren.

RHUBARBE, V. Zie rubarhe.

RIB, V. Zie rebbe.

RIB, m. Zie rip.

RIBBE, V. Konijn. Zie robbe e.i rebhp:.

RIBBEL, m. Eene reef of schrap die in een liaastigen

trek gemaakt wordt met lets dat puntig is, anders ook Rip,

m. De heelmeester snecd het gezwel door met eenen ribbel.

RIBBELEN, ribbelde, gerlbbeld, b. en o. w. In een

liaastigen trek eene reef of spleet maken met iets dat
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schcrp of puQtig is. Hij ribbeldc met zijn vliem door hct

gczwel. Hij ribbclde met zijn mes dwars door het vol. Uij

rflibelde met zijnen stok een cirkel in het zand.

— Hct is een freq. van Rippen. Vgl. Revcn, fr. laycr,

C!i ijsl. j'l'/)/, scliciiren, rijten.

—RIBBELEN, ?.. Af-, Open-, Weg-.

RIBBLEMENT, o. Berisping, revermende, fr. rc/'ri-

i)iiuh/i\ Eon rit)hl-Mn''nt krijgen, hebben, geven.

— Ook Hanseling, pak slagen.

RIBES, m., mei den Idemtoon op ri. Naam van een

loodljloesemde tuinboompje, andevs ook Jeneverhout,

Jcneverboom gcheeten.inde wetenschap ribes sangiUneiini,

fr. groseillier I'l fieiim rouges. — Het volk zegt ritbus.

RIDANE, REDANE, v., klemt. op da. Dikke niuur

dwars door eenen watergracht, fr. batardeaii. Dit »'. is veel

gebniikt te Kortrijk waar dat men in de vesten rood de

slad zulke muren ziet met eene soort van lorentje tc miilden.

— Het volk zegt ook Sodanc.

RIDDE, bij Kil., zie KURT.S.

RIDDEREN, ridderde, geriddetd, b. w. Hetzclfde

als Kedderen, reeden, verveerdigen, voltooien, afwerken.

De tiinmernian heeft de nieuwe schiiur geridderd in veertien

dagen. De schoemaker zal uwe leerzen niet kunnen ridderen

tegen den gestelden dag. Eene erfenis ridderen. H.aast u dat

alles geridderd zij in huis, om de genoodigden te onlhalen.

—RIDDEREN, z. Op-.

RIDDEREN, ridderde, hrb of ben g,-ndderd, o. w.

Frequent, van Rijden in den zin van Glijden, slieren, fr.

glisser. Hij ridderde en viel. Een gladde weg doet ridderen.

De geremde widen van een wagen ridderen zonder draaien.

Het convooi ridderde uit de schenen, fr. derailla.

— b. w. Een baantje ridderen^ een ijsbaantje slieren,

een ijsba;intjo niakon met te slieren iiit tijdverdrijf

.

—RIDDEREN, z. Af-.

RIDSE, RITSE, v. Ridsijzer, fr. rouanne, traccrct.

Pe riilsc bestaat meest uit een korten prieni tusschcn twte

smalle lemmers wier einden omgebogen en scherpneggig

zijn. De brouwers, cnz. gebruiken de ridse om hujine tonnen

te nicrken.

RIDSEN, ridste, geridst; of RITSEN, b. w. Bij

l>iiiiuvers, zeepzieders, enz. Met de ridsc tcekencn. Eon
mcrktceken ridsen op een vat. De tonnen ridsen.

— Bij schocniakers. Met den ridser het gesliksel of

gcspansel van den schoe toepramen en slechten.

RIDSEPEELEN, ndsepeelde, heb geridsepccld; of

RITSEPEELEN, o. w., met scherpl. <•<•, en den klemt.

op rid. Hetzellde als Ridsepeeuwen. — Misschien samen-

getrokken uit ridsepii'ii-uvlen.

RIDSEPEEUWE, RITSEPEEUWE, v. Dvvars-

drijvcr, twistzoekcr, krakeeler. Eon ridsepeeuwe van

eenen vent, van eene \ rouw. Die jongen is zoo eene ridse-

peeuwe. Gaat bniten twisten en kijven, ik wil geene lidsc-

jiceuwen in huis.

RIDSEPEEUWEN (wvl. -feewkn), rUscpccuwdc,

heb gerids,p,;u-.fd : u^ RITSEPEEUWEN, o. w., mot
den klemtoon op do oersle grccp. Kijven en twistcn, kra-

keelen, rakerooien. Zij ridsepeeuwen geheele dagen . Zij zijn

nooil te samen zonder te ridsei)eeuwen. Het best dat zij kan

is ridsepeeuwen. Dat is altijd ridsepeeuwt n en rakeroeicn :

"t is onverdragelijk om hooren.

— Ridsepeetiwen tegen iemand, hem bekijven en beknib-

belen, fr chcrclier noise <i quclqu'itn. « Het is eene schande

van altijd tegen den burgemeester le ridsepeenwen, omdat

hij met koets en peerd niet en rijdt. »
(**')

— Ook Rulsopceuwen.

RIDSEPEEUWER, RITSEPEEUWER, m.

Hetzelfde als Ridsepeeuwe, rakeroeier.

RIDSER, RITSER, m. Bij schoemakers. Stuk buks-

hout scheip uan beide einden, dienende om de schoe'n tc

ridsen.

RIE, v., in eene syllabe, is eene verminking van Orie,

fr. raa\ iignage ; /A^ ixVX,

RIED, o., mv. rifden. HeUelfde als Rict, fr. roseau,

enz. Zie RiET.

— All. Rioden, adj., fr. de roseau.

RIEDMAKER, m. Zie riet.makek.

RIEDSEN, o. w. Zie rijdsex.

RIEK, m., mv. rieken, vldw. rietsie[n, riekje. Dric-

tandige vork, ook Greep genaamd. Met eenen liek laadt

men het mast op den wagen.

RIEKEN, rook, geroken, b. en o. w. Hetzelfde als

Ruikeii, dat bij ons met gekend is, fr. sentir,flairer. Goed
rieken. Slecht rieken.

— Wordt bij euphemism gezeid voor Stinken. Dat lijk

riekt geweldig. Dat vlecsch begint te rieken. Het riekt iets

in huis.

— Rieken li/'k eene specie, zie SPECIE.

— Men zegt : ik riek het stinken even als : // hoor Iiet

ruisihcn, enz. Rookt je 't stinken in die karaer r

-RIEKEN, z. Over-.

RIEMiE, V. (bij Kramers m.) Gordel, enz. Met eene

riemc rond hot hjf. Eene rienie pampier. I^ercn ricmkens

of sluitsnoeren van een schoe.

— Bij beenhouwers is Rieme, meest ricmpje, rieinkc(it,

een zekerstuk rendvle<sch, anders ook ,{'o/-/<;//«^ geheetec.

—RIEM(E, z. Patijne-, Slot, -Splet-, SiJfer-, Zwingel-.

RIEMAKER, m. Zie riet.maker.

RIEMUREN (wvl. riemeuben, zie i), riemmirde,

gerieiiiuurd, b. w., met den klemtoon op rie, Hetzelfde

als Ringemuren (vgl. Ricschaalde en Lielootsen, voor

Ringschaalde en Lingelootsen).

RIESCHAALDE,RIESCHALDE(ineenigeplaat-
sen Ricsi-holdc, zio L; on liier of da.ir Rieschaaldig, Rie-

schaldig^, adj., nicl den klemtoon op rie. Bij boomvelders,

zagers, limnierlion, enz. gezeid van ceneu boom wiens bul

van binncn bestaat uit twee. Irie, vier, of vijf ringvormige

schalcn (of schillen of lagen) die, gelijk concentricke pijpen

rond hct hert in elkander liggen, niaar weinig of niet aaneen

gewassen zijn, zoodanig dat de planken, die men van zulk

eon boom zaagl, slecht samenhoudon en in slukken en splin-

ters vallen. Hel hert van ecu rieschaalden boom is gemeen-

bjk slerrewijs gespleten. Een ricschaalde boom geeft op de
doorsnede eenigszins de tiguur wecr van een wiel of van de

uurplaat eener horlogie, en wordt d;uu:om ook getuie/d (zie

vviELE.NjjCn in 't lr.tarf/'«««t'(van cadran) gehceteu. Popu-
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Hereu die in natten grond staan, en eiken die hunne takkeii

laten hangen, zijn doorgaans rieschaalde. Ricschaalde hout.

Rieschaalde planken. Het is gevaarlijk boomen koopen op

stam, vooral wilgen en abeelen, onidal zij dikwijls rie-

schaalde zijn, en dat men dit inwendig gebrek niaar gevvaar

wordt als men ze \e]l en /aagt. Een rieschaalde appelboom.

Rieschaalde boomen dicncn niet om in berd ge^aagd te

worden; nogtans als zij niaar weinig rieschaalde zijn, kan

hunne buitenkorst gezaagd worden in zoklerribben en lefers.

— Eenigen, die zagersnoch timmerlieden zijn, gebruiken

dit woord in een breederen zin voor Inwendig ongaaf in

't algemeen, b. v. verwaaid en verwrongen door de slinge-

ring der takken, fr. tordii; doorknaagd van de wormen, fr.

vcrmoiilu; verkankerd door rotte kwasleii en ingezijpelde

natte, fr. malnndnitx ; enz.

— En omdat al ziUkdanig hout inwendig slecht en krank

is zonder het uit^\endig te toonen, heeft rieschaalde nog

eene andere beteekenis gekregen die zeer gcmccn is, te

weten :

Niet goed, niet te beirouwen, gevaarlijk, lieschclijk, Ir.

perfide, perilleux, hasardcu.x. Klim op dien boom niet,

zijue takken zijn rieschaalde (zijn broos en brcken wellichl

af als gij het waagt er den voet op te stellen of de hand aan

te slaan). Dat ijs schijnt mij geheel rieschaalde : ik ga er

niet op. Eene rieschaalde omlerneming. Het is rieschaalde

van uw geld in zulke handen te geven, aan zoo eenen

mensch toe te betrouwen. Schuif dien porseleinen schotel

wat verder op de tafel : hij staat daar te rieschaalde op den

boord (en ioopt gevaar van af te vallen).

— Vermetel , roekeloos, fr. hasardeitx, te'mcrairc,

etourdi. Een rieschaalde kerel (die zich veel blootstelt, een

waaghals). Hij zal wel eens verongelukken : hij is veel te

rieschaalde. Rieschaalde tewerkegaan. Eenen rieschaalden

sprong doen. Wees zoo rieschaalde niet als gij op daken

en torens moet klimmen. Men moet jieschaalde zijn om
zoo ver in zee te gaan, als men baden neemt.

— Zou dit woor.l in den zin van fr. cadrannc, zoo veel

met zijn als Ringschaalde of Ringeschaalde {ringc-schaal-

>i<-', d. i. ringvormige schalen hebbende), even als wij ook
rkinuren nevcns ringemtiren gebruiken 'l Althans, volgens

^'i^- VI. Idiot, ^ zegt men in de Kempen ring voor ric-

schaalde, b. V. die boom is ring.

Wat de beteekenis van fr. hasardeux betreft, die men
ook aan dit woord geeft, ik neem ze voor eene metaphora
van de eerste ; of zou er hier eene verwarring van ricschaalde

met ricsc/ielt/k z\in': — Vgl. lielootsen = liugelootsen.

RIESCHAALDIG, RIESCHALDIG, adj. Zie

K1ESCHA,\1,UE.

RIESCHAALDIGHEID iwvl. uok rieschaaluigi,
zic HEIL>), v. De hoedanigheid van rieschaalde te zijn. De
ricschaaldigheid van een boom bestaat in eene losse ring-

vormige laag rond het hett, of in verscheidene zulke lagen

de eene boven de andere, somwijlen tot bijkans aan de

sellers.

RIESCHE, v. Gevaar, fr. risque. Hij zag dat er ritsclie

was van te verongelukken. Het is op uw riesche, fi. c'at a

vos risques cl perils. lets onderuemen op neschc o/op
ribchier (op goctl geluk, fr. <i tout risque). PauJoer op
riesche (zie PANDoiiR). Kr is veel riesche dat die zieke zal

sterven.

— Het is riesclu van.' Het is perijkcl van. Zie onder

PERIJKEL.

— Hi/ gaat op riesche, zegt men schertsende \an iemand
die mank gaat.

RIESCHELIJK (wvl. -iik), adj. Gevaarlijk, fr. ha-

sardeux. pcrilleux. Eene rieschelijke onderneniing. Het is

riescheljk reizen langs die rotsen eii zoni.en. Het is eene

rieschelijke zake die 'k u zou afraan. Het scliijnt mij maar
geheel rieschelijk van uw geld aan hem te betrouwen.

RIESCHEN, ricschte, gcriescht, b. w. Hetzelldc aK
I'erijkelen. Zie aid.

RIESCHEPANDOER, m. Zie onder I'an doer.

RIESTE, v. Riestcmelk, biesi, fr. amouillc.

— riesteboter, -beuter, -butter, v. Boter van ge-

kernde riestemelk.

— RIESTEMELK, V. Biest, fr. amouille. Ook Rieste.

RIESTER, m. Een omgebogen ijzeren blad dat bezij-

den aan den ploeg dient om de aardschol om te keeren,

welke van onder algesteken wordt door het schar, en ter

zijde door den kouter., fr. oreille, versoir. Er zijn ploegen

met twee smalle riesters die, de een links en de ander

rechts, onbewegelijk vast liggen ; en het zijn er die niaar

eenen riester hebben, welken men naar beliefte aan de

reclite of linke zijde van den ploeg aan kan leggen. Zie

VERRIESTEREN.

— RIESTEKEN, riesterde, geriesterd, b. w. Den riester

vestigen aan den ploeg. Den ploeg riesteren.— Zie riestek.

RIESTEREN, riesterde, iieb geriesterd, o. w. Loo-

pen, Snellen, voortspoeden. Hij riesteit van 'I een geweste

naar 't ander om stemmen te winnen voor de kiezing. Ach-
ter iets riesteren, fr. courir a la recherclu: de. Hij riestert

achter oude rebbanken of andere merkweerdige voorwerpcn

die in de huizen te lande somwijlen te vinden zijn. — Dit

w. schijnt gevormd van rijdeii (wvl. rien), ritsen.

—RIESTEREN. z. Rmd-, Weg-.

RIES-WIE, m. Naam dien de vinkcnicrs govcn aan

eene bogaardvink die zingt ting-ting-ling-rictc-swie. Zie

BOG.\ARDVI.NK.

RIET, RIED, o., mv. rieten en rieJcn. Zckere gra>-

soort die 111 haliiien opschiet, fr. roseau,

— W'aterkruid. Zie REIT.

— Een deel van den weverskam (zie kam), Ir. ros,peig/ic

de lisserand. Het riet bestaat uit eene lange rij van rietja,

d. i. pkitte strookjes van riet of van staal, fr. lamelles dc

roseau ou d'aeier; deze rietjes zitten aan beide einden met

pek en garen gevestigd tusschen twee kleene reilen die men
schenen noemt, fr. jumelles du ros; de ruimte tusschen

deze rietjes is meerder of minder volgens dat men grove of

fijne stoffe weeft; in iedere van deze ruimten liggen twee

ketendraden gespannen ; het riet ligt in de weetlade, fr.

battant, en dient om den inslagdraad ondci 't weven gedu-

rig in de bete te drijven en vast te slaan. Een riet is omtrent

vier vingeren breed, en het is ten miuste zoo lang als het

weveude lijnwaad breed is. ^ Eude dese voorseydc riedrn

nioeten zijn al even dicke op beedc de egghen. » (Cueieii

vande wevers van Brugghe.)

—RIET, z. Wal-.



RIJD S13 - RIJM

RIETMAKER. RIEDMAKER, RIEMAKER,
m. liij). lemaml die wecfrielen vcivceic.lij;t, fr. rosetier.

— Gemcetilijk syiioniem van Kamslager, d. i. iemand

(lie \vccfl<ainmcn niaalit, jiiel rok en net, fr. lamier-rosftier.

RIETMUSCH, 111. Zie KAKKJiTJlET.

RIETSEKOUTER, m. Zie rijdsekoutek.

RIETSEN, o. w. Zie RIJDSEN.

RIFFA, zie reffa.

RIFFEL, 111., niv. rifieJs, riffelen, vklw. rifeltje, rifel-

/.;/ «.\\'i.rvel, striem, teeUen van eenen roede- of zweepslag.

Zijn arm was al riffels. Men ziet er nog de rilTels van op

zijnen nig. — Zie REEF.

RIFRAF (wvl. riifrjVF, zie ind), m., meest vklw.

lifjt-infjc. Schorremorrie, Jan rap en zijn maat, slecht volk,

rapalje, eng. riff-raff. Al wat daar in dien wljk woont is

rifje-rafje van volk. « Halve naclitcn langh met ryfjciafje

klincken en drincken. » ^P. Devynck.)

RIFTER, REFTER, in. Ectzaal in eene gemeentc,

Ir. rrfcitoire. . Hooreiide luyden na den lifler. » (B. Gheysen.)

—RIGGEL, z. Beleg-.

RIJDE, bij Kil , zie KURTS.

RIJDEKAKOKEN, o. w. Zie Run-JKOKOKEN.

RIJDEKOKEN, >i/\l<-i-oot/e, heb geyydckookt (wvl.

ri,/eko'-ti; i;ri/J,ivit, zie l.r, en KI.ANKVERK.), o. w., met

den klcml. op r^'. Zie RENNEKOKEN.
— Octk Rudekoken.
— All. Rijdekoker, fr. ,scarpolette. Zie RENNE, 3°.

RIJDEKOKOKEN (wvl. RiDE-.zie IJ), rijdekokooktc,

heb gfrijiickokookt (wvl. ridekokbkte, geridekokbkt, zie

KLANKV.), o. w. Hetzelfde al= Rijdekoken, rennen, schon-

gelen.

RIJDEN, reed, gcredeii (wvl. kie'.v, rec, gerccn, zie

-ien), i>. w. Voortvaren opccn pcerdofin een rijtuig.

— .!/('« moet rie'n en ommezien. Een vlaanisch rijmpje

om te beduiden dat men niet onbezonnen mag te werke

gaaii, dat de ijver moet gepaardgaan met omzichligheid

.

— 7V dosse rij'den, te vierklauwe ri/den. Zie DOS en

VIEKKLAUW.
— Stillekens gerecn is tielijk thuis, zie tijdelijk.

— Op iemands kappe ri/den, zie kap.

— Wordt ook gez. van dieren, en wel 1° van dieren die

snci voortspoeden, als hazen, herteu, enz. Ge moest dien

haze zien rijden over de vclden been ; 2° van nioUen die

ondcr lie oppervlakte van den giond zich eene pijp wroeten

(zie rede); 3° van insekten die voortkruipen, als rupscn,

zwijntjes (fr. cloportes), duizendpooters, enz. Wat dieilje

rijdl er daar langs den inuur, op den vloer?

— Ook van sommige kruiden wier ranken langs den
grond, of wier worteien in de aardc zecr spoedig groeien en

voortkruipen. De freinzen rijden l.-ings den grond, en de

pcmen rijden in 't land.

— Eene prikkeling in de neus verwekkcn, sprek. van

goed levendig bier. Dat oud flesschebier rijdt in de neuze.

— In dezen zin zegt men ook Krinkelen, Krullen en

Slralen. Dat biei kralt in de neuze.

— Ook b. w. in den z.in van Voeren, in een rijtuig over-

lirengen van eene plaats iiaar eene andere. Ik kan zoover

niet gaan : ge moet mij rijden. Mijn breeder heeft niij naar

cle stad g[ereen. Ik zal u rijden met niijiie ciezic. Hij is na.ir

liuis gcreCn geweest.

— Als drek ale wordt, hif unit gerccn zijn, zegt men
van ccnen trotschaard die van niet tot iet komt.

— RIJDEN, z. Door-, In-, Om-, Op-, Over-, Toe-.

RIJDER(wvl. rider), m. Soort van grove peem die

veel lange woilels scliict in de aarde, en in kloeke groezen

o])scliiet; anders Wilte peem. De kantbedden van dien

akkcr krielen van de rijders. Zie PEEM.

RIJDIG (wvl. RIDIG, zie IJ), adj. Ridsig, fr. en cha-

liiir; sprek. van merrien of van geiten.

~ All. Rijdigheid.

RIJDSEKOUTER, RIETSEKOUTER, m.
Keiinc, sclioii<^'el, bijs, fr. cscarpolettc

.

RIJDSEN (wvl. RIID.sf..N), riidstc, tub gerijdst; of

RIJTSEN, ook RIEDSEN, RIETSEN, o. w. Ren-
nen, rijdekoken, fr. ^t balancer siir line escarpolctte.

— ( ic)l; gcbniikt hier of daar voor Lingelootsen.

RIJDTER, bij Kil.^zie retser.

RIJFELEN (wvl rifelen, zie ij), ri//elde,geri/felJ,

b. w. Bij smeden. Met het rijfelijzer vijlen, fr. riflcr. Den
boord van eene koperen of ijzeren plaat rijfelen. lets eften

rijfolcn. — Vgl. Roefelen.

—RIJFELEN, z.Af-.

RIJFELIJZER (wvl. rifelizer, zie ij), o. Soort van

plalte ijzerviji zondcr heclit, it. rifiard, rifloir . De rijfel-

ijzers, ilie slechts op vijf centimeters van 't einde gekeiteld

zijn, diencn om iets grovelijk af- ot effeu te vijlen.

RIJGGAT (wvl. (riigg.\t', o., mv. ri/ggaten. De
rijggaten van eene.i sclioe zijn de hollekens in "t leer waar
men de riemkens door steekt om de schoe'n toe te rijgen.

RIJGKOORDE (wvl. ri-koorde, zie .\ssi.mllatie),

v. De riem of het snoer waarmede men iets toerijgt.

— Ook eene soort van Peem, fr. chiendent. Er groeien

veel rijkoorden in dat land . Zie struikpeem.

RIJK (wvl. RiiK, zie IJ), adj. Rijkelijk, raim. Een rijke

niaat, fr. ime bonne mesiire.

- bijw. Dat wcegt rijk drie pond, 0/ drie pond rijke.

Zes ellen rijk toegemctcn. Zijn er wel tien liektaren in dien

akker? ja 't, en rijke.

-RIJK, z.Smoor-.

RIJKDOM, ni. Wat men eeitijds in Vlaanderen door
Rijkdom vcrslond, staat onder GEsi'.VATHEID.

RIJKEN (wvl. RIKE.N', zie IJJ, ri/kte, geri/kt, b. w.
Rijk maken, verrijken. Gestolen goed rijkt niet (vkiani-

sche sprcuk). -

— o. w. met zi/n. Rijk worden. Hij rijkt zcere.

RIJKEVIJLEN (wvl. KLKEViiEN), o. w. Zie rinke-
X'lJLEiN.

RIJKOKEN, ri/kookte, heb geri/koott (wvl. riekbkie,

geriekbkt, zie -IEN, en KI.ANKVERK.;, o. w., met den Idem-
loon op /•(/. Hetzelfde of Rijdekoken.

— All. Rijkokcr, fr. cscarpolelte. Zie renne, 3°.

RIJKOORDE,v. Wvl. uitspr.v.an Rijgkoorde: zie aid.

—RIJM.z. Xcu-, Rauw-, Reu-, Rouw-, Rui-, Ruw-,
Water-.
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RIJMB (wvl. RIME, zie IJ), v. Hetzelfde als Rijm, o.,

fr. ri7ne. De rijme van een vers.

RIJMEN (wvl. RTMEN, zie ;j), ri/mde (wv). ook
rnmdei;e, zie IMPERFECT), hecft of is geri/md (fvl. eriimd,

zie ge), onpers. Rijpen, fr. /aire die givre (rouwrijmen),

faire de la gelee blanche (waterrijmen). Het heeft van den
nacht fel gerijmd. Het isgerijmd.

— Dit w. is ook gebruilit in Brabant (Alg. VI. Idiot.).

In HoU. kent men het subst. riJm en ri/'p. Bij ons is ryp
en het w\v. rijpen in dezen zin noch gebezigd noch verstaan.

—RIJMEN, z. Rouw-, Water-.

RIJNE (wvl. RINE, zie Ij), V. Bij mulders. Soort van

ijzereu kruis dat onderaan den looper (of bovensten molcn-

steen) gevestigd is, en in 't midden rust op den p;restaf;

fr. nille, anille.

RIJNSCH, adj. — Rijiische 'fissen, zie RENS.

*RIJNWILGHE, bij Kil., zie rens.

RIJP (wvl. RHP, zie IJ), adj. Bij brouwers. Wordt gez.

van de gerst die, op den moutvloer, de vereischte Ideming

verkregen heeft, anders gezeid, die gereed is (zie reeden).

De moutgerst is rijp, zoohaast de kiem begint uit te sprui-

ten. Als de gerst rijp is, wordt zi] op den ast te droogen

geleid.

— RIJP, z. Dood-, Knecht-, Koe(i)wachlers-.

RIJPEN (wvl. RIPEN, zie Ij), rifpte en recp, geri/pt en

gerepen, b. en o. w. Rijp maken of wordcn, ix.tniirir.

« Dat die vruchten up tlandt alomme voor tyt lepen.^

(N. Despars.)

RIJPIGHEID (wvl. ook ripigi, zie ij en heid), v.

Rijpheid (zie ig). « Eeiien hovenier moet den tyd verwach-

ten van 't uytkomen, groeyen en rypighcyi. > (F. Vanden

Werve.)

RIJPTE (wvl. RiiPTE, zie IJ), v. Uitslag van puisten

die deftig jeuken en het haar doen uitvallen ; anders ook de

Ruie genaamd, tr. gale, rogne. De hond heeft de rijpte.

—RIJPTE, z. Zomer-.

RIJPZINNIG (wvl, Riuv.-), adj. Rijp van zinnen,

verstandig, wijs. Een rijpzinnig mensch.«Ten uyttersten

rypsinnig, voorsichtigh ende standtvastigh. > (N. Vanhove.)
— Afl. Rijpzinnigheid.

RIJS, m., zonder mv. Rijst, Ir. riz. Rijs kokcn. Een
pond rijs.

Neem daer wat hesp, wat rys,

Neem 't gecn u 't beste smaekt.

(J. B. Dccorte.)

— Vahdaar Rijsbrood, Rijspap, Rijstaart, cnz.

—RIJS(T, z. Boer-, Hanc-, Hane met -, Henne-,

Henne met -.

RIJS (wvl. Riis), o., vldw. ri/zeke(n, ryzctje. Takje, enz.

— Veel ri/zekens maken een bezem, vele kleentjes maken
een groot.

— Bos van rijshout, kleene mutsaard, fagoot, fr. bourrc'e,

eng. rise. Honderd rijzen koopen. De arme jongen kreeg

een rijzetje en droeg het haastig naar huis.

— Ook collectieflijk gebruikt voor Rijshout of Rijzels.

Een hoop rijs. Eerweetrijs (rijzels waar de erwten langs

opgroeien).

— RIJS, z. Zink-.

*RIJSEN, RIJSSELEN, bij Kil., zie onder reuzen.

RIJSTPAP (wvl. RiisFAP), m. Melkpap met lijs in.

Een eyerkoek, een wafel en ryspap.

(J. B. Decortc.1

RIJSTSPIJS (wvl. Rus-SPIZE, zie Ij), v. Water- of
bouillonsoep met rijst, ix.potage oisoupeau riz.

— Zie spijs.

RIJT, o. Waterkruid. Zie REIT.

—RIJTE, z. Visch-.

RIJTSEN, o. w. Zie rijdsen.

RIJVE (wvl. rive, zie ij), v. Fierter, relikwiekas, Ir.

ch,isse. De zilveren rijve van het H. Bloed te Brugge is zeer

kostelijk met diamanten versierd.De rijve van de H.Ursida.
<> Halende uytter abdie van St Baefs die ryve van St Ele-

ven. » (N. Despars.) « Het is dan dat Sint Walliruggens
ri/ve en de diie borstbeelden weggerocht zijn.

»
(A. Duclos.)

Maer alleen tot enckel waen,

Om aldaer met 't lyck te gaen

;

Wa Dt sy volghen dese ryve.

(P. Gheschier.)

Entie arke, alsic bescrive,

Was ghemaect als ene rive.

(Maerlant.)

— Dit woord, bij Kil. gekend, is gebniiktje Brugge en
elders.

RIJZEL, RIJZER (wvl. rizel, rizek, zie ij), m.
Rijs, dunne lak of twijg die afgekapt en gemeenlijk droog

is. Een bos rijzels. « Eenige ryseren om te branden. »

(B. Surius.)

Sy groeyden, naer ik gis,

Aen rysers of aen lisch.

(Vaelande.)

— In 't bez. Rijshout dat men bij de opgroeiende erwten

plant om er de ranken van te ondersteunen. Ik heb geen

rijzels genoeg voor al mijne erwten.

RIJZELEN (wvl. RIZELEN, zie ij), ri/zelde, ^erijzeld,

b. w. Rijshout in den grond steken bij de opgroeiende erw-

ten, enz. Die erwten moeten gerijzeld worden.

— KijzELiNG (wvl. rizelinge), v. De daad van erwten,

enz. te rijzelen.

— collectief. De rijzels die dienen of gediend hebben

om ^'.e erwtranken te ondersteunen. Die oude rijzeling dient

maar meer om te branden.

— Zie -ING.

RIJZEN (wvl. RIZEN, zie Ij), rees (wvl. scherpl. «, zie

DriGEN), gerezen, b. w. Doen rijzen, verhoogen, ophalen,

ir. hausser. Die zoldering moet gerezen worden. Die balk

ligt aan dat einde te leeg : rijs hem een weinig. Ik ga dat

huis rijzen, en er nog eene stagie op bouwen. Eencn niuur

rijzen. « Niemandt en vermagh gheene straten ofte greppe

te ri/'sen ofte nederen in prejudicie van sijnen ghebuer.

»

(Cost. V. Ghendt.)

— o. w. Het zotte rijst, zie ZOT.

— Gisten. Zie WERKEN.
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-RIJZEN, 7.. fit-, Zink-.

RIJZER, m. Zic kijzf.i,.

—RIK. Deic \iitgang met ceii halveri klemtoon, i'cvoegd

aan cen bijvoeglijk naamwoord, dient om ereen substaiitief

vail te maken t!al een maniielijken persooii aanduidt ; mecst

allijd in eenen oiimins.tigen ziu :

Blooterik — bloodaard; BoUcrik — botte vent; Dom-
nierik — domme vent; Dwazerik — dwaze vent; Einsche-

rik — nijdigaard; Frankerik — on.'ervaarde; Grootscherik

— trotscliaard ; Loniperik -- lonipe vent; Luierik —
luiaard ; Misnoegderik — die altijd niisnoegd is; Onbeleef-

deiik — onbclcefde vent; Onbeschaamderik — schaamte-

loo/.e vent ; Onbescliofterik — onbeschofte vent; Slimni 'rik

—
• schalkaard ; Stijverik — lonipaard ; Stonimerik — dom-

irierik; Stouterik — stoute vent; TrageriU — trage vent;

Valscheiik — valsche mensch; Wilderik — wikle gast;

Zatterik — dronkaard.

— Andere woorden, uitgaande in rik of //', zijn :

Beverik — bever, HI, fr. gelatine; GanseriU, Wenderik
— gent, ganser, (r.jars; Leeuwerik — leeuwerk ; Teeiik,

Terik — aardworm; Bolderik — bolderkiuid, fr. nielle

hiita'rde; WalJeiik — eene zekere plant; Wederik, Kil.

wijderick, wiederick — fr. lysimachie ; Ganzetik — fr.

argentine, herbe ajix oies; Wegerick, bij Futlis — weeg-

brce, fr. plantain; Hammerik, bij Kil. — 1. pratiim ;

I'ezerik — fr. nerf de ba;uf; Pierick, bij Kil. — perzik;

Scheerrik, Scherik — zie aid ; Vlei ik — vlerk ; Zwezerik —
fr. rizde vean; Simmerik — dwaze venl, simpalaar; Hal-

derik, bij Kil. — 1. struma.

RIK, m. Rugge, fr. dos. Op den rik liggen. Ingevallen

rik van een peerd. « Ende vallende over rick den hals

brack. » (X. Despars.) « Eenen eenhoorne met eenen gul-

den lupaert up zynen rick. » (Id.) « Eene vrauwe up een

schavonj, in den Burcli, zittende up een stoelkin ghebon-

den dc handen up haren ric met eender coorde. < (K. v. Br.)

— AV^' en rik, rug en rug, rug tegen rug, fr. dos ii dos.

— Een breeden rik hebben, lig. Veel kunnen verdragen.

Men moetvoordeaclUerlilappers eenen breeden rik hebben.

— Te rikke, op den rug (dragen, enz.). Die weg is te vuil

"111 cr door te rijdcn ; men moet alles te rikke dragen. Een
kind te rikke dragen.

— Eene koe op den rik houden, zegt men van iemand
die eene koe kweekt, maar, geen land hebbende om ze te

voeden, quasi met den zak op den rug, overal achter klavcr

en gras loopt om lut beestje Ic spijzen.

— Piitje op den rik, zie PUT.

— Bij la'idb. Den rik of rug van een gewend of akkcr-
l""d is er het verhevcn middendeel van. Ge moet de beddcn,
•\>- gcwcnlen met een rik leggen.

— .S7//' ofer rik gaan, dwars over de akkers gaan Die
twee kcikcii zijn eene uur van elkandcr langs de groote

baan; doch, indicn men een stik over rik ginge, het ware
niaar cci;e halve ure. De jagers loopen stik over rik.

— RIK, z. Katte-; 00k Scheer- (?), en vgl. —rek.

— RIKKEN, /. Katte-.

RIKKEPATJIKKEN, nkkefaljikte, heb gerikkepa-
t/ikt; (,ok RIKKEPATIKKEN, o. w. Al hinkende
loopen, op stcllcii ufkiuklien voorlspocJen, hossebossende

rijden. Hij Uwaiii door de slraat gorikkcpatjikt, als de

andere reeds lang voorbij waren. Er zijn reilwegen waarop
de convooien zacht loopen, er zijn er andere waarop zij rik-

kepatjikken.

— Wordt schertsende gezeid in 't algemeen van iemand
die loopt met angst en spoed. Hij rikkepatjikt van de eene

gemeente naar de andere om de stemmen van de kiezers te

winnen.

— Dit w. is gevornid uit Rekken (loopen) en Patjikken

(zie aid.)..

RIKLEER, RIKLEDER, o. Ruggezeel, de lederen

riem die op den rug van een peerd ligt om dc irekstrengen

op te houden, fr. siirdos. Het riklecr is hetzelfde niet als de
Dossiere.

RIKSKE(N, o. Deminut. r' van Rik (rug, fr. dos), en
2° van Reek (rij, fr. range'e], zie KLANKV.
— Het rikske van den wandelare. Zoo heet, bij de vis-

schers, een kleene zeebank strekkende van Oostende tot

Wenduyne tusschen den Akkaard ea het Slijk.

—RIKTE, z. Wit-, Zaal-.

RIKVLIM(ME, v. Zie rlogevlim.

RIKZAAG. RUGZAAG, v. Eene handzaag (fr. scie

a mainj, wier blad langs den rug belegd is met eene

kloeke ijzeren strook om het blad vast en stevig te maken

.

Met de rikzaag zaagt men groeven, enz., maar om lets

door te zagen, dat dik van omv..ng is, kan deze zaag niet

dienen, causa haren belegden dikken rik.

RIKZAGEN, rikzaagde,gerikzaagd, b. en o. w. Her-
senpikken, geweldig vervelen, fr. scier qteelgu'tm, scier le

dos a qtulqu'un,

RILDE, adj. Zie reilde.

— De lettergreep eil klinkt bij ons juist gelijk /// het is

de afleiding die hier dan beslissen moet. Zie E[.

RILLE, V. Reile. Zie reil.

— Wogeus eil^ il, zie EI.

—RILLEN, z. Kokke-.

RILSEL, o. voor Reilsel, zie aid.

— Wegens eil = //, zie EI.

RIMRAM (wvl. RUMRAM, zie ind), m. Arme praat,

veel woorden zonderverstand of verband, vervelend gepraat.

RIND, bij Ki!., zie rend.

RINDE, V. Bij huidevetters. Run, Ir. tan.

— Kramers geeft dit woord als verouderd op. Bij ons

bloeit het nog.

RING (wvl. RUNG, zie INU), m. Cirkel, enz.

— Bij stcenbakkers. De lagen briken die den kant of

buitenmuur uitmaken van een steenoven. Binnen den ring

is het hcrte van den oven.

— Eene reke ring is eene rij briken die over kant staan

(fr. placc'esde champ), nevens malkander. De ring van den

steenoven bestaal uit drie verschillige lagen die altijd in

dezelfde orde op elkander volgen van aan den voet van den
oven tot boven. De eerste laag is gemaakt uit enkele plak-

sleenen, vijven en eene reke ring ; de twcede uit drie reken

ring, waarvan de buitenste reek de koppenuit zijn ; de derde

uit dobbelc plaksteenen en twee reken ring.

— Den ring sicken, zie steken .



RIN - 8i6 — RIS

—RING (>'«.!« div.). zie Knobbel-, Krnop-, Knop-,

Koppel-,Meld-, Meltrijnck, Vijs-, Vijze-. OoU Ringeiinge-.

RINGEL (wvl. KiiNGEL, zie ind), m. Ring eieven die

de vlindeis rund een boonitak leggen om dan met delenle-

zoii nit te broeden en rupsen vooit te brengen, 'r. bagiie.

De lingels van de talfken afdoen in 't vooijaar, is een zeker

middei liin weinig of geen ougroei te bebbcn op de fiuit-

l)Oonien.

—RINGEL, z.Jokke-.

RINGELEN (wvl. riingelen, zie ind^, ringflde, «r-

liiigcld (fvl. criingeld, zie oe), li. w. Ringen. Eenen stier

ringelen (liem eenen ijzeren ring door de neusgaten stekeu

met eene koord er aan om hem tc leidcn en te bedwingen).

Een zwijn ringelen (hem door den snuit een ijzerdraad ste-

ken en ringswijze omplooitn, om hcni hct wroeten te be-

letten).

— Fio. lemand bedwingen en korthouden. Een dwinge-

land die zijne onderdanen geriiigcld houdt. Mei. zal hem

wel ringelen in 't Icger.

RINGELMUREN(«vl. KiiNOEi.MEUREN.zic iNnen

IT), rimrilmniirdf, grniigrlmuiird, b. w. Het/.elfde als

Ringemnren.

RINGEMUREN (wvI.riingemeuren, zie ind en u),

rino-em!iuide,geringemuurd, b. w. Bij liommelkweekers.

Dehommelblokken omwallen, aanaarden, met veel aarde

ophoogen, fr. Urragcr, butti-r. Men ringeniuurt den hom-

mel met de hommelhouwe. Die hommel is voor den twee-

den keer geringemuurd. Het ringemureu maakt de hommel-

hoevers. Zie reekhommel.

Men zegl ook Rijmuren (uitspr. ricmeurcti). Zie en

vgl. -LING 2°. Het Alg. VI. Idiot, heeft « pataters aanrin-

gen » aanaarden en als eenen ring daar rond makeu, sprek.

van aardappels die op hun eigen staan, en niet in rijen.

— Afl. Verringmnren.

— Kil. Ringh-mueren, niaiiia, muri.

RINGE-RINGE-RING, m. Gerinkel, fr. tirdintliilin.

De ringe-ringe-ring van eene bel of van bellen.

't Klinkende gerinkel van den beltrom :

Ringc ringe ringe ringe ring rom :

(G. Gezelle.)

*RINGH-MUEREN, bij Kil., zie oiidcr RINGE-

MfKEN.

RINGHOUT (wvl. KiiNKHOUT, zie ind), o. Bij mul-

dcrs. Een houten cirkel rond den ligger. Op het ringhout

staal do kist.

RINGSCHAALDE (?), adj. Zie Riescha.m.de.

RINKEL. Ecncn^rinkcl doen, eenen toer doen, eene

ronde doen. Een hond die "s nachts eenen rinkel doet (die,

van zijn liuis weg, hier en daar loopt en tegeu den uchtend

wcderkcctl) Jongheden die eenen rinkel doen.

RINKET, o. "Winket, klinket, kleen deurtje in eene

groote deur. De schuurdeuren hebben gemeenlijk een rinket

langs waar de derschers^iiit en in de schmir kruipen, en

waardoc.r ook het licht komt als door eene venster.

Raket, fr. raquette. Wet het rinket slaat men den

pluimbal o.nhoog.

— RIN1^ETUEUR(E, v. Winkct, ix.giiichct.

RINKETTE, v. Hetzelfde als Rakeltekruid, fr.

roqnetU sauvage, 1. imslurthnn sisyinbrhiin.

— Eenigen geven dezen naam aan den Rezimong.

RINKETTEN, rmkctte, heb gerittket, o. w., klenit.

op ket. Raketten, U.joiier au volant.

b. w. Over cinde gooieii en verwocsten, doorketteren.

Laat die woelige jongcrs op de hofstede niet spelen : zij

zullin 't a! rinkctten dat er is. De dronkaard heeft gelicel .

zijn hnisraad in stnkken gerinket. Hij heeft geheel mijne

bibliotheckgciinket, met te zoeken achterdien bnek.

RINKEVIJLEN (wvl. rii.nkevilen, zie ind en ij),

liiikcvyhh; lub gu iiik,:vyld [M. cninkevuld, na GE), o.

w. Loeren, fr. gttetter. De kat rinkevijlt o\> de muizcn.

Kind, draag zorg voor uwen vogel, de kat rinkevijlt ci

achter. Hij kwam rinkevijleu om het te grijpcn. 1 lij rinke-

vijlt op die hofstede (hij heeft er de oog op, om zo te koo-

pen). De jager bachten de hage rinkevijlt achter den haas

om hem te schieten. Hij staple van 't convooi, al rinkevij-

lende of er niemand van zijne kennissen in dc static was.

RINSEL, o. Zie rensel.

RIOOL, RIOLE, v. (bij Kramers o.) Biiis of duwiere

onder den gvond, langs waar het vuil water wcgvloeit.

— Vgl. fr. rigole, en in Picardie rttault.

RIP, m. en RIPPE, v., mv. rij-pen. Ribbel, reef of

reet die met haastig geweld gemaakt wordt bij middei van

lets d.ii puntig of snijdend is. Met een mes iemand een rip

in den .armgovcu o/toebrcngen. Eenen rip in 't aangezichi

krijgen. Met eenen rip lag de biiik \an den visch open.

RIP, o. Bij zeevisschers. Eene geulo bezuiden de Wecl^ ,

vijf vamen diep. Het Rip is niet verre van Blankenbergl i

RIPCEG.VT, o. Bij zeevisschers. Eene genie tussJi

den Kwagrond en de Bree-achttiene.

• — RIPPEG.\TB.\NK, m. Bij zeevisschers. De Zeelxink

van 't Rippegat.

RIPPEN, riptc, gcript, b. w. Openrijten, eene recp in

lets trekken of drijven met haastig geweld. Zie ribbelen .

— Vgl. cng. to rip.

—RIPPEN, z. Open-.

RIPSEM(E, RUPSEM(E, RITSEM(E, RIS

SEM(E, m. eu v. Rups, fr. clicnill,-. Dieappelboom kriclt

va.i de ripsems. — Men hoort ook Ripsen(e, Rupsen(c.

Eene groote ripsene.

— RIPSEMKLODDE, RUPSENKLODDE, RISSEMKLODDF, \.

v. Rupsenest, puppe, fr. nidde chenilles, bouchon.

— RIPSENSCHIJTER, m. Vlinder, fr. papilloit.

RIPSEN(E, m. en v. Zie rip.sem(e.

RIPZEEL, o. Bij zeevisschers. Eene genie schnin tii-

schcn Antenaen 'tScheurleg.en uilloopcnie in het Uitdi' |>.

In de zeekaart van G. Hnlst van Keulen staat er Tropzei 1.

RISCHIER, o., met den klemtoon op schier. RicM Iv ,

gevaar, Ir. i isipic. Ge moogt daar gerusl nw geld lato:i,

is geen h;t minsle rischier. Hij is in groot rischicr v.i

sterven

.

— Op rischicr, of op ccn rischicr, of op gccd riscliirr,

op goed geluk. Ik ga dat ondernemen op goed rischier. 1
1

-i

kan lukken en niet lukken : het is op een rischier.

— RISCHIEREN, rischierde, gerischicrd, b. w. \Va:;eii,

fr. risquer. Die niet rischiert, heeft niet. De boer rischicr!
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wcl eenen knil<kei,w;iaroni zou ik gecncn frank rischieren?

Hij riscliicrde 't, en 't luktc wel. Rischier het maar, het

il misschicn lukken. Na lang dubben, rischierde 't hij nok

:i biniicn te gaari. Xiemand dorst hjt ooit rischieren van

I'lrzulkecn jjeweldiyenstroom te zwcinmen. Hij rischierde

ih.ji slaj;, en won hem. Men rischiert er niet vcel aan (of

hij I van iets te koopen, als 'teen ander voor ons betaalt.

• |[ij zou den helft van zijne fortuin rjicA/W fn om u van

kante te maken, ii'dicn 't zijn koste. -^ (*'*) Zijn Icvcn

rischieren om iemand te redden.

— KisiHii.ui ijK (wvl. -i.iK), adj. Hctzelfdc als Riesthe-

lijk.

RISKAVELJE, RISKAVAANJE, bijw., klemt. op

de derde greep. Mel onbe-^oinien gewcid, dweers door al,

zonder eeiiigc voorzorg of voorzichtigheid. De druistigaard?>

gaan er riskavelje door. Riskavaanje spreken, fr. clourJi-

ment, sans discretion ni vie'nagenient.

RISPE, interj. die de snelle vlucht van iemand na-

bor>t5t, even als /vn^ het gel aid van iets dat breekt. En,

rispe! hij was weg. De haas werd den jager gewa.ar, en,

rispe ! hij was .weg.

RISPEN, risptf, gei-ispt, b. en o. w. Het/.clfdc of

Repen, repelen, fr. drc'gcr. Het vlas rispen.

— Den Stengel of halm van plantgewassen tusscbcn de

geslnten l.anden of vingers Irekken zoodat er de bladeren,

de l)locnien, of de vruchten van afschuiven. Jeneverbezen en

druiven willen niet gerispt worden, of zij smoezelen. Een
grasauwtje rispen met de tanden. Men moet den hommel
plokken en niet rispen. — Afrispen.

— Ook gebruikt voor Raspen, fr. rdpcr. Suiker rispen.

— o. \v. IJlings verdwijnen, snel wegijlen. Ge moest

hem zien rispen, als ik naderde. De haas rispte over de

weiile naar het bosch. Zie RISPE.

Xu rispt een eg door nooyt gekamde haj-ren

;

De seyssen nioet den ruygen baerd invaeren.

(Vaelaude, van Polypheem.)

—RISPEN, z. Af-, Voort-, Weg-.

. RISPER, ni. Rasper, Ir. rape.

RISSEM(E, ni. en v. Zie ripsem(f..

RITSE, V. Zie ridse.

RITSEME, m. en v. Zie RiPsii.\i(E.

RITSEN, b. w. Zie ridsen.

— In "t Land van Aalst zegt men : Een vogel, een bal,

n steen ritste langs niijn ooren (d. i. vloog, fr. /<7«<7,

'A — Kramers vertaalt ritten door courir bruyamtnrnt
.

' •t:' ,1 li'aiihr {commcfont les enfants.)

RITSEPEELEN, o. w. Zie riimepeelex.

RITSEPEEUWE, v. Zie ridsepeeuwe.

RITSEPEEUWEN, o. w. Zie ridsepeeuwen.

RITSEPEEUWER, m. Zie ridsepeeuwer.
'

RITSER, m. Zio urnsER.

RIVAGIE, RIVAGE (wvl. riva.vize, zie -age), v.

Aard, een plein of perk langs een stroom of vaart, waar
dat steenkolen, kalk, orduin, pannen, noordsch hout, of
andere bouwstofl'en, met scliepen daar aangebracht, ver-

kotht worden. De rivagie van N. Naar eene rivagie gaan
om een voer kolen. Zie .v.\rd.

— riv.\gier, m., met den klemt. op gier. Iemand die

eene rivagie heeft. Zie aardjma.v.

RIVE, liij M.acrlant, zie RMVE.

ROBBE, RIBBE, RUBBE. v., vklw. rokbeiefn,

ribbvkei n, rubbckein. Konijn, fr. /apin, eng. rabbit, Kil.

RoI)be, Robbeken. Veel gebruikt als naam oin een konijn

te roepon : ^ Ri'.)bo, ribbc, kom ! » Dat is eene goede robbe.

— In den zin van fr. rote, zeggen wij rebbe; zie aid.

ROBBELEN, rnbbcliU, heb gcrobbcld, o. w. Rom-
mckn, brobbelcnde rolelen. De ingewandcn robbelen. Een
kokende pot- robbelt. De donder robbelt in de wolken. Een
zolder\\ageu roblielt als hij op den zolder rolt. Ongebluscht
kail; robbelt als men er veel water op storl.

— Uij kopergieters. Won It gezeid van een stuk koper
dat, op den draaibank rotelcnde danst en wippelt onder den
beertcl. Een stnk robbelt als b. v. de draaibank niet opge-
slotenen gevestigd is. Een stuk dat robbelt wordt gekar-

nakkeld. Het robbelt eu brobbelt : uw dr.-iaibank staat niet

vast.

— Ook gebniikl voor Rabbelen. Zie aid.

—ROBBELEN, z. Af-, Op-, Weg-. Vgl. -r.ajs-

liEI.EN.

ROCH, ROCHE, v. Dezelfde visch als holl. Rog, m.,
fr. rate; doch voornanielijk deze die in deWoordenb.
Spijkerrog en Vleet heet, Ir. raie bouclee, 1. raia clavata.
(Van Beneden, Ann. Pari. 1865-60), docum. bl. 602.)
Andere rochen heeten Keilroche, Zandroche, Vlete. Zie
ook Katteroche.

— Dit woord is vr., en klinkt harder dan rogge (koorn).

« Een rogghe ofte rochghe. » (N . Despars.)

— ROCHEFRETTEK, m. Bij visschers. Een zeevisch van
kleeue weerde, fr. baudroie, ]. lopkius piscatoriiis. « Ce
poisson peche i la ligne a I'aide de son rayon cephali-
que qui est termine par une peau semblable a un ver » zegt
prof. Van Beneden {.4nn. Pari. 1865-66, docum. bl. 602!)— Kramers veitaalt fr. baudroie door zeeduivel en zee-

wolf; maar bij onze visschers is de zeedutvel 't fr. sqitatine-
ange, en de zeewolf't fr. loup de mer, 1. anarrhicits liipiis.

— ROCHELEVER, n>., fr. foie de raie. Gekookte roche-
lever, met zout eu peper op geroosterd brood gespreid, is

goed etcn.

— ROCiiE.\iUTS, ROCHMtiTSE, V. Eene katoenen vrouwe-
muts met twee panten of vlerken die over de ooren langs
de wangen afhangen, zoodat zij eenigszins aan eene rodi
of platvisch gelijkt. Dit hoofdhulsel, ook klakker geheeten,
vindt men nog in Noord-VIaanderen, doch zeldzamer dan
voorheen.

— ROCHESTEERTEN, m. mv. De afgesnedene steerten
en andere afval van rochen, bij geringe lieden gekookt en
geelen. Rochesleerten en niuiltjes heet men te Bnigge
« sleuvcringe van loche ».

—ROCH{E, z. Kalte-, Keil-, Zand-.

ROCHEL, m. Ralel, fr. rdU. Den rochel in de keel
heljben, van stervende nienschen.

— ROCHEI.EX, rochetde, tub geroc/u-ld, o. w. Den rochel
in de keel hebben, fr. rdler. Een stervende mensch die
rochelt.

— All. Rocheling.

ROCHMUTS, V. Zie rochemits.



ROE — 8i8 ROE

RODELING, ni. en o. Eeii uilyeroeide tjok. Zie KKU-

UNG, m. en o.

RODEN, rooiide, gerood (wvl. rbdde, gerad, zie

Kr.ANKVEKK.), b. \v. Hetzelftle als Reulen. Eenen bosch

roden.

*RODEN, bij Kil., zie rooien, 2".

—RODEN, z. lit .

RODOKKEREN, o. w. Zie kadokkeren.

RODSPADE, V. Zie roodspaue.

ROE, ROEDE, v., vklw. roedfr, fr. 'vrj'f. Van de

roe geven of krijgen (met de roede slaac of gesl.gen wor-

den). Dat kfod hecft van de roegehad, zal eens moelen van

de roe liebben. De roe is van 'I gat (d. i. de geesel is voorbij,

het gevaar dreigt niet nicer'. Wij bebben hier eene rapelijkc

ziekte gehad, maar, God zij dank, de roeisnu van 't gat.

De zeelieden wenschen wel aan lard te zijn, als het machtig

stormt, maar, als de roe van 't gat is, zij varen maar onbe-

kommerd voort.

— Meetroede, fr. verge d'nrpenteur . De roen schieten

(de meetroede langs den groncl strijken, in 't landmetcn).

De een teekent aan, en de ander scliiet de roen. Meegaan

om de roe te schieten.

— Bij wevers. De rocdjes zijn twee dunne garden die

dwars door de ree zitten tusschen de lecsroe en den weef-

kam. De schcringdraden, die reeds door de lecsroe geschei-

den zijn, liggen geschrankt tusschen de twee rocdjes.

— Bij voermans, landb., enz. Dc rcchter zijde van ecn

gespan. Op de roe liggen, op de roe gaan (wordt gez. van

't peerd dat aan de rechter zijde gaat nevens het handpeerd).

Een peerd dat op dc roe ligt

.

•— Noch ter roe noch ter hand wiUeu^ onbestnurlijk zijn.

« Hoe sonde den waegen voorts ger.iekcn, als de peirdcn

niet gelyk en trecken, en bun niet willen voegen 7ioch ter

roede noch ter hand. » (F. Vanden Werve), — Fig. Die

mensch wil ter roe noch ter hand (er is geen spit nice

wendelijk, fr. il est intraitahle^ indocile).

— Bij mulders. De pestel met bcide zijnc roe-eindeu. Er

is eene Binnenroe en eene Buitenroe, en deze twee maken

het kniis. De binnenroe is n:iast den windweeg ; en de

andere, die tegen de binnenroe drukt, is de buitenroe.

—ROE, —ROEDE, z. B.in-, Band-, Bind-, Binnen-,

Dek-, Dromroedje, Lees-, Pegei-, Plat-, Schud-, Siese-,

Siesse-, Sijts- (?), Slag-, Sluit-.

*ROEDEN, bij Kil., zie rooien, i".

-ROEDEN, z. Uit-.

ROEDEPEERD, o. Zie roepeerd.

ROEDEZIJDE, v. Zie ROEZIJDE.

*ROEDER. bij Kd., zie onder reutelen'.

ROEDRAGHE. m. Zie r \KELi>R.\GER.

ROE-EINDE, ROED-EINDE (wvl. roe-ende, zie

ende), o. Bij mulders. Een lang stuk hout van de molen-

wiek, dat vastligt aan den pestel, en waaraan het hekken

gevestigd is; fr. ante, cnte. Elke pestel hecft twee roe-

einden.

ROEF (wvl. ROUE, zie on), ccn wooril dat men gebruikl,

even als rispe, oni haast en spoed aan te duiden. Sa, jon-

gens, roef! hierbuiten. . Altijd cm roef weg. . (K. Calle-

beit.) « Wij stonden daar twintig minuten, en dan, deur de
bergcn, roe/ naar Vienne. » (R. d. H.)

By dat d'eene aen d'andere spreken,

Roef! den geld-pot wordt geschuymd.

(Vaelandc.)
ROEFEL, m. Zie ruikel.

ROEFEL,ROEFELAAR,m.ROEFELSCHAAF,
V. (wvl. KOUKEL-, zie or). Bij timmerl. Eene scli.aaf, Inj

Weil, roffel, anders ook Voorlooptr genaamd, fr. riflarJ

(van ons vl. roejlare).

ROEFELEN (wvl. ruUEELEN, zie ou), roefeUU,

ge/oe/e/d, b. w. Met den voorlooper schaven. Eene plank'

roefelcn.

— £>e 'wegen roe/elen, er de begroeide en ruige opper-

vlakte met eene spade van afschaven. Eenigen zeggen Rui-
felen ; doch zie afroefelen.
— ROEFEr.EN, o. w. Roffelen, fr./airenn roulement de

tambour. Op den trommel roefelen.

-ROEFELEN, z. A(-, Uit-.

ROEFELING (wvl. roufelinge, zie ou), v. De
daad van te loefclen.

— Fig. Reedsel, ttommeling, pak slagen, fr. rdclee.

leniand eene roefelinge geven. Eene geweldige roefeling

krijgen.

ROEFELSCHAAF {wvl. roufelscuave, zie ou), v.

Zie ROEFEL.

ROEFFEL bij Kil., zie ruifel.

— ROEI, z. Op-.

ROEIEN, roeide, hcb geroeid, o. w. Bij zwemmers.

Op den rug zwemmen, al roeiende met de handen.

— Zancn, roomen, een tijn schuim opwerpen. Dat biei

roeit ill 't glas.

—ROEIEN, z. Op-, Rake-.

ROEKELOEREN (wvl. roukeloeren, zie ou),

roei-e/oerde, lieb geroekeloerd, o. w. Roekoeken, fr. rou-

coitler, sprek. van duivcn,

ROEKEN, b. w. « My en roecks », zie « Mijn roks »

onder kok, 2".

ROELTEKAKE, m., klemtoon op roel. Soort van

grooten appel met geelgroene pel een weinig gestriept, goed

van smaak, en bewarende tot ver in den winter; anders ook

Geuzing geheeten.

ROEM(E, ROMME, v. Zie rong.e en de eoinp. aid.

ROEMEN, I), w. Zie rom.mex.

—ROEN , z. -ROEUEN .

ROENJE, v. Reuve, korst van eene wonde. Schartde

'roenje niet af. Een zwart roenjeken. Eene roenje afpilken.

Hij zit vol roenjen en zeeren. — Vgl. tr. rogne (schurft).

Zie REUF.

—ROENSEL, z. (i.-irs-. — Vgl. -froensel, -GR"t)EN-

SEL.

—ROEP.z. ii|.-.

ROEDEPEERD, ROEPEERD, o. Hot peerd dat

ter rcchter zijde is \au een gespan. Het handpeerd en het
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roepeetd. Dcvoerniaii gcleidt het handpeerd bij den toom

dien hij in de hand houdt, en het roepeerd volgt de wendin-

gen van het handpeerd t>ij middel van den tcugel (zie TEU-

OEL), en nolc van des voermans rocdc of zweep.

ROEPEN (wvl. ROUPEN, zie OU), riep, geropen (fvl.

tropen, zie ge), b. en o. w. Schreeinven, fr. crirr. Roep
geen mussels eer ge aan strand zijt. lU heb naar den veer-

man geroepen om over te varcn. . Den medecijn-meesler

die woxAK ghfropen . . (B. Gheysen.)

Waer toe dat onsen heer' een yder lieeft geropen.

(G . Dc Dons.)

... Een Frank, op vreemde boorden

Geropen als een gimsteling.

{K. de Glicldere.)

— r)pveilen, bij opbod verkoopen, fr. mcttre a I'enehere,

ventire an plus offrant. Eenige meubels zijn uit der hand

verkocht, maar de andere zullen geroper worden

.

— Openlijk afkondigen, fr. proclamer . Die verkooping

is geropen voor den eersten der aanstaande niaand. Men
heeft op alle gemeenten doen roepen dat zoo eene miint

niet meer gangbaar is.

— De nanien afkondigen van de trouwers, de banneu

roepen in de kerk. Er zijn zondag drie koppels geropen

gcwcest. Die trouwers gaan achter Paschen geropen wor-

den. Zij is geropen met den zoon van den schepen.

— Wekken, wakker maken met te roepen. Waneer
wilt gij geiopen zijn? Roep mij ten viereii. Ge moet sef-

fens opstaan, als men roept.

— Wordt gezeid van "t gezang van den koekoek. De koe-

koek roept. Ik hoorde den koekoek roepen.

— Roepen op iemand of op iets, er in 't openbaar veel

van spreken, somwijlen om te prijzen en te loven, doch

meest om af te keuren en uit te jouwen. Men heeft lang en

veel geropen op zijne groote onpartijdigheid ; maar nu zict

men dat men mis was. De winkeliers roepen dikwijls meer
op hunne waren dan zij verdienen. Dat is een schandaal

waar geheel de wereld op roept. Doe dat niet, men zai er

op roepen. Wreedheid jcgens de armen, ondankbaarheid

jegens de weldoeners, partijdigheid van de rechters, groote

niisbmiken in het I,an.lsbestier, enz. zijn al dingen waar
men op roept, en met recht op roepen mag.

—ROEPEN, z. Af-, Benaar-, N.aar-, Op-, Over-, Uit-,

Vul-.

ROEPER (wvl. ROUPER, zie ou), m. Gorgel, keel, fr.

Rosier, gorge. Iemand bij den roeper grijpen. Erbkef hem
oene graat in den roeper stekeii. Iemand den loeper afsle-

ken, fr. egorger. • Alse die mensche es gewont in den roii-

pere, dats daer den adem hute en in gaet ter longere. >

(J. Yperman.) • Zult ghekeelt zijn, ende den rouper afghe-

steken. • (Ed. De Dene). « Hy wiert van zyn eyghen voick

den ronpere of ghesteken. « (N. Despars.) Wat door den
roeper kan, kan door den poeper (schertsspreuk). « Daer
den roiiper hem wreeclelic wtgesneden was. » (M. Lam-
Ijrecht.)

ROER, m., \'klw. roerke{n, De daad van eens te roe-

ren, roering, beweging. Met een roerken valt het om (il i.

bij het minste aanraken). Een roerken van den wind doet

het water rimpelen.

— In rocrc zij'n, in beweging zijn. 's Morgends, als

't alles reeds in roere is, ligt hij nog te slapen. « Als he( al

in roere stondt. » (L. Vossius.)

De vrauwen liepen al om quellen,

't Was een roere inde stadl.

(CI. Declerck.)

ROER, o., mv. roers. Bij vogelvangers. I^okvogel, staal-

vogel, levende vogel die vastgebondcn is bij eenen strik of

slagnette om andere vogelen aan te lokken en ze te doen

vangcn, fr. moquette, perchant.

— Bij vinkeniers is het roer gemeenlijk eene lokvink die

zingt tjin-tjin-vier-oordjes-vry, Taq Weil, op roervink.

—ROER-DE-PANNE, z. Onze lieve Vrouw-.

ROERDER, m. Een >paan of zoo lets dat dient om tc

roercn. lM;n rcutel is een roerder om in moortelofale te

werken.

—ROERDER, z. Muile-.

ROEREN, roerde (wvl. ook roerdege, zie IMPERFECT),

gcroerd (fvl. eroerd, zie ge), b. w. Roerende dooreen wer-

ken, sprek. van dunnen deegofzoo icts. Brui roeren. Eiers

roeren. Zij namen haveren meel en rocrden daar eene soort

van brui van, om te eten. Eiers en bloem roeren om panne-

koeken te bakken. » Fraey, smeeit nog eens de koekepan,

en rocrt o.^s nu wat hoendereyers.
»
(C. Duvillers.)

— ll'ij'n rovin of een potje roeren, eene limonade ma-

ken van rooden en witten wijn rr.et suiker en citroensap

samengemengcid in eenen kom. Geroerden wijn drinken.

Op kermissen en trouwfeesten gaat men ter herberge een

potje roeren

.

—
^ Soeh vim noch vlerke roeren, zie VIAl.ME

.

— o . « . Raken aan. Roer aan die snare niet. Ge raoogt

aan die questie niet roeren. Er is aan dien vent niet te roe-

ren (men laat lu^m best stil, wil men geene onaangenaam-

heden hebben;.

— Roeren en wagen, zieWAGEN, 2'.

—ROEREN, z. .\aneen-.

ROER-OM, m. Gebak van koekedeeg dat in kokende

niclk of water omgeroerd wordt; anders ook Kneutels

geheeten.

—ROERTE, z. Om-.

ROEST, o. Hoenderrek, staak waarop de hoenders

roesten, fr. jnchoir, Kil. \. pertica galUnareii.

— Kramers heett dit woord, maar v. ; bij ons is het o.

— Ook gebruikt voor Roestekot.

— ROEST, z. Hane-, Henne-, Hinne-, Hoender-.

ROESTEGALE, v. Ruiskalk, roet, bitter uit de kave,

fr. siiie. Dc- kave hangt vol roestegale. De ro;stegale is goed

akkermest. Zie bitter.

ROESTEKOT, ROESTKOT, o. Hennekot, hoen-

derhok, plaats waar dc hciendcrs slapen.

ROESTEN, roestte, heb geroest, o. w. Op het roest

ziilen. rusten, slapen, sprek. van de hoenders. De hennen

g.aan roesien.

— Ook van patrijsen en snippen. Kijk, de patrijsen heb-

ben hier geioest (in den grond). 'S nachts de snippen gaan

vangen waar men bij dage bespeurd had dat zij roesten.

ROESTESTOK, m. Stok w.iarop de henneii roesten,

fr. jitchoir.
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— Fig. van menschen. .Xanr zijnen roestestok ^aau of j

%'an zi/ncn roestestok kotncn, gaan slapen of uit zijn be 1

koiiien. Hij is vandage geheel vroeg van zijneii roeslcslok 1

gpkonien.

ROESTIG, adj. Rauwschj heeschacluig, belpiinnerd in

cb keel ten gevolge van eene verkoudheid of van iets an-

ders. Eene roeslige keel liebben. Rocstig in dc keel zijn.

— Men zegt ook Beroesl.

— Afl. Roestigheid.

ROESTKOT, o. Zie koestekot.

ROEZE, v. Bij goudsmids. Fijn gest;.nfpt kopcrroesl

om te poljjsten, kopersulfaal. -

— Misschien van fr. rouge, even als \v\igoeze zeggen, fr.

gouge (hoU. guds, soort van beilel).

— ROEZESTRENG, m. Bij goudsiii. Een sneer van losse

ilraden mel roeze bestrekcn om te polijsten.

ROEZIJDE, ROEDEZIJDE (wvl. koezide, zie ij),

V. De j-ecliter zijde ran een gesp.m, anders ook cnkelijk Je

roc geheeten. Het een peerd ligl of gaat op dc roe en

't ander op dc hand.

— ROGGE, z. Snij-, Zaai-.

ROGGEGROND, RUGGEGROND, ni. Rogge-

lamt, land dat goed is oni loggekoorn te kwreken.

ROGGESTREEK, RUGGESTREKE, v. Gcwcst

waar veel logge en weinig tarwe gezaaid wordt.

ROGGESTUK, RUGGESTIK, o. Een stuk land,

een akker met rogge bczaaid ol bestaan.

ROK, ROKKE, m., en liier of daar ook ROKKEN,
o. S]iinrokke, fr. ijiimotnlle. De Hollanders sclirijvcn rok,

o.,cn rokken, v. De rokke is een slaf met een lioofd van

mandewerk, waar men het vlas om rolt ; die staf staat geves-

tigd aan den standblok, of hangt In letsen vast onderaan de

stijpers van 't spinnewiel.

— Fig. Geloof dat niel : zij spint zij al veel uit haren

rt>kkc, dat geen waar is.

—ROK, z. Spin-.

ROK, ni. Bij wevers en kamslagers. Al dc aaneetdian-

gende bevels van den weefkam, Er zijn in een weefkani

gem. vicr schachten die elk met hevels voorzien zijn; twee

scliachteu makcn eene niouwe, en iwee moiuven cenen rok.

De rok met eenen drom aan 't rict gevestigd is de Kam.

(Zie K.\,\i). Van oude rokken maken de jongens garen om
vogcljictten te breien. De rok van den vlaamschen weef-

kam beantwoordt aan 't Ir. lame, hocwel de vorm van dit

laatsle merkelijk verschilt, volgcns de teekening ten niinste

die er Oictionnairc frattfais illtistrc van Dupmcy van

gecft o]i H woord tissage.

— Het hemdeken gnat nader of 't rokskcii, zegt men om
den voorkeur te verrechtveerdigen dien men licett voor zici)

zelven of voor zijnc bloedverwanten.

— Mi/n roks, zegswijze die men bezigt in den zin van 't fr.

je m'enfiche. Ik meeude dat gij dezen voorstel zoudt aan-

veerd hebben. Ja, ja, mijn roks! ik lach er mee. Hij vroeg

dat ik hem dezen dienst zou bewezen hebben ; maar mijn

roks ! dat een ander dat doe. — Is dit mi/n roks hetzelfde

als aan tni/ne roks, aan inijnen rok, even als men ook zegt

jityn broek, aan mijn brock, ik vaag het aan mi/n broek?

Ofwel is het door misverstand verbasterd geworden uit mi/

en roecks (d. i. het roekt mij niet, van roeken, bekommeren),

dat onze voormalige schrijvers gf;bruikten? « Dat hyse vcr-

moorde, seyde sy, m'en roeeks, magh hy keyser worden.

0. David, s. j.) « Denkende onbedachtelijk : my en roecks,

magh ick gheholpen worden in wat manieren datt oock

moghte wesen.
»
(Id.)

My en roeckl wiet lacckl, ic blijver weer an :

iDngebonden best, wecldig wijf zonder man.

(.\. Biins.)

- ROK, z. Sleep-.

ROKELAAR,ROKELSTOK n, ROKELIJZER,
o. .M'lk of ijzcrom te rokelen.

ROKELEN, rokcldc, geroke/d, b. en o. w. Met het

rokelijzor of den kloet omroercn, sprek. van gloeiende asch

en kolen, fr. remuer In braise. Den oven rokelen Cde vuur-

kolen geduiig omroercn om den oven teheeten). Hetvuur

rokelen (Kil. rokelen, raeckelen het vier, I. riitabulo pro-

rucrc ignem),

— In den heerd, in 't vuur, in dc asschen rokelen (er in

roeren met de pook, de tang, de schup, of zoo iets, om den

gloed, die er in is, bloot te leggen). Zie toeroken.
— De kloefen rokelen, gloeiende asschen en kolen uit

den heerd in de kloefen (fr. sabots] scheppen, en ze er eeni^e

stonden in schudden om de kloefen te verwarmen. IJstcr-

aihtige menschen rokelen dikwijls hunne kloefen.

— Rokelen verschilt van koteren, poken en stoken. Men

kotert of pookt, om de asschen te doen uitrcuzen en de

branding lucht m trek te geven ; men stookt, om het \aiur

tc vocden, met de aanliggende brandsloffe toe te scluiiM n

of ei andere bij te voegen ; men rokelt, om veel gloed c

hittc Ic hebben, met de kolen gedurig door en om te roern;

Men kotert of jiookt, als de stove (de kachet) verstopt is en

rookt in plaals van vlammen ; men stookt, telkens de brand-

btof gedecltclijk veiteerd is; men rokelt, telkens de brand-

stof in gloed is, en dat men ophoudt van itoken.

ROKELIJZER, o. Zie rokeiaar.

ROKELSTOK, m. Zie kokei.aak.

—ROKEN, z. Toe-.

ROKHOOFD, o. De bol van mandewerk aan 't boven-

ciude van ilen lokke, waar men het vlas ora rolt dat moet

gesponncn wortlen.

ROKHUIS (wvl. -HUU.S, zie ui), o. Bij spinsters. Een

meei of inin bt'.ede band van leder of andetc stof, om het

vlas op het rokhoofd slot te geven en te vestigen.

ROKKE, m ROKKEN, o. Zie rok, i" en de cow/, aid.

ROKKEN, rokte (wvl. ook roktege, zie imperfect),

ger.kt^sX. crokt, zie GE), b. en o. w. Den spinrokke mel

vlas bekleeden. Eenen steert vlas rokken. De rokke is af,

ik ga wcer moeten rokken.

— Fig. Rokken en spinnen, in 't verborgen en lang-

zamerhand iets schikken en beraftien.of geschiktenberaamd

worden. Die sekte rokt en spint altijd iets tegen de kerk.

Het is al lang dat het rokt en spint (dat er iets smeult

onder de asschen, dat er niisnoegdheid of opstand broedt).

Diet spel eerst roekte wat heeft hy gewonnen .'

Het es glurockt, niaer noch niet gesponnen.

(A. Biins.)
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— Grli/k gij 7 rokt, zidt gij 7 spinnen, gij moogt doeri

wat 11 belieft, maar ook de gevolgen blijveo aan u, ik trek

mij tie zaak nict aan.

—ROKKEN, z. Op-.

ROKKESPINNEN, roktespindc, hcb gcrokkespind,

<>. w. Eig. Rokkeii en spinnen, d. i. fig. kwaad berokkencn,

fr. tranitr^ tnachiner, Tegen iemand rokkespinnen (hem

l)citektelijk tegenkanten en moeilijkheden verwekken.)

— \\'cgens den samenstel van dit ww., zie flikflooien.

ROKLIJF (wv). -LnF, zie ij), o. Hetzelfde als Rokslijf,

dat in de \V(;'Ordenb. staat, fr. corset.

ROKROOIEN, rokrooide, heb gerokrooid, o. \v., met

don Ivlenitoon hier op rooi^ en daar op rok. Hetzelfde als

Raakrooien, krakeelen.

ROKSBL, o. Het vlasch dat op den spinrok gewonden

is. Het roksel wordt op het rokhoofd gevestigd met het

rokhuis.

ROL, ROLLS, V. (nooit m.), fr. rouleau, roulette,

roll-, enz. Eene rolle om den akker te rollen. (Zie TOOL,

TOi-E.) De rolle in een klooster, enz. fr. totir. Eene rolle

(gesponnen) labak, fr. un role de tabac.

—ROL (sensu div.i, z. Ak-, (vgl. -BROLLE), Lijf-,

Peerde-, Potjo-.

ROLDEKABOLDER, bijw. Hoi over bol. Hij viel

roldek.ibi'kler van den trap. Zie KA.

ROLEE, m., met den klenitoon op de zachte ce., zon-

der mv. Soort van fijn lijnwaad, fr. rolette. Batiste is fijner

dan rolee, en kerspe is fijner dan batiste.

ROLEERBN. roleerde, hcb geroleerd, o. w. Zwer\'en,

rondloopcu. verkeeren, fr. roder. Er roleert eene bende

roovers in de streek. leder nacht roleert er eene wilde beest

rond dat kerkhof. Er roleert sedert eenige dagen een vreemde

kerel in stad. De vastenavondzotten hebben geheel den

nacht in de straten geioleerd.

Zoo heeft hy by dage en by nacht gerolhcrd,

Zoolang als zyn geldeken heeft gefloreerd

.

(Ct. G.)
— Zie I.OREEREN.

ROLET, o., met den klenitoon op let. Bij schoera. Een
gekeriokl wielken in eene kleine ijzeren mik, om reefkens

te driikken in de pollevij ; anders ook wielken en meulen

gehecten ; staat dat wielken op zijde, dan noemt men dat

prikker.

— De boekbiaders gebruiken ook zoo een rolet om het

goud op den boord van de boeken te vestigen, fr. roulette.

ROLING, m. en o. Zie reuling, m. en o.

— ki'1.ing(e, v. Zie reuling, v.

ROLKAAK, ROLLEKAKE, v. Schalier van eene

peerderolle. De roUckaken zijn de kantstukken waarin de

diiinien van de rolle draaien.

ROLKIBIED, m., klemt. op ro/. Varieteit van sl.-ig-

\ii!l<. dus gcnaani"-! van iiaren zang.

ROLLE, v. Zie rol en de comp. aid. Vgl. ook Marollc.

ROLLEBOLLEN, rollebolde, heb gerollebold, o. w.

Mel de bol (d. i. met den kop, met het hoofd) langs den

grond rolien. De jongens die in "t zand spelen en roUebol-

len. Meest gez. van een dier dat in duizeling is. Eene kat

of eenen hund een slag j;cven dat zij rollebollon. Ik ;;a u

eene kaaksmeet geven dal ge rollebolt.

— Wegens de vorming van dit woord, vgl. Knikkebol-

len, Suizebollen, SchuddeboUen, Tillebeenen, Trekhielen,

Wikkelonren, enz. — Zie zotteboli.en.

ROLLEKAKE, v. Zie rolk.\ak.

ROLLEN, rolde, gerold, b. w. Bij wevers. Het stuk

rollen (het afgewevene stuk lijnwaad ineen plooien lot eene

rolle).

— Bij taartbakkers. Eene Scheie rollen (een stuk deeg

met eon hoiiten cilinder plalrollen tot een dun vol oni te

dienen als grond of als deksel van het moes).

— R'oemie rollen, zie KOEMIE.
— o. w. .Meunink rollen, bij dnikkers, zie meunink.
— fig. Door de wereld rollen, zorgeloos en onbekom-

merd leven, nergens geene zwarigheid in niaken. Gelukkige

mensch! hij roll door de wereld.

—ROLLEN. z. *Koke-.

ROLLING, m. Zie ROLiNG, keulls'g.

ROLTABAK, m. Zie PRuniTAB.^K.

ROM, in. Zeker moeskruid. Zie rooms.

ROM, m. Westvlaamsche vorm van Roem (zie OE).

<^ Sy geven geen proeven v."n hrinne konste; maer wel rem

van hunne vermetentheyt. » (F. Vanden Werve.)

.... Wellekom,

U\v tegenwoordigheydt is my veel eer en rom.

(Beschrijv. van de VreugJeteeck.)

ROM, ROMME, v. Zie ROXGE.

ROMATIJK, adj. Zie reum.\tijk.

ROMATIJS, o. Zie rematijs.

ROMBLOK, m. Zie rongeblok.

ROMBOM, m. Een woord dat het ronkend gebons iiit-

dnikt van een trombal (fr, grosse caisse), of zoo lets.

Mensclien. dieren, planten, al,

Al dat lecfde of leven zal

ilonkelt op het ronken en den rom bom,

Huppelt op het rinken van den beltrom :

Ringe ringe ringe ringe ring rom.

(G. Gazelle.)

ROMME, v. Zie RONGEen de comp. aid.

ROMMELING(E, v. Rommelzoo, bronsel, bucht,

brol, fr. fatras, rebut, choses de rebut,

ROMMELKATTE, v. In de bouwkuude. Uitstekend

oindu van den schaarbalk in een dak. Het is op de rommel-

Ualtcn dal dt flieriugcn of zwepirij;cii nistcn. De ronimel-

k:itl' n « I mien Mok vervangen door schardoesen, fr. consoles.

ROMMELPOT.m. Goebe. Zie aid.

— li^;. Ivnorrepot, brompot, priittelaar, h.grognard.

ROMMEN, romde, geromd, b. en o. \v. Hetzelfde als

Roemen (zie OE). Op iels rommen. . De plaets waer van

\vy sooveel haddea hooren rommen. • (P. Dcvynck.)

End' u mijn siele can verjonnen

En rommen : 'k hebbese gewonnen.

(Boetius de Boodt.)
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Van glieei! schiklt en niachmen rommen

Die dc menscheu meer verheught.

(CI. DeclercU.)

Waerom derft gliy moedigh rommen
Op wal bloesems, op wat blommen.

(P. Gheschier.)

ROMMER, m. Wvl. voriii van Koemer (zie OE), een

drinkylos. Dnk Rummer. Zie akl.

ROMOER, bij Kil., zie ramoer.

ROMPE, V. Het lichaam znnder hoofd, armon, noch

beenen, fr. trojic,

— Een dood lichaam, een lijk. Zoohaast de menscli

sterft, denkt men oni de rompe te begiaven. De slinkende

rompe van een dier.

— De Woordenb. hebben daarvoor Romp, m.

ROMPEL, m. Groote rimpel. De rompels van eei

kleed. < Al is 'i dat hunne romfcls en gryse liairen, den

gang en geboogden rugge eenen oudcn tabbaert vereys-

schen. > (F. Vanden Wcrve.)

ROMPELEN, rompelde, gerompeld, b. en o. w.

Kreuken, kreukelen. Een gerompeld kleed. Stoffe die licht

rompelt. De wind rompelt de vlakte van 't water. « Toen de

leeuw in gramschap is, ^yn gebrul is afgryselyk, hy slaet

zig de lanken met zyn sleert, zyn lang hair ryst op, hy

rompelt het vel van zyn voorhoofd, en hy toont zyne bloed-

gierigc tanden. » (*** 1793.)

ROMPELSPIEGEL, - SPEGEL, m. Een spiegel

w iens glas niet efl'en is, znodat liet de beelden weergeeft

verhakkeld en verbrokkeld.

—ROMPEN, z. Over-.

ROND, adj. Rechtzinnig, rondborstig, opcnhertig. De
ronde waarheid zeggen. Rond te werke gaan. Met iemand

rond zijn (to be round with one, zegt Shakespeare).

— voorz. Onitrcnt, fr. environ. Zie RONDS.

RONDAKKEREN, akkerde rond, rond^eakkerd, h.

en o. w. Rondploegen, rondwerken, ploegen zonder te

verriesteren. Wancer men de oude bedden van een kooi'n-

stoppel wil omploegen in nieuwe bedden, zoodanig dat

ieder nieuwe vore daar weze waar de oude rik was, en

vice-versa; en dat men, ten dien einde, begint met eene

aardschol cm te kteren in de oude vore links, en dan eene

rechts, en dat men toen wederom links eene tweede schol

omkeert op de eerste links, en dan rechts eene op de eerste

rechte, en zoo voorts tot dat men aan den rik geraakt van

de beide oude bedden, om aan diezelfde werking wederom

te beginnen aan eene andere oude vore : dan akkert men
rond, zeggen de landbouwers. Een rondgeakkord gewend.

— Ook Rondsakker^n. Zie ronds.

RONDDRETSEN, dretste rond, heb roiidgedrelst,

o. w. Omdraven, fr. trotter [ii et la. Overal ronddretsen

om zijne w.-iven te verkoopen.

— Ook Rondsdretsen. Zie RONDS.
— Zie DRETSEN'.

RONDDUTSEN, dtitste rond, rondgedutst, o. w.

Sulachtig of ellendig omdwalen. Die oude bedelaar dutst

rond van 't een naar *t ander.

— Ook Rondsdutsen. — Zie dutsen.

RONDDWEILEN, diceilde rond,heb rondgedwcild.

o. w. Rondvendelen, rondslenderen, ronddrillcn, sprek.

van gemeene vrouwlieden die op den zwier zijn. « Was er

ergens jaermarkt, of kermis of feeste, Wanne liet er zich

bcvinden. En daer Hep dat schandael dan, en dweyltle de

prochie rond, ook al dikwyls by nachte, met twee of dry

koeyu'achters aen den arm, of iret eenen soldael die in

verlof gekomen was. » (C. Duvillers.) — Zie DWEir,.

RONDE, V. Cirkel, kring, fr. cercle, rond; bij Kra-

mers Het rond, o. Eene ronde trekken of teekenm, fr.

tracer un cercle. In eene ronde dansen hand .aan iiand.

Xeem een sti.el en zet u in de ronde bij 't vuur.

— Omtrek, fr. pourtour, circonferetice. Die boom is een

meter dik in de ronde.

— Omgang, toertje, wandeling, fr. ionr. Ecnc ronde

halen, een rondeken halen (eene wandeling doen, fr /aire

7in tojir). Laat ons een rondeken halen in 't veld.

— Bij timm. Eene hoUe schaaf om rond lijstwerk te

steken. De timmerman heett kreuzen en ronden .an veler-

hande grootte, die hij onderscheidt door nummers van 1°

tot 26* en meer. De ronde heet ook Rondschave.

RONDEEL, o., mv. rondeelen. Een afgczaagd stuk

van eene dikke branke of van een dun bul, op de lengte

van een a twee meters. Rondeelen van tien centimeters

doorsnede. Een gevelden boom doorzagen ol afkorten in

rondeelen. Een bul, eene branke in twee rondeelen zagen

.

Een rondeel klieven tot fasceelhout. Een zwaren orduin-

blok op rondeelen voorlrollen langs den grond,

— IJzeren ring dien men op een moerbout schuift om
dezen te vaster toe te schroeven. Vgl. Scheinze en Vinger-

ling.

— Vierkantte gleise tegel waarop een huisje, een molen,

een visscher of zoo iets, met blauwe of roode kleuren in

een cirkel verbeeld staan. Een muur bedekken met ron-

deelen. De hoek van den heerd was in rondeelen gemetst.

RONDFIJKEREN (wvl. -fikeren, zie IJ), fijkerdc

rond, heb rondgefijkerd, o. w. Rondloopen. De barbier tc

lande fijkert den zaterdag van 't een huis naar 't ander rond

om de baarden af te pakken.

— Ook Rondsfijkeren. Zie rond-S en fijkerkx.

RONDGAAIEN,^<7<7/(/f rond, lieb rondgegaaid,o.\v.

Dwa.-is rondkijkon. Wat staat die lomp.iard d.aar rond te

ga.aien? Zie ivaaien.

— Ook Rondsgaaien. Zie ronds.

RONDGAAN, o. w. — Voor Pieiootjc rondgaan, zie

I'IEROOTIE's venditie.

RONDHOOFD, o. Bij tapijtsiets, enz. Xageltje met

een ronden kop, fr. broqiiette. Een pond rondlioofden.

RONDKETSEN, ketste rond, heb rondgeketst, p. w.

Rondloopen, hiei en daar gaan. Hij heeft gcheel den dag

rondgeketst om stemmen te winnen voor de kiezing. Hij

ketst overal rond om inschrijvers te krijgen op zijne gazette,

om geld op te halen voor de arme lieien, enz. Zie ketsex.

— Ook Rondsketsen. Zie RONUS.

RONDKRONSEN, kronUe rond, heb rondgekronst,

(fvl. ronJ'kionst, zie GE), o. w. Rondmnosclicn, roudwroe-

ten, hier en daar in huis of elders het een tn 't under doen

dat weinig van belang is of nei^ens op uitkomt. Bezig

met in huis rond te kronsen. Wat kronst gij daar altijd

rond ? Hij brengt zijnen tijd over met wat rond te kronsen
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in hot horplein en in de slallon. Wat hebt gij 7.0a lang in

iivve kamer gedaan? Ecnen brief gcschrcven en clan w t

ronilgeUrnnst. Zie KRONSF.X.

RONDLEUREN, kurderond, hcb rondgelenrj, n.

w. Kondloopen, omzwerven met kicene kramerij, als lint,

garen, neusdoeken, mutsen, kammen, biillen, enz. Rond-

leuren met garen en lint. Zijn brood winnen met rend te

leuren.

— Ook Rondsleuren.ZieRONDS.

— A(l Rondlcurdcr, rondsleurder, fr. marchand ambii-

RONDOM(ME, bijw. Ronduit, voor de vuist, zomlcr

oniwegen, fr. rondrmrnt, fnuichrment. Rondoni te werke

gaan.

— comparnlief Rondommer. Ge nioet veel rondommer

spreken. Ge moet rondommer te werke gaan.

— Ook adj. Een rondomme menscli. Een rondom

herte. Vgl. Rechtiiit.

— Men zegt ook Rondsomfme, gelijk het onze schrijvers

veel gebruikter. a Die van Ipere bemuerden haerlieder stede

rondsomme. v (N. Despars.) « Alomme rondsomme die

stede. » (Id.) « Het landt dat ronsom dc Jcrdaneu l^cb. ->

(M. Lambieclit.) « Men sach ransom over zyn hooft een

diiyve vlieghen. » (Id.) «. De bladeren van Berberis sijn

rcindtsomme met cleyn kerfkens. » (L. Fuchs.) « Vrienden

die roiidtsomme staen. » (A. Poirters.) « Den duyvel loopt

rontsom ghclijck eenen brysschendcn leeuw. ^ (F. De-

smidt. ) ' Gij zult met de Arke dcs Heeren rcntsoyn de

stad gaan . > (C. Hazart.)

Ick sien een Lelie rijsen

Daer rontsovi doornen staen.

(B. Gheyscn.)

RONDPEIZEN, pcisde rond, heb rondgepeisd, o.

w. Met aandacht allcs overdenken, zijn geheiigen raadple-

gen. Met genoeg rond te peizen, heb ik het mij herinnerd.

Dat hij rondpeisde wat hij wilde, hij kon geen middel

vinden om uit die moeielijkheid le geraken. Eer dat wij

vertrekken, pels eens rond of gij niets vergeten hebt

.

— Ook Rondspeizen. Zic koxds.

RONDPLOEGEN, RONDSPLOEGEN (wvl.

-I'LOUOKN, zie or), b. \v. Rondakkcrcii.

RONDPLOEVEN. RONDSPLOEVEN (wvl.

-iTxn;\EN, zie or), b. w. Rof.dploeycn.

RONDRIESTEREN, rkstade ro/id, hcb rondge-

riisli-rd, 1'. \v. Rimdrijden, rondloopcn. Overa! rondrieste-

ren om stinimen te winnen voor de kiezing, om abonnenten

te zoeken op eene gazet, enz. — Zie RIE.STEREN.

RONDS, RONDST, RONDSTEN (zie s), voorz.

en bijw. llclzelfde als Rond, om, fr. autoiir. Hij ging

ronds hcl Iniis. AVindt er eene koorde ronds. Hij Hep overal

roiidsteu.

— Onitrent, fr. environ. Dal gcbeurde ronds Paschen,

Dat wetgt rond honderd pond. Hij is rond de ncgentig

jaaroud. Het was rond den avond, als hij vertrok.

— In de samcngeslelde wevkwoorden zegt men ook

rondsien, rondst, ronds zoo wcl als rond. Rondsloopen,

Rondsrijden, enz.

RONDSCHAAF, v. Bij timm., zie ronde.

RONDSCHIJVEREN (wvl. -schivere.n', zie ij),

srhijvcrJ- mmt. rnndgi-srhi/verd, b. en o. w. Met groote

snelheid ronddraaien. Sioiinemlo op conen hici, schijverdc

lilj .-ich driemaal rond. De widen schijveren rond, als de

wagcn zccrc rijdt De garenwinde .schijvert rond op de

spil. — Zie srnijvF.KKN.

RONDSCHINGELEN, scl:ingelde rond, rondge-

sclungdd, b. w. Schuddendt rondslingeren . Jong? honden

schingelen alles rond wat zij krijgen. — Zie .schingelen.

RONDSE, RONSB, v. Bij timm., enz. De gekron-

kelde aderen of rondgekrulde striepcn in kwastig hout, fr.

ronce. Men ziet rondsen in het hout uit de broek van

eenen boom. De schilders maken de natuur na, als zij

rondsen schilderen op een paneel.

RONDSOMiME, voorz. en bijw. Zie rondom(me.

RONDST, RONDSTEN, voorz. en bijw.Zie ROND.s.

RONDTJOLEN, tjoolde lond, heb rondgetjoold,

o. w. Roiiddolen, rondzwerven. Die oude bedelaar tjoolt

rond in 't land. — Zie TJOI.EN.

RONDTRANTELEN, trantelde rond, heb rondge-

trandetd, o. w. Traagzaam rondgaan. Rondtrantelen terwijl

men iemand afwachl. Ik kwam een uur te vroeg, en ik

heb in de stad wat rondgetranteld . — Zie trantelex.

RONDTRONDELEN, trondeldc rond, heb rondge-

/rom/c/y, o. w. Rondslenderen, h.flaner; rondsukkelen.

Leeggangers en schoolers die overal rondtrondelen. De

zieke is op goeden voet, hij begiut al een beetje rond te

trondelen. — Zie troxdelen.

RONDTROTTEN, trotte rond, heb rondgetrot,

o. w. Ronddraven, rondloopen. Hij trot overal rond om
zijne kandidatuur .lan te preken. Geheele dagcn rondtrotten

van 't een naar 't ander. — Zie trotten .

RONDUIT (wvl. RONDUUT, zie ui), adj. Oprecht,

die zonder omwegen spreekt of handclt, h. franc, sincere.

Een ronduite mensch.

— comparatief Ronduiter. Ge moet ronduiter zijn. Hij

gaat veel ronduiter te werke dan zijn broeder.

RONDWAREEREN, o. w. Rondwandelen, ora-

dvvalen.

— Zie W.\REEREN.

RONDWERKEN, -.crocht rond, rondge-d'rocht, b.

w. Rondakkcren.

RONDZAAD, o., zonder mv. Het zaad van de kool-

zaadplant, fr. ^/a/ni' (/(• fo/za, tegenover het Platzaad, fr.

grain-: de tin. Olie van rondzaad. Er was deze week wei-

nig rondzaad ter mnrkt . De slag (de prijs) van 't rond?„aad

rijst gedurig.

— ROMi/.\.\L< 1 IE, v. Olie van koolzaad, tegenover de

I.ijnzaadolie.

RONEN , b. w. Zie onder ROoN.

RONGE, v. Zoo heet elkeen van de vier ijzeren of hou-

ten slijpers of stangen die op de uiteinden van het draai-

schamcl en van het kip staan aan een vrachtwagen, fr.

montant, rancher, De rougen dienen om de kantladders

van den wagen te steunen of ook, als er gcene kantladdei'S

zijn, om lange voorwerpen, alspertsen en takken, op den

wageu te houden. De rongc is bij ons gehcel verschillig

van 't schaniel.
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— Men zegt ook Rorame en Roeme. Zie daarover bij

OE en NG.

-RONGE, /.. Miadel-, .Midden-, Zwee-.

RONGEBLOK, ROMBLOK, m. Dwarsbaik waar

dc louguu op gevesligil staan, fr. lisoir. Een vraclitwagen

liceft twee rongeblokUen : den rongeblok van dcji voor-

trein, an lers ook Draaischamel genaamd; en den rongeblok

van den achterlrein, anders ook ICi;) gehaeten.

RONING, m. Reuning, reuling.

RONK, m., vklw. ronkske{n. Het ronken. De ronk van

eeno zware klok lundert in de verte. Ik heb eenen ronk

gehoord als van eenen voorbijvliegenden kever. De ronk

van dc muggen in den avond. De ronk van den adem bij

een slapenden mensch. Die snaar heeit geenen ronk genoeg.

Koster Jan niyni half beschonken

Gaf pas syn twee cerste ronken.

(Vaelande
)

— Gemompel, onderhandsch verspreid geruchte, fr.

bruit vague. Ik heb eenen ronk gehoord van die zaak. Er

loopt een ongunstige ronk over zijn gedrag. — Vgl. Zong.

—RONKEL, z. Ma-.

RONKELEN, ronkelde, heb geronkdJ,o. w. Ron-
ken, gonzen. De groote snaren ronkelen. Een ronlvclende

spinnewiel. De wind ronkelt somwijlen in dekave.

. . .lyk de slinger die 't spelend kind alora zijn hoofd

Laet wentelen, ende luistert hoe hy ronkelt.

(G. Gezelle.)

— Ronkelend-kronkelend, krom en slom, fr. en serpen-

tant. Eene beek die ronkelende-kronkelende door de wei-

den loopt.

RONKEN, ronkte, heb geronkt, o. \v. Gonzende gal-

men. Dc vliegende muggen, bijen, kevers, enz. rouken.

De trillende snaren rouken. Een spinnewiel ronkt. Het

ronken van de katten heet spinnen. Eene ronkende stem.

Ronkende woorden, fr. des mots sonores. De wind ronkt

somwijlen. De kogel ronkte langs mijn ooren. Eene zware

klok ronkt in de verte. Die kerk gaat niet wel om er in te

prediken of te zingen : zij ronkt te stijf, fr. elk resonne ttop.

Hij zong dat het ronkte. Hoort gij 't slapende kind ronken ?

Het ronken van een draaienden top.

Is 't eenen tyd voor u om daer te liggen ronckeii?

Hoe slaept ghy zoo gerust ?

(G. De Dous.)

Van de diertjes die de lucht

Ronken doen in hun rasse vlngt.

(K. de Gheldcie.j

Maar 't was 6en recht genoegen

Daarboven voor het kind,

Zoo Vilj die groote (molenl zeilen.

Die ronkten in den wind.

(Virginie Loveling.)

— Mompclon, morren, fr. murmurer. Het volk begon

te ronken, als de redenaar deze woorden sprak.

— Sprek. van lets dat bedektelijk vennond wordt. Ik

heb daar iels hooren ronken dat tot zijne eere niet strekt.

Ik heb al lang lets hooren ronken daarvan.
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— b. w. Met geweld gooien of sniijlr-n, zoodat er

geraeenlijk eene gonzing uit ontsta. David ronkte Goliath

dood met eenen kei. lemand eenen steen naar 't hoofd

ronken. De j mgers ronkten met klipp-ls in den noieboom.

Met sneeuwb.allen naar malkander ronken. De visscher

ronkt zijne werpnet in 't water.

—RONKEN, z. Af-, Tegen-, Weg-.

RONKER, m. Meikever, eekeronker, fr. hanneton.

Zie AVEkULLE.
— Kinderspeeltuig bestaande uit een gekerteld plankje

dat men aan een snoer met geweld rondzwaait, zoodat er

eene felle gonzing uit volgt, fr. loup.

—RONKER, z. Ave-, Eeke-, Gars-, Gers-, en loco

jonker (?) : Truis-.

RONKERONKEN, ronkeronkte, heb geronkeronkt,

o. w. Gedurig een geronk geven, herhaaldelijk ronken. Het

lonkeronkeu van eene bomklok.

Daer men u hoort roncke-ronckeii

So langh als de slaep geduert.

(P. DevjTick.)

RONSE, V. Zie romxsic.

RONSEFALEN, ronsefaalde, heb geronse/aald (M.

e.ronsefaald, zie GE), o. w. Wordt in Fr.-Vl., en vooral in

Veurne-Ambacht en in 't Poperingsche, gezeid van iemand

die den slapeloozen nacht geheel of gedeeltelijk doorbrengt

met zich gedurig te keereu en te wenden in zijn bed, of met

ook wel eens op te staan en wat rond te dwalen in kamer

en keuken. Ik heb geheel den nacht geronsefaald zonder

een gebenedijd oogsken le slapen. Na lang geronsefaald te

hebben, ben ik in slaap gevallen. Ik kon in bed niet blijveu

van de tandpijn, en heb geheel den nacht geronsefaald.

In cenige plaatsen wordt het ook gcbruikt voor Rond-

loopen en bezig zijn binnen of omtrent het huis. Ik heb

geheel den dag geronsefaald. Moede zijn van ronsefalen.

— Eenigen denken dat Ronsefalen zooveel is als Ronds-

walen of Rondbom'-walen, van ronds, rondsom voor rond,

random, en UKilen d. i. bij Kil. perigrinari, atnbulare

(wandelen, omdwalen). Doch waaroni zegt men dan ik

ronsefaal, w'f ronsefaalden onafscheidbaar, en niet ikfaal

ronds, wi/fti^'Llen ronds i'

RONSELAAR, m. Ruiler, fr. troqueur.

— Mompelaar.

RONSELEN, ronselde,geronseld,\>.^n o.w. Ruilen,

mangelen, xerwisselen, pronselen, fr. troquer. Een appel

ronselen voor of tegen eene peer. Wilt gij dat ronselen met

mij.IIij heeft weeral geronseld.Ge moogt nietmecrronselen.

— Veel gehoord te Bnigge.

— Ook in den zin van Ronscn.

^ Afl. Ronsel (railing), Ronselaar, Ronselm^.;, Geronsel.

RONSEN, roiiste, heb gcronst, o. w. Knorreu,

snorken, -^prcl;. van zwijnen, fr. grogner, bij Tuinman

gronseUn.

— Mompclen, neuzelen, fr. marmotter. Wat ronst ge

daar nu? Zj zaten daar samen te fonsen. Ik ga eens wat

gaan ronsen met mijnen vriend. Wij hebben geheel den

avond geronst (gepraat en gebabbeld).

—RONSEN, z. Af-.

RONSOM, RONTSOM, RONDTSOM, bijw

Zie K0.\DU.M(.\1E.
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ROO, V. Zie RooDE.

ROOBAARD, m. Naam van ecu vogel, fr. rouge-gorge,

I. sr.'T-M riibeculit. Anders Pover on Pover-jan genoemd.

— Bij zeevisschers. Een visch van H geslacht der knor-

hanen, fr. lyre, 1. trigla lyra. (Van Beneden, Ann Pari.

1865-66, dtxrum. 1)1. 602.)

ROOBEEST, V. Weegluis, fr. pnnahe. De ministers

loopen lijk roiibeeslen oni aan 't roer te blijven (d. i. geven

zich daar veel moeite toe, gebraiken alle listen).

ROOBOL, ni., mv. roobollen. Soort van allerbeste

aardappel, met roode peel. Zie Z.\AIUNG.

ROOBOUT, m., mv. roobouts, vklw. roobonlje. Zoo

heet le Poperinge ie<ier knechtje van de stedelijke wee/.e-

school. Te Iper is 't eene sloutse, sloetse, te Brugge eeiie

sieedsehe botle, steibolle, te Gent een kiilder.

ROOD, adj. — Rood gelt/keen hane, zie hane.

—ROOD, z. Blauw-, Blijde-, Brijke-, Steen-.

ROODAUWE, v., met den klemt. op rood, zonder

mv. Soort van tarwe met groot brain graan en lange halmen.

Roodauwe zaaien. — Zie .vu-\VE, fr. epi. — MeesI gebniikt

bij de Oobt-Vl.

ROODBAARD, m. Zie roobaard.

ROODBEKKEN (uitspr. roobekken, zieD), roodbekte,

heb geroodbekt, o. \v. Een rooden bek krijgen, blozcn.

Wordt gez. van de appelen die rood worden en rijpen. Die

appels beginnen te roodbekken : zij zullen haast rijp z jn.

ROODBODEMIG, ROODBOOMIG (\wl. Roo-

BOioUG, zie BOM), adj. Met eenen rooden bodem. Rood-

boomig land (land met eenen roodachtigen bodem ofgrond).

ROODBOEK (wvl. ROOBOUK, zie ou), m. eu o., met

den klemtoon op rood. Op den rooboek staan (een slechten

naam hebbeo, geen eer nock aanzien genieten, fr. Hre ecrit

sur // lii're ron^^^f).

ROODBOOMIG, adj. Zie roodbodemig.

ROODE, ROO, v., vklw. roodje, met scherpl. 00. De
moederscheede, fr. vagiti. De roo steken, het roodje steken

(wordt gez. van koeien die een val van de scheede hebben,

fr. chute du z'agin). — Kil. Roode, omasum, ventriatli

pars.

ROODENDIG (uitspr. rooendig), adj. Roodachtig.

Rciodendig marbelsteen. — Zie ENDIG.

ROOD HOND, bij Kil., zie RooDjoxK.

ROODHOUWE, ROOTHOUWE (wvl. Ror-

HouwE, zie KL.VNKVKRK.), V. Houwe om boomwortels, enz.

uit te roden. De rothouwe is de pijkhouweele niet.

ROOD-JOOCK, bij Kil., zie onderJONK.

ROODJON K (uitspr. roojonk), o., met den klemtoon

op rood. Uitslag van kleene rooskleurige vlekjes, in fr.

I roseole genaamd. Zie JONK. Het roodjonk is 't zelfde met
' als de roode koortsen.

I
— Kil. vertialt rood-jonck, rood-hond, rood-vonck, door

r \. papulee rubentes, fervidee eruptioi.es. Kramers vertaalt

roodvonk, roodhond Aoox (r./eu I'olage ; fi^'re scarlatine.

ROODKLEURDE (uitspr. rookleitrdecr. r ookoleurd:),

adj., met den klemtoon op rood. Roodkleurig.

Gy met roo-koleurde kaken

Soudt hem moeten plaetse n»aken.

(P. Dev\-nck.)

— Zie -DE.

ROODSPADE, ROOTSPADE (wvl. rodspa,

RiiTsi'A, zie Ki.\NK\EKK.), V. Eeue kloeke smalle spade om
de wortels \ an liet hout uit te roden.

ROODSTEELDE uitspr. roosteelde), adj. Met roo-

den steel of Stengel. « Rootsleelden Bievoet », fr. armoise

vulgaire. (Jac. de Smet.) — Zie -DE.

ROOD-VONCK, bij Kil., zie roodjonk.

—ROOF, z. ReeuA-.

ROOFSCHOOT,ROOFSCHEUTE,v.£-«croo/-
sclieute docn, ter iluips ergens gaan, fr. a la de'robe'e,futti-

venient. Kinderen en dienslboden doen eene roofscheute,

als zij, buiten de weel van ouders of mcesters, zich naar de

eene of de andere plaats begeven. Ik meende dat gij naar de

kerk gegaan waart, en ik venieeni nu dal gij naar de ker-

mis van de gebuurprochie geweest hebt : gij zult die roof-

scheute duur betalen.

ROOI, m. Het rooien, in den zin van fr. roder, marau-

der. Op den rooi gaan, fr. alter en maraude. Die kerels

gaan 's uachls op den rooi. Op den rooi leven (leven met

te stelen).

ROOI, ROOIE, v. Schreef of streep, fr. raie, rote,

rove. Met den vingcr of met een puntstok eene rooic trek-

ken of maken in den grond. Met krijt rooien makcn in den

vloer. Met een nagel rooien Irekken in eene plank. Met de

pen rooien trekken op papier, enz, Eene rechte, kroinme,

kringvorraige rooie.

— Rooie smi/ten ol Rooie schieten, schreve schieten, met

geldstukken of schijven om ter naast werpen naar eene reef

die in den grond getrokken is. Hij heeft tien centen gewon-

nen met rooie te smijlen.

— In 't bez. Kiingvormige reef of drkel in den grond,

waar men centen of marbels in stelt, die men tracht daar

uit te stekken. Er stonden nog vijf centen in de rooie. Hij

school in eenen keer drie marbels uit de rooie.

—ROOI, -ROOIE, z. Keukel-.

ROOI, o., en in sommige slreken ROOIE, v., zonder

mv. Ruize, moeite, fr. peine, difficulte.

De hoop... versoet

Verdiukking, arraoe, rooy, geweld en tegenstreven

.

(Vaelande.)

— Rooi kosten, ruize kosten, fr. coitter de la peine. Het

zal rooi kosten om dat te verkrijgen, om het werk op den

gcstelden tijd te voltooien, enz. Ik heb hem cindelijk over-

tuigd, maar 't heeft veel rooi gekost. Dat heeft ^.jroote rooie

gekost.

— Rooi hebben, ruize hebben, moeite hebben, fr. avoir

de la peine. Rooi hebben om te gaan. Rooi hebben om lets

te verrichtcn. Dat kind heeft rooi om de woorden khiar uit

le spreken. Rooi hebben om zijnc schuldeu te belalen, om
tot zijn oogwit te komen, enz. Hij heeft veel rooi ora te

leven. Ik zou daarmede zooveel geeu rooi willen hebben.

Die moedcr heeft veel rooi met haar lastig kind. « Ick heb

roy ghehaJt eer ick hem hebbe konuen onder-bringhen. »

I (L. Vossius.)
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— lemand met het root Inten, hem met deii last en de

lieslommerinolateR. Die man lecfl op zijn gemak, en hij laal

lict rooi aan zijne vromv. Gij hcht het gij schoon; wij hhj-

ven met al 't rooi.

— Rnize en rooi\ taiitol. Dal Icost veel -^uize en rooi.

liui/.e en rooi hebben om den liost te winnen. Er is veel

niize en rooi aan die zaak.

— Met rooife^ met roois^ met ruize, met moeite, fr. n

peine. Ik was met rooi nit mijn bedde. Het was met rooi

drie uren. Hij was met rooi dertig jaar oud, als hij stierf.

Hij heeft met roois gei-ten, of hij gaat aan 't werk. Hij

krijgt daar voedsel te veel om te stervei, en met roois ge-

noeg om voort te leven. Het was zoo donker dat wij met

roois een stap voor ons zagen. Zoo flauw dat hij met rooi

op zijne beenen kon staan. Met veel roois is hij er eindelijk

gekomen. Ge kunt dat doen met weinig rooi. Ik lieb dat

gedaan , doch met gvoote rooie.

— Zander rooife^ zonder roois., zonder ruize, zonder

moeite, h-. sans peine. De zaak is goed afgeloopen zonder

rooi. De advokaat heeft hem zonder veel rooi kunnen vrij-

pleiten

.

— In 't bez. Moeite om te leven, armoede, gebrek,

ellende. Die arme lieden hebben veel rooi. Er is veel rooi

in dat huis. Buiten mooi, binnen rooi, of van buiten mooi

en van binnen rooi (zegt men van lieden die er uitwendig

welstellend uitzien, en tliuis honger lijden .

Van dage gras, morgen hooi;

Van dage weelde, morgen rooi.

(Volksrijmpje.)

— Ramp en rooi^ ellende en last. « Daer is 't al ramp
en rooy. » (L. Vossius.) « Niet zonder veel ramps ende

roys. » (N. Despars.)

Aerme Venus-martelaeren

Krygen menigh' ramp en rooy :

Coortsen, hooft-sweir, lutse-tanden,

Pleuris, oogh-smert, enz.

(L. Vossins.)

Ramp en rooi, arbeid en zorgen,

't Oude betalen en 't nieuwe borgen.

(Volksrijmpje op 't huwelijk.)

ROOIEN, rooiiie, gcrooid, b. w. Smijten, werpen,

gonien, fr. /eter. Graan rooien voor de vogels. De mis-

noegde scholier rooide zijne boeken op den grond. Zijne

mnts naar de maan rooien (ietsonmogelijks willcn). lemand

in '1 water rooien.

— o. w. Naar iemrind rooien met steenen.

— Kil. Royen, roeden, niyen, jaeere, frojicere.

ROOIEN, rooide, gerooid, b. w. Eene rooi of schreet

malien op lets, doorstrcpen, fr. rayer, bij Kil. Royuren,

de/ere, expungere, Een woord rooien, fr. rayer nn mot

(er met de pen een streep door halen). leniands naani

rooien op eene lijst.

— Afl. Rooiing. Dat geschrift is vol rooiingeii, plein de

ratiires,

ROOIEN , rooide, heb gerooid, o. w. Hetzelfde als 't fr.

roder, bij Kil. Roden, pervagari terras. Men zegt van

eenen hofhoud dat hij rooit, w'aneer hij 's nachts van huis

wegloopt en rondzwerft om 's anderdags wcder te keeren.

Ook van koeien en ossen, die, uit hnn beluik losgebroken,

langs de straten zwervcn of in de omliggende akkcrvruchten

loopen en grazen.

— Op stroopen en stelen uitgian, op m.n-ode gaan, fr.

marauder, alter en maraiide, sprek. van zwervende solda-

ten en van nachtdicven. De soldaten rooien veel in tijd van

oorlog. Hij was dien nacht gaan rooien.

— b. w. Rooven en stelen, plunderen. De soldaten heb-

ben geheel de streek gerooid. Ware 't niet van de nacln-

ronde, de br)eren zouden al hnnne aardappelen gerooid

worden.

— Stelen in 't alg., fr. voter. Een zak graan rooien.

lemaiuis borzc rooien. Een juweel rooien.

—ROOIEN, z. Al-, In-, Krak-, Raak-, Rok-, Uit-,

^SVg-.

ROOIER, m. Een hofbond die 's nachts van huis weg-

loopt en rondzwceft. Een rooier van een bond.

— Koei of OS die 't beluik ontspringt om in *t wildc rond

te loop.n.

— Slrooper, nachtdief, fr. ttiaraiidcnr. Sluit 's avonds

wcl de hofpoort en de stallen, dat er geen rooiers binnen-

geraken.

— Dief in 't alg,, fr. voleitr. Eenen rooiei in 't gevang

zetten.

—ROOIER, /,. Ra.ik-.

—ROOIERIJ.z. Raak-.

ROOIS, zio onderKOOi, o.

ROOK, ni., ix.fumee.

— lets nooSig hebben lijk rook in de oogen, zoo weinig

noodig hebben t'at men beter is zonder. Laat uwen zoon bij

de straatjongens niet gaan : hij zou daar dingen leereu die

hij zoo noodig heeft als rook in zijn oogen. Vgl. LOOK.

— lets beredderen of verieerdigeu dat liet naar den

rook niet en smaakt, zie sitAKEN

.

— ROOK, z. Mezie-, Mugge-.

ROOKAKE, V. Zie rooicaking.

ROOKAKING, m., met den klemtoon op ka, Een

appel die eene roode kaak heeft, die helder bloost aan den

eenen kant, en geelis aan den anderen. Dat zijn rnokakin-

gen. Eenen rookaking eten.

— Men zegt ook Roo-kake (nxule-kakei.

ROOKBERD, ROOKBORD, o. Eene horiznni.ale

plank ter zijde in den boezem \-an de breede schouwen dor

boerenhuizen. In den hock van den heerd zitten onder het

rookberd. Op het rookberd legt men borstels, een boek of

twee, enz. Vader nam het oude testament van het rookbor-

deken en begon er luidop in tebijbelen.

— ROOKEN, zie Doorrookt.

ROOKER, in. Een halfgebrande stok of blok hout die

rookt zoiidei vlammen.
— Bovcest, fr. vesse-de-loiip.

ROOKPIJP (wvl. RooKPUi'E, zie rijp), v. Pijp om
tabak le rooken.

— De pijp van ocn schoorsteen, waar tie ror>k door weg-

trekt.

ROOKZAK, ni. Lijnwaden zak waarin men eene hcsp

in de kave te rooken hangt.
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ROOMDOBK (wvl.RooMDouK, zie ou), m ROOM-
KLEED, o. Bij laiidb. Een liiinen dock waarde veisclige-

ninlkcii nielk tloorgezegen wordt om ze te zuivercn van

allc onreiiilieid, die er, onder 't melken, in geraakt zou zijn.

ROOMEN, roomde, hcb geroomd, o. w. Wordt gezeid

nict alcen van de nnclk, maar 00k van bier en ander voclu

ilal beladen is van dik sclniim. Het bier roomt in 't gkis.

/ii' /ANEN en ROKIKN.

ROOMEN, i-ooinde, heeft s;eroomd, onpers. \v. Naar

Kiime gezonden wiirden, sprek. van een verzoekscbrift oni

dispensatie, vooral in beletsels van liuvvelijk. Als rechtzweirs

met malkanderen willen trouwen, moet het rooinen. AUe
disjicnsatirn moeten niet roomen.

ROOMKLEED, o. Zie roomdoek.

ROOMKUIP (wvl. ROOMKUPK, zie iii;, v. Bij landb.,

Eeiie kuip waarin men de melk laat zuren om room te

krijgen. Anders 00k Dikknip.

ROOMS, m., met scherpl. 00; en 00k ROM, m. Zeker

niocskniul dat men m de soepe doet, anders 00k Spaansche

spinagie en AVaimoes geheclen, fr. ar/ocA? dcs jardins,

arroche-t'pinard, follMf, bonne-dame, \. nirip/ex hor-

tensis L.

— Jac. de Smet vat het anders op : - Beete die in 't lalijn

heti7, in \'l;ienderen rooms ghenaemt wordt. »

ROOMTAART (vl. -taerte, zie ae), v. Paptaart.

ROOMTEEL'.E, v. Melktetl, diepe aarden teel waarin

im n de nielk laat staan, tot hetzelfde cinde als in dc room-

k\iip.

ROON, rbdde,gerod, b. w. Hetzelfdeals Roden, roodde

gerood, d. i. de tjokken en worlds van lioul iiitgraven,

uitrooien.

— Roon is samengetr. uit roden; wegens de korle in

rhdde, gerbd, \'oov roodde, gerood, zie KLANKVEKK.
— In eenige gewesten is roon verloopen in roncn, en dit

in reiincn, zoodanig dat dit laatste ook de vorinen rennde

en gcreiind, maakt.

— ROON. z. Uit-. Vgl. -RODEN'.

ROORANKE, v., met den klemtoon op too. Bij honi-

mcllioeren. Roodc hop, — Zie HOMMELR.\NKE.

ROOS, ROOZE, v., fr. rose.

— Dc roozc nitstcken, het roosken ititsteken, op zijn

iiiterste best aangekleed zijn. Hij, zij steekt vandage de rocs

uit.

— Eeno huidonlsteking die fr. e'rysipele heet. Het volk

ondcrscheidt 1° de drooge rooze, fr. erysihete simple ; 2" de

blaarrooze, fr. erysipele bitlleitx, of ook e'rysipele phlycte-

noide : 3" de knoprooze, of geknoopte rooze, die met

puistachtige botten begint, en gevaarlijker is dan andere

roozen, fr. e'rysipele pnstuletix, ol e'rysipele noneitx.

— Roosje zonder dooms, een heester, anders ook Mci-

roos geuaanid ; zie aid.

-ROOS. ROOZE, z. Bal-, Blaar-, Bladder-, Blein-,

B0I-, Ilonds-, Kerke-, N(ei-, Monst-, .Most-, Schinksen-,

Water-, W'rongel-. Zonne-, Zunne-.

ROOSTEERT, m. Een vogel, ook Nachteg.aalblik-

steerl geiiaamd, fr. rouge-queue, 1. sylvia pheenicurus

.

ROOSTER, m. Bij spelende kinders. De rooster van

een hiidiclbcd is bet verste uiteinde dat iu twee perken vcr-

deeld is. Er zijn ook hinkelbedden waar dit uiteinde maar

in een perk bestaat, CJi boogrond gcvormJ is : dan heet het

een Bei.

—ROOSTER, z. Binnei.-, Voor-.

ROOSTERING'E, v. Roosterwork, ir. giUige. Dc

rooslering van een zoldor zijn de verzamelde balken en rib-

ben waarop men de zolderplankcn legt. De roostering in

het lornuis van ee le zoiitzie Icrij is h.'t ijzeren roostcrwc'rk

onder de viering.

ROOSTERMANDE, v. Eeue mande wier platte

bo lem niet gevlochten is, maaruit roeden bestaat die nevcns

een liggen roostergewijze.

ROOT, ROTE, V. Rij, r. suite, range'e, file. Eene

rote boomen. Tusschen twee roten soldalen.

— Te rote, achtereen. Zij kwamen al te rote. Zijne les le

rote opzeggen (zonder hapercn). •

— Dit w., dat zeer genieen is bij de Oost-Vlamingcn,

hoorl men bij ons maar in eenige gewesten. Wij zeggen

doorgaans Reek, reke.

— Zie REEK.

ROOT(E, v., met scherpl. on, zeKlcn ROTE, zachll.

De hoeveelheid vlas die tc samen in 't water te rooten zit.

De loote of eene roote steken (het vlas in 't water steken

om te rooten). De roote of eene roote trekken {het vlas,

dat genoegzaam geroot is, uit hefwater trekken). De roote

laan (er zware steenen of kuipen vol water op zetten en

laden om het vlas onder water gedompeld te houden). De
roote lossen (er de steenen, enz. van afnemen).

^ Eene roote versmooren, zie VERSMOORE.V.

— ?2en waterplas, als een vijver, een gracht, enz. waar

men vlas root. Die landbouwer heeft eene schoone roote.

Hij heeft geene roote.

— Geroot vlas, fr. dti lin row. Wat gaat gij koopen,

rauw vlas of roote? Dat is schoone roote (vlas dat schoon

geroot is). Er is veel verschil tusschen roote en roote : de

Leiroote b . v. wordt meer geacht dan putroote.

ROOTEN, rootle, geroot (wvl. rbtte, gerbt, zie K1_\NK-

VERK.), b. w. N'las in 't water gedompeld houden gedurende

eenige dagen opdat de bast te gemakkelijker afscheide van

den Stengel, fr. rouir, in de Woordenb. rotten en roten,

Vlas rooten in de Leie, in een vijver, in een gracht. Geroot

vlas. • Dat niemandt en vissche in andere lieden wateren

ende grachten; nochte aldaer en roote vlas, kemp, oft

andere saken. » (Ordonnantien vanden Lande vanden

Vrijen.) • Als van roten van vlas, kempe ende ander wor-

pen. >(Keure vande Waeleringhe van Blankenberghe.)

— o. w. Laat dat vlas nog twee dagen rooten. Het vlas

root lieler in de Leie dan in ander water.

— Hicr of daar zegt men ook Roten, zachll. o.

— KOOt'E.N'.vr, adj. Zoo nat als eene roote, doornat,

lekende nat. Hij was rootenat van in den regen te werken.

— ROOTERIJ, KOOTERIK, v. Plaats waar men vlas root

in de Leie of in een anderen stroom. Er zijn veel rooter-^en

aan dc Leie. Do rooterij van Jan N. Die man hecfl twee

rooterljeu.

— RO iTlN'G, V. Het rooten. « Het water bcderven met

rootinglie van vlasse, looj)van inesch water, ofte andersins.

»

(Cost. v. Belle.)

— ROOfruT, Root'prr, m. Walerput waar men vlas in

root.
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— KOOTWATEK, (1. Wiitcr waar vlas in geroot is. Het

rootwater is vuil en hctlorveii. Dc visschen sterven in

't lootwaler. De stanli van 't rootwater. Die snoek smaaUt

naar 't rootwater.

—ROOTE, z. Graclil-, Lei-, Put-, Vlas{cli-, Wal-,

Wedcr-, Wecr-.

ROOTHOUWE, V. Zie koodh.hwe.

ROOTSE, v., nul stlHip). m>. Pcr/il<l;iuiil.Zic Ki:Tsl'.

ROOTSPA, V. Zie riimikpade.

—ROOTTE, z. l,ei-.

ROOVEN, roofde, geroofd, b. vv.

— Een vogel rocven^ fr. denicher itn oiseaii^ d. i. zijn

nest wegnemen, of er ten minste de eieren of de jongsUens

uit halen. Den nest rooven. Eene akster rooven. De eieis

rooven. De jongskens rooven. De hennen rooven (hare

eieren uit den nest wegnemen). De poester is belast met drie-

maal te welje de hennen te looven.

Terwyl ik nu, van dag tot dag,

Maar een arm eitje rooven mag.

(J. B. Decorte, van de /ten die goiidfiieiers legt.)

— De brieven rooven, b.fairc la levee des lettres, les

rcttrer de la boite. De postbedienden moeten dc brieven

rooven. De brieven worden daar tweemaal daags geroofd,

cens 's morgends en eens 's avonds-

— Een geldblok rooven, ^r. vider nn ironc, d. i. liet

geld uithalen dat liefdadige personen gestort hebben in een

blolc of busse, hetzij voor de armen, of voor de kerk, of

voor de voortplanting van 't geloof, enz. H; heb gisteren

vergeten den blok te rooven. Elken avond roof ik het geld

uit den blok, opdat het 's nachts niet gestolen worde.

— Den troef rooven, in zekere kaartspelen, het keerblad

nemen in verwisselinq van een blad dat men uit zijne hand

weglegt op den doodboek.

— I Ruyten en rooven » bij Kil., zie RUITEN.

—ROOVEN, z. Mond-.

— ROOVER, /. Reeuw-.

ROOVERSKOOP, m. Een goede koop, ha/aard.

Eenen rooversUoop doen (iets koopen vcr onder de «ccide).

Gij hebt daar in de venduwe een rooverskoop gcdaan. Dat

is rooverskoop. Geeft hij maar zooveel daar \oor : het is

rooverskoop.

Komt Kaatjes man een baatjen af te schieten,

Heeit hij in stad een rooverskoop gedaan,

Kaatjen hcileeft en het gaat op gaan gieten

Ei ! lieve kan, gij nioct er weirom aan.

(R. d. H., II, bl. 384, R'affilmi.)

ROOVOET, m. Naam van het pluimgras, agrosfis

spica-venti, eer het bloeit. Er staat veel roovoet in clicn

akker. — Dus genaamd omdat het ondcrdeel van den Sten-

gel rood is.

ROOZB, V. Zie ROOS, en ieco/iip. aid.

ROOZEBOTER, ROOZEBEUTER, ROOZE-
BUTTER. ni. Pnik van bottr, bolcr van het be^te sai-

zoen (Juni en Juli). Rno/oboter inleggen.

ROOZEGELANT, o., zonder mv., met den klpnit.

op roo. Eig. hetzcKdc als fr. irousse-galant, dat zoo veel

zegt als cholera-morbus.

— In 't gebruik, Een hevige danujiijn gepaard met kamer-

gang, durende somtijds een halven dag, somtijds twee of

drie dagen. Het roozegalant hebben.

— Het Alg. J'l. Idiot, heeft daarvoor rozenglans en

zegt dat het gebiuikt wordt in 't Kortrijksche. Ik heb het

daar noch elders gcvonden ; maar wcl roozei^elanf, trooze-

galant.

ROOZEJAAR, o. Bij hommelboeren, Hommel van

het twci de jaar. Het roozejaar volgt op het inleg; en na het

roozejaar volgt het bruidejaar. Het roozejaar brengt viuch-

tcn vooit, maar het inleg niet. Jeugdig roozejaar. Hommel
van roozejaar is de beste. — Vgl. Roozezaad, en Rooze-
boter.

— ROozEj.\ARHOMMEL, m. Ho]ipe Villi roozejaar.

ROOZEMARIJN (wvl. roo/.emariin, zie Ij), ni.

Rosni.,njn, IV. ;vw,;/-/«.

ROOZEWIED, o. Een kniid dat veel in den akkci

groeit, anders Kollebloem geheeten, fr. coqttelieot. Zn

onder KRUID.

ROOZEWIJDING, v. Wijding van de roozen op

lien eersten zondag van Jiili, voortijds nog al genieen, en

thans nog bestaande in de kerk van Boesinghe bij Iper. Zie

daar breeder over in Rond den Heerd, IV, bl. 249.

ROOZEZAAD, o. Zoo heet het lijnzaad vocrtkomemlr

van Tonnezaad dat voor den eersten keer is gezaaid

ge«cest. Roozezaad wordt 00k Tweede Smete genaamd.

Roozezaad is puik. (Zie tonnezaad en smete).

— Geriist roozezaad, roozezaad dat een jaar genist is op

den zolder.

— \'gl. Roozejaar.

ROOZEZEEM, o. Soort van apothekers-siioop, I'r.

unci r.^^at.

ROOZEZONDAG, m. Halfvaslenzondag, hetare-

zond.ig, eng. mid-lenl-siinday.

'ROS-BEYAERT-PEERDT, zie onder avmijns

ZdlJN.

ROSPEINDE, o. Zie ra.speinde.

ROSPEN, rospte, gerospt, b. w. Hetzelfde als raspen.

ROSSE, v., (in Holl. het ros). Slecht peerd, fr. rosse,

mazctte.

— Fig. Slecht vrouwspersoon. Eene rosse van een

\rouwiiicnsch. Eene rosse van een wijf.

ROSSEKOT, o. Zie oksekot.

— kossekoten, o. w. Zie orsekoten.

ROSSEN, bij Kil., zie rotsen, 2°.

ROST. adj. Roodachtig, fr. roiix, holl. ;<'.v. Rost haar.

Roste |Vviimen. Rostebaard. Een rostejongen. Rostc zijn.

Rost haar met sproeten.

Men kan geen duller volk gemoeteu

is cell vnlksrijmpje, waarvoor men zegt in fr,

Barbe rousse el noirs cheveux,

Ne I'y tie pas si tu veux.

— Van roste katers droomen, van den duivel droomen,

als bezeten zijn, uit der mate lastig en woeHg zijn. Ik geloof

dat gij van roste katers droomt.
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— Rostc stinker, naam van eenc tuinbloeiu, anders

Afrikaan genaamd, fr. ta^e-te, iri/fet d'Inde.

— Roestig, fr. rouille. Roste nagels. Houd hei ijzerwerk

wel droog, of het wordt roste

.

Hij (de schaarslijper) heeft 't gezeid en houdt het slaan,

Zijn wiel niet meer te draaien.

Voor messen die maar rosU staan,

Laat hij Borgonje waaieo. (***)

— Bij de AValen, en schertsende somwijlen bij de
Vlamingen geUruikt men rost (niet roste) voor Dronken,
ft. ivre. Rost zijn. Zich rost drinkcn. Een weinig rost, fr. un
pi'It _:^ris.

ROSTACHTIG, adj. RosachHg, fr. roiissdtre.

ROSTBAARDDE, adj. Rosbaardig, met rosten

b.iaril. — Zie -DE.

ROSTEEL, o. Zie rasteel.

ROSTEKOP, m. Rosharig hoofd; iemand die zoo
ccn h(H)fd hcelt. — Het woord is een scheld- of spotnaani.

ROSTEN, rostte, heb oiben gerost, o. w. Rost «or-

dcii, fr. <c rouiller. Het ijzer rost van de vochtigheid.

Droog dc spaden bij '^en heerd, dat zij niet rosten.

— Ook Rosleren. Het ijzerwerk is al gerosterd.

-ROSTEN, z. Op-, Uit-.

ROSTEREN, rosterde, gerosterd, o. w. Zie ROSTEN.

—ROSTEREN, z. Op-. Uit-. Vgl. rosten.

ROSTHAARDE, adj. Rosharig, met rost haar. Een
rosthaardo kind. De leeuw is rosthaarde.

ROSTHALSDE, adj. RoshaJzig, met rossen hals.

Een ros:halsde vogel.

ROSTIGHEID (wvl. ook rostkh, zie -heiu), v.

Roodachti<;heid, fr. roussenr. De rostigheid van 't haar.

— Roest, fr. rouille. De rostigheid van ijzerwerk

.

ROSTPLEKTE, adj. Rost gevlekt, met rosse of

roode viekjes geteekend, fr. triiitc. Een rostplekte hond of

peerd.

ROSTPLUIMDE (wvl. -piarMDE, zie ui), adj. Ros-
pluiniij;, met roste pluimen.

ROSTREEL, m. Rosteel, fr. rntelier.

ROSTSTEERTTE, adj. Rossteertig, met rosten

stecrt, Zie -DE.

ROT, o. Het rot van de^ee, zie zeerot.

ROTE, v. Zie root en roote.

ROTELAAR, REUTELARE, RUTTELARE,
m. Iemand die rotelt ; in "f bez. Ratelaar, die veel mom-
pelt en preutelt, die veel knotert en beknibbelt. Is dat een

ruttelare

!

— Rate!, fr. cre'celle. Op goeden vrijdag wordt de bel

ver\angen door een rotelare. In eenige kloosters wekt men
de kloosterlingen met den reutelare. De jongen laat in den

boomgaard zijnen ruttelare hooren i m de musschen te ver-

schuwen van de rijpende krieken.

— Soort van populierboom met reutelende bladeren,

ratclpopel, fr. peuplier tremble.

— Soort van zomerappel wiens kemen men hoort rotelen

als men horn sclmdl. De rolclaars hebben het fatsoen \an

de calvils, maar zijn meerder en zoo goed niet ; hunne zaad-

huisjes zijn zeer groot, en hunne pel is glad en bleekgroen.

— Ooli Roteling, m.

ROTELEN. rolelde. heb geroteld, ook REUTE-
LEN en RUTTELEN, o. w. Een rntelend of ruiselend

genicht maken niet.tc roeren aan of in dingen die hard of
droog zijn

. Aan de deurreutelen (het lutterenJ krikkeljoen

bewegeu en doen ratelen, om ingeiaten te worden, enz.).

Met de hand nittelen in geld, in noten, enz. De muizen
rotelen in het stroo. de wind in dorreblarcn.

— Ratelen, sprek. van harde of drooge dingen die tegen

ofover malkander roeren en wrijven. Dorre bl.iren en noten
reutelen als zij bewogen worden. Het reutelen van een zijden

kleed. Wat hoor ik daar nittelen op den zolder? De oegst
staat reeds zoo rijp dat hij reutelt.

— Schertsende ook gez. voor Rammelen. ramijsteren,

gerucht maken, in 't alg. Wat ruttelt men zoo in den toren
van dage (d. i. wat luidt men zoo met de klokken)! Zij nit-

telen in de wolken (het dondert).

— Fig. Prutfelen, knoteren, rabbelen. Hij ruttelt geheele
dagen. Wat nittelt hij daar weder? Hij ruttelt en pruttelt

altijd.

— Synonimie. Rotelen verschilt 1° van Loteren fleute-

ren, lutterent, fr. branUr : iets kan loteren zonder te rote-

len, en iets kan rotelen zonder te loteren. en iets kan loteren

en samen lotelen, b. v. een los vensterraam lotert en rotelt

als het waait; — 2° van Kloteren (kleuteren, klutteren);

lets klotert door schokking. iets rotelt door roering en
wrijWng

: geld rotelt, als men er in roert: geld klotert in

<len zak, als men loopt. Een zijden kleed, dorre blaren,

enz. kunnen rotelen, nooit kloteren. lets klotert op en
neder; iets rotelt weg en weder. Een kloterspaan klotert als

men het schudt, en het roteU als men 't alleenlijk roert of

zachtjes beweegt ; — 3° van Ruischen, dat meer verwar-
reld en aaneenhoudend is. De wind ruischt in de boomen.
Dp niischende baren van de zee. Het ruischt in mijn oorcn.

—ROTELEN, z. -\f-, Uit-.

ROTELING. REUTELING, m. Soort van appel.
ook Reutelaar genaamd, en Ruischa-ard. De roteling is

kleen, met gele en roode striepen. Dus genaamd omdat
zijne kemen in 't klokhuis reutelen, als hij rijp is. Zie -TNG.

ROTELING. REUTELINGfE. ROTTELING,
RUTTELINGE, v. Gereutel. Zie ratelen. De rcute-

ling van dorre bladeren.

— Priegeling, rammeling, pak slagen, fr. rdcle'e. Iemand
eene nitteling gevcn. Eene ruttelinge krijgen.

ROTEN, b. en o. w. Zie rooten.

ROTEN, rootte, geroot (vi\\. rolte, gerb:, zie KI-\NK-

N'ERK.). b. w. In rijen stellen, in leke of rote plaatsen, fr.

mettre en rang. Root u (wvl. Rot ulder), fr. mettez-vous

en rang.

ROTEN, rootte, ger'-ot, (wvl. riitte, gerbt, zie klank-
\ EKK.). b. w. Hetzilfde als Roden, reulen.

-ROTEN, z.Uit-.

ROTEWIJS, bijw. Reekwijs. al achter een. Dekoeien

gingen rotewijs naar de weide. Rotewijs zijne les van

biiitcn opzeggcn (d. i. zonder ha|>eren iioch vcrpoozen).

ROTHOUWE. V. Zie KnoimoTWE.
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ROTSE, V. Ecne wililo Jilatit, fr. [•criutiirc- commune,

polr<;oni(iii pcnkaria. Zie KETSE.

ROTSE, V. Ken riviervisch, bij Kil. Riiyssc, s;iort \an

Blicli, fr. able roche, 1. leuiisi -ts rutihis.

— Eetie rotse smijtcii om ccnen snoek tc vangeh, iets

geveii om iet anders van meerder weerde te krljgen, fr.

donner un a://pour aTOir un biViif.

—ROTSE, z. Steen-.

ROTSE, V. Rotsegrond, Uiezelachtige grond, land dat

als 'I midden houdt tassclien aarde en veltsteen, fr. Icrrc

silicieuse. De rotse is weinig vnichtbaar.

ROTSEEREN, rotsccrdc, gerotseerd, b. \v., fi. rus-

t/qUL-r. Zie ROTSEN.

ROTSEN, lotstf (wvl. ook rotstege ,
-iXe imperf.),

gi-rotst, h. \\. De briken ut het pleisterwerl; van den

buitenl;ant eens muurs zoodanig nil en hobbelig maken,

dat die muur, op zekeren afstand, gevorjiid schijne van

kleene veltsteenen of van zinders en scharbieljen, fr. rusti-

quer. Eenen muur rotsen. Men rotst den gcvcl van een

huis om hem tegen de vochtigheid van den regen te

bevrijden.

— Men zegt o k Rotseeren.

— Afl. Rotsing, Rotseering.

ROTSEN, rotsie, heb gerotut, o. w'. H.ird rijden te

wagen of te peerde, somvvijlen ook Hard loopen te voet.

Het wordt gemeenlijk vergezeld van een synoniem rijden,

loopen, enz. Moe zijn van rotsen. De geneesheer meet dik-

wijls van 't een naar 't ander rotsen. Zijn geld verkwisten

in rijden en rotsen. De kermisgasten loopen en rotsen tot

laat in den naclit. « AVercken en slaven tot sweetens toe;

otte reysen en rotsen sonder aan te sien weer ofte perycke-

len, als er maar ecnig profijt is te doen. » (C. Hazart.)

« Sy reysen in Barbarien, roetsen in Egypten, wandelen

door Arabien. ;> (B. Surius.) « De reyse doen met eene

galleye is veel geinackelijcker als te rotsen door het landf. •

(P. Devynck.) « Maer segt my eens, als gy al gewerkt en

geslaeft, gerotst en gcreyst zult hebben, wat zal 't dan zyn?»

(F. Vanden Werve.) « De statiegasten die aan het laan en

het lossen, het rijen en het rotsen waren. » (K. Callebert.)

Rotsen, reysen, loopen, gaen,

Werken, rnsteu, sitten, staen.

(P. Croon.)

... Die moet haer leeren myden

Van ongeregelt spel, van rotsen ende rydcn.

(J. Cats.)

— Kil. Rotsen, Rossen, eqttitare.

ROTSPADE, V. Zie roodspade.

ROTTEKOORTS, ROTTEKORTS. v. ICene

ziekte, anders tvplius geheeten. — Mcest gebruikt iii

't mv.

ROTTEKOTEN, 'J tekootte, heb gerottekoot (wvl.

rottckotte, gerottekbt, zie KLANKVERK.), o. w., klemt. op

rot. Gedruisch maken. Men heeft geheel den nacht gerotte-

koot in de hciberg. De jongheden rottekoten veel in de

kermisdagen. Wat beteekent al dat rottekoten bij onzen

gebuur? Al de lieden van "t huis waren op de been, en

liepen al rottekotende rond om de dieven te vetjagen ot te

vangeu. — Vgl. vlezEkoten.

RS

ROTTELINGE, v. Zie rotei.ing, 2°.

— ROTTEN, z. M^a-, Pieke-, Pike-.

ROUAANSCH, ROUAANDE, ROWAANSCH,
ROWAANDE, adj., klenitoon op de tweede greep.

Eenigszins violetk-leurig van l;aar, gesijperd met wit en baai

en grijs, fr. rouan; Kil. Roaensch, donker-rood, X.fulvus;

implvviatus : castaneus. Een rouaansch peerd. Eene rou-

aande koc.

— Ook van een mensch \(-iens haar zoo een kleur heeft.

Een row ;iande vent.

ROUWELLE, v., met den klenuoon op wel. Eene

schijf l;air\ leesch die mctajuintjesgebraden wordt, fr. rottelle

de 7\<:;:. Doe eene rouwelle gereed voor tweede gerecl.t.

Eene ronwellekalfvleesch. — Gebruikt in Fr.-Vl.

ROUWEN (wvl. ROWEN, zie .\u), roiiwde (\v\\ . "• i

rmcdeifc, zie IMPERFECT), heb gerouiud \^v\. crowd, zie G. 1.

o. w. Iii den rouw zijn, fr. ctre en deuil.

— //ft is altijd trotnuen en rouweii, het leven is een

gednrigo afwisseling van lachen en weencu, ilc blijdschap

vergaal nllicht in droefheid.

ROUWGLEI (wvl. ROWGLEi, zie .-VU], o. Stroo dat

men over den weg en op den kerkvloer spreidt in il

uitvaart van een lijk. Het gebruik van rouwglei te legy.n

bestaat maar in eenige plaatsen. Er was geen rouwglei 11:

die begr.-iving. — Zie GLEI.

ROUWRIJM (wvl. ROWRiiM, zie AU en Ij), en ook

RUIRIJM. RUWRIJM (wvl. kuriim, zie ui), m. Vci-

vrozen snioor uf nevel die aan de boomtakken blijft hangcii,

anders ook Brimmel geheeten, fr. givre. De rouwrijin

verschilt van den watetrijm, gelijk- fr. givre van ge/,,

blanche.

— RouwRlJMEN- (wvl. ROWRIMEN, zie AU en IJ), roa

rijntdc, is of heeft geroitwrqmd, onpers., w. Rijmcii,

rijpcii, sprek. van smoor of neve! die aan de boomtakken

vervriest en hangen blijft, ix. fairedu givre. Het louwrijml

of het brimmelt. Het was dezen morgend gerouwrijmd.

In Limburg zegt men Roev. nsten voor« wit vriezen, rijnuii .

(Alg. ri. Idiot.)

ROUWSANTJE, ROUWSENTJE, ROUW-
SINTJE ( -vvl. ROW-, zie au), o. Een bcel leken of prentjc

ter iiagedaehtenis van een overledeue, fr. souvcni'-, suffr^i

Hij heeft duizend rouwsantjes laten drukken voor zijn al.

storsencn vader. Op de rouwsantjes leest men den naa...

en den sterfdag van den doode, en eenige gepaste teksten

uit het H. Schrift. Zijn gebedenboek zit vol rouwsantjes.

Men deelt gemeenlijk de rouwsantjes uit gedurende den

lijkdienst in de kerk. Vgl. DOODSENTJE.

ROWAANSCH, ROWAANDE,
ROUAANSCH.

ROYEN. liij Kil., zie rooien, i".

ROYEREN, bij Kil., zie rooien, 2
'.

ROZIJNEBROOD (wvl. rozineiikoo)),

Een roygon brood met rozijnen doorknec i u

Rozijnchrooden zijn geen korentekoeken.

RS, RZ. I'e letter r, staaude voor een i of j, wordt, in

onze uitspraak, met die j of s versmolten, zonder tenig

speur achter te laten, tenzij dat de voorgaande klinker, voor

adj. Zie

'.. IJ). o.

•obakkeii

.
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fijngcoefende ooren, iets laiigei' eu trager van tie toi);; slicrt.

Dus
I'aais spreekt baas U'fit vhch) ; Borst — bosl (l)ust bij

/. <!f Harti'tytij ; Bur^e — buzze (beurs) ; Driikper^c —
dnilipesse; Kerstdag — Uestdag; Knorze — knozze

{knorre, tnndsf/; Leerze — leze Claats) ; Meersch —
meesch; Porselein — posselcin; Schurse — schusse

(schors) : Spaarzen — spazcn ; Veurst ^— veust (nokbalki,

eiiz.

— L'itgcnomeu JO als de s het teeken is van den geri-

tief of van 't mv., b. v. des vaders; de moHnaars ; 2° als

de s deel maakt van den superlatieven uitgang st, b. v.

klaarste^ zuurste : (nogtans men zegt eest en itieest voor

eerst en meerst).; 30 als de i deel maakt van den adjecti-

valen uitgang sch gevoegd bij een gebruikelijk substantief,

b. V. birbaarsck (van barbaar)^ boersi,h (van boer}^ enz.

;

tnaar men spreekt schaasch voor schaarsch, vcsch voor

•verscli, enz. omdat hier dc uitgang sch niet gevoe;;.! is bij-

een gebruikelijk naamwoord.

— Daaruit volgt i" dat de woorden, waarin de volks-

spraak eene r laat hooren gevolgd van den klank i of z, in

algemeenen regel moeten geschreven worden — ofwel a)

met rds of its, b. v. een pccrdscht: jongeling, de Mairtsche

buien, enz. (in de -voikisp^aak peersclie, Maarsche) ; trou-

wens stond er geen d of / lusschen r en j, het volk zou

zeggen pccsch en Maasch : dus spelle men ook; gelijk onze

vroegere schrijvers.ybr/j.? {(r.force, \./ortis,3.A].),en pertse

(h . perche, 1. pcrtica), bij het volk forse en perse uitge-

sproken, en geenszinsyb.fi(^ xio<A\ pesse ; — ofwel b) met rge

of rgie, t. \v. als die woorden komen uit het fransch waar

zij eene^hebben, b. v.

Aspergie, bij 't volk asperze, fr. aspcrge ; Barge,— barze,

fr. herge (vaarluig); Bogorge, — bogorze, fr. bigorgne;

Chirurgijn, — chirarzijn, surzijn, fr. ckiriirgien ; Clergie,

— clerzie, fr. clerge; Sargie, — sarze, fr. serge ; Verge-
'

.
— verzedoor, fr. verge d'or (bloem).

Dat men wel letten moet, in 't schrijven van west-

.;....;iische woorden die geen ; voor den Idank i of; laten

hooren, of cr geen r dient ingeschoven te worden ; en daar-

toe behooit men de afleiding of de aanverwante talen te

raadplegen. Een voorbeeld. Onder de woorden, die mij van

diverschc kanten toegezondcn w icrden, is er eeu dat overal

gekend is, t. w. eersclcn, fr. reculer (uitspr. eselen, met
zware i); bij onachtzaamheid op dezen regel, eenigen

schreven esselen, andcren eiselen, anderen nog ceseUn. Dit

WW., even als het naamw. ecs, Ma.-irvan het gevormd is.

moet met cene a gcspeld worden : eerseleii, eers, als zijnde

hctzelfde als 'I holl. aarzelen, aars. Zie ook verders werse
en VEUR-sr.

3° Dat ars, ers, ors, enz. in de sprekende taal rijmen op
•-. OS, enz. Mag de dichter zulke rijmen schrijven, en

.1 b. v.

Dus : wakker en weg! Hieffloderken,

Op planleu en bloeijendj^tvi,

Alwaer dat u God geschapen heeft,

Alwaer dat uw woning es. (G. Gcz.)

Zonder over dit punt te willen beslissen, zal ik toch doen

aaiinierken dat de beste diclUers de zachtl. e en doen rij-

men met de scheriil. ce en 00; dat Vondel bosschen doct

rijmen met lossen, en 'wocst met oegst ; dal l'.ililer<liik

schetstc doet rijmen met gcwesle, sussen met bliusclicii,

wasschen met brassen, koesteren met voedsteren, ena.

RTS. Deze drie letters worden nooit te zamen in deuit-

spraak gchoord. Wij lalen ofwel i" de r weg, b. v.

Schetsen voor schertsen, fr. plaisanter.

Huts — hurts, egel, fr. he'risson;

ofwel 2" wij laten de t weg, b. v.

Forse voor fortse, foortse, fr. force.

Torse — tortse, toorts, fr. torche.

— Het zijn zelfs woorden die in 't een gewest de r, en in

't ander de / verllezen. \i\i%.kurts, korts (koorts, fr. fievre)

kliokt kors, kurs noordwaarls, en kiits zuidwaartSi/^-r^jv

(fr./ercAc) klinkt perse bij de West-Vlamingen, en petse in

't Land van Aalst ; tmtrtsclen (in de Woordenb. morzelen)

klinkt in 'teen gewest murzelen, en in '\.&aAix mutselen;

en voorts (fr. ensuite) klinkt voors bij ons, en voofs in

Brab. en Antw.

RUSARBE, RHUBARBE, v. Rabarber, fr. r/in-

barbe. Rubarbe op genever. ^ Een lichte purgatie nemen
gelyc van cassie, retibarbe, diacatholico, » (F. Rapaert.)

RUBBB, v. Konijn, fr. lapin. — Zie kOBBE.

RUBUS, m. Zie rjbes.

RUCHEL-MERCKT, bij Kil., zie markt.

RUD, m. Reu. Zie RUT.

RUDARIS, m., met de stemrust op da. Een die raw en

onbezonnen te werke gaat, anders ook Een rudarige vent.

Een mdaris dient niet om brooze dingen te behandelen,

omdat h ij ze schendt en breekt ; noch om met kiesche lieden

om te gaan, die hij licht beleedigt en kwetst.

— De uitgang -ari's verschijnt nog in Ammaris by Kil.

— schaprade ; Brandaris — brandstichter ; Dromedaris —
fr. dromadaire ; V^diXis — iT,fa2tssaire ; Jv\>\\3.x\s — fr.

Jnbilaire ; Inventaris— fr.inventaire; Xotaris

—

U.notaire ;

.Salaris — fr. salaire : Secretaris — secretaire, enz.

RUDEKOKEN, o. w. Hetzelfde als Rijdekoken.

RUDESSE, bij Desp., zie redesse.

RUFFA, zie reffa.

RUFFE, V. Een ongebouden zedeloos mensch, sloeber;

in 't bez. F.en slecht vrouwspersoon ; zie steivRUFFE. Eene
ruffe van een vent. Zij is eeue onbeschofte ruffe. Het is

maar eene ruffe. « Wouckeracrs, dronckaerts, overspeelders,

ruffen, dootslaghers, die men uu, God betert ! in alle stcden

zeer vele \ynt. » (J. Vandevelde.)

— Een listig mensch die in 't geheel uiet te bctrouwcn

is, een schalke deugeniet, een bedrieger, een verrader.

Wacht u van die ruffe.

— Een boos, wederspannig kind. Die ruffe moet gekas-

lijd worden. In alle scholen vindt men ruffen.

— Ook, in een zachteren zin, Een schalk en listig kind.

Eene ruffe van een kind. Ah gij ruffe I Die ruffe geraakt

overal in, hoe wel men alles sluite. Die ruffe zat alles af te

luisteren

.

— Vgl. Rofhaan, fr. riifien, eng. ruflian.

—RUFFE, z. Stee-.

RUFFEN, riifle, geritft, b. w. Plagen, kwellen, pier-

len, kulleii, zeerden (sarren), fr. vexer, coionner. lemand
rull'en. Mij lieoft zijne leute in de lieden te ruffen.
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RUFFERIJ, RUFFERIE, v. Schelmerij, guiterij,

deugnieterij. Die jongen zit vol rufFerij. Hel is geen boos-

aardigheid, 't is al maar wat rufferij

.

RUG, RUGGE, m. Zie RIK en de conip. aid.

RUGDE, adj. Met eenen rug, fr. en rfoi. Eene straat

rugde leggen, om ze te kalsijden. — Zie Wit-, Zaal-.

— RUGGEVXIM, RIKVUMME, V. De rugvin van een

visch, fr. nageoire dorsale.

RTJGGEZEEL, O. Zie RIKLEfeR.

RUGGE, V. Rogge, fr. */<r'(zie o, 2°). Die nigge is rijp.

Rugge zaaien. « Coorne, rugglie, havere of andere vruch-

ten. o (I. de Damhoudere.) — Zie de comp. onder rogge.

— RUGGEN, adj. Van rugge, fr. dc ble. Ruggen brood.

Ruggen meel.

RUGZAAG, V. Zie rik/aag.

RUI, RUIDE (wvl. KU, RUDE, zie ui), adj. Hetzelfde

als Kuw in al zijne beteekenissen. Zie de Woordenb. Een

liedje uit den ruiden gedicht. Een rule kerel. Ruide behan-

delen

.

RUIDE, RUIE (wvl. RUii, ruwe), v. Schurft, rijpte,

fr. o-ale rogne. Die hond heeft de rule. De rxiie jeukt en

doet krauwen. — Kil. ruyd, Kramers rtiit.

Een onkruid wiens menigvuldige fijne drendels door

malkander kronkelen, en kleene witte of blozende bloem-

bokjes dragen, fr. cnscutc. Dit onkruid is de plaag van kla-

ver en vlas. Zie Kr.AVERRUtE en VLASRurE.

RUIDIGHEID, V. Zie RUIHEID.

RUIEKOKEN, o. w. Zie ruikoken.

RUIFEL (wvl. RUFEL, en geenszins ruffel, zie Ul),

m. Groote houtcn of ijzeren schop met een langen steel, om

graan, boonen, aardappelen, enz. op te scheppen, fr. riiable.

— Zulk eene schop om het slijk uit grachten en poelen

op te scheppen en uit te weqien.

Bij linnenbleekers. Eene schop met een langen lepel

om het water uit de lanen te scheppen en over 't lijnwaad

te sproeien; andersook Gieter genaamd

.

— Het geld met ruifeh scJieppen, overvloedig veel geld

hebben.

Mel den lepel verganrden met den rnifel weggesme-

ten, zegt men b. v. van een jongeling die baldadig 't geld

verkwist dat zijne ouders met arbeiden en sparen gewonnen

hebben.

In 't Land van Aalst zegt men Roefel, en zoo heeft

het Kil. ivcff'cl, schuppe, 1. ligo.

RUIFELEN (wvl. rufelen, en geenszins ruffe-

len, zie ui), rtdfelde, geruifeld, b. en o . w. Met den ruifel

voortschieten of roeren. Houd den zak open tegen den

grond, ik zal er het graan inruifelen. Het slijk uit den

gracht op strate ruifelen. Water ruifelen over 't bleekende

lijnwaad. Ruifel al die krinsen wat van kant. In 't graan

ruitelen opdat het niet verhitte.

Fig. Verdrijven, wegjagen. Dan ruifelde men a! dat

vreemd gespuis uit de stad.

De vieirct: ruifelen, zie onder ROEFELEN.

—RUIFELEN. z. Af-, Bijeen-, Open-, Weg-.

RUIFELING(wvl. rufeunge), v. Het ruifelen.

I.,nnud ecneriiifeling geven, d.i. eene trommeling,

een pal; slagen. Doch zie roefeling.

RUIFELSCHOP (wvl. rufelschippe), v. Eene

groote scluip waarmede men iets op en tesamen luifelt.

RUIHEID, RUIDIGHEID (wvl. ruheid, rudigi,

zie UI en heid), v. Ruwheid. De ruiheid van 't hout

afschaven. Ruidigheid van 't vel.

RUIK(wvl. ruke), v., mv. ruiken. Aardkluit, drooge

plagge of grasfak, ruizel, fr. motte de terre, gazon sec. Met

ruiken naar iemand gooien. Hij heeft geen ruike land meer

die 't zijne is, fr. // nepossedeplus nn pouce de terre.

— Hel vklw. rniksken (wvl. riiukske') heeft ook den zin

v.in Aardappelbal, zaadbol die aan de uitgebloeide Stengels

der aarJappels groeil. De jongers smijten met riiil;skens

naar mnlkander. De ruikskens aftrekken van de aardnppel-

groeze.

RUIKELOO (wvl. RUKELOO), v., mv. ruiieloo'n met

scherpl. oo. Zoo naamt men in Veurne-Arabacht eene plant

die elders Reukela heet. Zie aid.

RUIKOKEN, /-w'X'tw/t/c, heb germkookt(vi\\. r:ii;iite,

eigeruiiikl, zie EIN en KI..\XKVERK.), o. w., met den klemt.

op nil. Hetzelfde als Rijdekoken, schongelen. (Wegens i/

= ui, z'.e onder FRIJTEn).

— Ook Ruiekoken.

— All. \<.\.\\ka\Kr ,(r. escarpolette. Zie renne, 3°.

RUIKOORN, o. Zie ruwkoorn, baardkoorn.

RUILOKTE (wvl. RU-I.OKTE, zie ui), adj. Hetzelfde

als Ruwlokte.

RUIMELING (wvl. rumelink, zie 01), m. eji o.

Kleene nuitsaard van bramen en twijgen die, in 't ruinicn

van het hout, afgehakt zijn. Eene slijkstraat gebruiUhaar

maken met cr rxiimelingen op te werpen. Eenen graclit met

ruimelingen vuUen om er over te rijden.

RUIMEN, ruiinde, gerinmd, b. w. Kreupelhout ver-

dunnen en zuiveren met er de overtollige scheuten, de

bramen, enz. van uit te snijdeu met een hakmes. Eene

singelhaag ruimen. Eenen hakbosch ruimen.

— Men zegt ook De bramen, de uitspruitsels van boom-

wortels, de overtollige scheuten ruimen (dezelve afhakken).

— Synouiemen : ruimen, schalmen, snoeien. Snoeien is

enkel de overtollige zijdetakken afhouwen, bez. van boo-

men. Schalmen is de onderste zijdetakken afhouwen van

slaghout, opdat het in takken opgroeie. Ruin.en is de

overtollige scheuten van den tjok uitkappen, opdat de

andere scheuten ruimer plaats zouden hebben om op te

groeien.

— Kil. Ruymen, frondare, interhuare, amputare

ramos supcrvaaios.

RUIMER, m. AVerkman die met een h.ikmes het op

stam staande hout ruinit.

—RUIMER, z. Beer-.

RUIMER, m, Roemer, Zie rummer.

RUIMSTE, V. Hetzelfde als Ruimte. Ruimste maken,

fr. A?// . ,"/'7<v. Zie JUN.STE.

RUIMSTEEN, m. Deksteen v,an eenen beerput; du^

genaamd omdat die steen gelicht wordt waneer de put moet

geruimd worden.

RUINEN (wvl. RUNEN, zieui), riiinde, heb geruin.l.

o. \>, ^lompelen, knorren, morren, rullen, fr. miirmu/ 1
>

.

oromme/ii, grogner. Hij is niet te vreden, hij mint. Hij
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deed het, (loch al ruiiieiide. ^' Murmur rende ende rtnieiuh'

tegen den oversteu. (H. Herp.) Hij doct niet anders dan

ruincn.

— Ook Bi'inen 's monds spreken, vezelen, bij Kil.

Kuyncn, Oor-ruynen, sjtsiirrare^ in aurem mussitare (fr.

ihurhotrr, in 't oor fluisteren). « Verstant also hoge verhc-

ven in God dattet onifanget die inweudige ruyninge Gods.»

( H. Herp.)

— Met volU zegt ooU Reunen en F_unnen. Vgl. Jeunen

— junnen, Keunen — kunnen.

—RUINEN, '.. Uit-.

RUINER (wvl. RUNER, zie UI; bij het volk ook RF.UN-

DER en KUNDEK). m. Icmand die overal op spreekt en

knort. Een miner van eenen vent.

RUINEZEL (wvl. RUUNEZEL, zie ui), m. Gelubde

e/.el.

RUIRIJM, m. Zie ROUWRIJM.

RUISCHAARD, m. Appel zerper en grover dan de

liercin. Hij bewaart ook langer. De ruischaards zijn rost

van peel, en worden ook Rotelingen, Grauwingen en

Grauwc renctten geheeten.

RUISCHBUISCH (wvl. ruusbuus), m. en RUI-
SCHEBUISCHE (wvl. ruschebtische), v. Een deu-

rendal, een onversaagd en vrijmoedig mensch die cr met

vuile vneton deftig door gaat, die geeae moeite vreest en allc

hinderpalen druistig doorbreekt. Een ruischbuisch van een

vent of van eene vrouw. Hij of zij is eene ruiscliebuisclie.

Overal gekend als een ruischbuisch.Wat anderen uit vrees of

schaamte of lafheid niet durven, dat verricht de ruischobui-

sche. Een ruischbuisch van een werkman, van een soldaat,

van een pleiter.

— In eenige plaatsen zegt men Ruischkabuisch, m. en

Ruischkalmische, v. Zie K.-v.

RUISCHEBUISCHEN (wvl. ruschebuschen, zie

VTl), f iiischebuiic/ite^ Jieh geriiischehiiischt, o. w. Ruischen

en buischen, roezeboezen
,
gedruisch maken, bez. van iemand

die met onbezonnen geweld te werke gaat. Al dat geweld

en dat ruischebuischen komt hier niet te pas. Ge moet daar

weerom niet gaan ruischebuischen.

— Wegens den samenstel van dit ww., zie flikflooien.

— RUISCHEBUISCHER (wvl. RUSCHEBO.SCHER, zie Ul),

m. Een die ruischebuischt, ruischbuisch.

RUISCHEN (wvl. RUSCHE^f, zie UI), riiischte, heb ge-

ndsclit (fvl. crtmscht, zie ge), o. w. Suizen, bruizen. De
moor ruischt als 't water er in kookt.

— Weten als zijn moor ruischt, weten ofzijne belangen

in spel zijn. Ik heb hem verwittigd en geheel de zaak uiteen

gedaan : hij moet hij nu weten of zijn moor ruischt. Ik wil

mij zijne zakeu niet aantrekken ; hij moet hij zelve weten of

zijn moor ruischt.

— Ruisfhen en buischen, zie buischen.

— Ruischen verschilt van Loteren, Rotelen en Kloteren,

zie ROTELEN.

— 1). w. Huischen, ophitsen, opjagen. Eenen hond rui-

schen tegen o/"op iemand. Die twiststoker ruischte de jou-

gens tegen malkander om ze te zien vechten. — Mecst

Opruibchen.

-RUISCHEN, z.Op..

RUISCHKABUISCH, m., RUISCHKABUI-
SCHE, v. Zie RUISCHBUISCH.

RUISEL(wvl. RusELj, m. Hetzelf.lc als Ruizel, .aard-

kluit.

RUISKALK (wvl. RUUSK.VLK, en hier of daar Ruus-

KOI.K, zie UI en L), o. Roestegale, bitter, fr. suie de c/temine'e,

Zie BITTER.

RUIT (wvl. RUUT, zie Ui), m. Het rniten, d. i. praten,

babbelen. Wordt vcel gebruikt in de zegswijze

— Ruit noch muit, niet het minste gerucht. Het was ruit

noch muit in de school, zoolang de meester bleef waken.

Men hoorde noch ruit noch muit in de kerk. Te midden den

stillen nacht als men ruit noch muit hoort. Zij zateu al stil :

men hoorde noch ruit noch muit.

— Men zegt ook riiiloi noch muiten, even als tegen

hettgen en fneiigen voor tegen heiig en meug.

— Zie MUIT, m.
— Volgens Al^. VI. Idiot, zegt men in Brab. rut voor

Praat, raas, gesnap, l>. v. wat armen rut vertelde daar I

RUIT (wvl. RUTE, zie UI), v. Het ronde glas van een

zakuurwerk, van eenen verrekijker, van eenen bril, enz. De
bril viel en de ruiten waren gebrokcn. De ruiten zuiver

wrijven.

— Giasruit, fr. carreau de I'itre. Te Hrugge zegt men
Eene venster met looden ruitjes [tooten rutitjes), tl. i. met

ruitjes in loodgevat, wier kervilers niet vm hout maarvan
lood zijn.

—RUITE.z. Splet-.

RUITEN (wvl. RUTEN, zie ui), ruitte(vi\\. ook rutege,

zie IJIPERFECt), geruit, b. en o. w. Kwctteren, ratelen,

babbelen, ir.jaser, bauarder. Ik weet niet wat hij daar al

niitte. Hij ruit veel te veel. Hij ruit er zich altijd uit (hij

klapt er zich altijd uit, bij klapt zooveel dat hij dingen zegt

lie hij moest zwijgen). Het mag niemand ruiten als v'ader

thuis is (de kinders moeten zwijgen). Ruiten noch muiten

(zie RUIT, m.). Hij koste noch niiten noch muiten (geen

woord spreken, hij stond stom).

—
J. de Harduyn gebruikt het voor Kwinkeleerea, kwe-

len, kwetteren (van vogels), fr. gazouiller, ramager. « Den
fieren nachtegael van her beghint te ruyten. »

De voghelkens ghecleet in pluymighe livreyen

Siet men hier oock ontrent gaen nesten en vermeycn :

End' elck naer zijnen aerd, hier knottert, en daer lluyt,

Hier sierickt, daer kivit, daer tiere-liert, en ruyt.

— Afl. Geruit.

Hoor' ick het soet glieruyt van 't Nachtegael,

Dat vrolijck clemt naer d'hemel-sael.

(J. de Harduyn.)

— Kil. RuyteU)^ garrire more avium, tnodiilari. Hij

geeft aan dit woord ook den zin van Plunderen : ruyten en

rooren,\. prcedari. En zoo vindt men het bij onze oudere

schrijvers. o Openbaer roof is, als yemant eenen anderen

zijn goet foortselinghe neemt of verarcht, ghelijc die rooven

ende rurlen. » (Th. Van Herentals.)

RUITEPATUIE, RUITEPETUIE (wvl. rute-

P.\Tri', zie Ul), bijw. HerekaJere, in de war, ix. pile-mele.

Het is al niitepetuie. De wind wierp het al ruitepetuie. Ik

vond geheel den liuisraad ruitepatuie liggen.

RUITEREN (wvl. ruteren, zie uU, ruiterde, heb

geruiterd, o. w. Te peerde zitten, den ruiter spelen, fr. che-
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vtiuchcr, faire Ic cavalier. Hij vuilert geern. Hij ruitert

niet sclioon.

— AVordt bij brouwevs, cnz. gezcid van eene ton die

boven andere tonnen ligt. Eene ton die ruitert. — Ook b.

w. Eene ton ruiteren (dezelve boven andere tonnen leggec).

Er is geene plaats meer op de ganliere : wat moet ik doen

met de/.e laatste tonnen die overschieten ? vroeg de knecht

aan zij; en baas ; en de baas aiitwoordde : ruiter ze (d. i. leg

ze boven op de andere tonnen). Oolv Mariagen (wvl. uitspr.

mariaaizen). .

— In dergelijken zin zeggen ile Franschen ook chevau-

rJier, b. v. les parties d'lin osfracture clievaitclient qittl-

qiiefois, de stuliken van een gebroken been ruiteren

-somwijlen (d. i. schuiven op malkander).

RUITER (wvl. RUTER, zie ui), m. I'r.iter, babbelaar,

fr. jaseur, havard. Dat is een ruiter. Die ruiter zou veel

beter 2\vijgen. Zie ruiten.

RUITJE (wvl. ruutje), o. Guit, wanjaard. Hij heeft

gehetl zijn leven een ruilje geweest.

RUIZE (wvl. RUZE, zie ui), v. Rooi, last, moeite, fr.

peine, ditfiailte, embarras. Zij heeft veel ruize met hare

kinderen (hetzij dat zij ziek en zuchtig zijnde, veel oppas

vragcn, hetzij dat zij woelig en wcderspannig zijn). Ruize
liebben met eenen e.^el (die niet wil vbortgaanl. Ruize

hebben om een otid geschrift te lezeti, om eene taal le

spreken of te leeren, om eenen ialijnsclien boek te vertalen,

enz. Ik heb het eindelijk verkregcn, maar 't heeft groote

ruize gekost. Verhuizen zijn ruizen (voik&rijmpje, fr. dcme-

nager est un grand embarras, est toiijonrs desagre'abU).

Men heeft niets zonder tuize. Met ruize, met veel ruize,

met groote ruize, met kleene ruize (met moeite, met rooi,

zie rooi). Ik zal dat geern doen voor u : het is eene kleene

ruize. Aangezien ik van zelfs naar de stad ga, ik zal uwen
brief mededragen : het gaat al met een ruize door. < Moeyte,

ruse ende aperinghe. > (N. Despars.)

Ruste brenght veel sorgh' en ruyse.

(P. Ghcschier.l

AUe schoon verheven huysen

.Slevpen met haer ciuysert ruysen.

(Id.)

— Twist, krakeel, in de Woordenb. rusie (zie daarover

onder ciziE), fr. qtierelle, noise. Ruize maken. Ruize
zoeken. In ruize geraken met iemand. In niize zijn of
liggen. Ik kwam daar bijkans in ruize met mijnen gebuur.

Ruize maken tegen iemand voor eene prulle van niet. Het
is een ellendig leven waar men altijd in ruize ligt. In groote

ruize zijn tegen malkander.

En den man is in den huyse

Als een rechter van den ruyse.

(P. Gheschier.)

— Op de ruize, op goed geluk, fr. hasard a la blanque.

lets op de ruize doen of ondernemen. lets op de ruize

koopen.

— Ruize cii rooi, zie ROOI, 3".

RUIZEL (wvl. RUZEL, zie Ul), m., mv. ruizels. Ruike,
aardkluit, tulk, drooge plagge, fr. mott-: de teri-e, gazon sec.

De geegde akker ligt al in ruizels. Hij greep eenen ruizel

van de straat om naar mij te gooien. Geenen ruizel land

hebben o/bezitten.

— Doof lyk een ruizel, zie ruizeldoof.
— Zie TURF.

RUIZELDOOD (wvl. ruzeldood, zie ui), adj. en

adv. Steendood, morsdood. Hij is rnizeldood. Eenen bond
ruizeldood smijten.

— Te Blankenbcrghe gebruikt.

RUIZELDOOF (wvl. RUZELDOOf en ruzeldoofd),

adj. Zoo doof als een ruizel of aardkluite, stokdoof, fr.

sourd conime tin pot.

RUIZELEN(wvl. RUZELE>J, zie m), ruizelde, gerui-

zcld (fvl. iruzeld, zie GEj, b. w. Ruizels of aardkluiten

vverpen naar iemand. De joagen hep weg om van de

andere niet geruizeld te worden. Zij wilden hem ruizelen..

Eenen bond dood ruizelen.

— Afl. Ruizeling.

— Zie de nota bij ruizen .

—RUIZELEN, z. Af-.

RUIZELSMEET (wvl. ruzei.sxiete), v. Slag van

een geworpenen ruizel of aardlduit.

RUIZEMAKER (wvl. ruzemaker, zie ui),m. Twist-

zoekcr, fr. qnercUcur. Die vent is een ruizemaker. Zwicht

de ruizemakers. Hij is overal gekend voor een ruizemaker.

RUIZEN (wvl. ruzen, zie ui), roos, gerozen, b. en

o. \v. lets werpen met kracht. Iemand eenen steen op het

lijf ruizen. Naar iemai.d ruizen met steenen of aardkluiten

of lilippels.* David roos Goliath eenen kei op het \'Oorhoord.

Met sneeuw'ballen naar malkander ruizen.

— Men zegt ook Ronken in gelijken zin ; misschien is Ik i

een bijvorm van Ruischen. Althans schijnt het raetRui/L-

len geen gemeens te hebben; want 1" men zegt icmar,.i

ruizelen even als iemand stcenigcn, maar niet iemand rui^c

even als ook niet iemand ronken; 2" ruizelen geschiedt

altijd met een ruizel of aardkluit, terwijl ruizen geschiedt

met welkdauig voorwerp dat als regimen van 't \\\\. meet

uitgedrukt worden.

—RUIZEN, z. .\f-.

RU IZIG (tt'vl. RUZIG, zie ui), adj . Moeielijk, fr. difficile,

spiek. van zaken. Dat is ruizig om maken. Een niizig werk.

Woorden die ruizig uit te spreken zijn. Een ruizige weg.

Het is ruizig om daar op te klimmen.

— Van personen die lastig zijn. Een ruizige jcngen.

Ruizige schoolkinders. Hij heeft eer.e ruizige vrouw.

RUL, m., zonder mv., vkKv. rulleke(n. Het rullen,

lulling. Hoort gij den ml van 't spinnewiel, den rul van den

eikeronkerJDenil van eenen lasteraar kan veel kwaad doen.

— Bij holders. Met eenen nil of met een rulleke(it eene

bol indoen, zoo boUen dat men eene bol, die niet ver van

de stake ligt, voortdrijft tot aan de stake.

— Drol, grove kleederstoffe. Dat is grove rul van laken

.

Dat kazemir is groeve rul

.

—RUL, z. G.ars-, Gers-, Ma-, Potje-. Vgl. —rol en

—rulle.

—RULDER, z. Eeke-.

RULLE, RUL, v. ileikever, eikeronker, fr. hanneton.

Zie averulle.
— Bij bakkers, enz. Een handmolen of kweern met twee

steenen om boekweit te malen, te pelen; in Klein-Brabant

ruiselmolen genaamd (^Alg. VI. Idiot.), Die naam komt
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van 't klepperciid j^cdniisch dat die nioleii niaakt als /ij in

gany is. Zio KULLEN.

— Ool! cene dergelijiie Gorlmolcn, fr. inouliti »/ t^ninii.

— RULLE, z. Ave-, Kol;ke-, Ma-. Vj;!. — Ktii..

RULLEN, riilde, ben gei-uid, o. w. Riinnen, slrein-

nicii, kntclcn, fi . sr cailh-r. De nielk is gerukl.

RULLEN, li. w. Wordt jjelioord vnnr Kiiilcn, fr.

troqurr.

RULLEN, luldc (wvl. ooU ruldege, zic impekf.),

geriild [M. eruld, zie GE); b. en o. w. Klepperendr ronken.

Al wat lull ronkt. niaar al watronkt rult niet. De nieikever

nilt als hij vliegt, maar de nniggen ronken zonder rullen.

Ken spinnewi 1 ronkt en rult. Eene kat, die spint, rult

zachtjcs. De kat lag op inijnen school tenillen.

— Mompelen, racelen, halt luid spreken. Bij zich zelven

rullen. Hij wandelde weg en weder al rulleiide bij zich

zelven ifr. marmotlant). Tegen iemand rullen uit mis-

noegdheid. Ktdlcn en ronken. Zoohaast de meester uit

school gaat, de. kindeis beginnen te rullen en te ronken

(ouder malkanderen). Die achterklapsters zi^n wederom aan

't rullen. Ik kan niets verrichten, of hij viieet er op te rullen.

Wat heeft zij alwecr gaan rullen bij de gebuurvrouw ?

— Rellen, rallen, klappen en snappen, h. Jasrr, bahi/l,r

beaucoup. Dat wijf kan rullen !

— Bij bakkers, enz. Kweenien, boekweit of gort pelen

of malen met de ruUe. Boekweit rullen. Ik heb geheel den

achternfien geruld.

— Grofinalen, halfmalen, in den molen breken. Boonen

rullen. Erwlen rullen.

— Bij holders. Een sterken loop aan de bollegeven oni

ecn andere bolle, die niet ver van de stake ligl, voort te

drijven tot aan de stake. Ge nioet rullen. Rullen is zoi. stcrk

niet .als schietcn. Zie rul, i".

—RULLEN, z. In-, Kokke-, Tegen-.

RULPOT, RULLEPOT, m. Iemand die veel rult

on balihelt, fr. jaseur, enz.

RUMMER, m. Rommer, roemer, kelkvormig glas of

bckcr om wijn of likeuren te drinken, fr. verre a pied.

Glazen rummers. Kristallen rummers. Groote, kleene

rummers. Een rtmimer wijn. Vult de rummers en drinkt dc

gezondheid van N. Gencver drinken uit een ruramcrken.

Een rummerken morgenwijn. <. Den eenen won een likeur-

kastje, den anderen een snuifpot of tabakpotizetje, den

andcron zes rmnnieytjes^ 't was daer mee uit. » (Uil een

wvl. wcckblad.)

RUNDERPESTE, v. Besmettelijke plaag die de

kocicn soinwijien krij;;en, fr. pi'stc bovine. De nmderpcst

wurdt m onzc strcken overgebracht door koeien die uit

Rusland of Holland 1-omen. In 't jaar 1865 zijn veel koeien

van (le ninderpest gestorx-en, bezonderlijk in Engeland.

RUNSEL, o. .Stremsel, fr. /;-<-i7//Y. Wij zeggeii gem.

Rcnsfl.

- Een runselken sJaan. pannekoeken bakken, sprek.

\ 111 iem.md die gcnezen zijnde ofvan 'tkraambedopstaande,

I \iienden on geburen vergasten wilt.

RUNSEL, z. Gars-, Gers-. Vgl. —roensel.

RUNSELEN,'RUNSEN,*RUNTSEN,l<ijKil.,
/,1J VERRUNSELEN.

RUPSEM(E, RUPSENlE, m. on v. Zie kipsem en

de comp. aid.

RUPSESCHIJTER (wvl, kip.se.mschitek) , 111.

Vliiulor, fr, papillon.

RUSCH, 111. Eenc klens 0111 loog ic leken, bakvormig

maiult- ol schellewerk op cene kleene berrie boven ccne

kuip gevcstigd en van binnen met ecn linnen doek beklced,

waarin men lioutasschen en water giet dat cr zoo door zijgt

in de kui]) en loog wordt om te wasschen. Looge leken met

den ruscb. Zie J-Oogeleek.

— In 't ].. van Aalst is riisch, m. ook ecn niizcl, twrd-

liliiit. fak. fr. motte de terre, gazon (gersrusch, grasrusch).

-RUSCH. /, Gars-, Gers-.

RUSP, 111., RUSPE, v. Hoi/rlt.lo als Kups, lupsoni,

fr. chenille. Zie MET.M HESl.s.

RUST(E, v.. fr. repos.

— De rush- van 't slot, kerf of keep in hetschol, dienende

om het te vestigen als hot uit- of ingevaren is, fr. encoche.

Het slot is in de nlste niet, als het schof maar half uitge-

draaid wordt.

— RUSTEN, b. w. Rust geven. (iod ruste zijne ziel.

RUT, RUD, ni. Reu, fr, ehien mule. — Kil. Reud,

1. eanis nun.

RUT, adj. Die al zijn geld afgespecid is, fr. mis tin

blane. Rut zijn, iemand rut spelen.

—RUT, z. T;>ntje-, Pietje-. Vgl. -kutte.

—RUTJE, z. .Steen-.

RUTJEPEEUWEN, ". w. Hetzelfdc in 't Iper.schc

als Kutsc]>ccu\ven

.

RUTSEM(E, m. en v. Rups, fr. chenille.

— Zie RirsEM.

RUTSEPEELEN, intstpeeldc, heb gcrntsepeeld, o.

w., met scher]il. ee. Hetzelfde als Rutsepeeuwen.

RUTSEPEEUWEN, rnUepcenwde, heb geriitse-

peemvd, o. w. Hetzelfde als Ritsepeeuwen, krakeclon,

harrewarren.

— RUTSEPEEUWER, m. Die veel kijft on krakcelt. Laat

hem loopen, 't is een rutsepeeuwer.

— In (lit vers van Ed. De Dene

Adieu vynckenaers vyncken, ende rittsepeeiiwers,

weet ik niet of nitsepeetiwer een krakeeler is, ofwcl een

uaam van zekere bogaardvinken. Vgl. Zcepccuwer.

-RUTTE, z. Hagc-.

RUTTELAAR, m. Zie rotei..\.\k.

RUTTELEN. rntlclde, heb gerntteld, o. w. Zic

KOTELEN cn de comp. aid.

— Hutselen, sprek. van inuntstukkon of dergelijke din-

gen die ralelen als men ze doorcen schudt. Als de jongois

klijken of klinkemutsen, zo ruttelen do ccnicn in hunnc

samcngeloken handen.

RUTTELINGE, v. Zie ROTEI.ING, 2°.

RUTTELSPEEKTE (wvl. ruttei.spi>kte, pn in

eenigc plaatscn Ruttelspichtig, vgl. AVormslichtig voor

Wormsleekte ; zie kl.\nkverk.), adj. Hetzelfde als Lutter-

specktc. Een wiel is ruttelspeekic als dc speeken ruttelen of

lutteicn. Een ruttelspenktc stoel, enz.
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RUW, adj. Zie RUI. — Uit den ru-<i.en, zie urr.

RUWAARD (wvl. RUWAER I', zie ae), m.Kuwe kcrel,

onfatsoenlljke vent.

—RUWE, 7.. Rriuf

.

RUWIE, zie onder bogaardvi.n'K.

RUWIJNE (wvl. ruwinf), v. Ondergang. verderf,

verwoesting, fr. riiitie. « ZulcUen rozyne en vas noeyl ghe-

zyen. > (G. Weydts.)
' _ RUWINEEREN, fr. miner. lemand niwineercn. Ook

Reneweeren.

RUWKOORN, RUIKOORN (wvl kukckirn), o.

Hetzclfde aU Baaulkooin. .i^sellaiwe.

RUWLOKTE, RUILOKTE (wvl. ri-lokte, zie

ui), adj., met den Idemloon c.p rinf. Hetzelfde als bij Kil.

roicw-lockigh, I. villosus, A. i. met ruwe liaarlokken.

Dea vos zijude gheiaeght van cen groolen hoflumdt

Rulockkh en bondt.

(Ed. DeDene.)

— Ongehavcnd, ongekamd en onachtzaam geklced,

ongesnuisterd. Ruwlokte zijn . Een ruwlokte vent. Zorge-

looze moeder, ruwlokte kinderen. Schik u wal op, eer gij

vertrekt. gij ziet er zoo rawlokle uit.

— Ongemanierd, onbeschaafd, ongelikt, ruw, fr. inculU,

grassier. Een ruwlokte vent. Ruwlokte zijn. Een ruwlokte

dienstbode snauwde ons toe dat zijn meester niet thuis was.

— Onbezadigd, wild en ruw in zjne handeling, fr. ruiU,

saiivagc. Gij moet z.)o ruwlokte niet zijn. Ruwlokte te

werke gaan. Ge moogt dat zoo ruwlokte niet doen. Eene

meid, die ruwlokte is. breekt en rakkelt vele scholels.

Xeem haar dat kindje uit de handen, zij is er te-ruwlokte

mef , en zou het laten \ .illen of op den ai ni overslaan. Die

poester is a! te ruwlokte op de koeien. Waarom zoo ruw-

lokte zijn tegen uwen bond?

Wordt ook gez. van dingen die niet opgeschikt, niet

fatsoenlijk zijn. Ruwlokte boomen (die niet bezorgd
,
niet

behoorlijk gesnoeid zijn, enz.). Ruwlokte handelwijs, fr.

precede sativage.

— Wegens den uil;;ang te, zie -I>E.

— Afl. Vetruwlokte.

RUWRIJM, m. Zie rouvvrijm.

'RUYD, bij Kil., zie ruide.

*RUYE. REYE, bij Kil., zie REIE.

'RUYEN, l)ij Kil., zieROOiEN, 1°.

*RUYSELEN. bij Kil., zie REUZEN. •

*RUYSSE, bij Kil.. zie ROTS'!, 2".

*RUYSSE, RUYSSCHE, bij Kil.. zie rev/.e.

RUZELUIT, adj. Zic RESoi.riT.

*RY, RYE, bij Kil., zie reie, 2".

RYMSLOORE, bij P. Croon, zie sloore.
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O. Dczeschuifdendeconsonanf, bij 'tvolk«ifgcnaamrl,

staal aan 't hoofd vcler woorden die ook zonder die letter

gebruikt zijn.

Breiden — spreiden; Broos — sproos; Dommerik —
stommerik ; Doom — stoom ; Dreelen — streelen ; Druivo

-- siruive; Duipen bi/ Kit. — stiiipen; Gichelen bij Kil.

— • schiechelen ; Galferen" — fchelferen; Gruwen — schru-

wen ; Giiiven — schuiven ; Haak (schakel) — schaak ; Ka-

vijsteren — schavijsteren ; Ketteren — schetteren ; Krab-

ben — schrabben ; Kreeuwen, fr. crier — schreeuwen
;

Leep — sleep; Linksch — slinksch; Luieren — sluieren;

I.uimeren — sluimeren ; Machtig — smachtig, fr. etonffant,

Modderiu — smodderig ; Muffelen — smuffelen ; Miiil —
snioel; Neb — sneb (snavel): Xerpen — snerpen : Nugger
— snugger ; Pestel — spestel ; Pochelen — spochelen

;

Rnmpelen — schrompelen ; Totteren — stotteren; Tresse

— stiesse ; Tronk — sironk ; Truikelen — struikelen ; Wan-
ken — zwcnken ; Wobbelen — swobbeleD ; Wouwelen —
swniiwelen.

T.eUkcD — Z1V. slekka; Niczen — eng. to sneeze; Truffe

— '.;/. stropha; eng. Throat — vl. strot; eng. Whip — vl.

/• ' p; eng. Wing — rl. zwing; fr. Leche — ?•/. slijse

(snrde brood) ;
//-. Pic — -vl. specht (vogcl); fr. Brin d'es-

toc — vl. springstok ;y> . Gucux --vl. scliooicr ; lal. Cor-

tex — vl . schors; lat. Covus — vl. schoof, lot. Gradiis

— vl. schrede ; lat. Nurus — vl. snurre bij Kil. (schoon-

dnclUei); lat. Parous— vl. sparen; lat. Taurus— vl. stier;

lat. Fallo — <;>-. atpaXXw; lat. Funda — gr. (jmEvSovti;

/(//. luiijus — gr. sepoYyod ;
^''- xapaSo?— to.scarabeus:

/" xei'po> — vl . scheren
;
.j-r. jieXSto — vl. smeltcn; gr.

veupov — vl. snaar, snoer
;
gr. vrea? — vl. sneeuw, te

n, n .,., sncef.

De inannclijke en onzijdigc substautiefs, die met den

lion eindigcn of die eensylbig zijn, hebben in 't mv.
I nitgang en, doch in Fr.-Vl., Veurne-Ambacht en 't Po-

I
' riny^chc ook den uitgang s, b. v. bands, hands, Iwnds,

• /v, lands fuitgespr. bans, hans, lions, nions, tans),

. I>uids, enz. — lyfs, lofs, schofs(h. quarts dejoiir-

, 'roe/s, enz. — toogs (toonbanken), 'weegs (muren),

I — baks, bcks, bloks, bni/ts, daks, gets, lets, koiks,

,'• '. plaks, reks, >^fo (niggen), roks, slots, struits, tats,

/rrl's, vloets, sots, cnz. — deeh, mols, pateels, smoels,

viereiuieels, enz. — dams, tarns, rams,eaz. —
(lieencn), tassi/'ns, graans (fr. des grains), tins (fr.

,,\>iis), mans, stecns, toons (toonen), enz. — tops,

traps, laps, taps, tops, traps, tweeloops, strops, enz. —
beers, vloers, viers, vreugdeviers, enz. — bouts, pots,

stati/ts, enz. — poptdierelauws, schreeuws enz.

Uitgenomen die eindigen op ng, nt, s of sch, als gezan-

gen, dingen, dranten, visschen. Ook nog boomen, dagen,

docten, gronden, hoopen, toten, stallen, stokten, verstan-

den, en eenige andere, die niettemin in sanienstelling met

een ander woord ook de^ nemen, b. v. handbooms, toop-

dags, handdoets, neiisdoeks, aschhoops, jnolhoops, wagen-

tots, toeistals, peerdestaU, gaanstoks, enz.

Hier zijn nog bij te voegen fraks (m. en v.), tats (v., Ir.

des chats), ticks (kiekens), rats (m. en v., fr. des rats),

teljoors (o. in 't Fr.-Vl.), en tools (v., fr. des choux ; niaar

tolen, fr. d^s charbons).

Eindelijk zijn er eenige van die soort van meervouden

die men bij alle West-Vlamingen hoort, b. v. smids (sme-

den), wijfs, baais, trogs, /rats, broets, brils, dwells, nils,

ooms, haans, andjoens, teuns, zwi/ns, stiers, enz.

— De s, teeken van 't mv., hangt somwijlen aan en,

ander teeken van 't ra. Dus :

Bard — hardens.

Bed — beddens.

Hemd — heradens.

Mes — messens.

DUt (helft) — diltens (helftens.)

Knie — knieus.

Schoe — schoens.

Kous — kousens.

Vest — vestcns, fr. rempart.

Tee — teens.

— De uitgang op s, in bijwoordcn, is tonzent gemccner

dan elders, en wordt dikwijls versterkt tot st, stcn.

Aldaar — aldaars, aklaarst, aldaarsten.

iVlhier — alhiers, alhierst, alhiersten ; — aUeszins, alles-

zinst, alleszinsten.

Alomendom — almentoms, almentomst, almcntomsten.

Alreede — alteeds, alreedst, alreedsten,

Alsanne — alsans, alsanst, alsanstcn.

.Mtijd — altijds, altijdst, ajtijdsten.

Alvorens — alvooreus, alvoorenst, alvoorensten ;
—

anders, anderst, andersten; — anderszins, andciszinsi,

anderszinsten.

Bijkan — bijkans, bijkanst, bijkanston.

Kin (zie bin) — bins, binst, binsten

.

Dcrwaart — dauwaarls, dauwaartst, dauwaartstcn; —
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dikkels, dikkelst, dikkelsten; — dikwils, dikwilst, dikwU-

sten; — eenigszins, eenigszinst, eenigszinsten; — eens (ooit),

eenst, eenslen; — elders, elderst, eldersten; — geenszins,

geenszinst, geenszinsten.

Heiwaart — hauwaarts, hauwaartst, hauwaartsten; —
ievers, ieverst, ieversten; — b.-i^s, langst, langslen.

Misschien — misschiens, niisschienst, misschiensteii ; —
nauwelijks, nauwelijkst, nainvelyksien.

Negein — negeins, ncgeinst, negeinsten; — nauweis,

nauwersl, naiiwersteu; — uievers, nieverst, nieversten.

Nogtan— nogtaas, nogtanst, nogstansten.

Nooit — uooits, uooitst, nooitsten; — ouimers, ommers't,

ommersten.

Onderwijl — onderwijis, onderwijlst, oiiderwijlsten ;
—

onlangs, onlangst, onlangsten.

Overal — overals, overalst, overalsten

.

Overhand — overhands, overhandst, ox'erhandsten.

Pertank — pertanks, pertankst, per'ankslen.

Rond — ronds, rondst, rondsten.

Rondom — rondoms, rondomsl, rondomsten.

Schier — schiers, schierst, scliiersten; — seffens, scffenst,

seffensten; — somtijds, somtijdst, somtijdsten.

Somwijlen — somwijls, somwijlst, somwijlsten.

Telken — telkens, telkenst, telkcnsten.

Toen — tons, tonst, tonsten; — trouwens, trouwenst,

trouwensten.

Waarlijk — waarlijks, waarlijkst, waarlijksten.

Waneer — waneers, waneerst, waneersten.

Wecrom — weeroms, weeromst, weeromsten.

Zeker — zekers, zekerst, zekersten.

— Sommige woorden die in de schrijven le taal beginneii

met s gevolgd van eenen klinker, hefaben bij de West-Vla-

mingen eene z. Zie z.

SA, uitroepingswoord, zie TSA.

SAAILINT, o. Zeker slag van wollelint, fr. nihande

iayc. Een tapijt boorden met saailint.

SAALDB, V. Eene geurige plant met gereesemde

bloempjes, anders Seldje, en in de Woordenboeken Salio

genaamd, fr. smigc. Zie -alie.

SAARL, SARL, eigennaam bij 't volk. voor Karel,

fr. Charles.

SAARTER, m. Perkament, fr. parchemin. Op saartcr

schrijven. Een blad saarter. Oude beschreven saarters. Een
boek in saarter verbonden. De schoolkinders maken peunc-

kokers van saarter. Zie sater.

SABATTEREN, sahatterdr, gcsabatterd (fvl. habat-

tnd.^ zie &E), b. w, Aaneenslaan, verveerdigen, aeneenflan-

sen. De timmerman zal met die planken wel een hok

sabatteren. De kleermaker heeft mij daar eenen frak

gesabatterd die van geen strooi is.

— o. w. met hcbben. Met geweld en gedruisch te werlic

gaan : slaan en buischen; kijven en schelden. Die vent kan

sabatteren ! Op de tafel sabatteren. Op iemand sabatteren.

De dronkaard sabatterde tegen zijn wijf (keefen schold).

— Er door sabatteren, . let stout geweld de hinderpalen

doorbreken, de wederspannigheid temmen. Ge moet er door

sabatteren. Eene overheid moet er somtijds door sabatteren,

wilt hij zijn gezag behouden. Zieude dat de misnoegden

met zachtheid niet te betcren waren, begon hij met er eens

door te sabatteren. .Sedert dat hij er dicn keer door gesabat-

terd heeft, is alles nu in rust.

— SABATTERtNG, v. De daad van sabatteren. Eene sabal-

teringe krijgen. Aan iemand eene sabatteringe gcven.

- Ook Savatteringe

.

SABERDAS, m. Zie averd.vs.

SACONDE, zie sakavan.

SAED, SAEDINGHE, bij Kil., zie ZA, zade.

SAEGHEL, SAEGH-MEEL, bij Kil., zie z.agel.

SAEN, bijw., ziez.-vAN, 2'.

SAFFELEN, saffelde, heb of ben ^e^affeld, o. w.

Struikelen, fr. trebiichcr. Hij heeft over eenen steen gesaf-

feld. Hij saffelde en viel. Saftelen tegen iets.

— Ook Moeilijk gaan, zwak te been zijn. Hij saffelde.

aaar huis . Zij is nog tot daar gesaffeld.

— Ook Tjaffelen, Subbelen en Sobbelen.

— s.^ffelaar, m. Die licht en dikwijls struikelt, die

zwak te been is.

— saffeunge, v. Het saffelen.

— SAGE, z. A-.

SAIET, v. Zie savette.

"SAILGE, bij Ypeiman, zie sei.dje.

SAIZOENEN. onpers. w., gez. van hot weder als

't overeenkomt met den tijd van 't jaar, b. v. als 't regent

en waait in den herfst, als 't vriest en snecuwt in den winter

enz. Wat denkt u van 't weder? het saizocnt nog al (het is

nog al volgens het saizoen).

SAKAVAN, SACONDE, soort van gebroken vloek-

woorden. klcmt. op <le tweede greep, fr. eadedii. Asa

gauw. sakavan!

SAKKER, m. Vloek
;

godslastering, fr. Jiiron : blas-

pheme. Er een sakker door leggen. fr. Idcher 7111 /nron.

— sakkeren, o. w. Vloeken; godslasteringen uitslaan.

Hij stond daar te vloeken en te sakkeren.

—SALA, —SALADE, z. Hommel-, Kraak-. Molle-,

Pisse-, Water-, Zeck-.

SALADEHUT, SLAHUT, m. Saladeslruik. Zie

IIU1 .

SALET(TE, V. .Schoone kamer, zaal waar men volk

ontvangt, fr. salon. Dit woord, dat o. is bij Weil., is v. bij

ons. In de salette maallijd houden. « De salette oft eetcanrer

inde welcke Je.sus zyn leste avontmael hielt. » (M. Lam-

breclit ) « Eene musieke die gezongen word, 't zy in eene

salette, 't zy in de kerken. i. (C. Hazart.) « In dat huys ge-

bruyckten sy voor hunlieder kercke de groote salette mci

noch een kamer van zuyden daer aen. » (Pauwel Heinde-

ryex.)

— Kussencel, fr. selleite, De dossiere ligt op de salel te

.

—SALETTE, z. Achter-, Voor-.

SALIDONE, v. Volksnaam van eene plant die fr. c/te'-
'

lidoine heet, chelidoniiim inajtis L.

— Dit woord is zoo goed van maaksel als tantorie dat

in de Woordenb. staat, en ook de naam is van eene plant

diefr. centiure'e hee(. Vgl. ook het hoU. Oostcrlucie van

't fr. an'sloloche.

SALIENESSE, v., Idemt. op nes. Vrouwmuls, fr.

SALOMON, m. — Hei slot

KWELLE.

Salomon, zie
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SALVEEREN, salvecrde, gesalveerd (fvl. i-sahverJ),

I), w. Redden, \.salvntr, fr. sauver. Hot kind viel in 'I

water, rnaar 't is gesalveerd gcwecst. lemand van de dood

salveeren. Hetgebouw begon te branden, en men Irachtte

er iiit te salveeren al wat mogelijk was. « Hy meynde zijn

selvcn mel dc vlucht te salvcren. » (J. Van Heumen.)

SAMAAR, V. I-ang en deftig kleed, fr. simarre; zic

de Wdb.
— Wij gebruiken 't \v. altijd in 't mv. Zijne beste sama-

ren aandoen. Hij lieefi vandage al zijn beste samaren aan.

De tnonei Kpeler verscheen in blauwe samaten

.

SAMARITEINE, v. Zoo heet men eene soort van

hooge lam])ctkan, gclijk deze die men gemecnlijk geschil-

derd ziet bij de Samaritaansche vromv aan den put van

Jacob. Eene zilvere samariteine.

SAMEN KYRIEN, kyride sameii, heb samengekyrid,

o. \v., lileint. op ky. Overeen komen, fr. s'accorder. Die

gcburen kyrien niet samen. Dat die gebroedcrs beter samen

k\TideD, zij zouden een scboonleven hebben.

SAMENRAKELEN, rakeldesamen, samengerakcld,

b. \i'. I'.ijCen barken. Het liooi in ketsen saraenrakelen. De
al^ovallijn boomblaren samenrakelen.

— () 'k Samenrakeu. — Zie rakelex.

SAMENRAKEN, b. w. ZieSAMENKAiCELEN.

SAMENSCHOBBEREN, schobberde samen, sa-

nu/igvii/iLil/be/J, b. \v. bamenschoft'elen.

— o. \v. Haastig en druistig samenkouien. Het vollv

liwam saniengeschobberd rond hem

.

SAMSOEN, o. Zoo heet in sommige plaatsen eene

plant die men gemeenlijk Singsoen noemt of Sensioeii. Zie

SIXliSoEX.

SANCHE, bij De Dene, zie S.VNSE.

SANCTJE (uilspr. -taw^'i?, even als men inte, kidte,

icntc z( gt voor inkte, ktdkte, tenkte), o. Godvruchtig beel-

dekcn of printje, fr. image. Sancljes uitdeelen aan de

braafste kinderen.

—SANCTJE, (—SENTJE), z. Dnod-, Rouw-, Steek-,

Steke-, Stil:-.

-SANGELEN, z. Sing-.

SANGH, SANGHE, bij Kil., zie zangk.

SANSE, V. Voorspoed, welvaart, geluk. Hij heeft sanse

in allts wat hij onderneemt. Die koopman heeft maar

\\euiig sanse.

Ick en hebbe hier vnieclit, jolyt noch snncfn;

L I Kd. De Dene, die dit sanche doet rijmen op ordon-

'!, he en kanche.

— Sanse is voor den zin hetzelfde niet als Kause, want

ilit la.il>tc beteckent Hazaard, U. chance. Zie ONSANSE.

SAN SEL, m. Zorgeloos en slordig mensch. Een sansel

'111 eenen vent, van een vrouwspersoon. Is dat een sansel!

— Vergl. Swansel.

SANT, m. Heilige. — Er is geen San/ (Zantj in zi/n

l.uid, Zir /ANT.

SANTEKWANTE, v. Oorvceg, fr. mormjle. Eene

sanlekw.iiue geven, krijgen.

SANTJE, 0., zie Sauctje en de comp, aid.

SAPON, SAPONG, SAPONK, m., n,v. sapons,sa-

pongs. i,./otiks, klemt. op de Iweode greep. Een bovenvesle

met mou«en. Hij had zijnen besten sa[)on aan. Een lakenen

saponk. Dc saponk daalt tot op de heupen. De sapon van

den werkman. In de zakken van zijnen sapon. Vgl. KULTE.
— Vgl. sp. jubon, en \i3\. giubbone (wambuis). Kra-

meis veitaalt Japon door robe de chambre; robe (de

fernvte).

SARGIE, v. — Zich schooren gcli/'k een katcr op eene

sargie, zie SCHOOREN.

SARL, m. Zie SA.\RL.

'SARTRE, bij ICil., zie sater.

SAS, o. Sluis, fr. ecbtse.

— SASDEUR, v. Sluisdeur. De sasdeuren open- of toe-

doen.

— SASMEESTER, m. SUiiswachter, fr. eclusier.

— SASPUT, m. Sluiskolk, fr. bassin d'e'clitse.

— SASSEN, o. w. De sluisdeur opendoen om het hoog
water, dat voor het sas is, naar een leeger water te laten

afvlocien. Er is te veel water, wij gaan moeten sassen.

—SAS, z. Spring-.

*SASSAEM,*SASSEM, SATSAEM, bij Kil., zie

ONSASSAiUG.

SASSEN, saste, heb of ben gesast, o. w. Loopen,

haastig gaan, voortvaron, ketsen. Hij doet mij van 't een

naar 't ander sassen. De brievendrager sast overal rond. Sas

maar voort, fr. allcz-voiis-en. Hij saste weg. Zie hem .sassen.

— Vgl. fr. chasser, onz. gebruikt, b. v. les nuages chas-

senl dii nord, cctte voiture chasse bien, enz.

SATER, m. Bij speldewerksters. Een dik papier dat in

Iwee'n of in vieren geplooid is op de breedle van eene

palm, en dat op het speldewerkkusseu vaslgehccht als een

tafelbladje dient, waarover de boutjes roUen. Een witte

sater. Een blauwe sater. Eenen nieuwen sater koopen. De
kantwerkster speelt met de vingers op den sater. Versletene

salers.

— Kil. Sater en Sartre, charta; scripta iti membrana ;

diploma. Vgl. fr. charte, chartre. Zie SAARTER.
— S.^TERPAPIER, o. Dik papier waarvan men saters

maakt, speUlewerkpapier, grof teekenpapier, dun karton.

Naar den w inkel gaan om saterpapier. Eenen boek of iets

anders in saterpapier winden. Zes bladeren saterpapier.

*SATSAEM, bij Ivil., zie onsassajvug.

SAUSE, V. Bij goudsmids. Mengsel van salpeter en

borax, dat men in den kroes doet om zilvcr ofgoudte
smilten.

— Bescherelle heeft sausse in den zin van liq)iciir dont

les or/ci'res se serventponr donner de la coulettr a Vor.

— SAUSE, z.Smoul-.

SAVANJE en SAVAANJE, v. Soort van hoofddek-

sel zonder klip, en dalende tot op den rug. Dc savanjc is

het hoofddeksel van de arbeiders en sjouwers die zakken

graan, cnz. op het hoofd verdragen.

— Ook een Arbeider, Tjafeute of Sjouwer. Eenkloeke

savanje. De savanje betalcn.

-7- Fig. Eene slccUte muts of kl.ak. Eene vci-sletene

savanje.
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SAVATTERING, v. Sabatteringe. lemanJ cene

savatteringc gevcii. Eene savatteringe krijgen.

SAVEL, in. Sabel, fr. sabre. Een lange save). Met den

savel l;appcn. De save! van den veldwachter. « Hunne

wapenen zijn piji en boghe, ende Iwee savc/s. » (P. Dc-

vynclc). « Ghetempert stael van de welckc men die schoone

s(izv/s snieedt gheheeten van Damascus. > (Id.)

— Eenen savel aanhebben, dronken zijn.

— Dit woord, dat algemeeu is in Vlaanderen, wordo

niel verward met Zavel.

*SAVEL, m. Zie zavel.

SAVELDEGERRE, ni., klemt. op ^c;-. Onversaagd

mensch (fr. sabi-e de giterre). Die viouvv is een savelde-

gerre die 't .al verslaat.

SAVELEN,.tow/</f, .i,w«zr/,/, li. en o. w. Sabclen,

met den savel houwen, fr. sahter. Hij saveldc rcclits en

links.

— Met geweld slaan of werpen. Hij s.avekle zijne klcc-

deren in eenen hoek.

— Er door savelen, met kracht en speed te werke gaan.

Die werkman savelt er door (zet spoedig zijn werk voort).

Het sneeuwde en het woei ; maar niettemin ondernam hij

de reis, en liij savelde er door.

—SAVELEN, z. Af-, Neder-.

SAVERLETTE, SAVERNETTE (zie i,), v.,

klemt. op let, net. Oorvaag, kaakslag, fr. mornifle, soufflet.

Eene savernette geven of krijgeu.

SAVOOIE, V. Savooikool, fr. chou de Milan. De

savooien zijn groen . Gestoofde savooien eten met worstjes.

SAYETTE, v., klemt. op et. Wollen garen om te

breien, enz., fr. laine file'e, fil de sayeite. Kousen van

sayette.

—SAYETTE, z. .Stop-.

SAYETTEN, adj. Van sayette. .Sayetten kousen. Een

sayctten baai.

'SCEIJMAEL, bij P. Bach., zie scheema.\l.

SCH. Dit letterteeken wordt bij het grootste gedeelte

van de West-Vlamingen uitgesproken met den geaspireer-

den keelklank. Doch in eenige gewesten van Fransch-

Vlaanderen klinkt het geUjk de hoogd. sch of de franche ch

in chant. Elders, en vooral te Brugge, luidt het als sk met

den harden keelklank, en zoo schreef men ook oulings

scone, gescapen, ?nensce, biscop, enz.

— Velen zeggen dat sch in 't midden van de woorden

klinkt als eene enkele s, zoader eenig keelgeluid (valschaard

— vals-aard, menschen — men-sen). In Vlaanderen heeft

sck in 't midden van 't woord denzelfdeu keelklank als in

't begin van een woord, b. v. schaard — valschaard (val-

schaard), Menschen (men-schen), enz.

SCHA, v. Zie SCH.'VDE en de comp. aid.

—SCHAAF, —SCHAVE.z. Binnen-,Boord-,Bosse-,

Glas-, Glasspon-, Glassponde-, Goot-, Klik-, Kort-, Moer-,

Neut-, Noot-, Ree-, Roefel-, Rond-, Schuit-, Slag-, Spok-,

Tand-.

SCHAAFAARDE (wvl. -eerue),v. Bij pottebakkers.

De aaide die afvalt bij het schaven van aardewerk dat ge-

droogd maar nog niet gebakken is, fr. tournassine.

SCHAAFMANDE, v. Bij p.:ittebakkers. Eene mande
waarin de scliaafaarde verzameld wordt.

SCHAAFMES, o. Bij huidevetters. Soort van trekmes

met tWLi lumdhaven om de hidden af te vlieschen, fr.

echarnoir. Met liet peelmes wordt het haar algehaald; met

het scliaalmes wordt het vleesch en het vet algeschild dat

aan de legenzijde van den nerf kleeft.

SCHAAIAARD, SCHAAJAARD, m. Wordt ge-

hooid ill ren groote sehanjaard, d. i. eon dicr of een mensch

die groot en slank is. Een groote schaaiaard van een peerd.

Een groote schaaiaard van eenen vent.

SCHAAK, m. Schakel of ring v n eene keten, fr. ehai-

non. Eene keten van twintig schaken. Er is een scliaak

gebrokcn.

SCHAAK, SCHAKE, v. Hetzelfde als Schok(kc, d. i.

de peul, de schil van pculvruchten, fr. cosse. De schaken

afplukken van de erwtrauken. Waneer de schaken hunne

boontjes of erwtjes kwijt zijn en uitgehaald, heeten zij dan

slootsen

.

SCHAAK, o. Schaakberd, fr. e'chiquier. Op het schaak

spelen. In het schaak, fr. a /Vc/tti/^Hi'/- (uitsteekberd van

herbergen).

Die wilde sopperen, die wilde ginc slapen,

Selc ginc te worptafel, selc ten scake,

Elc pinde hem zelven te sine te gemake.

(De Trojaensche oorlog.)

Iiine sie wech, no recht no cromme,

D.icr ic den scake volgen mach.

(W.alewein.)

SCHAAL, SCHALE, v. Wcegschaal.

Altij'J ecu oordj'e in de schale te leggen hebben, zie

OORDJE.
— Eene schale vlas, vijftig kilos ongezwingeld vlas. Dat

vlas, gis ik, zal maar twintig booten per schale geven (d. 1.

dat vlas, dat vijftig kilos weegt ongezwingeld, zal maar

twintig booten geven gezwingcld.

Eene schale schndden. Ongezwingeld vlas, dai ver-

kocht en gewegen wordt, is gem. niet uilgeschud noch

gezuiverd van zijne assets en andere viiiligheid; maar som-

wijlen bespreekt de kooper dat het gezuiverd zij, of ten

minste dat men de eerste schale vlas, die men gewegen

heeft, dan uitschudde, en zooveel afrekene van el lie vol-

gende schaal, als men de eerste uitgeschud heeft, b. v. eenen

kilo, zoodanig dat hij maar 49 kilo's betaalt voor 50 kilo's

gewichte. Ge meet eene schale schndden. Ik wil uw vlascli

koopen aan dien prijs, maar met eene schale schudden.

—SCHAAL, —SCHALE, z.Bootc-.Boter-, HomnKl .

SCHAALBOOTE en SCHAALBOTSE, v. Zi,

SCHAI.r.lni'lTF, SCIlALEIiOTSE.

SCHAALDE, SCHAALDJE , SCHALDJE,
SCHELDJE, V. Hetzelfde als Schalie, lui, fr. <7/„'../V.

— Zie -ALIE.

— SCII.VALDEN, SCHAALDJEN, SCHALDJEN, ailj. Van

schalie. F-eii schaalden dak, fr. ten ioit d'ardoise.

SCHAALSTIK, SCHAALSTUK, o. Afgezaagd

kaiitstr.k v ui eenen boom, ook Korst genaamd, fr. dosse.

— Weil, heeft ook 't enkele Schaal in diea zin.
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SCHAAMTEVRij. a.lj. S.-li:uinlol..(.s, onbcschofi,

fi. <li'i-oitt,\ iiiipi/di-nt, dt'lionle. Mij is schaamtevrij. Ecu

scliaanitrvrijc Iccrcl.

SCHAAP, '1. — Dr iiltapen vlifschen,z\e VLIESCHEN.

SCHAAPAKSTER, m. Ken vogel anders ooU

Kraaiakstert;aai ijenaanni, f\. pif-gn'eclie.

SCHAAPBEEN, o. Dwarsfliiit gcmaakt van eene

mciupijp nil liel schaap. Een schaapbeen makeu. Op een

scliaapljeen spelen. De bocrekneclu niiok zich een schaap-

been.

SCHAAP BINDE, v. Soort van kleene wnnlc die

veel in do al;kor^ i;i''>cit> ff. liseron lies bli's.

SCHAAPBOER, ni. Landbouwerdie schapen kweekt.

Een rijiie schaapboer.

SCHAAPDRIFT, ' m. Het drijvcn v.-m gm/.ende

schaapkuddcn iangs wegen en straten. « Arapliatie van

reglement nopende den schaep-drift. » (Coslumen vanden

Lande vanden Vryen 1*^7 I.)

— De bepaalde wegen en straten waar een schaper zijne

kudde drijven mag. De schaapdrift van die hofstede is groot

en uilgestrekt. Eenen schaapdrift verineerderen of vermin-

deien. Eenen schaapdrift afteekenen met baken.

SCHAAPFOOIE, v. Feestmaal dat eei\ schaapboer

'> jaai lijks geeft aan zijne geburen op wier landen hij zijnen

drift hceft. Zie fOoIE.

SCHAAPGOED, o. en SCHAAPHOFSTEE, v.

Eene groote pachthoeve waar men gesvoon is schaapkud-

dcn te kweeken. Op een schaapgoed wonen. Een schaap-

goed verkoopen. « De ghone willende schaepen houden,

sullen de selve hebben te leggen op een owAi schaepgoedt ;

ende inde prochien daer gheen schaep-goedt en is, in eene

vande principaelste hof-steden van diere. Den selven per-

soon en sal op eeue ende de selve prochie niet moghen
houden twee kudden, 't en waere hy opde selve prochie

waere hebbende twee schaep-goederen. » (Ampliatie van

Reglement nopende den schaepdrift inden Lande vanden

Vr\-en 1672.)

SCHAAPHERDERTJE, SCHAAPHETTER,
o. Een kwiksteertje dat 00k Peerdevoetje en Champetter

hcet, fr. bergeronnctte. Zie CH.WIPETTER.

SCHAAPHOFSTEDE, v. Zie schaapgoed.

SCHAAPHURSEL, m. Zie hursel.

SCHAAPLEPEL(E, m. Schapersschup, makkc,
tuilschip, herderstaf, h.koiilette.'Ds landbouwer ging rond

zijne alikers met eenen schaaplepel in de hand. Aarde
werpen met den schaaplepel. « Veel jonghe alewaerdighe

zotten alle ghelijck ghecleet met ghelcwe bonnetten, cous-

seus ende journeyen, daer van voren ende van achtere een

schaeplcpele op gheborduert stont van roode zijde. » (X.

Despars.) « Zulck een quaden, boosen hoop landslieden ende
andere, dat zy haerlieder ghebeurs allomme ghenouch te

doene maecten met haerlieden schacp-lepels in dhandt, zo

dat meuze ten dieu upziene schaepherders noemde. »(Id.)

— Kil. Schaeps-lepel, 1. pedum.

SCHAAPMUILTJE (wvl. -muultje, zie ui), o.

Soort van wikke met welriekende bloemen, die men in de
hoven kweekt tot sieraad, lathyrus odoratiis L., fr. pais

de senteur.

SCHAAPSULKER, v. Schaapzurkel, schapezuring,

fr. pftitr osciUe^ oseilte saui'tigr, nitnex acefosclla L.

— ^CHAAi'SUi.KELKOER, m. Sleclite boer in wiens akkers

veel schaap/.urkel groeit, anders ook Bromboer geliceten.

SCHAAPTENKTE (uitsp. -tente, zie tenkte), v.

Een kruid dat veel langs grachten en wegen groeit, anders

Meulenaarstenkte, Ganzerik en Zilverblad genaamd, poten-

tiiia atiserina L., fr. argentine. De schaaptenkte lieeft gcle

bloempjes, eu uitgekorven bladeren die met witte wugge-

lingc bedekt zijn. De schaaptenkte is geen keunerebbe.

SCHAAPVRIJ, o. Een slok met eenen fulsel stroo

van boven, dien men op een stoppelveld plant cm de

schapcrs le verwittiyen dat zij et luume kudden niet mogen
op drijven.

— Zie VKIJ.

SCHAAPWULDE of SCHAAPWOLDE, adj. De
gedaarUe hebbeiule \'an scliaapwol. Scliaapwulde haar. De
iucht zitsomlijds vol schaapwulde wolkjes.

SCHAAPZAK, m. Vliesch waar men het onderlijf in

wertelt oni warm te hebben. — De tolbeambten, die

's uachts op wacht liggen in de opene Iucht, beschutten zich

met eenen schaapzak, tegen koude en natte.

SCHAAR, SCHARE, v. De schare van eenen wagen
bestaat uit t^^ee kromnie houteu die van den eenen leant

vastgctimmerd ztju aan den achterjsse, en van den anderen

kant te samen komen aan 'l midden van den langwagen,

— Schare van eenen ploeg. Zie ploegschjvre.

— Schare van een peerd zijn de twee beenderen van het

kinnebakken, fr.ganache. Een peerd dat vei is in de schare,

fr. cheval charge' de ganache. « Soo moet men een dracht

van vooren in de borst steken, oock onder de kele in de

scfiarctt. i {Jac. de Smet.)

— Soort ^}an groote zwaluw met platten kop en lange

vlerken, ea nestelende in de mazegaten van eenen muur,

enz. ; andeis Aardzwaluw, Schaarzwaluw, Steenzwalm eu

Venijnde zwaluw geheeten, fr. martinet notr.

— Eenigen geven den naam van schare aan eeue soort

van zwaluw die langer van ste;rt is dan het Witgatje, en iu

de wetenschap hirimdo ruslica heet, fr. hirondelle de che-

minee.

— Xe Brugge heet men schare, elders ook scharre,

\ geen gemeenlijk een schaard, fr. breche, genoemd wordt.

Er zijn scharen in dat mes. Vgl. Donderbare \oor Donder-

baard, enz.

-SCHAAR, —SCHARE, z. Knip-, Xyp-, Paling-,

Ploef-, Ploeg-, Pup-.

SCHAARBALK, m . Zie sCHEERii.vLK.

SCHAARBOUT, SCHAREBOUT, ra. Bij wageu-

makers. IJ^ereii bout die de schare van eenen wageu aan

deu langwagen vesligt.

SCHAARD, m. Breuli of kerf inde negge van een

mes of van icts anders, fr. breche. Een schaard in den booril

van eene tafel. Schaarden iii den boord van een aarden

vat. De boombladereu hebben schaarden iu hunne raudeu.

Voor wie dat was uyt-ghesueden

In den disch een grooleu schcurt.

(L. Vossius.)

— Weil, maakt ilit woortl vrouwelijk. Te Brugge zegt

men schare, ook vr.
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— Schaardjc knpprii, met de snee van een mes houwen

op de snee van een anJer mes, anders gezeid harten. Die

twee knapen kapten schaardje met hunne messen. Ik lieb

scliaardje gekapt met hem, en geheel zijn mes bedorvcn.

— SCHAARDDE, adj. Dat schaarden heeft, uitgebrokkeld,

fr. chrcche. Het mes is scliaardde. Dat bloemblad is

-cli:u>r<Ule. Zie -DE.

— SCHAARDEN, scliaardde, gcschaard, b. w. Eenen of

nicer schaarden of breuken maken in een lemmer, fr. ebre-

clur. Men schaardt een mes met hard hout le snijden. De

rand van eene tafel is geschaard, als er een stuk uil gcbrok-

keld is. Van bladeren die uitgekorven zijn, zegt men dat zij

wcinig of diep geschaard zijn, fr. denteli\ crenelc, b. v.

alscm hceft diep geschaarde blaren.

SCHAARP, m. Uitgebrokkekle keep in de snede van

ccn mes, in den boord van een glas, enz. anders gezcid een

SCHAARS (uitspr. schaas, zie RS , bijw. Nauwehjks,

fr. a peine.

— Schaars zoo..., bijkans zoo... Hij is scliaars zoo rijk

als zijn breeder, fr. pen s'en fant qu'il ne soil aussirkhe

que son frere.

— Met eenen imperatief voorgegaan van het negatief <?«,

heelt schaars zoo de beteek. van niet zoo. En spreek schaars

zoo luide, ik heb zeer in mijn hoof, fr. nc parU pas si

hant, j'ai tnal a la tete.

— Wordt ook als interjectie gebruikt in den zin van fr.

chut!pas si (fort, etc.) Als de geneesheer hem zei dat hij

de geelzucht had, « schaars ! schaars ! » antwoordde hij, fr.

// lepondii ; allons done! (cela ne saurait Hre).

— Dit alles hoort men meest in Fransch-Vl.

—SCHAARSCHHEID, z. Geld-.

SCHAARSLIJPER, m. Soort van vogel, ook enke-

lijk Schaar gcheeten, fr. martinet noir.

SCHAARZWALUW (wvl. sch.\arzw.u.m), v. Een

vogel die in 't fr. martinet njir heet. Ook hirondcllc de

cheminee. — Zie SCH.\.\R.

SCHAARSTIJL, m. Zie scheerstijl.

SCHAAT, SCHATE, v. Bij visschere, enz. Een

zee\isch, anders ook \'lote genaamd, fr. raie blanche, 1.

raia batis. (Van Beneden, Ann. Parlem. 1865-66, docum.

bl. 602.) Rochen en scliateo, fr. razes boiulees et raies

blatiihes.

SCHAATS, SCHAATSE, V. Stelt, fr. echasse. Op
schaatsen gaan . Op schaatsen loopen. Op schaatsen dan-

sen. Hooge schaatsen. Van de schaatsen afvallen.

— Ook Schatse.

— SCHA.\TSEDANSER, SCH.\TSED.\NSEK, ni . lemand die

op schaatsen loopt en danst. Op de kermisdagen zijn er dik-

wijls schaatsedansers in het dorp. De schaatsedanser trip-

]>clde op de steenen den voois naar van het muzijk.

SCHABBE, v., vklw. schabbeke{n. Soort van kiel of

bovenkleed uit lijnwaad, katoen, laken, of fluweel, enz.

dat de knechtjes dragen, gem. met eene gordelrieme om
het liji. De rijke kindcren, zoowel als de arme, dragen

schabben. Eene kostelijke schabbe. Eene nieiiwe schabbe.

— Ook een Kiel in 't algemeen. Een vent met eene

blauwe schabbe. « Als Jan den koeystal mest, hy trekt zyn

grove lynwaden j-c/ifzi^t^ aen . »(C. Duvjllers.)

— Zi/ne schabbe aan lets scheuren, er zijne slippen aan

scheuren, een verlics aan iets doen . Ik wil dezen bock «'el

laten drukken, maar zou er uiet geern mijnc schabbe aan

scheuren.

— Ook Lap, afgescheurd stiik, fr. lambean. De schabben

van gescheurde kleederen. Hij hangt al in schabben.

SCHABBEN, schabde, geschabd, b. w. In flenters

scheuren. Zijne hazak hong geschabd aan zijn lijf.

Gescheurde en geschabde kleederen

.

SCHABBERLING, m. en o. Snipperling, afgeknipt

strookje lijnAvaad of andere stofife. Schablierlingen van

goed. D<' schabberlingen vergaren.

— Zie SCHAPPERI.I.N'G.

SCHABBIG, bij Kil., zie schebbig.

SCHABELETTER, SCHADEBELETTER, m.

Zoo heet to Brugge de politiebtdiende, fr. agent de police.

« Die hooftman van de schadebeletters. » (N. Despars.)

— SCHABELETTERSWACHTHUIS, o. Wachthuis van de

schadebeletters, fr. corps dcgarde des agents de police.

SCHABERNAK, o., klemt. op nak. Schabrak,

schaapsvel of ander dekkleed op het kniis van een peerd,

\\. housse, chabraquc, hd. schabracke.

— Een soldatenmantel. Dan kwamen de Huzaren met

hunne schabernakken aan,

— Verders een klecd in "t algemeen. lemand bij ziju

schabernak pakken jbij de krage vaten, bij zijne kleederen

vastgrijpen). Gij zult op uw schabernak krijgen (slagen

krijgen}.

— Eene munte, eene Icoe die geen nielk meer geeft, eene

oude magere koe, anders ook Soldaat en Parizijn genaamd.

— In Antw. is schabbcrnak een bouwvallig huis, zegt Alg.

VI. Idiot.

— Een mensch die afkeer verwekt, hetzij dat hij mis-

maakt is, hetzij dat hij slordig en vuil is. Een leelijk

schabeinak van een ventje. o Gij vuil schabernak!

— Een levendig kind dat schalk is en poetsen speelt, ook

Kwapeite, Schermik en Sporrewaan geheeten, fr. lutin.

Een schabernak van een jongen, van een meisje. Het is zoo

een schabernak.

— (3ok een Bratsche lichtzinnige jongeling of dochter.

— Het hd. schabetnack beteekent eene Poets, slreek,

deugnieterij, fi-. tonr de malice ; en schabernacken, iuniand

eene poetse spelen, fr. faire une niche a quelqu'nn.

— Om alles te zeggen wat ik nopens dit w. vernomeu ol

gevonden heb, voeg ik hierbij i" dat men schabcrnaki,

klemt. op nakt, gebruikt als adj. en adv. in den zin van

ellendig, art>itierig, b. v. hij is lijk een schabernakte

;

schabernakt gekleed zijn ; 2° dat men mij het \v. uhaber-

nakel gegeven heeft in den zin van een kastje waar men
Todden en shtnsen in werpi; 3** dat Boetius a Bolswert

levers schrijft : « Ik soek alle myn schappelackcn door, maer

ik vindse niet. »

SCHABERNAKEL, o. Zie onder sch.\bernak.

SCHABERNAKKELEN, b. en o. w. Zie sch.\ber-

NAKKE.N.

SCHABERNAKKEN , schabernakte,geschabernakt,

b. en o. w., klemt. op nak. Schofl'elen, haastig en onbesuisd

grijpen. Hij schabernakte het uit mijn handen. Met al dat

schabernakken wordt er veel gebroken. Ge moogt zoo niet

schabernakken. Zij schabernakte al hare kleederen te samen

en ging door.
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— OnU Scli;ilierna1ikcleJ.

—SCHABERNAKKEN, z. Weg-.

SCHABERNAKT, adj. en bijw. Zie sch^vbernak.

SCHABETTERTJE, o., klemt. op bet. Verbaslerd

van Sdiaaplicnii rtjr. Zie aid.

SCHABINDEREN, SCHAVINDEREN, o. «•.,

klemt. op bin. Weglciopen, wegijlen. Ze raoesteii ia|-i van

het hoi" scliabindere , of ze wierden van de dulL- koc

yesteken. Hi] schabinderde voort.

SCHABiOOZE, v. Eenewilde plant, .t(vrA/o,w roliim-

han'ti I.., of onk siabiosa svccisa L.

SCHABOUWLIJK (wvl. scH.Miowi.iK, zie .\i; en

-LIK), adj. Afgiijselijk, scliromelijk, fr. horrible, epouvan-

tiible. Ecne schabouwelijke moord. Een schabouwlijke

booswicht. Eene schabouwlijke gebeurtenis. De dooH van

een goddelooze is schabouwHjk. Hct weder is schabouwlijk

heel. Het is schabouwlijk koud. .Schabouwlijk oni zien, om
hnoren. Die vent heeft schabouwlijk veel inacht.

— Dit w., met den klemt. op bomv, is hetzelfdc als

.Schouwlijk (schuwlijk, afschuwelijk), waarvan het gevormd

is met eenen lasch in den grondvorm.ZieondeiFL.\D.\KKEN.

SCHACHELEN, schachelde, geschachcid, b. w. Vei-

wissclcn, ruiicn, fr. cchanger, troqner.

— Kil. hccfl Schachen, caehinnari.

Wcl! wat is dat luyde schachgeu!

'(?. Dcvynck.)

'SCHACHEN, bij Kil., .^ie scH.\CHF.r.K\.

SCHACHT, 111. Bij ksnislagers. Ell; van de vier of nicer

houtcii ree/cn waarop dc rok van eenen weefkoni gevestigd

wordt, fr. liais. De gemeene en eenvoudigste weefkam

heeft vier schachten, waarvan men de twee bovenste vast-

hangt aan katroUen, en de twee onderste verbindt aaii de

geterten.Waneer men stoffen weeft,diegeparkt of geblocmd

moeten zijn, gebruikt men weefl;animen met acht, twaalf,

zcstien of nog meer schachten.

'SCHACHT, bij Kil., zie schichtbeurtel.

SCHACHTEN, schachte, gcschacht, b. w. Al de

stukken van een getuig aan malkander sluiten en tot een

geheel opmaken, bezonderlijk met ernen en erngaten, fr.

monter, assembler.a tenons et wortoises. Een marktkr.aam

schachten. Eenen beddebak schachten. Eenen houten

steeger schachten. De boekkas kwam toe ontschacht en los;

men heefl ze gcschacht in de karaer.

—SCHACHTEN, z. Aan-, Aaneen-, Op-.

—SCHACHTER, z. Acht-, Tw.ialf-, Vier-, Zestien-.

SCHADE, SCHA, v. Nadeel.

— Sr/mde <tm-i: liecft twee beteekenisseu : i" lemand
-1 hade tocbrengen, hem in zijne goederen verhinderen. Hij

lucft mij veel schade gedaan. Het onweder heeft weinig

-I bade gedaan aau den akker. De hoenders doen schade

.1,111 de vruchten. 2" Schade lijden, een verlies doen. Hij

litcft schade gedaan met zijnen hoed te verwisselen tegen

cue kulte. Hij heelt geene schade gedaan met te wachtcn

\ an graan te Uoopen. Men doet nooit geene schade met hct

nngelijk te vergeven. Ik heb er scha aan gedaan.

— Se/i<! viwr i!'0^c(hierofdaar uitgesproken se/itnrrbate),

\crwoeding van een verjies door eene winste, fr. d,\tommn-

gement d'nne pertepar un profit, compensation. Men zut

eene koe op scha voor bate, waneer men zijne koe te voc-

den en te onderhouden geeft aan iemand anders die daar-

voor jie melk en de boter van die koe hebben mag. Kene

koe scha voor bate houden.

— Vgl. holl. Schabaat, inteij. die Kramers vcrtaalt n'lm-

porte ! lu pcrte pent sc toiirner en profit.

—SCHADE, -SCHA, z. Wecr-.

SCHADEBELETTER. m. Zie scHAHEr.ETTEK.

SCHADEVUUR (wvl. schavier), o. Brand, Ir.

incendie. Er outstond een schadevuur. Een groot schade-

vimr. Een gebouw door het schadevuur vernield. Een

schailevuur meester worden. De vlammen van een schavuur.

Verzekering tegen het schavier, fr. assurance centre I'in-

ccndie.

SCHADIG, adj. Schadelijk, dat schade aanbrengt. Het

is schadig van te bouwen als het vriest. Het is al zoo scha-

dig als voordeelig «Ist dat men soo schadtghen dienst

wel-daedt magh noemen. » (J. David, s. j.)

SCHADROUWEN (wvl. schaurowen, zie AU),

schadro>i-.,dL\ heb of ben geschndroiiwd. o. w., klemt. op

dron-e. Siiel loopen, te vierklauwe renncn, fr. galoper. De

pecrden schadrouwden langs de baan.

— Ook van menschen die snel loopen. Hij kwam gescha-

drouwd. Zij schadrouwden er naar toe.

— Dit woord is vol nadiuk. Vgl. fr. cscadronner {/aire

ItS Ahdiitioiis et Irs iiiana-iivrcs particulicres a la cava-

lerie).

—SCHADROUWEN, z. Aan-.

SCHADUW, ^. Zie sch.vuwe.

SCHAEMELEN, mv., bij Kil., zieGETERTE.

SCHAERS, liij Kil., zie pr.oEGSCH.\R.

SCHAERS, bij Kil. en anderen, zicSCHEERS.

SCHAFFELEN, schaffelde, geschaffeld, b. en o. w.

't Zcir.lcals Schoffelen. Zie aid.

—SCHAFFELEN, z. i:)ver-.

SCHAFFEN, schafte, geschaft, b. w. Scheppen, uit-

vinden, bezorgen. levers middel in schaffen (nieuwe maat-

regelen zoeken en nemen om iets te verrichtcn, te vereffenen,

enz.i. Als er geen middel in geschaft wordt, de rpsems

zuUen de fruitboomen verwoesten. Er ontstond ten gcwoci

onder 't volk, maar de landvoogd wist er een middel in te

schaffen om het te bedaren.

— Dcnken, rekenen, gelooven, Ir. compter. De pcrsoon

is gestorven metwienzij schafte te trouwen.

— o. w. met op. Opmerkzaam zijn, letten op, gadeslaan.

Op ieuiand schaffen (hem zorgvuldig bewaken). « Daerup

nict letlciide nochte schaffende. » (X. Despars.) Schaf op

het kind dat het niet in 't vuur truikele. Op iets schaften

(nauwkeurig beletten). Schaf daar eens op. Nergens op

schaffen (alles vcrwaarioozen, nergens voor zorgen). Daar

zijn ouders die op hunne hinders niet schaffen (geen zorge

dragen). De beschukiigde mag rijk of arm wezcn, een

vrooni rechter schaft daar niet op. Ik heb er op geschaft.

— In 't niarbelspel. Xrachten zijnen marbel in den pog-

put te lolleii, terwijl de tegcnspeler zich pijnt om er ons

verre van weg te stekkeu. Zie POGPCr.

-SCHAFFEN, z. Op-.
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SCHAJAARD, m. Zie schaaiaard.

SCHAKE, V. Schokke, peul. ZiescHAjVK 2".

SCHAKEL, ni. en v., staat bij Kil. in den zin van

SchWAnVen, cetra (fc. petit boiulier). Te Brugge en elders

leeft dit \v. nog als naam van een koperen schild dien de gil-

den boven den pelder op de doodkist leggen in de begra-

\ing van een overleden lid. De schakel van de gilden der

onde kleermakers is een vergulden schild met de wapens

van 't ambacht, te midden van eene lange koperen plaat die

een lang kleed verbeeldt met afViangende mouwen. — De
hoofdman van de bosseniers en de andere gilden te Rousse-

lare dragen de schaheh in plechtige omstandigheden, d. i.

eene keten om den hals met eenen schild onderaan, en

kleene schildekensol andere sieraden van afstand tot afstand.

SCHAKELJOEN, o. Zie Schorpioen.

SCHAKELWIJSDE, bijw. AVordt gezeid van dm-
gen die aaneenhangen gelijk de schakels van eene keten.

SCHAKS, bijw. In den schijn, kwansuis, fr. en appa-

rcnce. Schaks een reden zoeken, (r. chercher tine raison

apparcnie, un prctexle. Hij kwam in den winkel schaks

om iets te koopen, maar inderdaad om te steler.

— Dit \v. is eene verkorting van Askaks, alskalcs. Zie

AKSKAKS.

SCHALBIJTER, m. Zie SCH.^LEBOOTE.

SCHALDJE, V. Zie schaalde.

SCHALDJEN, adj. Zie schaalden.

SCHALE, V. Zie scha.\i. en de :omp. aid.

SCHALEBOOTE en SCHALLEBOOTE, v.

Soort van kever die ook Schalbijter, Kallebijter, Tcebijter

en Kousebijter heet, fr. tachype dore, carahe dore'. sergeut.

— Ook Schalebotse of Schallebotse genaamd. Zie bot.se.

— Kil. heeft Schalbijter, en voegt er bij dal men in

Vriesland scalhote zegt. Vgl . fr. escarboi. Zie ool; BOUT.

SCHALEBOTSE, v. Zie sch,\leboote.

SCHALIEDAKTE, SGHALIEDEKTE, adj. Dat

den vonn en de schikking heelt van dc schalien op een

huisdak, fr. imbrlqitr'. De halspluiniagie van den fcsant is

schaliedekte.

— Zie -DE.

SCHALIENAGEL, m. Lcinagel.

SCHALIER, o., klemt. op Her. De schalieren zijn twee

liantstijlen w:i:ir trappen, six)rten, euz. in vergaard zijn. De
schalieren van eene ladder, van eenen steegcr, enz., fr.

montants d'une echelle, d'un escnlirr. De schalieren van

eene peerderolle zijn de twee zware stnkken hout waar de

duimen van de rol in draaien, en die bij niiddel van schee'n

aan malkander gevestigd zijn.

— De schalieren van een gewand zijn de twee stijpcrs

waar de windas tusschen draait om een gewicht op te hij-

scheu; de schalieren van een schalk zijn de twee stijpei's die

met schee'n aaneen verbonden zijn.

— De schalieren heeten ook Schariercn en i^aken. De

kaken van eene ladder, steeger, peerderolle, enz.

— "Vgl. fr. escalier.

—SCHALIER, z. Onder-, Opper-.

SCHALIEVEURST, m. Eene dakpan van aarde

gebakken op wijze van eene /^ , en dienende om op den

veurst of nokbalk van een schaliedak geplaatst te worden.

Veertig schalievcursten.

SCHALK, o. Eenvoudig werktuig om palen in den
grond te heien, om zware balken, molenassen, arduinstee-
nen, enz. op te hijschen, enz., fr. sonnctte. Het schalk

bestaat uit eene geschoorde stnak waarlangs de heiblok
glijdt, ofwel uit twee of drie stukken hout die, van boven
te samen gebonden, gescherreld staan gelijk een openen
passer of driestijper. In den spriet van boven hangt een
katrol waarmee men 't gewicht ophijscht.

—SCHALK, z.In-.

SCHALKAARD. m. Slim mensch.

SCHALLEBOOTE, SCHALLEBOTSE, v. Zie
SCH.\r,EBOOTE.

SCHALLEMEIEN, schallemeide, geschallemeid,
o. en o. w. Op de schalmei spelen, fr. chnlemeler. Een
deuntje schallemeien. Hij kan schoone schallemeien.

SCHALMEN, schnlmde. geschalmd, b. w. lets van

zijne oneffene of uitstekende deelen ontblooten met eon

snijdend werktuig. Eenen tak schalmen (er de zijdetakjes

met een hakmes van afhouwen). Eenen tronk schalmen

(elken tak van den tronk schalmen). Eenen kreupelbosch

schalmen (elken tak van dien bosch van zijne zijdetakjes

ontblooten met een hakmes). De boomen worden gesnoeid

of gesnoekt, maar kreupelhout wordt geschalmd. Eene

elzenhaag schalmen. Men schalmt eenen weg, als men er

met eene spade de bovenste korst van afschilt met gras en

al. De timiierman schalmt een stuk hout als hij cr de

ruwheid van afniefelt. Vgl. RUTMEN.
— Kil. heeft een Schalmen dat hij vertaalt door 't 1.

decortunrr (ontschorsen, fr. ecorcer) en dat hij veromlerd

noenit, Ons Schalmen is bij 't volk in \iillen zwang.

— In Brab. heeft Schalmen den zin van ons Blekken,

Blessen.

— SCHALMBUSCH, .SCH.VLMBOSCH, m. Een busch die nu

en dan geschalmd wordt, fr. bois taillis.

— Een bondcl of mutsaard van sch.nlmhout, h./ciiillard.

Eene mijt van schalmbusschen. Eenen schahnbusch op den

heerd branden. Zie BUSCH.

— .scHALjrHAAK, m". Kroni snoeimes om takken af te

snoeien, om le schalmen.

— scHAi.>tHonT, o. Afgesch.almde lakkon met hunnc

bladercn. Ilet schalmhout verkoopen.

— Schalmbosih, schaarhout, bosch in tronken die nu en

dan geschalmd worden, fr. bois taillis. De takken van eenen

schahnbosch worden een ge jaren lang geschalmd, en dan,

als zij grool en hoog genoeg zijn, worden zij afgekajit

bkuiketMlje.

— S( HAI.MING, V. De daad van schalmen. In de schal-

minge zijn (bezig zijn met schalmen). De schalminge van

dien bosch heeft veertien dagen geduurd.

— collectief. De geschalmde takkelingen. De schalminge

in bussels binden. De groene schalminge laat men droogen

eei men ze brandt.

— SCHALMMES, o. Een hakmes waarmede men schalmt.

— SCH.\L>ITAK, m. Een gebladerde tak dien men ergens

afgeschalmd heeft. De sch;ilmtakken in bussels binden.

—SCHALMEN, z.AI-.

SCHALPEN, schalpte, geschalpt, b. w. Met ecue
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houwe lie oppenlakte van eencn wegel, enz. bij schillcn

afhalen, hel onkruid afschalmen. De wegek schali>en in

eenen hof.

— In Brab. zegt men eenen boom schalpen, er een stuk

schors, eenen tak van afrukken, afscheuren. (Alg^. J1.

"!.)
— Ook Scholpen : zie L.

— Vgl. 't I. siralpo, houwen, snijden, afbeitelen.

-SCHALPEN, z. Af-.

SCHALTE, V. Schaute, schaduw, fr. ombre. In de

schalte van de boomen. Het \Tiest in de schalte, tenvijl het

dooit in den zonnesching.

SCHAMAKKE, v. Hetzelfde als Makke, schapers-

scbup, tfulschup, fr. honhite. Vele landbouwers in Noord-

\naanderen dragen eene schamakke in de hand als zij rond

de akkers gaan.

— Misschien voor Schaapmakke (zie MAK); doch de

klenitoon is op mak. Zie KA-.

SCHAMEL, o. Dit woord, met het 1. scamnum, sca-

millum nauw vemant, beteekenl eig. Een bank, eene

zilplank, eene steunplank.

— Bij Kil. t" Een voetbank, eene schabelle, hd. schamel,

fr. escabeau. 2° Een geterte van een weefgetomv (zie

r.F-TERTE). 3° De steunb.ilk of traveele van eenen wagen :

hetgeen wij Draaischamel en Platschaniel heeten

.

— Fig. Een deel bebouwd land, langer dan breed, en

gemeenlijk aan beide kantcn afgescheiden door eenen

wcgel of eene groote vore : anders ook Tafel genaanid, fr.

plamhe, 1. scamnum. Een groot schamel. Een schamel

suikerboonen. Een schamel bezaaien me't siiikereien. Een

schamel Ix-planten met aardappels. Een bedde is een smal

schamel dat onverdeelu is; een schamel intf^endeel is een

breed bedde, dat dikwijls onderverdeeld is in verschillige

bedden. Geheel die moeshof ligt in drie schamels, ieder

van lien lot twintig bedden.

— In de lijnwaadbleekerijen. ledere garzing tusschen

twee lanen heet een schamel of string. Het lijnwaad wordt

over de schamels uitgespannen. Het- ligt op de schamels te

bleeken

.

-SCHAMEL. z. Draai-, Plat-.

SCHAMELWEEKE, v. ifagere kost, soppen die

ni.i^cr geweekt zijn. Het is daar schamelweeke voor de

ilienstboden.

SCHAMFELEN, schamfelde, fieb gescham/elJ, o. w.

Hetzelfde als Schampelen.

— b. w. Schalmen, roefelen, de oppervlakte van den

grond met eene spade afschaven. De wegcn schamfelen

(er de groente van afschalmen).

SCHAMFELSCHEUTE,v.Zie.scH.\MPELscHErTE.

SCHAMINKEL, zie schominkel.

SCHAMINKELEN, o. w. Zie scho.minkelen.

SCHAMPAVIE, SCHAMPAVU, klemt. op vie,

' u. Wordt gebruikt in schampavie spelen (zich wegmaken,

'>nbemerkt verdwijnen), fr. escamper, /aire escampathe,

:fiiir secretevtcnt. Tegen dat zijne beurt moest komen,
- hij schampavu. Hij heeft weeral schampavie gespeeld.

— Ook in Brab. en elders. {Alg. VI. Idiot.)

SCHAMPELEN, ?<//'"«/./</<. «< ' c .''""/' /./, i-.

«'. Hetzelfde als Schampen, Schamperen, d. i. in de Wdb.
Even rakcn en zijwaarts afwijken, fr. froler, friser,

efieiirer.

— Ook S>chamfelen en Schanfelen

.

SCHAMPELSCHEUTE, SCHAMPER-
SCHEUTE, V. 5>champschoot, van eenen pijl of kogel

die het doel op kant raakt en schampt. Telkens de pijl

zijdelings afspringt van de gaaisprang, is 't eene schampel-

scheute. Die boom is aan den kant geschonden van de

schamperscheute van een kogel.

— Eene lichte wonde waarbij het vel weggenomen is

door eene scheute, eenen slag, eenen stoot of eenen val, fr.

ecorchure. Eene schampscheute aan de hand, aan het aan-

gezicht. Het kind heeft eene schampelscheute aan het voor-

hoofd v.an te vallen. Het is maar eene schamperscheute.

— Ook Schelferscheute en Schelfscheute.

SCHAMPIG, adj. Glibberig. glad. 1. lubriais. Eene

schampiee straat. 't Is schampig op het ijs.

— SCHAMPIGHEID, V. De hoedanigheid van schampig of

glibberig te zijn. De schampigheid van den weg maakt deo

reiziger moede.

"SCHAMPIGH, bij Kil., zie scHE.\rpiG.

SCHANDAAL, o., klemt. op daal. lemand die zich

eerloos gedraagt. Hij is een leelijk schandaal. Zij gaat slor-

dig gekleed gelijk een schandaal.

SCHANDAALDE, adj., klemt. op daal. Schandalig,

Een schandaaldejongeling. Schandaalde werken verrichten.

SCHANDALIG, adj., klemt. op da. Eerloos, erger-

lijk, onlstichtend, fr. scandaleiix. Een schandalig leven

leiden. Een schandalig mensch.

— Ook Schandeleus.

SCHANDELEUS, adj., klemt. op Icta. \ Zelfde als

Schandalig. Het is eene schandeleuze daad. « Hoe qualyck

dat hy dede met soo schandeleus te leven. » (P. Jfallants.)

« Met ongeschikte en schandelciise beelden te maken. -^

(F. Vanden W'er^e
.

)

SCHANDEVENTEN, o. \v. Zie s^HENTE^-E^'TE^.

SCHANFELEN, o. w. Zie schasifelex.

SCHANFERSCHEUTE,v.ZiescHAMPELSCHEirrE.

SCHANK, m. 't Zeltde als Schink en Schonk, dat

Weil, verklaart door Been ol Bonk als schinkel, fr. os.

't Wordt gezeid van de beenen, de voeten, de armen, de

vuisten . Houd uwe jchanken bij u (trek uwe voeten in).

Ik vrees dien vent met zijne schanken (met zijne groote

vuisten).

— Eng. shank, zw. skank, angels, scancii, beteekenen

Schinkel.

SCHAPEEREN, schapeerde, ben geschapeerd, o. w.

Ontsnappcn, vermijden, ontwijken, fr. e'chapper A. De dief

schapeerde aan zijne vervolgcrs. Aan een gevaar schapee-

ren. « Alsoo is hy het perijckel gheschapeert. » (R. Ver-

slegauus.)

— In Brab. en elders ook Schanipeeren. 1 Alg. Vl, Idiot.)

SCHAPENBOCHT, m. Een omtuiude perk waarin

men eene kudde i\\i\\,{i.tinpare au.x motitons. Zie BOCHT.
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SCHAPER, m. — Duitsche schapers, zie WIEMKEX.

SCHAPERSBORZEKENS, SCHAPERBUR-
ZETJES, o. mv. Boryekenskruid, thlaspi bursa pasto-

ris L.

SCHAPERSREEK, v. Zie keukelen.

SCHAPEVLIES, o. Buikvlies van een schaap, fr.

pcritoine (d'une brebis). De keukenmeid windt in een

schapevlies kiekens, bloemkoolen of zoo iets dat zij braden

wilt. Een kieken in een schapevlies gebraden is lekker.

SCHAPEVLIESCH, o. Schapevacht, fr. toison de

brebis. — Zie vliesch.

*SCHAPPELACKEN, bij B. a Bolsw.; zie SCH.\-

BERNAK.

SCHAPPE(R)LING, m. en o. Snipperling, snipper,

fr. rofr-niir-e, retaille. De schapperlingen van leder, van lijn-

waad, enz. De schappelingen vergaren.

— Ook Schabberling. — Zie -ling.

SCHAPRA, SCHAPRADE, V. Dit w., dat Kra-

mers aanteekent als weinig gebniikelijk, kennen de Vla-

mingen nog zeer goed. Hij zit heele dagen in de schapra.

Naar de schapra gaan cm eenen boterham . Het brood uit

de schapra nemen.

— Men zegt ook Schrapa.

— Dc Hollanders gebruikten .'t woord ecrtijds voor

Kasse in 't algemeen. Zoo was « Maicken in 't scha-

praicken » een onze Vrouwtje in een tabernakelken aan

den hoek der straten. al zoo we! als een onze Vrouwtje in

een luikkastje, bij onze noordersche breeders, over twee

eeuwen. 't Woord diende ook wel in dien tijd om, zuivcr

uit, eene kasse te doen verstaan. Zoo staat er in de AmsUr-

damscke Thcsauriers rekeningen over 1578: oHet niaecken

van een schaprae in de muyer op het Stedehuys . »

— Maar hoe dat schapra een zitbank beteekent en

weet ik niet te zeggen. 't Heeft immers wel dien zin in een

besluit dat de Schepenen van Turnhout namen in 1606, en

waar het duidelijk staat om de kerkmeesters zitbanken te

te bedieden

.

-SCHAPRADE, z. *Schuyflfel-.

SCHAPULIER, o. Schouderkleed dat vele kloostei-

lingen van bcide geslachten boven het habijt dragen, en dat

voor en achter neerhangt tot aan de knie'n, fr. scapulairc.

— Ook twee stukjes eener gewijde stof, met lintjes aan

elkander gehecht, dat de geloovigen ook over de schouders

doch onder de kleederen dragen, fr. scapulaire.

SCHAR, V. en o. Zie SCH.\RRE en de comp. aid.

SCHARBIELDE, v. Zie scharbielje.

SCHARBIELJE, SCHERBIELJE, v , klemt. op

5?W. Uitgebrande steenkool die opteert in den glocd, of neer-

valt in de asch, tr. escarhiUr. De scharbieljen verschillen van

dezindersofsindelsdieversteendeenverglaasde stukken zijn

uit eene samensmilting in 't branden van slcchte steenkoleii

gevomid. Scharbieljen brandt men weerom; zinders wtrpt

men weg. De coke uit de gazgestichten zijn groote grove

scharbieljen.

— Ook Scharbielde (zie -alie), en Schrebielje (zie BKE-

en KAR-).

SCHARDIJN (\vvl. schakdun), m. Sardijn, sonrt

van klcene visch uit het haringgeslacht, fr. sardine. Gc-

rnnkte schardijn lieet Sprot.

— SCHARDij.NSCHOOL, o. Groote menigte van sanien-

zwemmende schardijns, fr. bande de sardines. — Zie

SCHOOL.

SCHARDOES. o. en SCHARDOESE, v , klemt.

op doesfe. B j timni. Een uilgesneden plankje of houien

blokje dat ergens gevestigd is om tot sleunsel te dienen van

iets anders, fr. console, goiisset, tassean, chanlignole. E'-n

schardoes met sieraden, zonder sieradon. Die balken rusten

op schardoesen. Boven aan beide Uanten van de vensler

zijn er schardoesen die den stok van de rolyordijn opliou-

den. De zwepingen rusten op schardoesen die aan de

scheergebiiiten vastziju.

— Weil, heeft daarvoor kardoes (zie s).

SCHARE, v. Zie schaar en de comp. aid.

SCHAREBOUT, m. Zie schaakbout.

SCHAREN, bij Kil., zie onder .scherex .

SCHARIER, 0., klemt. op ricr. Zie SCHALIEK.

SCHARMIK, o. Zie .schermik.

SCHARMINKELEN, zie schominkelen.

SCHARMOT, in., klemt. op /«<i/. Een tierlwiewic, ol

kleone ijsiuji /.under ijzeren pin, of spui w;ian, of zoo ten

dergclijk speelding dat men doet ronddraaien.

— Fig. Ecu leveiidig vlug kind. Oje spelende schoolkin-

ders zijn lijk schainiotlcn. Een sclianuot van eenen jongen.

— Vgl. Schermik.

-SCHARNIER, i. Bok-.

SCHARRE, V en SCHAR, o. Zie bootschakre en

I'LOEU.^CHARKE.

SCHARRE, V. Het/.elfde als Schare, voor Schaard, fr.

brcjic. Zie Si.H.\.\K.

SCHARRE, v., vklw. scharretje. Bij zeevisschers, enz.

Eeii visch, anders ook Schol, vklw. scholletje, genaamd,

fr. /imande. Zie DROOGVISCH.
— In de Woordb. staat schar vertaald door fr. plic

franche, carre/et; maar dit is bj ons eene Plaat, pladijs.

SCHARRE, adj. en bijw. Wordt gezeid van haar of

wol die tot legeii het vel is afgesneden, fr. ras. Een scharre

hould. Z.ju haar IS scharre gesnccn. leniand scharre snij-

den. Scharre gesneen zijn, fr. avoir la tele rase. Dat sch;up

is scharre geschoren.

— Men bezigt Scharre ook substantietlijk in den zin van

.Scharrekop. Een leelijke scharre.

— Kil. Schaers afsnyden, strictim attondere, cute tenm

abradere.

— Dit scharre behoort bij scheren, gelijk 't fr. ras bij

— srhL^RKEKOl', m. Een lioofd dat, of iemaud wieus

hoofd scharre gesneden is.

SCHAZSLOTEL, SCHARSLEUTER, m. l;.j

landb. \]/.:rQu bout die het ploc^schar aan li-l zoulhu.jlJ

vesl.gt.

—SCHARTE, z. Raap-, Rape-.

SCHARTELEN, scharteUic, gescharteld, o. w.

't Zelfde als Scharten, schrabbelen, krabben. De kiekens
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si,-h:utoleii in den groml. Scliartelen waar het jeiikl. Ue

lioml scbarlelt in dc aarde acliter de muis. Schartelen in den

hof (met een houwlje den grond opkrabben). Veel moeten

schartelen (Iclauwieren, werUen en sparen) om aau den kost

tc komen, om door de wereld te geraken.

— Zynen end schartf;len aan iets, zie onder END.

— SCHARTELING, V. Het Schartelen.

SCHARTEN, schartte, heb geschart, o. w. Krabben,

kniuwcn, schrabbelen, ix. gratter.^\z\. de handen in dc

aarile scharten. In zijn haar scharten. Achter zijne ooren

scharten . Scharten en schrapen om door de wereld te gera-

ken. « Midts dat in t' scharten der kiekenen, sorghe veiir

den cost schijnt te ligghen. » (J. David, s. j.)

Met scharten en met springen

Met byten en met vringen,

(Devos raakte los uit den strik).

(J. B. Decorte.)

— Fig. Neerstig werken en spaarzaam zijn om door de

woreld te geraken. Met genoeg te scharten kan hij zijnen

pacht betalen. Zij nioeten zoo scharten om toe te komcn.

Vgl. KRASSELEN.

— Scharten en schraven, zie SCHRAVEN.

— SCHARTEN, z. Bijeen-, Uit-.

' SCHASI, v., klemt. op scha. Westvlaamsche uitspraak

vail Schaarschheid. Zie Rs en heid.

—SCHAT, z. Twee-, *Wijt-.

SCHATE, V. Zie schaat.

SCHATPLICHTIGE, m. Die gehouden is belaslin-

gen te betalen, fr. contrUniable.

SCHATSE of SCHATS, v. Zie schaats en daar-

nndcr.

SCHAUDEN,bij Kil., ziescHoUDEN.

SCHAUTE(wvl. SCHOWTE, zieAU), v. Hetzelfde als

Schalte, schaduw, lommer. In de schaute van den boom

.

Die linde geeft veel schaute. Men zoekt de schaute in den

zomer.

SCHAUWE, bij Kil. Sehawe, v. Samengetrokken uit

Siiiaduwe, fr. ombre.

— Litgen dat het schauwe geeft, buiten mate liegen. Hij

liegt dat het schauwe geeft. Zoo zegt men ook Vloeken dat

het schauwe geeft. Werken dat het schafiwe geeft, enz. Hij

vlockte dat het schauwe gaf.

SCHAVAUW, SCHAVOUW (wvl. schavow, zie

Au), o., klfint. op t'(/?f7i'. Het/.ellde als Schavot, fr. tW/rt-

faud.

SCHAVEEL,o.,kleniloon op veel, scherpl.^^.Vrouws-

persoon die slordig aangelileed is, een schandaal. Gij leelijk

schaveel

.

— Vgl. Kateil.

SCHAVEELEMENT, o. Gereedschap, bereidsel,

schikkinj;. SLh.ivceleiiient maken om feest te houden. Daar
was een gri>ol schaveelement voor den oorlog.

SCHAVEELEN, schaveelde, geschaveeld, b. w.,

scherpl. ce. Scliipperen, betedderen, schiklcen, fr. arran-
ger. Hij schaveelde alles om 's andcrdaags te vert-ekken.

Hij moest lang wachten eer zijne vrouw het al geschaveeld

had om mee legaan. Als men veel work hcelt. moci men
het weten te schaveelen om ged.aan te krijgen. Zijt gij niaar

gcrust, ik zal het wcl schaveelen (dat geschil bemiddelen,

die moeielijkheid vereffenen). We gaan dat eens seffens

schaveelen. Schaveel het zoo gij wilt, fr. arranges cela

comme il votes plait. Daar zie, zooveel frank voor die reis :

schaveel het dat je toekomt.

— Verveerdigen, bereiden, veerdig maken, fr. appreter,

/aire, confectiontur. Eenen artikel schaveelen voor de

gazet, fr. composer tin article. De keukcnmeid schaveelde

seffens een kieken met salade. De schoemaker schaveelt

leerzen : de schrijnwerker schaveelt tafels en andere meu-

bels; de kleermaker schaveelt jassen en broeken; enz.

— Zich schaveelen (wvl. eens schaveelen, zie EENs),

zich schikkelijk plaatsen, zich voegelijk neerzetlen. Zij scha-

veelde zich met hare krinohen in den zetel. Zij schaveelden

zich in het rijtuig ten beste mogelijk, want er was nauwe-
lijks plaats genoeg. Hij schaveelde zich op eene kist, bij

gcbrek van stoel en bank. — Fig. Zich schikken, inschikke-

lijk zijn, toegeeflijk zijn. Hadden zij zich wat geschaveeld

elk aan zijnen kant, er /ou nu geen geding noch twee-

dracht zijn.

— o. w. Vluchten, wegijlen. Ge moest hem zien scha-

veelen !

—SCHAVEELEN, z. Aaneen-.

—SCHAVE, z. -SCHA.VF.

SCHAVEIE, v., klemt. op vei. Zoo heet men iets dat

van kleene weerde is in zijne soort, dat van geene goede

hoedanigheid is. Zulk eene schaveie van eene koe zal nooit

stciten.

— Het fr. chauvee beteekende Eene zekere wol van

geringe kwaliteit. Zie onder armeie. Te Antw . zegt men
gij leeli/ke schavi/n (d. i. een nietdeugcnd vnnnvniensch),

zegt Alg. VI. Idiot.

SCHAVEN, schaafde, gcschao/d, b. w. Bij potbak-

kers. Het gedroogde aardewerk met hoepen en slechters

cffenmaken

.

— Bij schoemakers. De zool langs de boorden effen-

snijden.

—SCHAVEN, z. Aan-.

SCHAVERDIJN (wvl. schaverdine, zie ij), v.,

klemt. op dijn. Schaats ora op het ijs te rijden, fr. patin.

De schaverdijnen vastrijgen aan de voeten. « Loopende daer

up schrickschoens ende schaverdeynen, ende vallende

eenighcn harden val, naer die costume van den spele. »

(Despars.)

— SCHAVERDIJNEN, schaverdt/nde, heb geschaverdi/nd,

o. w. Op schaatscn rijden, fr. patiner, Hij leert schaver-

dijnen. Schaverdijnen op de Leie. Zij schaverdijnden om
ter zeerst.

— Ook gez. van iemand die langs eenen beijselden of

langs eenen modderigen weg gedurig uitglijdt. Hij schaver-

dijnde door de slijkstraat. Ge moest hem zien schaver-

dijnen!

— SCHAVERniJNER, SCH.VVERDIJNDER, m. Een die

schavcrdijnt, fr. paiineur.

SCHAVEREN, schaverde, geschavcrd, b. w. Het
eigenste of Schaven, fr. raboter, Geschaverde planken.
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SCHAVE(R)LING, m. en o. Afgeschaafde strook

die geraeeQlijk eeae krul uitmaakt, fr. copccm. Een lang

schaveling. Een dun, een dik, een breed schaveriing. De
schaverlingen branden. Een zak schaverlingen, fr. un sac

de plamire^,

— Zie -LING.

SCHAVETELEN, schavetelde, geschaveteld, b. w.,

klemt. op ve, zware e. Hetzelfde als Schaveelen, fr. arran-
ger. Wij zullen dat een keer schavetelen dat 't wel zal zijn.

SCHAVIER, o. ZiescHADEVuUR.

SCHAVIJSTEREN (wvl. schaviisteren), scha-

•v^'sterdc, heb of ben ^eschavijsterd, o. w. Met kracht voort-

.spoeden, loopen. Hij kwam naar buis geschavijsterd. Het
peerd schavijsterde rond de weide. Het convooi schavijsteit

op den ijzeien weg. De stoomboot schavijstert door de
baren.

— Er door schavifsteren, snel voortgang maken en de
hinderpalen doorbieken. Die werkman schavijstert er door
(zijn werk gaat snel voort, ondanks de moeilijklieid). Hij

zal er wel door schavijsteren. Dat schavijstert er door (dat

werk gaat spoedig voort).

— Dit woord is 't zeifde als kabifsteren met de voorge-

voegde i(zie S); en kabysteren is een freq. van bi/zen met
het voorvoegsel ka (zie K.\-).

—SCHAVIJSTEREN, z. Voort-, Weg-.

SCHAVINDEREN, o. w. Zie schabinderex.

SCHA-VOOR-BATE, v. Zie onder schade.

SCHAVUIT (wvl. SCH,\VTJUT, en niet schamit), m.,

klemt. op -<mit. Deuguiet, fielt; — wakker, levendig kind.

— Bij Kil. bet. het ook een Uil.

— Schavuiten vangen, in 't waalsch chasser aux lunites

(Grandgagnage). Waneer men eenen simpelaar voor den aap

wilt houden, spreekt men hem van scha\-uiten te vangen

;

en is hij benieuwd om daar nader kennis van te nemen, zoo

leidt men hem 's avonds in eenen bosch : daar doet men een

groot vier branden, en men stelt er hem bij met eenen
bezem of eene pertse in de hand, hem aanbevelende van

goede wacht te houden, terwijl zij den bosch doorloopen

zullen om de schavuiten op te jagen; want de opgejaagde

schavuiten zullen naar dat vuur komen gevlogen, en dan zal

hij ze met zijnen bezem of pertse doodslaan. De simpelaar

gelooft dat en houdt de wacht; maar deanderen, die konsuis

de schavuiten gaan opjageu, loopen den bosch uit, en laten

daar den schavuitevanger staan tot dat hij het moede wordt.
— Men gebruikt Schavuit ook onzijdig in 7 schavuit

steken, d. i. wegvluchten, wegloopen. Doch zie SCHUIT.
— scHAvniT(E)VANGER, ni. Onnoozel dom mensch,

simpelaar, iemand die zich gemakkelijk laat bedriegen en
voor den aap houden. Zie schavuit.
— SCHAVUITIG, adj. Schelmachtig, fieltachtig, schuitig.

Een schavuitige vent. Er schavuitig uitzien.

*SCHAWE, v., bij Kil., zie schauwe.

SCHEBBIG, adj. Hard en ruw, stijf en rul, r. dj-rc et

raide, dur et rude. De bork van de boomen is schebbig.

Schebbig ijs (rul ijs, fr. glace raboteuse). Lijnwaad is

schebbig, waneei het hard en ruw zijnde, moeilijk valt om
te naaien of te wasschen. Schebbig vel, schebbige handen
(niig ve], ruige handen, fr. peau rude, mains riides).

— Kil. Schebbig, Schabbig, scab/osits (ruidig, schurft-

achtig, schubbig).

— AH. Schebbigheid.

SCHEE, SCHEEDE. v. De scheidiinie die men in

't midden of op Jen kant \an 't hoofd met eenen kam maakt
in 't haar, hejt eane schee, bij Krimers.Scheel, haarscheel,
fr. raic. Eene rechte schee. Uwe schee is krom.
— Ook De twee tressen haar die eene vrouw boven

'tvoorhookl draagt om hare grijze harenofharekaalhoofdig-
heid te verbergen, fr. tour de chcveux. Zij draagt eene
schee, eene valsche schee.

SCHEE, v., n\\. schee'n (zie drie). Plat of vierkantte

dwarshout dienende om grootere stukken aan elkander te

verbinden, en dikwijls ook Regel genaamd. De schee'n van
een wecfgetousv zijn de dwarshouten die de twee tramep
aan elkaar verbinden en rechthouden : slaat men die schee'n

uit, geheel het getouw valt aan stukken. De schee'n van een
kordwageu zijn de dwarsriggels die de tramen verbinden,

en den school van den kordwagen uitmaken.De schee'n van

eene deur met twee of drie paneelen, zijn de dwarshouten
die, tusschen de paneelen, de belegriggels of kantstukken

van de deur aaneen verbinden. De schee'n van eene molen-
wiek zijn de meuigvuldige riggels die van den eenen kant in

het roeeinde, en van den anderen kant in het buitenzoom

zitten, en het hekken uitmaken waarover het zeil uitge-

spannen wordt, fr. echelon, latte. De schee'n van 'eene peer-

deroUe, van een windas, enz., zijn de dwarshouten die de

schaliercn verbinden. De schee'n van eene berrie. De schee'n

van een marktkraam, enz.

— Dit woord belioort tot den zelfdeu stam als schette. In

Hageland schclde. (Alg. VI. Idiot.,

—SCHEE, —SCHEED, —SCHEEDE isen.n

diversoj, z. Achter-, Deur-, Door-, Kop-, Land-, Meuleu-,

Middel-, Midden-, Onder-, Voor-. Zie ook Helft-,«n Tu-.-

schenscheid.

SCHEEBERD, SCHEIDBERD, o. Bij lanJb.

Eene breede schee die hetzoolhoofd verbindt aan den ploeg-

balk tusschen den ploegsteert en den kouter, fr. e'tanfon.

Het scheeberd is somtijds vervangen door twee stukken die

smaller zijn, en enkelijk Schee'n genoemd worden.

SCHEEBIER, SCHEIDBIER, o. Bier dat men
drinkt als men van elkander Scheldt en vaarwel zegt. Iemand
op liet sclieebier noodigen. Het scheebier drinken.

SCHEEDELING, m. Zie scheeling.

SCHEEDEN of SCHEE'N, scheedde, gesc/ieed, b.

w. 't Ze'fde als Scheiden, scheidde, i^esclteiden, dat in do

volkstaal nooit gebezigd wordt (zie leeden). «Ontfangliende

de ziole in haeren wtganck ende int scheen wt haer lichacm. >

(C. Vrancx.) « Als mijn ziele sal van haer lichaem scheen. •>

(id.) « Die zeer noode sterven, om dat sy niet en souden
vande weereld scheen ende daer af heur herte moeten
ti'ecken. (Id.)

Met eenen stercken bandt die niemandt en can scheen,

Ten sy den binder selfs de zelve breekt in tween.

(CI. Dedorck.)

'k Geloof dat gy de laetste kan

En fiesch gaet suyvren voor te scheen.

(Vaelande.)
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— I^an ii-mmid sc/ue'n, er afscliuiil van neinen. Zij

weenden alien, als hij van hen scheedde.

— Van den kei schee'n, dokken, geld geven, betaleii,

spreU. van ieniaiid die 't niet geern doet. Hij scheedt niel

gcern van den kei. Ge gaat moeten van den den kei schee'n.

— In den sckeene, in hetscheiden (zie INFINITIEI-"). Men
liet daar in <len scheene een bilteren traan.

o Moeder eude Magliet reene

Wdl my toch bystaen in dvn schecnc (in de dooil).

(C. Vranc.x.)

—,Dat laat ik God en den mulder schee'n, ik zie er nict

klaar in. Zie MULDER.
— Niet we/en waar het scheedt, niet klaar zien in cenc

zaak, ze niet bepaaldelijk kunneu uiteeu doen. Waar scheedt

ilat al? fr. qui me dira le Jin mot de tout cclaf

— Dat kan schee'n, er is middel van het eens te vvorden,

ilat is redelijk. Dat ik u dien dienst voor niet bewijze, kan

niet zijn; m;iar dat gij mij ten minste den helft van mijne

nioeite betaalt, dat kan nog schee'n. Als men na den strijd,

vrcde niaakt en geenen haat en draagl, dat kan nog schee'n

(dat vcrbetert de zaaU, men kan daar nog over). Oat kan

alzoo nog schee'n, fr. de cette fafon il y a moyen de nous

entendre,

— Vandaar Afscheeden, Bescheeden, Onderschceden,

Uitscheeden, enz. voor Afscheiden, Bescheiden, Onder-

scheideu, Uitscheiden, enz. Men benierke nogtans dat de

\crl. deelw. zijn Gescheed, Afgescheed, Bescheed, Onder-

scheed, Uitgescheed, enz. ; uitgenomeu voor het ww. Ver-

scheeden (verscheiden) wiens verl. deelw. Verscheeden,

Verschee'n is. — Men vindt ook gescheid bij schrijvers :

Van sijn sijde niet ^{-ghescheyd,

(B. Van Haeften.)

SCHEEDEZAK,m. Zie scheezak.

SCHEEDOORN, SCHEIDOORN, m. Doorn-

booMi die tot scheidpaal dient tusschen twee akkers. Men
vindt in Vlaanderen scheedoorns die meer dan honderd jaar

oud zijn.

SCHEEF, adj. Niet in zijne behoorlijke richting.

— Scheef zitten. Het zit daar scheef (de handelzaken

gaan niet; of er zijn personen die gevaarlijk ziek zijn). Het

zit niaar geheel scheef in dat land (er is oproer en mis-

noegdheid). Ik ga 't uitstellen tot morgen, van dat te vragen

aan de ^verheid ; want van dage zit het maar scheef (de

overheid is niet wel gezind, en zou weigeren wat ik vraag).

— Sclieef zij'n, dronken zijn. Ik heb hem daar tegenge-

komen, en hij was een keer leelijk scheef. De drinkebroers

beginnen scheef te raken ; er zainog ruize komen.

— Eencscheeveantwoordegeven of krijgen, zie scheeve.
- SCHEEKBEENDE, adj. Scheefbeeuig.

— SCHEEFBEKTE, adj. Scheefbekkig.

— SCHEEKHOEKTE (wvl. -HOUKTE), adj. Schcef lioekig.

— SCHEEFNEUSDE, adj. Scheefne iizig.

— SCHEE1-\0ETTE, adj. Scheefvoctig.

SCHEEHAGE, SCHEIDHAAG, v. Eene liaag die

twee landgrondcn van elkander Scheldt. Eene scheehage

planten,uitroden. Eene scheehage in plaatsvan eenen schee-

111 uur.

SCHEEL of SCHELE, v. Deksel.

— De Scheie van de oog is het ooglid, fr. paupiere.

Tegeu de scheleu van zijne oogen kijkcn (schertsende voor

Slapen;. Hij gaat tegen de schelen van yijne oogcn gaan

kijkeii.

— De schelen van eene ta;irt zijn de twee duune uitge-

rolde korsten van deeg, de eene Onderschelc en de ander

Bovenschele genaamd, waartusschen hel taartmoes inge-

sloten is, fr. abaisse.

— De Scheie van eene mclkkuip, van^ eene meelstande,

is eene groote platte schijf dienende tot deksel. De Scheie

afnemen. Eene kleene Scheie heet men schijve. De schijve

van eenen pot.

Een malloetken paert bij eenen sot

:

Gheen zoo slunmen scheelken ten vmdt synen pot.

(A. Biins.)

— De Scheie en de schijve vcrschillen van de hulle die

gemeenlijk buikte is en van gebakken aarde of van metaal.

— Weil, meldt dit woord, maar hij noemt het o. In

VUianderen, waar het veel gebruikt wordt, zegt men altijd

De Scheie, \

.

—SCHEEL, —SCHELE, z. Bovcn-, Ondcr-.

SCHEEL, o., zachtl. ee, en in cenige streken scherpl.

Kennewe, fr. tribart. Zie SCHIEDEL. Ge moet de zwijns

een scheel aandoen, dat ze door de hage niet en kniipcu.

SCHEELDE, adj. Hetzelfde als Scheel, d. i. in de

Wdb. Scheef, niet in den haak, verwrongen, ix. gaucki.

Eene leeder is scheelde, waneer de schalieren niet even

recht zijn, zoodat zij niet wel vast kan staan. — Zie

SCHELUW.

*SCHEELE-WIP, bij Kil., zie schelewiep.

SCHEELHAAR, o. Pinkhaar, wimper, ix.cil.

SCHEELING, bij Kil. SCHEEDELING, m. Een

Strang weetgaren. Als het garen van de klossen op den has-

pel gewonden is, zija er op den haspel zoo veel scheelingen

als er klossen waren. Een scheeling bevat dezeltde hoeveel-

heid garen als eene klos. Elke scheehng wordt met een

dromdraadje ombonden. Twaalf scheelingen, meer of min,

maken eenen wrong. Als het garen gekookt, gewasschen,

gedroogd en getouwd is, wordt het dan in zijne scheelingen

wederom gescheiden om op de garenwinde geschoven te

worden van waar het afgewonden wordt op de weef-

spoelen.

— Het wordt ook gezeid van een Streng twijn, zijde,

sayette, fr. e'cheveau. Een scheeling zijdegaren. Drie sclice-

lingen sayette.

SCHEEMAAL, SCHEIDMAAL, o. Laatste maal-

tijd bij dewelke men afscheid neemt van malkander, fr.

repas d'adieu. Het scheemaal nemen. <i Hcere Jesu, in

dat scei/mael oh leste avondtmael. » (P. Bacherius.)

SCHEEMUUR (wvl. -meur, zie t), m. Scheidnnmr,

fr. niiir tnitoycji^ mur d^ separation.

SCHEEN, v. Zie schene, alsook de composita

SL'HENESTEKEN, SCHENETUK, enz.

SCHEENHOUTE, SCHEENOUTE, klemt. op

sclu'cn. Koepwoord dat men, in het tolspel, het bollespel.

enz. gebrnikt om de anderen te vermanen op hunne hoede

te zijn oni van de bol niet getrotlen te worden op de bee-

nen, (x.gare la boule, la toiipie.'
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— Dit woorJ, dat ik hier ncirschrijf gelijk hct gesproken

wordt, is misschien ontst.ian uit scheeti, hoed it !

— Doch vgl. Gheweltoul (gewcld uit, sans coTitrainte] in

Gaillard's Glossariiait.

SCHEEP, o., zachtl. ft-. Iletzellde als Schip, Ir. vais-

sean. Een groot sclieep. Eeji sclieep met steen1;olen geladeii.

In liet scheep.Uit het sclieep.

— Kramers zegt dat Scheep niet meer gebruikt wordt in

den nomiuatief en accus. enkelvoud : dat kan waar zijn

voor Holland, maarnietvoor Vlaanderen.

— Te schepc komim, te pas komen, nuttig zijn. Hetgten

gij daar zegt, komt hier niet te schepe. Die boordel in de

keuken is te hoog : hij komt niet te schepe (hij kan niet

beniittigd worden). Dat stuk hout komt niet te schepe voor

(lit timmerw^erk {kan er niet toe geliruikt worden).

—SCHEEP, z. Appel-.

SCHEER, SCHEIR, o. Zie SCHEIEK.

SCHEER, m., zonder mv. De daad van eens te scheren.

— Schimpscheiit, spotwoord, fr. brocard. lemand eeneu

steek en eenen scheer geven. Ik kreeg niets voor antwoord

dan een' steek en een scheer. Hij zegt weinig, en zegt hij

iets, 't is een scheer.

— Op scheer spreken, spotlen, schimpen. Hij spreekt

nooit ol 't is op scheer.

— Kil. Scheme, spot, luJibriiim.

En bat hem, dat sine lleten leven :

Hi ware genoech te sceerJie gedreven,

(Der ystorien bloeme.)

SCHEERANK. SCHEE-RANKE. v., met scherpl.

ee. liij hommelkvveekers. Scheut of loot die uit de aange-

boiulene hommelranken spriiit, en, is zij niet hooger dan

lion voet van den grond, afgeschoren (d. i. afgesneden)

wordt; maar is zij hooger dan tien voet, dan laat men ze

blijven, zoodanig dat, als de ploktijd nadert, men langs

ieder pertse bij honderden van die scheeranken ziet neer-

hangeu als dunne snoeren, sommige wel een meter lang.

Van daar 00k het gezegde het is al snoer, of het is al

schceriinke, waneer er niet veel bellen te plukken zijn aan

de ranken zelve. De scheeranken hebben 00k bladeren en

bellen.

— In het Alg. ll. Idiot, staat Marsrank voor « Afval

van iet.s, icts wat niet deugt, fr. de'chet. »

SCHEERBALK(E, m. Dwarsbalk waarop do make-

laar rust in een scheergebinte; fr. etitrait.

— Niet te verwarren met den Hanebalk, die ook een

dwarsbalk is in het dak, maar rust op de gordingen, zonder

deel te maken van een scheergebint.

SCHEERDE, v. Zie scherue.

SCHEERDEN, o. w. Zie ,si iiERDEN.

—SCHEERDER, z. Droog-.

SCHEERE, bij Kil., zie ploegschar.

SCHEERGEBINT(E, o.Vergaring van stukken hout

op wijze van ecne A, die in een dak van afstand tot

afsland geplaatst is om de gordingen, de kepers en den

veurstbalk te dragen; ir.y"«v«f. Een zwaar scheergebit

bestaat uit twee scheerstijien, eenen scheerbalk, eenen

makelaar, twee karbeelen en twee banden.

SCHEERLING, m. en o. Rijsjc of lakje dat, onder

\ scheren van eene haag, is algeknipt. De doornen van

eenen scheerling. De scheerlingen rafelen. Drooge scheer-

lingen branden.

— Samengesteld uit scheren met den nitgang hng : zie

LING.

, SCHEERLING(E, v. collectief. Deafgeknipte takjes

van eene geschoren haag; fr. tonture. De scheerlinge van

een, Joornhaag. Descheerlingevergaderen. Met scheerlinge

den oven heeten.

— Bij Kil. De afgeschoren wolle van schapen.

— Dit w. is samengesteld uit het ongebniikte scherelen

frequent. \an scheren, met den uilgang ing : zie INC.

SCHEERLING, o. Scheerrik, scheermolen.

SCHEERMOLEN.SCHEERMEULEN, m. en

V. Eene groole winde waarop men het garen van de bobij-

nen afwindt om de scheerte- of keten te scheren die dan op

het weefgetouw moet geboomd worden , fr. ourdissoir. De
scheermolen heeft eenigszins het maaksel van eene garen-

winde, maar zij is buiten vergelijkenis meerder en zwaar-

der ; zij beslaat uit eenen rechtstaandeu boom die van boven

en van onder met een diiim in eene pan draait; rond dieu

boom zijn verscheidene paralleele stukken aaneen verbon-

den door schee'n die'sterrewijs door den boom zittten.

— Ook .Scheerrik en Scheerling genaamd.

SCHEERPIJP (wvl. -puPEj, V. Bobijnpijp, toortel.

Zie roOKTEl.Pijp.

SCHEERRIK, SCHEERREK, m of o. Hetzellde

als Scheermolen. Dit woord is meest m. in 'tgebruik; doch

het o. schijnt beter. « Zo zal men alle maniere van Brug-

sche lakenen scheereu ant scheerreck xliv ellen lane. » (Cue-

ren van de weveis van Brugge.)

— Fig. Een halve zot, een die meer of min zijn verstand

mist. Een scheemk van eenen vent. Vgl. Haspe (zoo zot

als een haspe).

—SCHEERRIK, z. Twijn-.

SCHEERS (uitspr. schies, met zwaie ee, zie RS), o. mv.

scheerzen. In Noord- Vlaanderen is dit woord veel gebruikt

in den zin van Minnaar, minnares, ir. amant, aniante. Een

scheeis hebbeu. Zijn scheers. Haar scheers.

— Dit woord is 't 1. cants, et fr. cher, met voorgevoegde

.? . zie s. Weil, heeft kaar,

SCHEERS (uitspr. schees, zware ee, zie RSj, o., niv.

sc/teerzen. Scheermes, fr. rasoir. Met het scheers den baard

afdoen. Het snijdt gelijk een scheers. Zoo mager zijn als een

scheers. Een scheers zetten (zie zetten.) « Daer wonden

syn, daer sceeret dat haer of met eene scersse. » (Jehan

Yperman.) « Ic nam een sceers ende ic ontdecte hem dat

hersenbeckin. » (Id.) Lysias dede haer hooft met een

scheers vladen ende met braemhaghen omringhelt aen vier

staken wtrecken. » (M. Lambrecht.) « Snyt de huyt rontom

los met een schaers ofte mes. » (Jac. De Smedt.)

Noeijt schaers zoo en sneedt.

(A. Biins.)

Den steert schorpionich doorsneet heur (de rave)

Als een scheers,

(Ed. De Dene.)

— Kil. Scheers en Schaers.
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— Eene dunne, plalte, spitstoeloopende spie van ijzerol

koper, die men in eenen drilbout steekt om het uilwijken

te belelteii, fr. clave'tr. Met een scheers vestigt men eeh

vensterkniis, De spie van eenen wagenas is geen scheers,

maar eene lenze. Eene ijzeren spie die gespleten of dubbel

tncges'egpn i«. heet eene splits bj Weil., it. ^-upille.

SCHEERSCHOOL, v. Barbiersdiool.

— Vgl. Kwaarlschool.

SCHEERSLAP mitspr. sch,'es-laf>, zie RS), m. Bij

koperslatjers, on/.. Een lap nf slukvan koperblad dat men,

toegeplooid, in de reet of scheur van eenen kctel enz. steekl,

gelijl: een .scheers in 't gat van eenen drilbont, en dm opent

en overslaat om die scheur te stoppen ol toe te lappen.

SCHEERSTIJL, m. Zwaar stuk hoiit dat schuins rust

op de nuiurplaat, en van boven tegen den nokbalk vastge-

wrncht is aan den makelaar, fr. jambe de force. De
^i heerstijlen zijn de twee bezondersle slukken van een

.^cheergebinte.

SCHEERTE, v. Bij wevcrs. Soheiing,_ r. chain,-.

SCHEERWERK.SCHERREWERK.SCHEL-
LE\A?ERK. o. Peil. taak, fi. tdclie. Zijn scheerwcrk af-

licblien. Hi hcb niijn scheerwerk.

SCHEERZEN (uitspr. schezcii, zwaro r, zie RS),

Sihccisifr, hih i^cscheersd, o. w. Vrijcn, verkeercn, h.fairc

— Veclgebrnikt in Xoord-VIaanderen. Zie SCHEER.S.

SCHEERZOLDER. m. De hoogste zokler die in

t scheergeliintc van het dak gcniaakt is; ook Opperzoklcr

.; naamd. De scheerzokler lag vol bucht tn steurie.

SCHEET, SCHETE, v., (niet m.), r. pet: ook

Drek van vliegen, viooien, enz., f. chiiire.

— '^chete liggen. Wordt gezeid in het hinkspcl waneer

de ka of hinkelbom, die men voortschopt, liggen blijft op

eene schreef of linie van de hinkt^aan. De k.-i ligt scheei. Die
scheet ligt verUest. — Scheie smi/leti, de ka op eene schreef

wtrpen 't geen mis is. — Scheie terden, met dea voet op
eene schreef treden.

— In het bikkelspel zegt men ook de koot ligt schijt,

cini het tegenovergestelde aan te duiden van « de kuiskote,

1. tali(s promts, uon supiiuis, als met den rug omhoog,
zijnde 't gewenschte en uitverkorene geval \\>or den jongen

die de kote draeijende heeft uilgeworiien, dewijie hij dcs

anderen kole nu voortbosscn ma^, en 't wel doende winnen,

dog niis-weqjende, niet verliezen kan. !> (L. Ten Kate op
Kiez.)

— Schiiim van sclteten, valsche praal, ijdele pronk, veel

in lien schijn en niet in der daad. Er is veel pracht in dat

huis, niaar 't is al schuim van schcten.

— Eene scheet op een stokje, eene sclieet in ecnen paan-
der, in een netzak, eene mishikte zaak, etwat van niet.

Welk isde uitsJag van zijne pooging geweest? eene scheet

ill eenen paander.

— SCHEET. -SCHETE, /.. Vliege-, Vlooi-.

SCHEETKLEUR. SCHETEKOLEUR, o. Ikn-
/.clfde als Schijtgcul. >lat Kramers vertaalt couleur de stil-

de-grain, en Kil. buxeus color, color d'dutior liiteo.

— SCHEEIKI.EURDE, adj. Bleekgecl. Een schetekleiirde

kited.

SCHEEVE, v. — Zie scheef.

—Erne schee^'c ge7ien oi kri/gen, eene averechtsche ant-

woorde geven of krijgen, die kwade hum of misnoegdheid

te kennen geeft. Ik lurf het hem niet vragen, hij zou mij

een scheeve geven.

— Eene scheeve loopen. eene blaiiwe schene loopen. or

k.a,al van thuis komen. Hij gingdaarde dochterlenhuwelijk'

vragen. maar hij heeft eene scheeve geloopen (zijne aanvra^i^

is afgeslegen).

— Eene srheere afioopen, af^aan, eene dwaasheid uit-

kramen, iels doen waar men schande van haalt. Hij wildc

daar ook zijn woord op zeggeii, maar hij heeft eene scheeve

afgcloopen

.

SCHEEWASCHTE, v. Scheidwaschte. Waneer een

kind ga:it afscheid nemen van 't ouderlijk huis, 't zij dat

hnt troiiwe of anderszins, is het een gebruik in sommigc
plaalscn dal .al het lijnwa.nd, enz. eenige dagen te voron

gewasschen wordt. en dat men hem dan het deel afscheidl

hetgeen hem toekomt : deze waschte heet de scheewaschtc.

De scheewaschte doen. Tranen storten gedurende de schee-

waschtc.

SCHEEWEI, o. Scheidwci, wei van gestremde mell;,

fr. petit-l'iit. .Scheewei maken. Schcewei drinken. .Men

niaakt schcewei met de mclk te d>vn schiften. De zieke

iiioet -•ichcewci drinUpn.

SCHEEZAK, SCHEEDEZAK, m. Een smal /.akje

in een kleed waarin men een mes dr.iagt gclijk een zwecrd

in eene schec. Een broek met eenen scheezak op zijde. Hij

Irok zijn nies nit den scheezak om te vechten.

SCHEF, ". ZiescHiK.

SCHEIDBERD, SCHEIDBIER, enz., zie sciiee-

i

llEKll. .S( HEEBIER, enz.

SCHEIDEN.zie SCHF.EUEX. fComp. Tusschen-.)

SCHEIER, m. Dit w. leest men in K/. Setting-boec,

met de beteekenis, meen ik wel, van Scheieraar, aardwcr-

ker, fr. bronetticr, terrassier. Besseminiieckers, desschers,

Ae\\eTs,scheyers, lijntreckers. » Zie het geheele citaat bij "l w.

GEST^VATHEIU.

SCHEIER, o.. zonder mv. Eene lange smalle gang van

a;ineengeschoven planken op den grond, langs waar de ; ard-

kruiers met hun karleweitjes rijden om aarde te vervocren.

Een scheier van vijftig of zestig meters planken. Het
scheier leggen (de planken met het een uiteinde aan 't an-

iler langs den grond strijken om den gang te maken). Het
scheier vcHeggen (de planken opnemen oni het scheier in

eene andere plaats te leggen). Op het scheier rijden. Van
het scheier afrijden.

— In de uitspraak van scheier hoort men gemeenlijk

maar eei.e greep scheir, scheer (even als men jUren zegt

voor Jleieren, en brillcn voor breieten, zie El); doch in

scheieren, scheierplank, sclieierwerk, zegt men sclui-er in

twee grejien.

SCHEIEREN, scheierde, gesc/unerd, b. w. Uileen-

schcidcn, fr. separer, eparpilter, epandre. Na den slag wis
geheel het leger gescheierd. Als de z\valuwen vertrekkeu,

zijn /.ij v^j;aderd; m.-uir ;ds zij wederkomen, zijn zij ge-

scheierd. Men scheiert het mest op den akker, en het hooi

in de weide. Geroot v!as word gescheierd om te droogcn.

Gescheierd land (land dat, niet in eenen Llok, maar vcrdeeld

hier en daar ligt). Dat ware eene schooue hofstede, iodiea

haar land niet zoo gescheierd lage, fr. cparpiUe.



SCH 852 - SCH

— Scheierwerk verrichten, aarde met Icniiwagentjes ver-

vocren, zoo 't geschiedt bij 't delven eener vaart. bij 't leg-

men van eenen ijzeren weg, bij het opwerpen van eenen

wal, enz. Zij waren met dertigen om te scheieren. Men zal

daar veel moeten scheier<.-n.

— Het is klaar dat scheieren, in de eerste bet., een fre-

quent, is van srheirn, schn'den ; ms^r is het dat nok in de

tweede bet.? Ik meen ja :
1° omdat het m. substantief

Scheier, fr. terrassler (zie .SCHEIER), recht ".'eeft te deiiken

dat het enkel scheien 00k is gebmikt geweest vonr scheier-

'.ierk verrichten ; 2° omdat Kil. Scheyssen heeft in den zin

van excidere saxa. efodere Inpides. en dat wij scheisteren

gebmiken voor srheidcn, fr. disperser, e'parpiller. In Brab.

zegt men scheizen voor « in de steenputten werken, steen

uithalen » zegt Alg. VI. Idiot, dat ook dit woord met

scheidcn verbonden gist. Vgl. nog 't gr. oxtCti) en 't 1.

scindo.

— Zie Scltui/rrn, in D' Dejager's Wdb. Freq. II, 510.

—SCHEIEREN, z. Open-.

SCHEIERPLANKE. v. leder van de planUen die

het scheier uitmaken, kniiplank. Die scheierplanke is te

snial. De scheicr]ilanken opnemen om het scheier te verleg-

gcn. De scheierplanken heeten in 't h. planches de rotilage.

SCHEIERWAGEN, m., mv. -wagens, vklw. -wa-

gentje. Kleene kniiwagen dien men bij scheierwerk

gebmikt. De aarde uit eenen vaard met scheierwagens voe-

ren. Met scheierwagentjes lijdt men op het scheier. De

schcierwagen heet ook Karlewei, bij Kil. Schoroh-wagcn,

in I.imb. Schurgwagen.

SCHEIERWERK, o. .\ardewerk, fr. onvrage dc

hroiiettirr, terrassrmiiit. In het leggen v.an reilwegen, in

lict delven van vaarden. enz. is er veel scheierwerk. Een

uroot scheierwerk ondernemen. Het scheierwerk geschiedt

met eene menigte van werklieden.

SCHEIKEREN, schcitcrde,gescheikerd, b.w.Wordt

gezeid van graan, boonen, appels, enz. die men op eene

vl.akte openspreidt en enkel end een legt, fr. espacer. Het

zaad wordt gescheikerd op den zolder of op een zeil om te

droogon. Leg die noten in de zon en scheiker ze.

— Dit w. is een frequent, van Scheiden, even als Stolke-

ren bif Kil., Openspankelen en Varkelen freq. zijn van

Stollen, Spannen en Varen.

SCHEINZE, SCHENZE, v., vkhv. scheinzetje, fr.

rnintrlle. Zie SCUILD.

— Begel, fr. tribart. Zie SCHIEDEL.

SCHEIR, o. Zie SCHEIER.

SCHEISTER, m. De daad van cens te scheisteren of

Ipvlainmen. Kene handvol stroo, dat brandt, geeft ma.ar

eenen scheistcr of twee. Dat is opgebrand in eenen scheister

en eenen laai. De scheister van den weerlicht.

De daad van eens te schetteren. Ik hoorde eenen

scheister als van eene trompet.

—SCHEISTER, z. Hei-ter-.

SCHEISTERAAR,m.SCHEISTERAARSTER,
v. lemand die schetterende spreekt, die veel relt t-n kalt.

SCHEISTEREN, scheisterde, gescheistcrd, b. w.

Uileenwerpen, fr. disperser. De stormwind heeft de markt-

kramen omgerukt en alles gescheisterd. Het vlas lag op de

weide al dooreen gescheisterd.

— Dit woord behoort bij Scheieren.

— SCHEISTERING, v. De daad van uiteen le werpen.

— Ook coUectiet. Uiteengeworpene dingen. Ge moet al

die scheisteringe thoope rapen.

SCHEISTEREN. scheisterde, heb of ben gescheis-

terd, o. w. Schitteren. Woidt gezeid van stroo, schaverlin-

gen en andere licht ontvlambare dingen die hevig laaien en

spoedig opbranden. De schaverlirigen scheisterden in den

heerd. Het brandend stroo scheistert wel, maar 't geeft

weinig warmte. De weerlicht scheistert in de wolken.

— Schetteren, sprek. van een geluid dat scherp en klel-

terend is. De trompetten scheisteren. Dat klokje scheistert

ver. De scheisterende stem van eene rellende vrouw.

Scheisteren van l.achcn.

— Men bemerke dat kletteren, schetteren, en 't fr. e'cla-

ter, insgelijks gezeid worden zoowel van 't gezicht als van

'tgehoor.

— SCHEISTERING, v. De daad van laaien, van spoedig

opvlammen. De scheistering van brandend stroo. De schei-

steringe van den weerlicht.

— Ook collectiet, Schaverlingen en andere brandstof die

spoedig opvlamt. Scheistering op den heerd leggen. Eene

scheistering aanleggen (een laaiken maken om zich te war-

men, fr. donner une cha7ide).

— De daad van schetteren. De scheisteringe van de

tro.mpetten.

— SCHEISTERHOUT, o. I>roog schahnhout, rijshout, ejiz.

dat gemakkelijk vmir vat en haastig opbrandt. Dat is al

niaar wat scheistorhout. De kraainesten (soon van mut-

saards) zijn scheisterhout.

— .Men ztgt ook Schctterhout.

SCHEL, SCHELLE. v. Schil, de atgeschr.iode pel

van aardappels, appels, enz. De aardappelschellen aan dc

zwijnen geven. « Radijs ghegheten is goet om te doen coren

ende over-gheven, 'twelck bysonder doen die schellen van

Radijs met honich en eeck ghestamt. » (Heyman Jacobsz.)

— Dun afgesneden stuk vleesch, kaas, enz., fr. tranche.

Eene schelle beugevleesch. Eene schelle hespe. Een schel-

leken kaas. Vleesch in schellen snijden. Vgl. hunke.

— Schroode aarde die met den ploeg afgesneden en oni-

gekeerd wordt, fr. tranche. Eenen akker in groote, dikke of

dunne sihellen omploegen. De drooge schellen met de

eegde breken,

SCHELDEMEERSCH (uitsp. -wov4, zie Rs), m.

ZieMEERSCH.

SCHELDEN. schold (wvl. ook scheldege, zie imper-

fect), gcscholdcn (fvl. cscholden, zie GE), b. w. Luid op

zeggen, hard en klaar uitspreken, fr. //-o/ijVcr, doch slechts

van onluchtige woorden, vloek- of lastettaal, bedreigingen

en verwijtsels. Vlucht de personen die slechten klap, die

onzedige woorden scheiden. Hij heeft vuilen klap geschol-

den, 1. crepare wimmWo z'c>-i«.Godslasteringenof blasphe-

mien scheiden. Al wat versmadend en leelijk is heeft hij

daar tegen mij'gescholden. Verwenschingen scheiden, fr.

profe'rer des maledictions. lemand ketter scheiden (hem

den scheldnaam van ketter geven). Hij heeft niij dief

gescholden.

SCHELDER, m. Aardappel groot genoeg om ge-

scheld (geschild) te worden. Twintig schelders aan eenen

staal, zonder de kleene. — Zie -ER.
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SCHELDJE, V. IletzelfdealSchalic, fr. ar^oisc. Zic

-ALIE. Zie SCHAALDJE.
— Afl. Scheldjcn, adj. Van schalie. Een sclicldjen dale.

SCHELE, V. Zie scheel en de comp. aid.

SCHELEWIEP, ni. Smaadnaam dien men geeft aan

icmaml die loensche oogen hceft. Die leelij!<e schelewiep

lieefi mij bedrogen.

— Kil. Scheele-wip, slrabo. Wip, Wijp, nincn, lu.\

nu'cans ; ni'ctiis oculi.

SCHELF, ni. Heet ooI< bij ons Peer. Zie aid. en vgl.

Mirr.

— SCHELF, z. Haver-, Tarwe-.

SCHELFER, m. Schilfer, dun bladje dat ergens van

afsclioidt. De sclielfers van schalien. De schelfers op 'thoofd

dt-r kinderen. « De schelfferen van pareybollen in water

ghcsoden, verdrijvet tgrijs hayr, als men thooft daarmede

w.-ischt. » (L. Fiichs.)

SCHELFERAAR, m. SCHELFERAARSTER,
\'. lemand die in 't spreUen of in 't laclieii i^root geS):lial

nia.akt. '

SCHELFEREN, o. w. Zie schulferen.

SCHELFEREN, schclfirde, heb gcschclfcrd, o. w.

lirnot geschal niaken, sclielteren, schateren. De donderslag

scliclferde in de lucht. .Schelferen in 't spreken. .Schelferen

in 't laclien. Die babbelaarster schelfert d.at cr nieniand spre-

ken kan.

—SCHELFEREN, z. Over-.

SCHELFERINGE, v. De daad van schelferen, ge-

sclial maiden.

— Eenc vroinv die \eel schelfert, schellebelle.

— Zie -INI'..

S C HELFERSCHEUTE , SCHELF-
SCHEUTE, V. Helzclfde als Schampscheute.

SCHELLE, V. Zic srma.. Dat \v. verschilt van pei.le,

zie aid.

— Pabbclaar, babbelaarster, zie onder schellen, 2".

SCHELLEGAREN, o. Bindgaren, pakgaren, dikke

draad of zcer dun koordetje, fr. five/If, fit d'cmbaUasfe.

Ecne?i pak omwinden met schellegaren. Tabakbladeren

met eene groote naalde reesemen op schellegaren.

SCHELLEN, sckelde, gescheld, b. w. Schillen, de

^rhcl afschrnnden. Aardappels schellen (er de peel met een

nics van afsnijden). Eene rape, eenen appcl, eene peer

M hellen. — Zie de nota bij afpellen .

SCHELLEN, o. w. Rellen, babbelen. Zij kan eeuwig

M-liellen.

— Vandaar VorschcllcEi. Ook het subst. Schelle is gc-

bruikt voor lemand die veel relt en bablielt. Eene schelle

van een vrouwmensch.

SCHELLEWERK, o. 't Zelfde als Scherrewerk,

^cheerwerk, peil, laak, fr. tdchi: Zijn schellevverk hebben.

I. avoir ..ichev,' sn t.Uh,-.

SCHELLINGMANDE, en SCHELLINGS-
MANDE, v. Iiene booge niande uit \\\wc wissen ge-

vlochten, met twee ooren of handvatscis aan de kanten, en
' met con uitgebogen bodem die rust op een ktuis van rens.

Er zijn veertig kilos aardappels in dcze schellingmande. De

schellingmande staat niet vast en is gemakkelijk om rond te

draaien en te verporren.

— Dus genaamd misschien omdnt men die mande kocht

voor eenen schelling.

SCHELM, m. — 'K en bctroitwe geen sckflms^ Id;

»ic//i stiiih- op df bali<\ zie stuit.

SCHELP, V. Zie schulp.

*SCHELP, bij Kil.. zic z.vgge.

SCHELFEREN, o. w. Schilfercn.

— scHEi.piiRiNG, V. Het schilfercn.

— .sCHELPEKLfNG, m. en o. Schilferling, schilfer. Zijnc

schouderen lagen bestronid met schelperlingen uit het haar.

— ziie -LING.

SCHELUW, SCHILW, SCHEELDE,
SCHILDE. adj. Scheef, over hoek gekruld, fr. gaiichi,

coiitournc. Eenc schcluwe plank. Dat berd is scheluw van

in den zonnegloed te liggen. Dat peikament, die lederen

?p5sem is scheluw getrokkcn van de warmte.

— Scheefziende. loensch, fr. louche.

— Weil, heeft Scheel in den vollen zin van ons .Scheluw.

Kil. heeft Schelwe, Scheel. Vgl. Geel, fr. jamic, dat bij

ons ook Geluw, Gilwe en Gilf luidt. In 't eng. (Lancashire)

is 't skfl/iit, (Cheshire) skeltered. Zie vaalw.
— .SCHELUWAARD, m. Zie SCHILLEWAARD.
— SCHEI.UWEN, 0. w. Scheluw worden. Laat de ladder

in de zon niet liggen, zij zou scheluwen.

— scHELUWHEiD, v. De hoedanigheid van scheluw te

zijn.

SCHELVEN, iclu'lfdc, gesehe/fd, b. w. De graan-

schoovcn in eenen schelf 0])eenstapclcn. Het Icoorn moet
droog zijn om geschelfd te worden. Hij heefl zijne tarwe

gcschelfd. Die werkman kan goed schelven.

— In 't algemeen wordt bij ons de Schelf maar gezeid

van Schoo\en. Sprekende van hooi, zegl men Hopper of

Opper; van vlasch, Loeie of Mijte; van hout, Mijte of

Vimme.
— SCHELVER, m. lemand die de graanschooven schelft.

— SiHEi.viNG, V. Het schelven.

'SCHELWE, bij Kil., zie scheluw.

SCHEME (wvl. ook sceme, zie sch), v. Hetzelfdeals

hit holl. .Schim, d. i. schaduw, fr. ombre. In de scheme van

de boomen zittcn. Hij is vervaard van^zijne scheme, fr. il a

pntr dc sofi or>il>rt\

SCHEMELEN. schcmelde, hcb geschemeU, o. w.

't Zcllde als Schemeren. 't Schemelt voor mijne oogen. Mijne

oogen schemelen. fr. mes yeiix sorit eblouis. « Kostelijcke

ghestecnten die schemelen in d'ooghen. » (P. Devynck.)

't Blinkt en 't bralt, het blinkt, ja 't hemelt,

't .Schynt soo suyver ende kliier

Dat 'er het gesicht op schemelt

Schier al oft 't de sonne waer.

(P. Croon.)

SCHEMELING. v. 't Lelfde als Schemering. De
schemelingc van de oogen.

— trts zieii met eene schemelinge, lets zien zondcr het

te kunnen ordrrschciden of verkennen, hetzij omdat hel te

vcrre is, ol omdat het te spoedig verdvvijnt. Ik heb daar

met ceiie schemelinge iemand zien vooibijgaan, maar ik
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weet niet wie 'tis. Ziet yij tleu haan van den loren? Ik zie

daar wel lets met eene schemelinge, maar ik weet nict of

het cen haan is.

SCHEMELOOGEN, o. w. 't ZelWe nls Schemer-

oogen.

SCHEMEROOGEN, ichemeroogde, heb gfu-hcmer-

oogd, o. w. Ecn bcneveld en beschaduwd gezicht hebben

ten ^evolg;e van eenen al te sterken glans, fr. eire ehloul.

Sclienieroogen van in de zon te kijken. De glets van den

weerlicht doet schemeroogen.

— Men zegt oolv Schemeroogen van de flauwte, van den

honger, van dronkenschap, enz.

— Fig. « Maer de verblindheydt der siele is soo groot

dat sy noch schemer-ooght, ende dat sy die kliiy5er-\ alle

niet en siet. •
(J. de Harduyn.)

SCHEMINKEL, m. Zie SCHOMINKEL.

SCHEMINKELEN, enz. Zie schominkei.en, enz.

SCHEMPIG,cnSCHIMPIG,adj.Boeitig,khichtig,
fr. tiv6h\ Ecn schempig man. Eene schempige rede. Eene
schempige daad, gebeurtenis, enz. Schempig sprelcen.

Schempig iets verrichten.

— Aanstootelijk, afzienhjk, afkeer vcrwekkende, van

icmand die scheefbeende is of een ander hchamelijk gebrelc

heeft, ofwel die leelijk of slordig gekleed is, fr. rebutant,

vilain. Een schempige vent. Schempig gekleed zijn.

— Ook gez. van dingen. Een schempige hoed (die cp
't hoofd misstaat, waarmcde men leelijk is). Een schimpig

kleed (slecht, versleten, slordig, onziende). Een schimpige

zoldertrap (slecht en gcvaarlijk om te beklimmen) Wat
schimpig (leelijk, belachelijk) ding is dat.

— Kii. Schimpigh, salsus, dicax.. En .Schanijiigh, luhri-

CKS ; — co7itnmeh'osiis, impudfns.

SCHEND-DE-VENTE, m. Zie schentevente.

SCHENDELIJK, adj. Dat lichl kan geschonden

worden, breekbaar. Ge meet dat aardewerk voorzichtig

behandelen : 't is schendelijk.

SCHENDIG, adj. Leelijk, afzichteljk, f.-. vilain. Een
schendig aanzicht. Een schendige vent. Hij is te schendig

om te helpen doudercn.

— Schandig, onbetaamd, eerloos. Eene schendige daad.

't Is schendig zoo iets te zeggen.

— Geschonden, gebroken. Eene schendige week, cent

weke waar feestdagen in komen.

SCHENE,SCHEEN, v. Platte riggel oflatte.gemeen-

lijk van metaal, anders ook &/n«^rgeheeten, fr. lame. Men
nagelt schenen langs eenen balk, stijper, enz. om ze te ver-

sterken. Men versterkt den houten asse van eenen wagcn,

met er eene ijzeren schene in te laten. Eene dikke schenc.

Eene korte schenc.

— De schenen van een wagenwiel zijn de vier of vijf

platte ijzeren bogcn die tc saraen den band of hot bcslag uit-

maken dat rond op dc v,-lc7en genageld ligt. In plaats van

schenen, legt men dikvvijls eenen hoepel rond het wiel.

— De schenen van den ijzeren weg, zijirde ijzeren reilen

waarop de wielen loopen, fr. rails. Het convooi is van de
schenen geloopen, Ir. h convoi a deraiUe. Die scheue is

krom. De oude schenen door nieiiwe vervangen.

— De schenen van een weefriec (fr. ros), zijn houten rig-

gels waartusschen de smalle plaatjes van riet of staal vast-

gebonden en gepekt worden. Een weefriet heeft vier m lip-

nen, twee aan den eenen kant, en twee aan den ande'.- 1,

zoo dat het gelijkt aan eene ladder waar de plaatjes !.

sporten van zijn, en de schenen, de schalieren.

— De schenen van eenen ijsstoel, van eene schavci.lijn,

enz. zijn de ijzeren lemmers waarop de ijsstoel en '

schaverdijnen glijden.

Dat hi/ achterwaarts ging., hi/ zoit nog zi/n sr/'

kivetsen, zegt men van iemand die in alles tegen-

heeft, die voor 't ongeluk, of 't ware geboren is.

— .'^chene steken, aanstappen, voortschrijden, n^ -

gaan. Gij zult moeten schene steken om hem te km
volgen. Hij stak schene om voor den avond aan te k"
— Wegloopen, fr. de'taler. Als hij mij komen /--.v.i.

moest hem zien schene steken. Vgl. Boutsteken.

SCHENELAP. SCHEENLAP, m. Een blad v.m

karton of van hout dai men zich voorde beenen bindtom
bij het vuur te zitten. Scheenlappcn aan hebben om de

beenen te bexrijden van den gloed \'an den heerd.

SCHENETUK, SCHEENTUK, m. Ecn stoot of
;

slag op het scheenbeen.

— Eenen schenetuk kri/gen is hetzelfde als bij Weil.

zi/'ne schenen stooten, fig. Eenen tegenslag hebben, zijne

onderneming mislukt zien.

Die veel steyghert naer geluck

Krygt altyd een schene-tuck.

(A. Debuck.)
— Zie TUK.

SCHENKEN, SCHENKER, enz. ZiescHiNKi \,

SCHINKEK.

SCHENTEVENTE, SCHEND-DE-VENTE,
m. Schenteventer, die schentcvcnt.

SCHENTEVENTEN, sciientevenlte, heb geschcn-

(event, o. w.. klemt. op schen. Wordt gezeid van winkeliers

die er de klad in breugen, die hunne waren aan leegeren

l>rijs vcrkoopen dan de anderen, bez. als er onder hen een

verdrag bestaat, fr. vendre a nonprix. Hij schentevent. Die

schenteventen worden van de andere winkeliers kwalijk

gezien.

— Ook Schandeventen.

SCHENTEVENTER, m. Iemand die schentevent.

SCHENZE, SCHENSE, v. Zie scheinze.

SCHEP, o. liene plaats waar men water gaat schep-

]3en. Een schep met trappeu. Het kind is in 't schepgeval-

len en verdronken. Er lag een snoek in 't schep.-

— Bij huidevetters. Een huisje met een schep, waar de
huiden gepeeldol gebloot worden. De huiden worden nit

het mattckot in 't schep gebracht.

SCHEPE. Deze oude uitgang van substantiva, die

later door -i(-^«/ is vervangen geworden, bestaat nog bij rie

West-VIamingen. Zoo zeggen wij :

Bliidschepe — blijdschap ; Gereedschepe — gcreedscli.ii >

:

Gezelschepe — gezelschap; Komcnschepe — koopm m-

scliap; Verlaanschepe — verlaanschap ; Verleeschcpi-

verleescbap: Viandschepe— vijandschap ; Vrien<lschep'' —
vriendschap, enz.

— S imtijds hoort men ook den uitgang shifi, b. v. l; i

mee voor gezelschip.

SCHEPEEMER, m. Eene seule om water uit eenen

put, of bold uit den aalput te scheppen.
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SCHEPER, ni. Schipper. Hij hceft veel jaren scheper

gcweest

.

SCHEP-NOG, 111., klemt. op ttog. Zoo heet men aard-

appeU met sulker gestampt en gestoofd. Schep-nog iiiaken.

Schep-nog elen. Die schep-nog is goed. — Zie durf-al.

SCHEPPER, m. Kleermaker. Dit w. was in de

voorl. eeuw nog m \ ol gebniik, als blijkt uit onze schrljvers

van di'H tijd ; maar nil is 't gosprongeu

.

SCHEPPEWINKEL, SCHIPPEWINKEL, ni.

Zie schopwixke:,.

SCHERBIELJE, v. Zie scharbielje.

SCHERDE, SCHEERDE, v. Hetzelfde als Schrede,

ft. pas. Hot is maar eene sclierde van hier. Hij stond er twee

sclieerden van. ^let wijde scKeerden aanstappen,

Ler hellen waert loopende met gioote sclierd^n.

(A. Biins.)

— \'gl. eng. (Lancashire) skecr.

SCHERDEN, sclierddt', heb gescherd, o.w.Scbrijden.

Over eenen gracht scherden. Wijd scherden in 't gaan.

— Ook Scheerdeu.

SCHEREN, JcAoc/- en schoor en scheerde, geschoren

en gescheerdy b. w., fr, raser; tondre. « Zyn hayr afschocr

ende monic \vieit. » (M. Lambrecht.)

— Den hommel schtren, bij homnielkweekers. De eerste

scheuten, die uit de aangebondeue hommelranken spruitcn,

afsnijden tot op tieu voet hoog van den grond. Hooger dan

tien voet scheert men den horamel niet meer.

— Eene Imiw of koorde scheren, ze op een toestel van

katrollen scbikken en spannen om zware gewichten op te

hijschen. Men zegt scheren met eene twee (d. i. met twee

schijven of katrollen, 't een omhoog en 't ander omleeg),

met eene vier (d. i. met viei schijven, twee omhoog en twee

omleeg), met eene zes (d. i. met zes katrollen, drie omhoog
en drie omleeg) ;enz. en dan ligt ofhangt die koorde, die

over die schijven loopt, in twee of vier of zes paralleelen

van boven naar onder. Men scheert ook zonder katrollen,

waneer men de koorde doet glijden over twee dwarsstokken,

die vastzijn de een omhoog aan eene galg, en de ander om-
leeg aan het gewicht ; in dit geval zegt men tweedik oitwee-

dubhel scheren, vierdik of vkrdiibbel sc/ieren, zesdik of

zesdiibbel scheren, volgens dat de koorde twee, vier of zes

paralleelen niaakt. — Ook o. w. Die koorde scheert met
eene twee. Men hijscht dat op met eene reep die vierdub-
bel scheert. — Zie opscheren.
— Veel geschreeuw voor weinig wiclle, zei de boer, en

hi) schocr een zwyn. Wordt gez. b. v. van ieniand die iets

vn,.i.l,| .1.; ,;;| ^; In i.li of laweit, CH cr weinig geld

int.

.lien draad scheren. Bij schoemakers. Een dun
snneitji maken, van om'rcnt twee ellen lang, met eenige

garendraden streks samen te voegen,zoodanig nocluans dat,

de eene langer zijnde dan de andcre, het snoertje du[iner zij

pp de uilciudeu dan in 't mid len. Om .spinaal te maken,

&oet men eerst den draad scheren, en hem daarna uitzwie-

ren met pek. Gij hebt dicn draad niet wcl geschoren.

— Den reep scheren. Bij timm. De hijschtouw aan het

windas vastmaken en over de katrollen brengen. Scheer den

leep om die balken op te tiekkcn. Is de reep al geschoren ?

— Het gcvjand scheren, geheel het hijschtuig gereed

maken om een gewicht op te Irclclccn, met windas, leepen

en katrollen. Het gewand moet geschoren staan in eene

uur. Zoohaast het gewand geschoren was begon men de
orduinsteenen op te trekken.

— Eene lonte scheren. Zie lonte.
— Eene kwinte scheren, kijven en krakeelcn. Man en

vrouw hcbben weerom al eene kwinte geschoren.

— Raad scheren, raad houden, beraadslagen, fr. de'li-

brirer. « Sy schoeren raedt hoe sy met den Pacha zouden
leven. » (P. Devynck.)

— Eenen hoogen o{ ouden top scheren. Fig. Lang leven,

fr. /aire de vieiix os. Hij zal geenen hoogen top scheten.

Hij heeft eenen hoogen top geschoren. « Krakende wagens
ryden verre, zegt Pauwken, wanneer het mlj hoortstenen

en Idagen, of als ik eens zou zeggen, dat ik geenen oiiden top

en zal scheren, > (C. Duvillers.)

— Op den lepel scheren, zie LEPEL.
— In een aardigen kam geschoren zi/n, zie KA.M,

— Op den zelfden kam geschoren zyn, zie KAM.
— Men scheert geene koe op een hoar, zie KOE.

— Het koint .jp geen haar waar jnen de koe ?net eene

zikkel sclteert, zie ZIKKEL.

— 2° Wordt gezeid van de rijpe graanvruchten die men
afpikt en inzamelt. Den oegst scheren. Met, achter ofaa. het

scheren van den oegst aan de stoppels komen (zegt men van

eenen nieuwen eigenaar ofpachter die, onniiddelijk naden
oegst, in "tbezit of 't gebruik komt van eenen akker). Hij

heoft dien akker gekocht in Mei, om met het scheren van den

oegst aan de stoppels te komen. « De boeren in den ougst

scheiren meer met eenen streek als lo batbiers op eenen

dag. » (F. Vanden Werve.) « Den persoon die de vruchten

heeft ^«f/zcrf« ofte opghedaen. » (VI. Selting-boec.)

— Dit siheren is dikwijis gevoegd bij wcren. Den oegst

scheren ea wcren. Hij mag dit land nog gebruiken tot het

scheren en 't weren van den toekoraenden oegst.

— Kil. heeft scharen dat hij veroudeid heet en door

congregare vertaalt. Weil. verklaartyaa>-if//na/' door « Het-

geen in een jaar, als vruchten, van het land geschaard, dat

is ingezameld wordt.

»

— Vgl. Afscheren.

— 3° Scheren, in de volgende spreuken, heeft den zin

van De rol spelen van, zich gedragen als.

— De bagage (uitspr. bagaaize, zie -agie) scheren, be-

slag maken, ir./aire de I'embarras.

— Den edclman, deti heer, den grooien heer, den prinse

scheren, uit praalzucht de doening van den edelman navol-

gen, fr. trancher dii grand seigneur. « Al wiste deseu

boer den prins soo fraey te scheiten, nochtans een boer-

schen treck of twee ontviel hem somtydts. » (L. Vossius.)

Kil. heeft deze spreuk die hij verlatijnt door agere nobiUm.

— Den hane scheren, den baas spelen, moedwiUig zijn,

bij Kil. den haen maken. '^Z'^- scheeren daer den haene

met geweldt te doen op het landt, nochtans en heeten sy

dat gheen oorlogh voeren, ten zy het gheschut daer rolt en

bolt. » (P. Devynck.) « De wreede Turcken c,7i,),i,v>; daer

gheweldigh leelick deti haen. » (Id.)

Griete sal den haene scfteeren

En den Bloet wel dorven smeeren.

(Gheschier.)

Jonckher die soo scheert den liane

Als het kaetjen van de bane,

En u roemt soo breedt en wyt

Dat ghy vry gheboren zyt. (Id.)

I
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— Diit dullatird scluren, met wreedheid te werke gaan.

« Mahomet heeft begost den duUaert te szkcren, bedryvende

veel wreedthcden. . (P. Devynck.)

— Den dullen scluren, zijne gramschap uiten. « Of gy

den dullen scheirt, 'ken salder toch oiet uytte. » (P.

Devj'Dck.)

— De breste scheren, speUn, maien, fr. /aire la bete.

— Den schreeuwer scheren, laweil maken.

Is 't wel de moeyte weirt

Dat gy soo bitter schreyt, eu dus den schreeitwer scheirt?

(P. Devynck.)

— Den zot scheren, den aap scheren, schertseu, boerten.

't Wordt gebraikt in een goeden, en ook in eenen slechlen

ill. Anna Bijns bezigt het in eenen goeden zin, als zij zegt :

Tsotken moet altemet ooc zijn ghescheert. » 't Heeft

eenen slechten zin, als men zegt « Met iemand den aap sche-

ren, den zot scheren, » anders ook « met iemand den zot

liouden, den aap houden ; » bij Weil. Met iemand geksche-

ren. « Eenen knecht van eenen giooten heer schoor den zot

met den zot van dien heer. » (R. Verst^anus.j Vgl. van

het zotte scheren, onder ZOT.

— Den bohten stier scheren, uitgelaten zijn, woelig en

losbandig zijn, drinken en slempen. Hij althans zal met

mijn geld den bonten stier niet scheren (d.it is, hij zal mijn

geld niet verkwisten).

— Al deze spreuken worden ook met van gcbezigd :

Van den aap scheren, Van den edelraan scheren. Van den

hane scheren, cnz.

— 4° o. w. Spotten, schimpen. Hij kan niet anders dan

gekken en scheren. Altijd op het scheren uitzijn. Hij zcide

mij dat op eenen scherenden toon.

Hy begon in 't fransch te sweiren

Fontu giieitx! ^nfoutu chien!

Is dat om met my te scluiren ?

Waerom is dien put te kleen ? (Vaelande.)

— Zie SCHEER. Kil. heeft dit Scheeren dat hij verklaart

door Schertsen, 1. Utdere, illudere; en Schernen, spotten,

sohertsen, 1. illudere.

—SCHEREN, z. Af-, Op-, Pape-, Uit-.

SCHERFBAK, m. Stekbak, bak waarin men rapen,

wiirtels, beeten, enz. met eene spade scherft, in stukken

-.lekt, tot voedsel van het vee. Zie schervxn.

SCHERFMES, o. Snijdend lemmerof zweerd in do

scherfmolen. Zie een citaat bij doorbeulen.

SCHERFMOLEN, -MEULEN, m. en v. Raap-
moleu, houten Uist of kofl'er met eenen bak van boven, waar

men rapen, beeten, wortels of andere knoUen in giet : de

grond van dien bak bestaat uit ijzeren regels waaronder een

as ligt die rondom met lange zweerden, scherfmessen ge-

naamd, bezet is ; draait men dien as met de wrange, de
scherfmessen slaan gedurig tusschen die ijzeren regels, en
keryen de knollen in stukken en schilfers die dan ook tus-

schen die regels over den as neervallen in de Icist, zoolang

als er iets in den bovenbak te scherven is.

— In Veurne-Ambacht, zegt men mij, bet. het eene

Breekmolen of orskot, waarin men tusschen sleenen grof

maalt. Zie scherve.v.

SCHERFSPA, -SPADE, v. Spade om meile te

scherven, stekspade.

SCHERFVAT, o. Doodkist, sclirijn, fr. ccrciieil. Een

scherfvat maken . Een scherfvat van eiken houl. Een lijk

in het scherfvat leggen. Don pelder over 't scherfvat leggen.

Het scherfvat in 'tgraf latcn zinken. Vgl. Hetbertsma 624,

dead-fet.

— ilaer. Mynheer, gy moet u spoen

Met het sclierf-vat te doen maeken,

Om den rompdaer in te doen..

.

— Hoe een scherf-vat laeten maeken ? .

't Waere weereen handvol geld..

.

Ik sal. .

.

Mids i.; hebbe daer wat berd,

Selve gaen een scherf-vat klaeren.

Dus sy namen met goed sin

't Sclierf-vat, deden 't in de koordeu,

En alsoo ten putten in. (Vaelande.)

— Dagelijks gebruikt te Iper-Poperinghe.

— Ed. De Dene gebruikt vat in den zin van doodh'st :

Dat zy my in en vat legghen.

En nog duidelijker .•

Up myn ta^ghcbreict dan noch een peldere.

SCHERLEN, o. w. Zie schjerrelen.

SCHERLINGE, SCHERLINGS, bijw. ZiescHER-

RELING. bijw.

SCHERMIK, SCHARMIK, SCHORMIK, o.,

klemt. op mil-. Zeer mager mcnsch, geraamte. Een mager

schemiik. Een arm schermik van eenen mensch.

— Iemand die kleen is, maar vlug te beene en vol van

beweging ; of ook fijn van vernuft, slim en listig. Een

schermik van een kind. Xooit een schermik gelijk die

jongen. E>at ventje is wel oud, maar 't is nog rap gelijk een

schermik. Een schermik van een wijveken. Dat is een

schermik! Dat schermik ziet en weetalles. Ook Spook.

— Vgl. SCIIOMINKEL.

SCHERMINKEL, enz. SCHOMINKEL, enz.

'SCHERNE, bij Kil., zie SCHEER.

SCHERNEN, bij Kil., zie scheren.

SCHERP. adj. en bijw. — De hicht zit scherp gelijk

een been, zie HEEX.

—SCHERP, z. In-.

SCHERPEGEULE, v. Bij zeevisschers. Eene geule

bezuiden de Dievegeule, in de richting van den Ruischer.

De hinderbank van de ScherpegeiUe.

SCHERPELJOEN, o. Schorpioen, vergiftig gedierte, '

fr. scorpion, t Toeu krs'gen ze nen sleeit, en in dien steert 1

zit het venyn, gelykerwys de scherpel/oenen, zoo grootva- .

der zei tegen de scorpioenen. 5 (-**)

SCHERPHAMER, m. Eeu zwaar houwtje van

staal, scherp gelijk een beitel, met eene houten handhave,

om de molensteenen te billen,

SCHERPHOEKTE, adj. Scherphoekig. Dit stuk

land is scherphoekte langs hier. I

SCHERPNAGEL, m. Nagel, scherp van k..p, vlien

men in de hoetijzers slaat om het peerd steun te geveu op

het ijs en de beijzelde straten.
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SCHERPNEUSDE, aJj. Die eoiie schcrpe ncus

heefl. E;n !^',licr|>:K-ii»ilo meiiscn.

SCHERPTANDDE, adj. Die scherpe t-inden heeft.

!
I scherplanddo dier. Die zaag is scherplaiidde. (ie moet

\ ijl scherptandde maken.

SCHERPTOPTE, adj. Die eenen scherpen top heeft.

1 sclieqjtopte rots. Maak dien stok scherptopte.

SCHERREBEENDE, bijw. Met de beeuen open-

geschenekl, schiijdelings. Scherrebeende staan. Scherre-

beendo gaan.

SCHERRELEN, scherrelde, gesclierr.ld.h. w. Wijd

openzetleii. fr. emrquiller. De beenen schetrelen (scherrel-

becncii). Hij stoml met de beenen over deu gracht gescher-

reld. Hij scherrelde zijne oogen open (hij sperde zijne oogen

open). Zijne handen waren zoo gezwoUen dat er de vingers

van gescherreld stonden. Scherlende gaan.

—SCHERRELEN, z. Open-.

SCHERRELING, v. Dedaad van Scherrelcn.

SCHERRELING, SCHERLINGE, SCHER-
LINGS, bijw. Schrijdelings, met het een been aihicr en

en 't ander aWaar, fr. a califourchon, les jambes ixaniuil-

te'es. Scherreling ;e peerde zitten. Scherrelings over ccnen

gracht staan.

— 'I Wordt 00k gezeid van de oogen, enz. <r. Myn ooreu

alle bey daer stonden schertiiurx open. » (P. Devynck.)
— Zie -LING, 2°.

SCHERREWERK, o. Zie scheerwerk.

SCHERREWIJD, bijw. Scherrebeende, schrijdelings.

Scherrewijd over eenen gracht staan.

SCHERRIG, adj. Vlijtig, opgeruimd, snel, blijraocdig.

Een scherrig aanzichtje, fr. visage epanoiii etgradeu.x . Hij

ziel er scherrig uit (helder en vlijtig van wezen). Een scher-

rig kind, een scherrige jongen, fr. al<rte,gai, aimable. Een
schciTig peerd (levendig, wakker). Een scherrig hondetje

(beviOlig, liefelijk).

— Afl. Verscherrigao.

— In eenige gewesten zegt men Gescherrig.

SCHERVEN, scher/de, gescher/d, b. w. In stukken

i ken met de scherfhiolen, of ook met de spade in den

rfbak, fr. hdcher en pieces. Rapen en beeten scher-

. Gescherfde wortels, Somwijlen scherft men ook
lappels.

— Meest gebmikt in 't Brugsche, b. v. le Damme.
!ers zegt men Schrooden, (met de niolen) snijden, (in den

rfbak) stekken.

— In \'.-Amb., zegt men mij, bet. 'tBreken, grof malen.

sle scherven voor de bierbromvte. Lijzaadkoeken scher-

tot voeJsel van het vee.

— In de Kempen wordt het gez. voor Schrooden, sprek.

van stroo dat men hakt met het snijpeerd. (Alg. VI. Idiot.)

— Kil. Scherven, concidere minutatim, conscindere,

consecare minutim. Oul. werd scherven gebezigd in den
zin van Kerven, klein snijden, zegt WeiJ. op scherf. « De
bladeren van persen (perzik) gescker/t ende op den
navel gebouden van eenighe kinderen, doodet en jaeghet

af de womien. » (Heyman Jacobsz.) « Als die vlier (1. sain-

biicus) eerst uyt komt, die knopkens ghescherft en met
eyeren ghebacken en gh(^heteu maccken kamergangh. »

(Id.) Basilicum ^'A^j(-/r^r/V in een propken gebonden, ende

in den wijn gehangen en gedroncken, verdrijft treuricheydt

ende verfraeyt het herte. » (Id.) « Bruyii-heylich (1. nuntha)

ghescherft, ende met azijn warm op de mage gheleydt,

maeckt appetijt. » (Id.) « Koolsblaen in pappe gescher/t,

oft op piaysteren glieleyl, ghenesen aller-bande zweerin-

gen. » (Id.) « Gerwe (1. millefolium') heeft lange gekerfde

bladerkens . . . dit kruyt ghescherft tnde met een eye ghe-

backen, is goet voor het melisoen. > (Id.)

SCHETE, v. Zie scheet.

SCHETEKLEUR, o. Zie scheetki.eur.

SCHETMANDE, v. Zie scHE•r^E^L\^DE.

SCHETS, m. Glans, schitter. De schets van 't vuur
doei kwaad aan de oogen. Men zag den schets van den
brand in de verte. De schets van den weerlicht.

— Men eenen schets, met eenen vluchtigen blik. Ik heb
wel gezien dat er iemand voorbijging, maar 't was met
eenen schets, en ik heb hem niet bekend. Ik zag die schil-

derij maar met eenen schets, en weet er weinig van te

zeggen. Ik heb dien brief maar met eenen schets gelezen

.

Eene gazette met eenen schets overloopen.

— F-g. Glirap, fr. apparence, air. Uw gezegde heeft

eenen schets van waarheid.

*SCHETS, m. Zoo spreekt het volk een woord uit dat

men Scherts schrijft, fr. saillie, plaisanterie. — Zie rts.
— SCHETSE.V, schetste, heb geschetst, o. w. Hetzelfdeals

Sch.;rtsen, fr. plaisanter. Hij was dien avond op 't schetsen

gezet.

SCHET(TE, V. Eene lat, riggel, sprinkel of zoo iets

om eene heining, een geUnt of ander dergelijk roosterwerk

te maken. Eenen hof met schetten omtuinen. Schetten nage-
len vtMJr eene venster opdat de ruiten niet zeuden gebroken
worden. Eene poort van schetten. Er is eene schette oe-

broken.

— Dit woord is overal veel gebezigd.

— SCHETTEB.\K, ra. Een houten bak uit schetten ver-

veerdigd.

— SCHETTEKOT, o. Een kot of hok uit schetten verveer-

digd.

— SCHETIEM.VNDE, schetm.\>;de, v. Eene mande die

niet dicht samengevlochten is, maar geheel bestaat uit rechte

wissen of roeden op kleenen afstand van elkandei, fr.

panier a 'claire-voie.

— Ook eene mande wier gro'nd aleen in schettewerk is.

Deze schettemande dient b. v. om aardappels of groensels

te wasschen in stroomende water.

— SCHET(TE)POORT(E, V. Poort van schetten, fr. porte
ti claire-voie. De kinders stonden te kijken door de schet-

tepoort.

— .SCHET(TE)WERK, o. Traliewerk, staketsel, gelent, al

wat uit schetten verveerdigd is, fr. ouvrage a claire-voie.

Een schettewerk maken rond eenen hof. Een schettewerk

breken,

SCHETTER, m. Een sterk geluid; een sterke glans.

De schetter van den donderslag. De schetter van den weer-

licht.

SCHETTEREN, schetlerde, heb gesclutterd, o. w.
Een sterk geluid, een schellen klank verspreiden, bij Weil.

Schateren. Schetterenin 't lachen.Hij loegdathij schetterde.
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De knat van 't Uanon schettcrde in de verte. De schette-

rende donderslag. Het schetterde in mijne ooren. « Hy dede

de trompetteo uyl-sc/iettercn dat hy een^ reyse ^vilde aen-

nemen naer de Mecha. » (P. Devynck.l

— Een sterk licht verspreiden, bij Weil. Schiltercn. Dt
on schettcrt. Een schetterend Idenr. Dat schettert in mijne

oogen. De wapens schetterden van verre.

— Zie KETTEREN (s-kettertn) en s.

— Vgl. 't fr. c'clater, dal 00k gezeid wordt van Geluid,

en van Glans.

SCHETTERHOUT, o. Zie scheisterhout.

SCHETTERING, v. De daad van schatercn.^ De
-. l"-ttering van de liompetlc. De schetteringc van de hamer-

n op den aanbeeld.

— De daad van schitteren. De scheltering van den weer-

licht.

SCHEULE en SCHULLE, v. 't Zelfde als SchiJ,

schel, eng. shell, fi. ecaU, eosse. De scheulen van de oker-

notcn (de sloesters). De scheulen van erwten, van koolzaad,

enz. (de peulen of schokken). De schuUe afdoen.

SCHEUN,SCHEUNSCH,adj.HetzelfdealsSchuin,
fr. obliqiie,

— All. Scheuns (fr. obliquement), Scheunte, Scheunsch-

heid, Scheunen, enz.

SCHEURE, v. Wvl. vorm voor Schuur, fr. grange.

Zie u.

In 's Heeren ruyme scheur met blijdschap ende vreugdt.

(G. De Dous.)

SCHEURE, v., h.dechiriiie. — Eene scheur toeste-

en, zie toesteken".

—SCHEURE, z. Tempiel-, Wind-.

SCHEUREN, scheurde (wvl. ook scltcurdegc, zie

ijiiekfect), gesclieurd (fvl. escheurd, zie ge), b. w. Bij

\:in^. Eenenbilky eene klavery scJieuren^gars scheiifen,

omploegen en in bouwland veranderen. Ik ga dezen bilk,

deze weide scheuren, want ik heb geen zaailand genoeg. Ge
moogt die klaverij niet scheuren, eer zij een derde snee gege-

ven heeft. Die landbouwer heelt te veel gras gescheurd, hij

hecft nu geen voedsel genoeg voor zijne koeien. Hij gaat al

zijn gras scheuren, want hij meeut dat hij meer zal opdoen

van zaailand dan van weiland. « De landen verhandtsaeden,

de meerschen ende weeden scheitreti, de haegen en kanten

destrueren, de huysinghen laetcn vervallen. => (VI. Setting-

boec.)

— Land, akkerland scheuren, het schenden met er eene

kalsijde, eenen ijzeren weg, eene vaart door te leidcn. Er
wordt tegenwoordig veel schoon land gescheurd met al die

nieuwe ijzeren wegen.

— lune hofstede scheuren, dezelve schenden hetzij

1° met eene kalsijde, eenen ijzeren weg, eene vaart door te

leiden door hare akkers ; hetzij 2° met er twee of drie kleene

hofstedekens van te maken. Dieholstede is geheel gescheurd,

want zij is verkocht geweest bij slukkcn aan den eenen en

den anderen

.

— Zij'ne schabbc aan iets scheuren, zie SCHABBE.
— Zyne sleppen scheuren aan lets, zie SLEPPE.

— o. w., raeisyn. Eene scheur, eene breuk (fr. Iiernit)

krijgen. Hoesten om te scheuren. Let op dat ge niet scheurt

van een te zwaar gewicbt op te nemen.

SCHEURIG, adj. Schurftig, rappig. Een scheurig
schaap, fr. brebis gnleuse. Geene kudde of er loopt een
scheurig schaap in.

SCHEURKAPEEL, o. Een \Wens kapeel of hoed
(fr. cnpel, nil rhapeii7i) gescheurd is. Wordt gehruikt in

dcnzelfden zin als Scheurpaneel, Scheurlanke, Scbeurvendel.

, SCHEURLANKE, en SCHEURELANKE. v.

lemandwienskleedij gescheurd is en in Renters hangl. Die
schooler is eene scheurlanke. De scholier kwam naar huis
gelijk eene scheurlanke. Een wrek is somtijds wel eene
scheurlanke.

SCHEURLEG, o. Bij zeevisschers. Eene geule waar
men vischl, benoorden den Akka.ard, strekkendc van
Ooslende tot Wenduine. De geule van 't Scheurleg. De
zeebank en de hinderbank van 't Scheurleg.

SCHEURMOND, o. Rapelijke mondziekte waarbij

de hoeken van de lippen verzweren en het tandvleesch los-

valt, fr. ulceration aux commissures des levres. Het scheur-

mond hebben. Het scheurmond krijgen. Het scheurmond
is betrapelijk.

SCHEURPANEEL, o. Een versleten kleed, 't raoge

gescheurd zijn of niet. Uw mantel is maar een scheurpaneel

meer. Ge moogt dal scheurpaneel niet meer dragen. Is dat

een scheurpaneel

!

— lemand die gescheurde kleederen aanheeft, scheur-

lanke.

— Zie PANEEL.

SCHEURVENDEL, o. Een mensch wiens kleede-

ren aan stukken gescheurd hangen. Is dat een scheurvendel

!

SCHEUTE, V. Schote. Zie schoot en de comp. aid.

SCHEUTiE, v., verklw. scheutje. Zoo spreektmen in

eenige streken een woord uit dat gemeenlijk Schuite klinkt

en schrijft, dat is. Boot, fr. nacelle, bateau. Zie HERPEUS.

SCHEUTEL, SCHEUTTEL, SCHOTEL, m.

Hersenpan, hersenbekken, bij Kil. Hoofd-schotel, fr.

crane. De scheutel van 't hoofd. « Zo eenen slach dat die

gheele schuetele van zijnen hoofde vlooch, ende dat die

hersenen neder ter eerden vielen. > fX. Despars.) « Een

vonde (wonde) tot de shuetele van eet hoett. » (G. Weydts.)

— Stuk vleesch, bezonderlijk zwijnevleesch, gemeenlijk

vierkantte. Het ontweide zwijn in scheutels snijden. De
scheutels i.i de brijnkuip leggen of in den kaafrook hangen.

Eenen scheutel in den oven braden. « Twee ofte drie

schuetel slucken van een coe in het soudt legghende. » (Z.

van Male.)

— Met zijTten scheutel onder 7 dak zitten, of in 't drooge

zitten, als 't pap regent, de kans missen, afwezig zijn als

er winst te doen is. Vgl. onder dak.
— Noch scheutel nock lep'el, zie lepel.

— S-.heuteltje springen, zie onder SCHUTTEL.

—SCHEUTEL, —SCHUTTEL,—SCHOTEL,
z. Aal-, Beer-, Begiet-, Bold-, Bolt-, Bouwd-, Jlelk-, Pond-,

Steert-.

SCHEUTELDOEK, SCHOTELDOEK (wvl.

-DOUK, zie OU), m. Fig. Voetdoek, iemand die als slaaf

een ander moet dienen en al 't vuilste werk verrichten.

Meent gij misschien datik uw scheuteldoek ga zijn, zegt

b. v. eene vrouw tegen haren man, eene dienstnieid aan

hare meesteres.
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— Slecht vrouwspersoon, slepe, slunse, speclpop der

ontuchtigen. Zij iseen rechte scheuteldoek.

SCHEUTKt,EU,scheufefd/;^es<:/u;t/tc'/J,h.\v.Schik-

I;en, sclia\'eclcn. rej^olen, fr. arrfz/ijyer. De zaak is reeds

t;escheuteld. Mij nioet zijn work goed weten te scheutelen,

om het zoo spoedig af te krijgen. Ik lieb dat gescheiUeld

met hem. Zij scheuteUlen dat onder malkander.

— .Vet ieiiiandgischenteldziin, hem voor gezel hebbcn,

bij hem woncn o( te samen }net hem werken. De dienst-

boden in een huis zijn met elliander gescheutekl. Die man
is gescheutekl met een bnos wijf. Hij was niaar kwahjk

gescheuteld met dien zatterik. — Onk Met iemanJ gepa-

tci-hlz!jn.

SCHEUTELHUIS, SCHOTELHUIS, o. De

]ilnats bij do kcukcn waar mrii .1. Ntliotfls cii ander tafel-

i;eiief wascht en wcgzet. Zij is in 'I scliolcllniis.

SCHEUTELREK, SCHOTELREK, o. ^io kick.

SCHEUTEVRIJ.adj. Zie srnooTVKij.

SCHEUVEL. m. Schnrk, schehii, onbeschodeiik,

scholiliejak, fr. vaurien, chrnapan, sacripan. Die schooier

ziet er een groote scheuvel uit. Gekleed gelijk een .scheuvel

(slordig en onbetameHjk). Het zijn a] niaar wat scheuvels

die dat gehncht bewonen. Ge zijt een scheuvel.

— ( )ok Schi,uvelaar en Scheiivelbont.

— Zie of)k SCHMVEI-.

SCHEUVELAAR, m. Hetzelfdc als .Scheuvel.

SCHEUVELBOUT, ni. Zie SCHEIVEI..

— srHETVEI-lioiTE.v, o. w. Scheuvcl zijn, het land

if'iidzwdven (ip sch'"iui en roof.

-SCHEUVELEN, z. Weg-. Ook Zich op-.

SCHEYSSEN, bij Kil., zie schejeren.

SCHICHT, m. Bij landb. Een stuk of schroode land

dat puntig uitloopt op wijze van eene wigge. Het haai-

bedde van eenen akker is somwijlen een schicht. Hij laat

rlien schicht voor weide liggen.

— Soort van hoornachtige spies of spriet onder aan deu

voet van een peerd, te midden van de zool; fr. fourchettc.

Aan beide zijden van den schicht is eene holte die de smid

zuivert eer hij de hoef verijzert. — Ook Straal geheeten.

— Bij metsers. In eenige muren, bez. in de puntgevels,

ziet men somwijlen de regelmatige linien van het verband

gebroken door eenige lagen steenen die te samen de figuur

weergeven van eene wigge of spie : deze figuur hect ceu

schicht. De zoomen van eenen puutgevel in schichten

opmetsen voor de kloekte en de schoonte.

— Bij kleermakers . Spie, geer, fr. poi'nte, goiasct, chan-

liaii. Eenen schicht in een kleed steken.

SCHICHTBEERTEL , SCHICHTSBEER -

TEL, m. Bij limmerl. Een dikke beitel met een schuinsch

iiuizcol om diepe gaten in 't hout te steken, te Brugge

Gatbertcl genaamd, en bij Kramers Schietbeitcl, fr. Ux-

d'dne^fctmoir.

— Schicht is hicr misschien zoovcel als bij Kil. -Schacht,

hil. schacht, eng. shaft, dat is, put, hoi, gat.

SCHIE, v. Spie, wig, stukje hout dat men ergc.ns m
steekt. Eene schie slaan neflens lets dat luttert om het vast

te stcllen. — Kil. heeft Schieden in den zin van Klieven,

findere ligna.

— Kwinte, kwade luira, schicre. Eene schie krijgen.

Eene scliie hebben. Hij is in zijnc schie. Hij school in

eene schie. Vgl. sciiiere.

SCHIECHELEN, schiechelde. heb geschieclutd, <..

w. Lachrn met een scherp goluid dat in het woord zelvc

niet kwalijk wordt nagcbr^otst. Zij schiechelde.

— Kil. Ghichelen, cachiniiari. Van daar ons Schieche-

Icn (s-ghichelen) : zie s.

SCHIEDEL, SCHIETEL, SCHIJTEL (wvl.

•SCHiTFi./ic iji.m. rliersSCHIELDE.SCHIELDJE
of SCHIELJE, v.. elders SCHILDE, SCHILDJE
of SCHILJE, bij Kil. scHii.r.HE, v., ciders nog

SCHEEL, o. Een honten ring, een getuig uit drie stok-

ken a Kincn verbonden, dat men om den hals van zwijnen

en hoenders zel, om ze te beletten door de hagen te krui-

jjen, fr. triltart, eng. 'Lancashire) schtlder. De schiedel

wordt onk nog Greel of Gorcel en Scheinze genoemd in

't Zuitlen, Bcge! en Beugel in 't Xoordcn, Kenneve in

'l Oosten, en Knevel h^j Kramers. ,
— Vandaar Geschiedeld en O.ige.s.hiedcld.

— "Wegenn -sc/izedcl= schieldCyV^. nadcl = naalde

(ook naatdjc).

'SCHIEDEN, bij Kil., zie schie.

SCHIELDE, SCHIELDJE, v., fr. tribart. Zie

SCHIEUEI..

SCHIELJE, V. Zie SCHIEDEL.

'SCHIELOOS. bij Kil., zie SCHIERLOOS.

SCHIER, o., mv. srhiercn Een Imgwerpig stuk van

gesplctcn hout, een groote splinter. Eenen boom of eene

branke in ?chieren klieven. Schieren op den heerd leggen

om tebrandcn. Eene mijt ofstapel van-schieren. Hij greep

een schier en sloeg den hond dood.

— Overal gebruikt.

— Voor ons Schier zegt men Schijer, o. eu Schijd, o. in

't Land van Aalst.

—SCHIER, z. Aam-, Haam-, Han-, Hang-, Horn-,

KI0I-, Kloof-, Kloofhout-, Om-.

SCHIER, o. Harde kanker, fr. iquirrhe, gr. dxippo?.

Het schier hebben. Van het schier sterven.

SCHIERE, v. Xuk, kwinte, kwade luim, r. quinte,

botirrasqttc. Hij is vandage in zijiie schiere, of, in zijn

schieren. Eene schiere krijgen.

SCHIEREN, schierde, geschierd, b. w. In schieren

of splinters klieven. Debliksem heeft geheel dien boom ge-

schierd. Met de happe schiert men rondeelen en branken.

— o. w. In schieren splijten. Geheel de boom schierde

v.iii den bliksemslag. Dat hout schiert gemakkelijk. Zich

kwclsen aan eenen geschicrdcn slok

.

— Dit Schieren, dal Kil. I'erouderd noemt, is overal veel

gebruikt.

-SCHIEREN,/. Af-.

SCHIEREWIERE, v. SCHIERELWIEREL,
SCHIERLEWIERLE, m. Lichthoofd, onbesuisd

nKiisili, .li.i.ustiiamel, die druistig en ha;istig is in zijne

dotnswijze. Een schierlevvieile v.m eenen vent, van eene

vrouw. Zij is een rechte schierlewicrle. Wie heeft er ooit

zoo eenen schierlewierle gezien.
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— bijw. In waiiorde, overhoop, bij Kil. Schiere-wit-re,

permistf, sparsini. Het ligt al schierlewirrl'-. Er is een

rukwind opgekomen.en het geioote vlas.dal te droogen lag,

vloog al schierlewierle over de velden.

— SCHIEKEWIERACHTIG, adj. Oiibezonneii gelijU een

schierelwierel.

SCHIERLING, m. pn n. Splinter, een kleen schier. •

Zich kwetsen aan een schierling. Schicrlingen branden.

Ergens een schierling in steken.

— Zie -LING.

SCHIERLOOS, adj. Onbezonnen, onbesuisd, voor-

barig, die door overh:iasting verkeerd spreekt of handelt,

schofiFelachtig, fr. mconsidcre, precipite, etoiirJi. Een

schierlooze mensch. Schierloos te werke gaan. Ge nioogt

zoo schierloos niet zijn. Hij is al te schierloos.

— Kil. Schierloos, imfnratvs, inconsiderahis : en subi-

tus, subUaveits; en Schic-loos, iytiprovidus. imonsideratns,

prceceps, trtnerarms, inconstans. « Een onverzichtigh,

schieloos ende lichtveerdigh mensche van nianieren,.verlicst

licht Jesus «t zijn hertc. (C. Vrancx.)

SCHIERS, SCHIERSTEN, bijw. Hetzelfde als

Schier, bijkans. . Die gemeend hadde Jan te nioeten

troosten en die schiers zelve van hem hadde getroost

geweest. > (K. Calleberl.)

— Zie s.

SCHIETEL, m. Zie .schiedel.

SCHIETEN, school (wvl. scherpl. 00, zie duigen),

treschotcn, b. w. Zijn Heiir, zijne ver-we schieten, vcrliezen.

Die kleederstof schiet haar klcur. De zon doet vele dingen

hun verwe schieten. — Ook o. w. iti dcnzelfden zin. Die

kleederstof is geschoten. Dat behangselpapier zal schieten.

— Zi)n kleur schieten, rood worden van schnanUe ol

anderszins. Hij schoot zijn kleur als hij dat hoorde.

— Een gaaihen schieten, zie Q\\\

.

— Den uilschieten, zie un<.

— Kork schieten, zie kork.

— Meetje schieten, zie MEET.

— Reve schieten, zie KEEP, 2°.

— Met icmand geen rce'n kitnnen schieten, zio V.\X, 4°.

— Met icmand gcene veiiren kunnen schieten, zie VOKE.

— Rooie schieten, zie ROOT, 2°.

— Schieten (met de niarbelsi, zie stekken.

— o. w. Eene schuirsche richting hebben, uit den haak

zijn, nietwaterpas of niet loodrecht zijn. Een vloer, een

akker.ecn weg, een grathi, eene dakgoot, erz. schieten (als

zij hellen of glooien). Een muur schiet (als hij belt). De slijl

van eene deiir of van eene raam schiet (als hij in den haak,

in het verstek niet zijndc, noesch afwijkt, zood; nig dat de

bovendrempel langer of korter is dan de onderzulle). lets

schietende weg afsnijden, afzagen.

— Door de vluwe schieten, zieVLUWE, 2°.

—SCHIETEN, z. Gaai-, Op-, Over-, Toe-, Uit-.

SCHIETEN D, adj. Aflnopend, glooiend, fr. en pe?itc.

Een land schietende leggen. De vloer moet een weinig schie-

tende liggen opdat het water wegvloeie.

— SCHIETEND, z.Op-.

SCHIETER, m. Boekworm, fr. geice. De schieters

hebben gehccl dien boek doorknaagd. Zijne bibliothcek zit

vul schieters.

— Italiaander, soort van hoogopschietende pojHdier, in

de wetenschap popithisfastigiatn,

—SCHIETER, z. Af-, Gaai-, Lang-.

—SCHIETING, z. Gaai-.

SCHIETLAP, ni. Een lederen lap dien men om den

linkeren arm bindt om met den handlioog te schieten,

fr. ga I de-bras. Een schietlap van eenen halven frank, van

e^ nen frank, van eenen frank en half.

SCHIETSE, V. Eene onbezonneu vrouw of dochter

die h.iastig en dniistig lets verricht, zoo dat zij dikwijls het

een ol het ander breekt of krenkt. Eene schieLse van eene

vrouw. Die schietse verbroddelt het weik. Ah gij schielse

dat ge zijt

!

— Vgl. Schi^tiiit en Vergatse.

SCHIETUIT (wvl. .schiet-uut), ni., klemt. op tiit.

lemand die onbesuisd en haastig is in zijne doening, fr. un

hommc brusque. Een schietuit van eenen vent, van een

vrouwspersoon. Die schietuit krenkt en breekt alles waar

hij zijne handen aan steekt.

— SCHIETUITIG, SCHIETUITACHTIG, adj. Die te werke

gaat gelijk een schietuit. Gij moogt zoo schietuilachtig niet

zijn.

SCHIETUITIGHEID, SCHIETCIT.\CHTIGHEID, v. De

hoedanigheid van scliietuitig te zijn.

SCHIETVENSTER (wvl. schietveistere), v.

Een raam van beiilied papier (vrijde), of van gevlochten

ijzerdraad {U.jaloiisie\ dat men aan de venster sleltom den

glans van de zon af te weren, of om door te zicn zonder

pezien te zijn ; andcis ook Schuifvcnster gcheeten.

SCHIETWERVE, SCHOTWERVE, v. Soort

van wilg, die men vcel in de bosschen vindl, snli.\ caprea

L., fr. marccau. Zie WER\TENHOUT.

SCHIF, o., mv. schifs en schifven, vkhv. schifken,

schiftje. Leme, houtachtig deel dat afgezwingeld wordt

van 't vlas, fr. paille de tin, chenevottc, hd. schabe, bij

Kramers Scheef, v. Vgl. 1. scapus. Er zit een schifken in

mijne ooge. Lang schif ilange lemen, die uit het vlas val-

len bij de eerste zwingeling). Kort schif (korte lemcn, als

men 't vlas den tweeden keer zwingelt). De kroten zijn

afval van gezwingeld vl.-is met schif vermengd; werk of

stoppe is afval van gehekeld vlas.

— Wordt ook als coUectief gebezigd zonder mv. Het

schif iu eene mande doen. Schif branden. Met schif den

oven heeten. Er zit nog veel schif in dat vlas.

SCHIFTEN, schifte, heb of ben ^eschift, o. w.

WoriU gczeid van laken of andere stof wier draden niet

dicht hlijven, maar uiteenscheiden, fr. s'c'railler. 't Is

slechte stoffe die schift. De knopgaten houden niet vast in

laken dat schift.

SCHIFTIG, adj. Dat gemakkelijk schift. Schiftig laken.

Schiltige zijde.

SCHIJD, o. Zie SCHIER, !" en deci-w/. .ild.

SCHIJER, o. Zie schier.

SCHIJF, v. Zie scHi]VE.

SCHIJFBLOK, m. Katrolblok, fr. moufle.

SCHIJFBOOR, o.Zie schijveboor.
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SCHIJFHOOFD, o. Bij landb.. cnz. Het schijthoofa

van eene ciriewielkar is de kop vooraan het snak, waaron-

(ler hel voorste wiel draait en loopt.

— Bij pottebakkers. Het platte bovendcel van de schiji,

waarop men de potaarde stelt die men draaien wilt, fr.

L,'irr/lc.

SCHIJFLOOP, o. SCHIJFLOOPER m. Een

vfi\'anywiel omrand met menigvuldige spillen of kerven,

waar de tanden in grijpen van een kamwiel. Een schijfloo-

per met spillen wordt ook Lanteern geuaamd, f'. lanterne.

SCHIJT (wvl. SCHIIT, zie Ij), o. Wordt gehoord in :

'k lieb daar h-c/i/k in 't schi/t gezeten, d. i. in nesten, in

nood gozeten, fr. ctre datis le pc'trin.

—SCHIJTE, z. Aal-, Boter-.

SCHIJTEL (wvl. SCHITEL), m. Zie schiedel.

SCHIJTEN (wvl. SCHITEN, zie Ij), scheet (wvl.

sclieipl. ee, zie onder duigen), gescheten (fvl. cscheteii, zie

r.t;), o. w.

— Op ieiiiandoi op lets schi/ten, er zicli niet om bekieu-

nen, er den brui van geven, fr. s'en ficher.

— /h f't'tifti pot schi/ten, met malkaar in verstandhou-

ding zijn, van dezelfde meening zijn. Ik heb niet meer

trouw in den eenen dan in den anderen : zij schijten in

cL'nen pot.

— Hi/ hceft in den oven gescheten, zegt men van eenen

bakker die uitgeschud en geru'ineerd is, die uit nood zijne

bakkerij verlaat.

— Dat schyt de keers uit, dat overtreft alles, dat trekt

de staak uit, fr. I'c'chelle est tirce, hetzij in 't goed, hetzij in

't kwaad. AI de punten winnen, die in een examen of wed-

strijd te winnen zijn, dat scliijt de keers uit.

—SCHIJTER, z. Maan-, Made-, Rupse-. Vgl. ook

-srnrn^TKK en -SCHIJTE.

SCHIJTGAT (wvl. srHinc.AT), o. Zie de Wdb.
— Eersgat over schijlgat i misschien ontstaan uit vers-

gnl nvers eetgat), hoi over bol, hak over bak, onder te

boven. Eersgat over schijtgat vallen. Hij rolde van den trap

eersgat over schijtgat.

— ; 'an zi/nen mond zi/n schijtgat maken (wvl. van een-

zeii niond eens schiitgat maken, zie EENS). Zie TONG.

SCHIJTHAAM, v. Zie achterhaam.

SCHIJTKEERZE, v. Keutelkeerze.

SCHIJTKNIE, ni., mv. -knie'n (zie UKIt). Achter-

knic, het gewriclu tusschen de bil en het been, bij peerden,

koeien, enz.

SCHIJTKRUID (wvl. schiitkruud), o. Zoo heet

men het Bingclkniid, fr. mercuriale,foirole (yan foirer).

SCHIJTPOT, m.Fig. Smaadnaam dien men aan eenen

jungen geeft, fr. vanrien. Ik zou zoo lets niet willen lijden

van dien schijtpot. Wie hadde er dat verwacht van dien

Skiiijtpot van dien jongcn?

SCHIJTRAAP, SCHIJTRAPE,v. Eene plant die

in de wclenschap Brj'onie genaamd wordt, fr. bryone con-

liiivrce, vigne blai che, navet du diable,

—SCHIJTSTER, z. Aal-. Vgl. schijter.

SCHIJVE, SCHIJF (wvl. .schive), v.Hardgedroogde

korst op lets dat vochtig is. De groote reave van eene wonde

is eene schijf. De akker ligt met eene schijvc, als er dc

oppcrvlakte van tot eene karst gedroogd is.

— Vm daar 't fr. esqiiive, bij de suikerrafineerders.

— Wegcns 't verschil van Schijve en Scheie en Hulle,

zie .scheel I".

SCHIJVEBOOR, SCHIJFBOOR, o. Soort van

appclhoor om in eene ton een gat tebooreii dat men stoppeiV

kan met eene schijf van gewillig een \ijfTrankstuk groot.

Wijnverlaters gebniiken het schijveboor.

SCHIJVEL, m. Paleie, schijve of schel aarde die rset

den ploeg omgekeerd wordt. Wat voor een grond hebt gij

hier.= De eerste schijvel is koomnarde, maar de tweede i

al Zand. Drie schijvels diep is 't zand (als men de vore drie-

maal uitploegde, zou men de zandlage vinden).

— Hier of daar zegt men Scheuvel.

SCHIJVELEN (wvl. ?.CYav^\.^n), sckyvelde, geschy'-

vcld, b. w. Bij landb. Eenen akker lichtjes omploe^en,

andcrs gezeid Omrijden, Slooven, Paleien, tegenover Eeren

(zie aid.). De strobbels schijvelen. Eene klaverij schijvelen.

« Melgaders van Peerdewerck, van eeren, schyvchn ende

dierghelijcke. » (Cost. v. Veurne.)

'SCHIJVEN, SCHUYVEN, bij Kil., zie SCHIJ-

veren.

SCHIJVER, m. De daad van eens met snelheid op

zichzelven rond te draaien. Met eenen schijver of twee is

hij lijk drnnken. Op den hiel steunen om eenen schijver te

maken

.

SCHIJVERACHTIG, adj. IJchtzinnig, onbesuisd, fr.

ctourdi.

SCHIJVERAAR, m. lemand die schijvert.

— Fig. lemand die zich onbesuisd keert en wendt, een

druistigaard.

SCHIJVEREN (wvl. SCHIVEREN, zie ij', schijverde,

geschi/vtrd, b. w. lets met groote snelheid doen ronddraaien

op zichzelven, met of zonder beweging naar eene andere

plaats. Al wat op eene pinne rust of draait, kan men schij-

veren met het op kant hevig voort te stooten. De jongens

schijveren de platte scherfstukken, als zij die in de lucht

werpen ot op het water doen botsen.

— Zi/ne muts naar de mane sck^veren, iets willen doen

dat onmogelijk is.

— Zijne mntsc o-'cr den torre 7mUen schi/veren, zie

TORRE.

— o. w. met Jiebbtn. Met groote snelheid ronddraaien.

De wieken van een klakmolentje schijveren als het sterk

waait. De wielen schijveren als men te vierklauwe rijdt.

Met rekkende peerden en schijverende wielen. Zijne oogen

schijveren in zijn hoofd (zie scHrjVERGEZlCHTE). lets doen

schijveren. De aarde schijvert rond de zon.

— Kil. Schijven, Schuvven, provolvere, protrudere.

—SCHIJVEREN, z. Rond-, Voort-, Weg-.

SCHIJVERGEZICHTE, o. Wordt gczeid van

oogen die gcdurig en ras in hare holteii draaien en keeren.

Een mensch met een schijvergezichte. Een leelijk schijver-

gezichte.

— Ook de mensch die zulk een gezicht heeft. Ik heb dat

schijvergezichte gemoet in de straat.

\
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SCHIJVERHOOFD, o. Een hoofd dat naar alle

kanten keert en draait alsof het op eene pinne stoiid; licht-

zinnig en loskoofdig mensch. Hij is zoo een schijverhoofd.

Een schijverhoofd van een jangen. Dat schijverhoofd Uan
zich met geene emstige zaken bezighoiiden.

SCHIJVERING, V. Hel schijveren.

— Fig. Druistigheid. Al die schijveringe komt liier niet

te pas.

— Eene druistige wouw die zwierit en schoffelt. Die
schijveringe loopt de stoelen omver.
— Zie -ING.

SCHIJVERLING, m. en o. lets dat schijvert. Ik
kreeg een schijverling in mijn aanzicht.

— Een kinderspeeldiug, anders Draaiberdeken, fr. pi-

rouette,

— Fig. Onbesuisde mensch, iemand die met al te veel

zwier en spoed te werke gaat, druistigaard.

— Zie -LING.

SCHIJVEROOGEN, v. mv. Hetzelfde als Schijver-

gezichte.

SCHIJVERTOMDOM, m., klemt. op dom. Iemand
die om end om schijvert, die het hoofd of geheel het li-

chaam gedurig en onbesuisd ronddraait, uit dertelheid of

kinderlijke lichtheid, enz. Een schijvertomdom van eene

dochter. Ik kan dien schijvertomdom niet verdragen. Gij

zijt een rechte schijvertomdom.

SCHIJVERTUITE(wvl.scHiVER-TUTE),v.Vrouws-
persoon die onbesuisd en zwierlende te werke gaat. Gij

schijvertuite, kunt gij niet gezapiger weiken ? — Zie TUIT.

SCHIK, m. of o., zonder mv. De daad van iets te

schikken, de manier van iets wel en behoorlijk te verrich-

ten. Die mensch heeft een goeden schik in alles wat hij

doet. Gij hebt toch geen schik (zegt men, met den klem-

toon op geen, om iemand te beiispen over zijne onbehen-

digheid).

— Beschikking, berekening, verwachting, fr. calcul.

Buiten zijn' schik zijn (bedrogen zijn in zijne verwachting).

Dat gebeurde buiten zijn' schik. Dat viel uit volgens mijn'

schik.

— Gedacht, gissing, berekening. Naar mijn schik, vol-

gens mijn schik, moeten daar wel 3000 menschen geweest

hebben.

— Gedacht, vooniemen. Zijn schik was van morgen te

reizen.

— Hetgeen waarop men rekent, wat men begeert. Zijn'

schik hebben (ft. avoir son compte, hebben 't geen men
begeerde). Zijn' schik vinden (vinden 't geen men zocht).

Ik heb in dien winkel mijn' schik niel gevonden. Daar

was niets van mijn' schik. 't Is moeielijk voor eenen laken-

snijder van alle koopers hun' schik te gevec. — « Pilaren

dertigh voeten lanck ende dick na schich. » (P. Devynck.)

SCHIK(KE)BERD, o. Vensterbank, fr. accoudoir de

fenctrc. lets op het ^chikkeberd leggen. Met den elleboog

op het schikkehei'd leunen.

SCHIKKEN, schikte, geschikt, b. w. Denken, peizen.

Ik schikte 't wel dat hij mijne weldaan nog miskennen

zou. Ge kunt dat schikken (het is geniakkelijk om raden,

om weten). Ik schik dat het omtrent een jaar geleden is.

— Van zins zijn, voornemens zijn, fr. ie proposer. Ik

schik morgen te schrijven. Hij schitt dat huis te koopen.
« Ick schicke u hier in te onderrichten. » (J. Steeghius.)

— Rekenen, schatten, fr. cvaluer. Hij schikte dat huis

op tien duizend frank. Hij schikt dien koornakker op dui-

zend schooven. Hij schikt dat gebouw op twintig duizend

steen

.

En 'k mejTi dat ik niet mis en schik

En 't vonnis qualijk stryke.

(P. Croon.)

— Vcle schikt rcU mist, of veel schikken is veel missen,

men is dikwijls bedrogen in zijne verwachting, het is niet

goed van veel le rekenen op het toekomende

.

— Ook gebruikt, gehjk in 't hd., voor Zenden, fr. en-

voyer. Iemand naar den duivel schikken. « Wil-je een

beetje naar Kotje den Drul gaan ? » zegt men in Veurne-

Ambachtom iemand naar den weerlicht te schikken.

— onpers. w. Passen, sorteeren, fr. convenir, arranger.

Het schikt mij niet om vandage te gaan wandelen. Ik zal u
komen bezoeken, zoo haast het schikt. Haddc 't beter

geschikt, ik zou hem geherbergd hebben.

SCHIKKENATIE, SCHIKKENACIE, v. Gis- 1

sing, fr. conjecture. lets zeggen op schikkenatie.

— Dit woordt rijnit b. v. met natie en gralic, maar niet

met boschagic, phiimage, enz. Zie -atie.

-SCHIKSTER, z. Tuite-.

SCHILD, m. en o. Beukelaar, fr. boiiclier, rondelle.

— Fig. m . De schild van eenen enj;elkoek ol vollaard is

eene ronde schijf van kalk gebakken en gemeenlijk met
eenen vogel ol zoo iets beschilderd. De schild zit le midden
op den kock in de korst gebakken. Deze schild hcet ook

Patakon, en hij diciit tot sieraad van den koek. (Zie Rond
den Heerd, vi, bl. 61.)

— Bij smids, timmerl., enz., o. Een rond dan plaatje of

schijfken van metaal of leder, enz. open in 't midden ; dik-

wijls Schildetje genaamd,en ook Scheinze, Schenze, Schinze

fr. rondelle. Men steekt een schild op eene spil tusschen

twee voorwerpen zooals wielcn enz. om het verslijlcn te

beletten dat uit de wrijving van die draaiende voorwevjieu

kan spruiten. .\an het dagslot van eene deur is er gemeen-

lijk een metalen schildetje genageld opdat het krikkcljoen

het hout van de deur niet schende. Zoo ook is er een

schildetje aan een naclitslot, anders Slotschild genaamd :

zie dit woord. Als mea eene landkaart of zoo iets aan den

wand nagelt, slaat men den nagel gemeenlijk door een schil-

detje van kartonpapier opdat de kop van den n.igel niet

doorscheure.

— Staande heerdplaat, gemeenlijk versierd met figuren ir

relief, fr. contre-cceiir dc chemine'e. Het schild uitnemen.

—SCHILD, z. Sleuter-, Slot-, Sloter-.

SCHILDE, v., tr. tribart. ZieSCHlEDEL

SCHILDE, adj. 't Zelfde als Schcluw, scheel; zie

,si iiELrw.

SCHILDE, adj. Gevlekt, veelkleuri^-, I) .:U.

— Schiiic boter, ingeleide botcr die, bcgiiinende te be-

derven, wine vlekken krijgt. Boter die bederft, wordt schilde

voor de oogen en oostersch voor den smaak.

— Schilde aardappe.l^ die van binnen roode vlekken of

striepen heeft.



SCH - 863 — SCH

— Sihilde ?nuur, een muur met verschillige kleuren be-

schilddil. Eenen muur schilde verwen.

— SchiUe steen, die alleszins gevlekt is. Schilde marbel,

Ir. du marbre ranee.

— Het aangezicht is sekilJe van kleur, als het wit en

geel, of purper en blauw gevlekt is, gelijk men somtijds ziet

bij zwangcio vrouweo.

—SCHILDER, z. Effen-, Meubel-.

SCHILDERENjb. w. God en den duivcl uit eenen

pot SL-hihlir,-ii, zie POT.

—SCHILDEREN, z. Effen-, Oor-, Uit-.

SCHILDJE, V. Zie SCHIEDEL.

SCHILDPADDE.v.Vierkanttegleisetiggeldieinkloii-

ren geu eUeiul is s;elijk de schulp van eene schildpad. Ecncn

muur (b. v. den hoek van den heeid) bedekken met scliiKl-

padder, in plaats van met rondeelen.

SCHILJE, V. ZiescHfEDEL.

SCHILLEBONT, adj. Wordt gezeid van kleeder-

stoflen w ier kleur verschoten en verdwenen is. Een scliille-

bonte kleed. (: sehilde en iont.) — Vgl. KAKELBONT.

SCHILLEN, sckol oi scliilde, geschollen oigeschild,

o. w. Een verschil uitmaken, verschillig zijn, h.diffe'rer.

Die twee kinders schillen drie jaar van oude. Het schol

weinig dfhij vicl. Het schilt veel dat hij aldus zou gesproken

hebben. 't En schilt noch haar noch draad (er is niet het

minste verschil). De eene taal schilt veel van de andere.

Ziet nu hoe Lathers wille en Gods ghebodt schildt. »

(A. Biins.)

— 'T en schilt maar cin metsershaar, zie MET.SERS-

HA.VR.

— Het schilt te veel! of enkel Het sthill! 't Gaat te

verre! 't is ongehoord! Het schilt te veel, gelijk de huis-

pachten hooge zijn. Men zegt 00k Het schilt alle menschen

to vele ! Wat zegt gij van zulk eene daad? Het schilt

!

— A'an belang zijn, aangaan. Het kan mij niet schillen fik

ben er onverschillig aan, fr. cela in'est indiffc'rent). Wat
schilt u dat? Die zaak schilt u niet (dat gaat u niet aan).

Het schilt hem weinig dat ik win of verlies.

— onp. met aan. Afhangen van, liegen aan, de oorzaak

zijn, fr. tcnir a, de'pendre de. Het schilt aan u dat hij niet

t;ckomen is. Het heeft maar aan drie stemmen geschild dat

liij niet gekozen is. Waaraan schilt het dat brave onders

somtijds booze kinders hebben ? 't Heeft aan eenen niet ge-

schoUen of hij won den prijs.

— Voor Schillen, de pel afdoen, zeggen wij Schelleu.

SCHILLEWAARD, m., met de stemrust op schil.

Witte, tiaie, pezige vezelbundel, dien men in 't vleesch

vindt en aan den bond of de katte geeft, waarom hij ook

Kattevleesch geheeten wordt, fr. tendon, tissu tendineux,

vulgo un nerf. Taai lijk schillewaard. De schillcwaard is

noch spier noch kiaakbeen.

— Niets belet ookScheluwaard te schrijven.Vgl,SchiKv=

scheluw, en Gihv = geluw.

SCHILW, adj. Zie SCHELUW.

SCHIMPELEN, schimpelde, hehgeschimpcld, o. w.

Smertelijk en bedwclmcnd in de ooren klinken, sprek. van

geschreeuw of lastig gedruisch. Een gil of gelier schiiupelt

door de ooren, en een glinsterend licht schemert voot de

oogen. Men riep en schreeuwde van alle kanten dat het

schimpelde door de ooren. Het schimpelt in mijn ooren van

al het gedruisch dat de kindcren maken. Ivijven en schelden

dat 't in de ooren schimpelt. Mijn ooren schimpelen ervan.

— Men zegt ook Schimperen.

SCHIMPEN, schomp en schiinpte, gcschompen en ge-

schimpt, o. w.

'Ver\vatc siel, die schomp met hel en God.

(Vaelande.)

Hy die als een kloeken held

Met de duyvels had geschompen,

(Id.)

— SCHIMPEN, z. Uit-.

SCHIMPEREN, o. w. Zie schimpelen.

SCHIMPIG, adj. Zie scHE^fPIG

.

SCHIMPSCHEUTE, SCHIMPSCHOOT, v.

't Zelfde als Schimpslag.

SCHIMPSLAG. m. Spotrede, scbimpscheut, fr. bro-

card. Scbimpslagen geven. Eenen schimpslag krijgen. 't Was
de een schimpslag na den anderen.

SCHING (wvl. schung), m. Het schingen. De scbing

van de niaan. Bij den selling van het vuur.

—SCHING, z. Maan-, Peerdeboeversmaan-, Zonne-.

SCHINGELEN (wvl. schiingelen, zie did), schin-

gelde, geschin^eld, b. w. Slingerende schudden. Een speel-

zieke hond schingelt de kleederen en andere voorwerpen

die hij in de muil krijgt. lemand bij de kraag vatten en

schingelen. Eene puppe schingelen, fr. secotier Jtne poicpe'e.

— o. w. De kalkoen steunt op zyn teenen

En begint zoo al met eenen

Keer te hutsen, ende beeft,

Schudt en schingelt, gaept, en geeft

Zulk een gorgelend gegabber,

Zulk een snabbelend gesnabber...

(G. G.)

— Vgl. Schongelen en Schommelen, die Weil, verklaart

door Roeren, schudden.

—SCHINGELEN, z. Roud-.

SCHINGELING, v. Schudding, de daad van schin-

gelen. lemand eene schingelinge ge\"en. Van ieraand eene

schingelinge krijgen

.

SCHINGEN (wvl. schii.ngen), schong en schang,

heb geschongen, o. w. Licht geven, klaarte verspreiden,

glanzen, fr. biire, 1. lucere, eng. shine (ihone, shined).

\ Wordt gezeid van de vlam en van de hemellichten. De
wapens glinsterden als er de zon op schong. De stenen

schingen. De mane schingt in den nacht. De zonne schong

door den nevel nauwelijks genoeg om op den zonnewijzer

te zien hoe laal het was. De lampte schong geheel de kamer
door. De vlam van 't brandend huis schong in de verte.

Het vuur van den heerd schingt op de muren. Het slijk

blinkt als er de zon op schingt (spreekw.) « Toen zal het

kruis met groote glorie schingen in den hemel, en Christus

zal ten oordeele dalen. »(C. Van HuUebusch.)
— Dit woord, dat van alled,aagsch gebniik is in gansch

Vlaanderen, is geenszins te verwarrcn met Schijnen, scheen,

geschenen, fr. paraitre. De maan schijnt somtijds in den

dag, maar dan schingt zij niet.



SCH 864 SCH

— Door verloop van ng in m (zie NGJ, hebben veel

woorden twee vormen, b. v.

Bongelen — bommelen ; Perxonge— perzomme; Pran-

gen — prammen ; Ronge — romme ; Schongelen — schora-

melen; Schranken — schtammen, fr. ecorcher : Wrongelen
— wrommelen, enz.

Dus 00k ons Scfaingen ^ Schimmen, frequent, schim-

meren (dat Kramers verklaart door Schitteren, fr. biilUr,

bare, rayonner), en schimmeltn dat J. de Harduyn ver-

vangt door schemelen, als hij zegt

:

. . . Door den claer-lichten schemel

Die d'ooghen over-glansl . .

.

En wederom :

Door wiens licht worden beschemelt

Locht, zee en aerd en het ghehemelt.

— SCHINGEN, z. Door-, Om-.

SCHINKEL, m. Dus heet men elkeen van de koor-

detjes of snoereu waarmede men eene touw, eene zweep,

enz. vlecht of knokt, fr. cordon, toron. Eene djakke knok-

ken met aclit of tien schinkels.

— Bij de scliippers is Schinkel een eindetje koorde
waaraan een katvol liangt. Zie Kramers op schinkel.
— SCHINKEL, m., vklw. Schinkeltje. Zoo heet te Kor-

trijk de kandeeldag of kleene feest die, onmiddclijk na de
groote kermis, in Over-Lcie gevierd wordt, en die zijnen

oorsprong schuldig is aan zekeren heer Schinkel (over eene
eeuw of twee burgemeester van Kortrijk, wonende in Over-
Leie), als bhjkt, onder anderen, uit zijn standbeeld dat

gedmende die feest in 't openbaar ten toon statt. Schinkel
vieren. Schinkeltje vieren. — Ook Schinkelkermis. Zie

Rond den Heerd, v, bl. ;. Zie ook pamel.
— Zegher van Male spreekt van Schinkelfeesten te

Btugge : « Waer sijn nu onse schinkel-fcesten die men
generalick hielt in alle huysen hier in de stadt, aldaer de
pasteyen in de slachtijdt mosten soo costelyck ghestoffeerd

sijn ende de marckpasteyen bereedt ende de cappoenen,
ende men dranck aldaer om prijs, als ora meest glaesen, pot-

ten ende kanaen uytte te drincken, die soude den prijcke

van den cappoenen winnen, ende een andere de marckpype,
ende die aldaer meest dronck ende den keyaert raaeckte die

wierdt van dat schandaleus werck ende broot Ironckenschap

ghepresen. »

SCHINKELFEESTEN, v. mv. Zie schinkel.

SCHINKELKERMIS, v. Zie schinkel.

SCHINKEN, schonk en schank, geschonken, b. w.
Hetzelfde als Schenken, fr. verser. Bier schinken. In de
glazen schinken. Hij schank deglazen vol.

— SCHINKER, SCHENKER, m. lemand die schinkt.

— Kaffiemoor, koffijketeltje waarin men water kookt
om den kaffie op te schinken, fr. bouiUnre.

SCHINKSEN(wvl. scmiNKSEN,zieiND), m. 't Zelfde

als Cinksen (siiixcn bij Desroches en Olinger), de vijftigste

dag na Paschen, bij Weil. Pinkster geheeten, fr. pentecote.

Van Paschen tot Schinksen. Na Schinksen.

— Meest gebraikt m Noord-Vl.

— SCHINKSENAVOND, m. De dag voor Sinksen, fr. veille

de la Pentecote,

— SCHINKSENBLOEM (wvl. -BLOMME, zie OE). V. Eene
plant in de weiden, enz., ratiunadus acris'L.

— SCHIXKSENDAG, m. De dag van Sinksen. Het was in
de Schinksendagen. « Omdat eet den twecde Sckynschen
dach vas. » (G. Weydts.)

— SCHINKSENFEEST, O. en SCHINKSENFEESTE, v. De
feestdag van Sinksen.

— SCHINKSENROOS, V. Soort Van pioenbloem, in de
wetenschap/a^(3«/a officinalis.

— Dus genaamd omdat men, in vroegeren tijd, op den
Schinksendag, bloernbladen van deze roos door de gaten
van de gewelven der kerken liet nedervallen over 't volk,

ter gedachteuis van de vurige tongen die op dien dag over

de apostelen daalden. Dit gebruik bestond nog tei Xieuporl
in 1840.

— srniNKSENWEEK, V. De weke of octave van Sinksen.

SCHINSE, SCHINZE, v. ZiescHEiNZE.

—SCHIP,uitgang vanzelfstandigenaamw.Zie SCHEPE.

SCHIP, m. Schop, fr. coup de pied. Eenen schip krij-

gen. Hij joeg hem weg met drie schippen onder zijn broek.

SCHIP, SCHIPPE, V. Sdiop, schuppe, ix.pelle.

SCHIP, o., fr. -caisseau, zie SCHEEP.

— SCHIP, —SCHIPPE, —SCHOPPE,
—SCHUPPE, z. Bak-, Beslag-, Delf-, Mergel-, Mervel-,

Ruifel-, Sloeber-, Stal-, Teul-, Tuil-, Vier-.

SCHIPKOE, v., vklw. schipkoetje. De koe die de

laatste is van eene bende, en waarop de poester slaat en

schopt om geheel de bende voort te drijven.

— Fig. lemand die ruw behandeld wordt, op wien men
de lastigste werken verschuift, die 't al voor de anderen

moet liezuren, enz. Hij is het schipkoetje van 't huis. Een

verstekeling is eene schipkoe.

SCHIPPE, V. Zie schip, 3".

SCHIPPEN, schiptc, geschipt, b. en o. w. 't Zelfde

als Schoppcn, Schuppen, met den voet stooten.

— lemand in den nekke schippen, of in den nek stam-
pen, stout en vrij iemand vernederen, hetzij met hem spot-

tenderwijs teovertuigen dat hij ongelijk heeft; hetzij met
op eene bedekte ma;ir verstaanbaie wijze zijne gebrelcen of

zijn slecht gedrag te berispen, b. v. bij middel van eene

fabel of van eene beschrijving van /uUcdanig gedrag in

eenen afwezigen peisoon ; hetzij met hem van zijn ambt of

bediening te verdringen of anderszins te onderkruipen; het-

zij met hem te dwingen een verachtelijk of lastig werk te

verrichten, enz.

— Zyne voeien door iefs schippen, de voeten door lets

vagen, met viiile voeten er door gaan, stoutmoedig te

werke gaan ondanks de tegenredenen die men inbringe en

de hinderpaleii die men ous stelle. Vgl. VOET.

SCHIPPERSBROOD, o. Soort van hard bloemge-

bak, vooral geschikt voor de matroozen op zee, fr. biscuit

de mer.

SCHIPPERSGELUK (wvl. ook schepersgeluk),

o. lets dat voordeelig is voor de schippers, b. v. het blazen

van den wind in het zeil. Wordt dikwijls gebraikt in do
volgende en dergelijke zegswijzen : Den wind van achter

hebben is schippersgeluk. Ik zal die reis wel spoedig afleg-

gen, want ik ben vrank te been, en ik heb den wind van

achter, schippersgeluk !

SCHIP(PE)WINKEL, m. Zie schopwlvkel.
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SCHISMA en nok SCHISMAAL, o., klemt. op

srhis. Twcedradit, twist, oneenigliciil. In schisma liygeu

met iemand. Vrcde inaken na lang in schismaal geleefd te

hebben. Het heeft lanjjen tijd schisma geweest tusschen die

twee familien.

SCHOBBE, v., vklw. schobbeken (Kottr. sdwbbic, zie

deminuhef). Ciroflijnwaad. Schobbe weven.

— Het vklw. schobbeken is bij de wevers Een eindeken

geweefsel, b. v. van een decimeter tot eeu meter lang. Een
schobbeke van eene halve elle. Een schobbeken wcven

(eenige trekken weven, zie trek). Als men een stuk lijn-

waad begint'te weven, zegt men dikvvijls : weef eens een

schobbeken, cm te zien of de inslag wel samenpast met de

keten. De huismoeder zegt 00k somwijlen aan den wever als

liij een stuk lijnwaad begint ofdat hij het gaat eindigen : weel

mij een schobbeken voor eenen voorschoot, voor een kiel-

ken, enz. (d. i. weef een eindeken aan 't begin of aan

't einde van het stuk, dat diene voor een voorschool of kiel-

ken. In dit geval slaat de wever den inslag min toe, en weelt

zoo schoon niet, omdat dit schobbeken afgesneden woidt

van het stuk).
»
Jooten de cnapwever met oorlof ossi e getie

aen i- ic/ioii/c gevrocht ha. » (Kortr. hs. 1736.)

'SCHOBBE, l)ij Kil., zie SCHROBBE, 2°.

SCHOBBELACHTIG, adj. Zie schommelachtig.

SCHOBBELEN, schobbch1e,gesc}iobbeh1, b. en o. w.

HetziHUe als Schoffclen.

SCHOBBEN, schobde, gesckobd, b. w. Schurken,

scheuken, wrijven. Zich schobben alsof men ongiui hadde.

Schob dat peerd een beetje in den nek, opdat het stil sta.

SCHOBBEREN, schobberde, gesiliobberd, b. en o.

w. Schobbelen, schofielen,

—SCHOBBEREN, z. Op-, Samen-, Toe-.

SCHOBBEWEVER, m. Die grof lijnwaad weeft.

SCHOE, ni., mv. schoe'n (zie DRtE), vklw. schoetjc.

Hetzelfdc als holl. .Schoen, mv. schoenen, schoens, fr. Soulier.

Twee paar schoe'n. « Yzeren schoens die vol scherpe

pinnekens waren. » (M. Lambrecht.)

Veel beloven en niet doen

Zyn u koussen en u selioen.

(L. Vossius.)

— Recht in zi/n schoe'n gaan. Zie RECHT.
— Vasl in si/n schoe'n gaan, hi] zijn stuk blijvcn, fr.

i'treferine,

— Lood in zyn schoe'n hebben, traag ti. gang zijn.

— Uit zi/ne schoe'n springen van verschot, van bli/d-

schap, o[van gramscha/), (r.saicier de saisissement, dejoie,

bondir de colcre. Hij was om uit zijn schoe'n te springen
van duUigheid. Reeds was hij kwaad; maar als hij dat
hc:orde, toen sprong hij uit zijn schoe'n. « Hij tneende nyt
zyn schoens te springhene van quaethede. » (N. Despars.)
Hij sprong haast uit zijne schoe'n dat hij zoo verschoot.

— En gooi uw oitde schoe'n op strate niet, eer gy er
nieiiwe hebt, spreekw.

— In iemands schoe'n willcn terden of zitten, wensehen
iu zijne plaats te zijn. Ik zou willen in zijn schoe'n terden.

'K en wiUe in zijn schoe'n niet zitten, voor al het goed van
de wereld.

— Weten waar de schoe duwt, de oorzaak kenncn van

't geen ons smert, fr. snvoir oii le Soulier nous blesse, oil le

bat nous blesse. Gij weet niet waar de schoe mij duwt. Die
man schijnt er gelukkig uit, maar gij weet niet waar de
schoe hem duwt.

— Iemands schoe'n vagen, zie vagen.
— Iemand aan de zool van syne schoe'n vagen, zie

VAGEN.
— Zync schoe'n tatsen, zie TATSEN.
— Met een sluffer en een schoe in 't land komcn, zie

SLUFFER.

— Ik lou uit mi/ne sluffers nietgaan om in zi/n schoe'n
te kruipen, zie" SLUFFER.

— Het is beter waar de schoe'n laden datt waar het
broodmes laadt, zie brooomes.
— Bij mulders, zie GR.\.\NHi.OK.

— « Scoen is het meerv. van scoe : schoon wij nu zeggen
schoen, schoenen : en gescoet (schoeisel, oi volgends Kiliaen
geschoeitc) vloeit regelmatig uit scoe, niet uit scheen. »

(Huydecoper.)

— schoebeukel, m. Schoegesp, fr. bouch dc Soulier.

Zilveren schoebeukels. — Zie beukel.
— schoeburstel.\re, m. Schoenborstel, borstel om de

schoe'n te poetsen. Zie burstelaar.
— SCHOEHOORN, m. Een hoorn om de sclioe'n .aan te

trekken, fr. chausse-pieds.

— SCHOEI.APPER, m. Vlinder met schoone vlerken die

in roode, bruiue en andere kleureii gevlekt zijn; ook Pater
genaamd, ir.papillon bigarrc.

— Ook een kever, die anders Teebijter heel, fr. carabe
noir.

— .SCHOEMAKEN, schoemaakte, heb geschoemaakt, o. w.
Het ambacht van schoemaker doen. Wat bedrijft hij ? hij

schoemaakt. Hij schoemaakte eerst een jaar, en dan werd
hij soldaat.

— Zie BOEKBINDEN.

—SCHOEMAKER, m. Zie KOLLEKEN.
— SCHOEMAKERSN.VAD, m. Een naad met twee draden

die malkander gedurig schranken, gelijk de spinalen van
den schoemaker.

— Een genokte schoemakersnaad, een naad met twee
draden die bij elke steek schakelwijsde in malkaar grijpen,

zoo men ziet in de hedendaagsche naaimacheinen.

— SCH0EM.\KEKSPINT (wvl. -PiiNTE), v. Een Stoop. Eene
schoemakqrspinte bier. Zie pinte en vgl. bosse.

— schoepekker, m. Schoelapper, ft.sai'etier, carreleur.

Zie PEKKER.

— scHOEPOETSER, m. Jongen die de schoe'n kuischt en
't vuile werk in huis verricht, keukenmol, asschevijster.

—SCHOE, z. *Boten-schoen, Hand-, Koop-, Kraak-
Markt-, *Nat-, Slijk-, Wee-, Week-.

SCHOEF, m. Op den schoe/gaan, komen of loapen,

op scliuim gaan, sraarotsen, schoefelen, ii.e'cornifler,piquer

les assictlcs.

*SCHOEF, bij J. Dcsmet, zie schof, 1°.

SCHOEFELAAR, m. Tafelschuimer, iemand die

brast ten koste van een ander, fr. j-arasite.

—Kil. Schuyfleler, en SchuylTel-schappraeye, l.parasitus.

SCHOEFELEN, schoefclde, geschoe/eld, o. w. Op
eens anders kosten brassen, smarotsen, op den schoef oaan,

fr. ccornijler. Loopen schooien en schoefelen.
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SCHOEFTE (wvI.sCHOUFTE, zieoui.v.ZiesrmiKTK.

SCHOELIE, SCHOELJE, SCHOELDE, v.

(aiet m ). Deugniet, scliurk. Eene leeiijke schoelie.

Daer betraep ik u, gy schoelje!

Gy vervlakte fyne poelje!

Gy bedrieger ! luys-capoen

!

(Vaelande.)

— IVel gezind geVtjk cen schoelji\ (y^ geli/k een htiszak,

uit der mate wel gemocd en te vrede, fr. trh conUni^ trcs

heureiix. Hij tiok met dat geschenk naar Inn's, wel gezind

gelijk een schoelje.

— SCHOELJESPEL, o. Zeker kaartspel dat gespeeld wordt

onder min of meer personen die elk vier bladen hebben.

Men mag er in vragcn of manteleu en opmantcleii, sonitijds

ook busschen.

— SCHOELJETAFEL, m. en v., vkhv. schocljetafelken.

Kleene tafel van de groote afgescheiden, fr. lablette. Aan de

schoeljetafel zitten, fr. manger a la tablette. Waneer in

een feestmaal de groote tafel te kleirj is voor de genoodigden,

stelt men op zijde eene schoeljetafel waaraan gemeenlijk de

min aanzienlijke personen, of ook de meeste kluchtenaats

gaan neerzitten. Men doet een kind aan de schoeljetafel eten

om het te straflfen. In eenige kloosters is er eene schoeljetafel

voor dezen die men vcrnederen en in de ootmoedigheid

oefenen wilt.

— SCHOELIEVOLK, o. Slecht volk. Dat is al maar wat

schoeljevolk.

SCHOELOOGEN, zie schoudeloogen.

SCHOEN, b. w. Vlaamsche samentrekking van Schou-

den, zie aid. Zie ook ou.

SCHOEP (wvl. schoupe, zie ou), v. Eene gro.te

schup van hout of metaal, met eenen korten of langen steel.

De landbouwer bezigt eene schoepe met langen steel, anders

gezeid een ruifel, om b. v. het graan te doorkeercn. De
winkelier gebruikt eene schoepe met korten steel oni rijst

of andere waren uit eene stande te scheppen. Bij steenbak-

kers is de schoepe eene platte ijzeren schup om den steen-

moortel op te scheppen die naar de tafel gedregen wordt.

SCHOEPER (wvl. SCHOUPER, zie ou), m. Bij tim-

merl., enz. Eene allergrootste boor op wijze van eene

schoepe, om pompen, enz. te booren, fr. rouanne. De
schoeper is een avegeer in 't groote, met eenen langen steel.

Onder de schoepers zijn er grootere en mindere. Met den

schoeper booren, fr. rouanntr.

— In de Wdb. .Schulper en Pompboor genaamd.

SCHOEPER (wvl. SCHOUPER), m. De daad van eens

te zingcn. ^Vl het haar brandde af in eeneu schoeper.

SCHOEPEREN (wvl. schouperen, zie ou), schoc-

perde, geschoeperd, b. en o. w. Met den schoeper booren,

fr. roiianuer. Eene pompe schoeperen. Moede zijn van

schoeperen.

— schoeperung, m. en o. Boorling, iederdeel ol stuk

dat met "den schoeper uitgebooid wordt. Ken zak schoeper-

lingen. — Zie -ling.

SCHOEPEREN (wvl. schouperen, zie ou), schoe-

perde, gcsc/iocperd, b. en o. w. Zengen, schroeien; U.fri'ler.

Men schoepert een gepluimd kieken, als men het in de

vlam houdt om het overblijvende dons af te zengen, fr.

flamber. De vlam sloeg hem tegen 't hoofd en schoeperde

zijn haar. Geschoeperde paling (paling die met een korstje

gebraden is). Hij kwam zoo bij het vier dat de wol van zijn

kleed schoeperde

.

Eerst wat schoeperen en berooken.

(Vaelande.)

— Bij borstelmakers. Het haar rond den steel van eenen

nieuwen tiorstel effen afzengen bij de vlam van eene lamp.

Eenen borstel schoeperen.

SCHOEPEREN (wvl. schouperen), schoeperde, I

hcb of ben gesclioeperd, o. w'. Snel loopen. Ge moest hem
zien schoeperen. De haas, de dief is geschoeperd.

— Meest gebruikt in Weg.schoeperen en Voortschoepeien.

—SCHOEPEREN [semii div.), z. Af-, Op-, Weg-;

SCHOERE, V. Hctzelfde als Schouder (zie ou , dat

bij Weil. m. is.

— Eene hoos;e schoere, eene schoer die hooger en dikkcr

is dan de andere. fr. uiie grosse epaule. Eene hooge schoer

hebben. — 't Wordt euphemice ook gezeid voor eene

scheeve bull.

— De ichoercn optrekken, anders ook de schouders

ophalcn. Dat dnet men ofwel om te beteekenen dat men

eene zaak niet genoeg kent om ja of neen te zeggen, ofwel

om zijne misnoegdheid of zijne verachting nopens lets zon-

der woorden uit te drukken, fr. hausscr Us epaules.

— Schoere staan of s:hacrke{n staan, iemand de voeten

op onze schouders laten stellen, en hem aldus optillen, b. v.

om op eenen boom te klimmen, ir.fazre la courts eclielk.

Men zegt ook Leere st?an, leerken staan.

— De schoeren van eenen stoel, zijn de twee houten

riggels die onder aan de zate vastgenageld zijn, de een aan

de twee voorstijpeis, de ander-aan de twee achterstijpers, en

deelmaken van de brugge die de zate onderschraagt.

— Ge kiinl dat niet doen, of hadt gij 0ns Heer op uw

schoeren, 't geen gij doen wilt is volstrekt onmogelijk.

Weil, zegt dat men in Holland ook schoer spreekt,

maar schouder schrijft.

SCHOERBAND, m. Schouderband, helpzeel, ook

Hangzeel en Halsband geheeten, fr. bretelle de porte-faix,
_

sangle. \

—SCHOEREN, -SCHOUDEREN, z. * Huck-,

Huk-,Jeuk-, Jock-, Juk-, Krens-, ICrins-, Schok-, Trek-.

SCHOERESTIK, SCHOERSTUK. o. Bij been-

fcouwers. Schouderstuk, het decl van de schouders van een

rund of zwijn, Ir. paleron. Het schouderstuk van eenen os

weegt in de twintig kilos.

SCHOERING, SCHOUDERING, v. Bij timmerl.

De uitspringende booid van den brccdsten kant eener erne,
,

fr. cpaulement. De schoeringe is niet te verwarren met de

marseeringe (zie marseering). De schoeringe wordt ook

Ast;ling geheeten.

SCHOERKWISPEL, m. Schouderkwast, fr. cpau-

lette .

SCHOF. m. Hetzelfde als Schoft, v., fr. garrot de

cheval. Eenen hoogen, eenen scherpen schof hebben. « Den

schoef ofte wcir-rnst. =•

(
Jac. Desmet.) • Dacrom soo wordt

den rugge altijdis jet leeger in den midden, als van vooren

tot op den schof. » (Id.
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SCHOP, o., inv. schoven. Het vicrde dec! van den dag

eens werkmans, dric uren, fr. quart dejournee. Ecn schof

werken.-Buitcn schof werken (zie buitenschok). Hij heeft

daar vijf schoven aan gewrocht. Hoeveel schoven meet ik u

betalen ? Die vijf schof will werken in eenen dag, meet er

aan door noenestond en al, van 's nioigens eene uur vrueger

tot 's avonds eene uur later dan dc gewone wcrklijd.

— Kramers heeft Schof en Schoft in dezen zin, doch m.

'n V. : bij ons is het 0. « Treckende naer teerste schoo/wercx
I' Ijvicrnc ofte boordeele waert. » (N. Despars.)

SCHOF, o., mv. schoven. In 't alg. Alles wat bestemd

is om ergens voor- of ingeschoven te worden, anders ook

Schuive genaamd.

— 't Schof van eene deur is eeti houten reil of ijzereu

grendel, rond of plat, om de deur te sluilen. De deur in

't schof doen. De deur is in 't schof. Het schof insteken.

— Het schof van een slot is de ijzeren long die door den

sleutel in- of uitgeschoven wordt, fr. pt'ne, bij Kramers

Scheut, Schoot, m. geheeten.

— Schuiflade, fr. /trot/: Geld uit het schol nemen. De
schoven van eene kas. Het schof uittrekken.

— V'aldcur van eene sluis. Het schof o]itrekken of neer-

laten.

— Ijzeren plaat die men uit- of inschuift in den oven om
het vuur aan te jagen of te vermiuderen, even <iJs men den

sloter v.-ui eene stove draait om dezelfde uitwerksels te

bekomen.

— Soort van hek ofbahe bestaande uit twee rechtstaande

staken met eene of meer horizontale planken of ribben die

in die staken geschoven worden om eenen doortocht te

beletten, fr. barriere. Eene weide met een schof gesloten.

Langs den ijzeren weg zijn er schoven aan de dwecrs-

straten.

— Het drijven van de wolken, het zwerk, het geluchte.

Het schof komt uit het noorden. lien ziet aan 't schof waar

de wind zit. Zie geluchte.

—SCHOF, z. Dag-, Xacht-.

SCHOFFELEN, schoffclde, geschoffeld, b. en o. w.

Met groote liaast en dn.iistigheid lets verrichten. Hij schol-

felde dat in eene uur. Die schoftelt, werkt niet sekeur. Ge

nioet dat doen zonder schoffelen. A]s het sein gcgeven

wordt voor 't vertrekken van 't convooi, alien schofl'elen

(ijlen, spoeden zich) naar de statie.

— De kaarten schoffelert, dooreen mengcn, verkappelen,

fr. mi'ler, battre les carles.

— Men zegt ook Schobbelen en Scliaffelen.

— SCHOFFELAAR, SCHAb'FELAAR en SCHOBBELAAR, ni.,

^^ IIOFFELAARSTER of SCHOFrEL.\REGE, V. Iem:ind die

-Jioffelt.

— SCHOFFEI.ACHTIG, SCHAFFELACHTIG en SCHOBBEL-

ACHTIG, adj. Al te haastig in 't werk. SchofFelachtig zijn in

alles wat men doet. Zij breekt veel omdat zij te schofielach-

tig is. Vgl. SCHOMMELACHTIG.
— .SCHOFFEL.\CHTIGHEID, SCHAFFELACHTIGHEIU en

-rnoBBELACHTIGHEllJ, V. Het schoffelachtig zijn.

— SniOFFEI.ING, SCHAFFEI.1NG, SCHOBBELING, V. Dc
1.1, id van te scluitlclcn.

—SCHOFFELEN, i. Op-, Over-.

SCHOK, SCHOKKE, v. Zoo heet de hulze v.an bou-

nen, van Lrwten, van vitsen, van koolzaad, en andere peul-

vruchten, bez. als er de zaden nog in zijn ; want eene

schokke, die geplooscht is, nocmt men gem. Slootsc of

Peul. Boonen in de schokke, fr. des pots eti cosse. De erwlen

uit de schokke doen. Breede schokken. Lange schokken.

Kromme schokken

.

— Fig. lets uit de schokke doert^ lets uitbrengen, iets

vertellen dat van weinig belang of nut is, babbelen en pra-

ten. Wat heeft hij wederom uit de schokke gedaan ? Hij

doet belachelijke dingen uit de schokke.

^SCHOK, —SCHOKKE, z. Erweet-.

SCHOKKELJOEN, o. Soort van gerst, die men ook

Sukriocn heet; fr. escoiirgeon, soucrillon, hordettm vul-

gare L.

— Schokkeljoen korten, zie Korten.

SCHOKKEN, schokte, geschokt, b. en o. w. Met eenen

stnot l:cirlal schudden of verplaatsen. De puit schokte zich

onder 't water. Hij loeg dat hij schokte, dat zijn buik

schokte.

— Kinderspel. Eene handvol marbelen in eenen niok of

kuil stooten, 200 dat men wint of verhest volgens dat er

paar ofonpaarin blijven. Zij hebbcn geschokt. Gij moogt

niet meer schokken . Schokken met acht marbels. Anders

gezeid Putjebak spelen, Butsen en Stuiken.

--Fig. Gelukken, tref^en. Hi/ heeft het geschokt, zegt

men van iemand die b. v. rijk trouwt, of in 't koopcn

eenen hazaard doet, enz. Hij zal 't niet schokken. H4j heeft

gisteren eene reis gedaan," maar hij heeft het niet geschokt

(omdat b. v. het weder slecht was, of dat hij het doelwit

zijner reis gemist heeft).

SCHOKKEN, schokte, ben geschokt, o. w. Wordt gez.

van boonen, crwten en andere peulvruchten die in dc

schokke komen of hulzen krijgen. De erwten zijn reeils

geschokt. Het koolzaad begint te schokken. De peulvnich-

ten beginnen te schokk^^n, even als de fruitboomen te s|)a-

nen, namen'.ltjk met het uitbloeien.

SCHOKSCHOEREN, schokschoerde, heb geschok-

schoerd, o. w. Met de schouders schokken en hutsen. llij

loeg dat hij schokschoerde. Schokschoeren van lachen.

SCHOLEDUIK spelen, zie scholeduiken.

SCHOLEDUIKEN, dook school, heb scholegedoken,

o. \v. Gaan spelen in pla.nts van naar school te gaao, de

schole blend slaan, ix.faire I'e'cole biiissoiinicre.

— Men zegt ook Scholeduik 0/ Scholeduiksken spelen

;

ook nog Schrlcmuiten, scholemuitte, heb gescholemuit, even

als Hagemuiten, Haagsken planten, Biischje kappen, enz.

SCHOLEMUITEN, o. w. Zie scholeduiken.

SCHOLEN, schoo/de, Jieb of ben geschoold, o. w.

Wijken, schuiven. Word.t veel g'ezeid van de spijs in 't in-

gewand. Jtijn eten schoolt niet, mijn eten wilt niet scholen

(andere gezeid : 't en scliuift niet, 't blijft op mijne maag
liggen). Olie innemen om icts le doen scholen. « Dan moet

ghi wctcn in u purgatien te iftingelen sulcke remedien die de

materien doen scholen. * (F. Rapaert.) « Dacr wt dat veic

coude cnde slymige liumoren in tsmenscen lichaem blyven

de welcke qualyc hooren en scholen willen met latene, mer

worden al bet wtgedreven met purgatien. » (Id.)

— Ook gez. van de nageboorte. Het schoolt niet, fr. I'ar-

riere-faix n'arrive pas, ne s'expulse pas. De koe schoolt,

begint te scholen (de koe kuischt, zuivert', fr. cxpitlse I'ar-

riire-faixj.
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— Ook van' eene verkoudheid, enz. Mijne vailing wilt

niet scholen, fr. ?non rhuvie ne veitt pas ccder^ est opi-

nidtre.

— Langs de Schelde, waar schole, v. den zin heeft van

scluuie, hulze van noten, enz., gebruikt men het w\v. scholen

bed. en onz. voor scheulen, ontbolsteren, b. v. noten die

wel scholen, geschoolde okernoten. Volgens Alg. VI. Idiot,

wordt het gez. c van het steenfruit, als de vrucht wel van '

den steen gaat, en vandaar schoolders, krieken die van den

steen scholen. » — Men "ebruikt dit ww. daar ook i° in

den zin van Afgeven, sprek. van geld, van appels of derge-

lijke dingen die men bij zich heeft. Ge gaat moeten scholen

o;^afscholen. School maar af. School een keer; 2° in den

zin (zegt men mij) van Dievelings wegnemen, stelen, sprek.

van kinders die b. v. fruit stelen in een winkeltje of aan een

fniitkraam. Appels scholen.

SCHOLFE, SCHULFE, v. Afgezaagd kantstuk

van eenen boom ; anders ook Schaalsluk, Scholpe en Korsle

genaamd, fr. dosse. Eene scholfe over eenen gracht leggen

om er over te gaan. Eene hooidilt met scholfen gez^lderd.

« Alle putten ligghende ende palende jeghens de straten,

zyn schuldigh gestopt te sijn met goede souffisanle hagen,

schutffen ofte andersins. » (Cost. v. Belle.)

— Fig. Lompe lange mensch. Wat lange scholfe is dat

!

SCHOLIER, o. Schalier. Zie aid.

SCHOLLE, v., vklw. schoUetje. Bij visschers, enz.

Soort van zeevisch, ook Scharre, (Schalle ?), fr. limande, 1

.

platessa limanda. (Van Eeneden, Ann. Pari. 1865-66,

docum. bl. 602.) — Vgl. Pladijs.

SCHOLP(E, V. Helzelfde als Schulpe. In 't bez. Afge-

za:igd kantstuk van eenen boom, fr. dossc, bij Weil. Scha;il

gehceten. — Zie scholfe.

SCHOLPEN, scholpte, gescholpt, b. w. Wordt ge-

bruikt in den /in i** van Schalpen, en 2* van Schulpen.

SCHOMINKEL.SCHAMINKEL, SCHEMIN-
KEL, SCHERMINKEL, m. Schominkeling, de daad

van 'i schominkelen. .Men heeft hem eenen scborainkel

gegevtn. In den schoniinkel deelnemen.

— lemand schoniinkel jagen, schominkelen, fr. liiidon-

ncr nn charivari. Men gaat dien overspeler schominkel

jagen

.

SCHOMINKEL. SCHAMINKEL, SCHEMIN-
KEL, SCHERMINKEL, o. Aap. In de herbcrg Het

schominkel, fr. an singe. » Antekersl sal als een schomynckle

ofte simme des Heeren in alle macieren soecken te ver-

tooghen dat hy Messias is. » (M. Lambrecht. ) « De Meer-

minnen hebben het hootd als een schamtrukel. » (P. De-

vynck.)

Ende brachten goud, selver, sttene,

Syminkele ende pawe ghem'^ene.

(Maerlant.j

Ed. De Dene zegt van eenen aap in eene vergaring van

dieren :

Tschemynckel en hadder geenen lol ((voldoening)

Omdat hem zyn wyf rechts zat in de ooghen.

— Vgl. SCHERMIK.

— Weil, verklaart Scherminkel door « Een zeer mager

mensch' of dier; ook een Geraamte. »En ToUens zegt in J

zijnen Philemon, sprekende van de dood : 1

De twijgen beweegden, de takken verbogen.

En 't vlugtend scharminkel was weguit zijn oogen.

— lemand die eenen vreemden gang en handel heeft en

wanvocgelijk gekleed is, anders gezeid een Schuw, een

spook. Een leelijk schominkel van een vTouwmensch. Wat
een aardig schominkel is dat.

— Gek, vieze poetsenmaker, die apentrekken over hem
heeft.

— Gedruisch en geraas, woelig wanorde, twist en krakeel.

Was dat daar een schominkel in die herberg. Veel scho-

minkel maken. Ik heb nooit een meerder schominkel ge-

weten. Sprekende van een bekaaid huwelijk, zegt Gheschier:

Stracks sal Grol daer comen woonen.

En 't schominkel sich vertoonen.

— Vgl. Spook dat Kramers vertaalt 1° spectre,fanlome ;

en 2' bruit, tiimulie, fracas

.

SCHOMINKELEN, s-.hominkclde, heb geschomin-

keld, o. w , klenit. op min. Een woelig gedruisch maken
met ketels, riesters, kletsooren, bellen, toethorens, enz. ver-

gezeld van getier en geschreeuw, (t.faiiedtitintamarre,

charivariitr. In sommige plaatsen schominkelt men opSint

Pieters avond tot diep in den nacht.

— Voor iemand schotninkekn, zulk een gedruisch maken
rond of voor het huis van iemand die eene eerlooze of on-

gerijmde daad verricht heeft, fr. donner iin charivari a

quclqn'un. Men schominkelt, b. v. voor eenen man die

zijne vrouw weggejaagd heeft, voor eene oude weduwe die

een holachelijk huwelijk aangaat, enz. Zij hebben tien dagen

lang 's avonds voor hem geschominkeld, en den laatsten dag

heetekoeken gebakken. — In dezen zin bezigt men somtijds

het woord ook bedr. : zij gaan hem schominkelen. « Een

wyze man was hy, en toch 't dweepzuchtig volk wilden

hem, by zyn aenkomen, schier schomminkelen. » (B. De-

splentere.)

— Dit gebruik gaat i.u allengskens verloren ; ma;ir eertijds

was het veel in zwang, en somwijlen geheel wonderzaani :

men weet nog van schominkelingen waar iedereen op eenen

ezel gezeten was, ten getalle van twee honderd.

— Men zegt ook Schamirikelen, Scheminkelen en Scher-

minkelen.

SCHOMINKELING, SCHAMINKELING

.

SCHEMINKELING en SCHERMINKELING,
v. Oe daad van Schominkelen, anders ook Hondefeest ge-

naamd, fr. charivari. lemand eene schominUelinge geven.

Eene schomfnkelinge krijgen. Eene schominkelinge oprich-

ten. Eene schominkelinge van drie dagen . De schominke-

lingen verbieden, afschaffen.

— Fig. Groot gedruisch, twist en geschreeuw. Welk eeue ,

scl'.ominkeling in die herberg.

SCHOMMELACHTIG, adj. Onbesuisd en haastig

in 't werken. Moet ge zoo schommelachtig zijn ? Een schoni-

melachtig mensch bederft dikwijis geheel zijn werk.

— Ook Schobbelachtig, en Schoffelachtig.

SCHOMMELEN, b. w. Schoonmaken, steperen, fr.

f'lirc le remne-me'nage. Ik ga mijneu vriend bezoeken ter-

wijl men het huis schommelt.
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SCHOMMELETTE, ^. I'.cnc wcrkvrouw di- /.icli

mecst bcziyhoudt met lict scliommelcn van Jc Inii/.cii. De
schominclette zal iiiorgen konieii. Ik heb de schommdette

gevraagd voor de toekomende week. Dc schommelett? gaat

overal waar men haren dienst vraagt. — Zie -ette.

—SCHOMMELI, v.. Haasti-.

SCHOMMELING, V. Het schommclen, fr. rcmm--

SCHOMMELMAART(E, v. Moid die 't huis sclinni-

melt en cr dc slordigste werken \enicht.

Een schommebnaertken

Gheraerkt ergens aen cenen schonimelcock.

(A. Biins.)

SCHOMMELSCHEUTE, SCHOMMEL-
SCHOOT, V. Vlugge en onbezonnen werking, jaclil,

liaastig geweld. lets doen met eene schommelscheute. De
sclinmmelscheuten bederven dikwijls het werk. Schomniel-

scheuten zijn 00k een teeken van eenen driftigen inbor^t.

Als hi] het al verleSgd hadde, wilde hij het dan met cenc

schommelscheute weer inhalen

.

— scHOMMEr^CHOTiG (in Fr.-Vl. -schootig, zie o), adj.

Die al te haastig en daarom 00k min wel zijn werk verricht.

SCHONDEREN (fvl. schounderen, zie ond),

schondi'rcfe, heb gcschonderd, o. w. Helmen, dreunen, lun-

deren, schallen, fr. resonner. Hij lutterde aan de deur dat

het schonderde in den gang. Een kanonschot dat in de lucht

schondcrt. Zingen in de kcrk dat het schondert, dat er dc

beukcn van schonderen.

SCHONG, onvolm. verl. tijd van Schingen.

SCHOOF, ni., mv. schooveii., en in Fr.-Vl. schovcn

(zie o). Garf, fr. gerbe. Den schoof keercn (zie keeren).

— Oegstschoof. Den schoof inhalen. Zie OEGSTSCHOOF.
— schoofvork(e, v. Tweetandige vork of ijzeren gafl'el

uie men gebruikt om de graanschooven op den wagen te

laden, enz.

*SCHOOF bij N. Despa.s, zie SCHOI' 2°.

— SCHOOF, z. Bind-, Dek-, Euzic-, Glei-, Oegst-,

Oest-

.

SCHOOI, m. Het schooicn, het bedelen. Op den
scliiKii gaan of loopen, fr. a//e>- incmiier. Zij is gcheele

dagrn op den schooi.

SCHOOIEN, sehooide, geschooid, h. en n. w. (iaan

hedclen. Ziede Wdb.
— In Fr.-Vl., b. v. te Strazeele, beteekent het wandelen,

Ir. .« piomener, en in den zin vanbedelen is het daar niet ge-

kond. Ik- ga gaan schooicn. Geheel den dag gaan schooirn.

Gaat-je niee gaan schooicn ?

— In Limb, beteekent het « sterk gaan of loopen bij-

zonder als men achtcrvolgd wordt : die kerel kan fel

schooicn. K {Alg. VI. Idiot.) — Kil. Schoyen, grassari,

inccderc cunt impetii.

Den wulf greep een schaep bijder necke,

Schovde wech een verre recke.

(Ed. De Dene.)

Hy waende doe schoyen zijndcr straeten.

(Id.)

— Zie andere voorbeeldeu nog bij 't w. NOOM.

— Men zcgt ook I'Cdr. re/u-n stoiic hoo/cii, d i. niiti-cn

lues hem cITcn schalmen. Vgl. loopen dat onze timmerlieden

gebruiken voor schaven : zie loopen.

— Dr. W. L. van Helten, die breedvoerig over dit woord

en zijne afleidingen handelt [Proeven van ll'oordverkla-

ring), zegt o. a. : dit verbum, dat mjsschien in geens andere

Gcrm.aansche laal dan alleen in de ojize nog voorkomt, heeft

als oiidste en ocispronkelijke beteekenis die van gnnn,

welke nog meernialen bij onze oudcre schrijvers voorkomt

;

b. V.

De winter had gemaect van de rievieren stralen

Voor peerden en vole, datter over schoyde.

I^s.m\m.c\x&, Emblemata, 10 1.)

Siet ons na de kercken schoyen

Om noch plaets te vinden daer.

(Udemans, geestelyk gebouw, 5.)

Dan sal ick met 11 nae' buys toe schoyen.

( Breughel, boertighe chichien. 17.)

SCHOOIEREGE SCHOOIERIGGE, v. Schooi-

-.\v\,

— V.wvr.v-.

SCHOOIERSMANDE, v. Zie beelaar.

SCHOOL, o., rav. sc/w/en. M.ias of malie van ccne

net. ]->ne net met groote scholen, mi t nauwe scholen. Hier

en daaj. is er een school gebrokcn.

— Dit woord hoort men veel bij de visschers van onze

zcekusten.

SCHOOL, o., inv. scholen. Menigte visschcn van de

zclfde soort die op zekcre tijtlen te samcn scholen. Een
school baring.

— Kramers hceft dit woord, maar v. : dc school. Langs

dc vlaamsche.zeekust is het o. : het school.

— SCHOOL, z. Barbier-, Bew.aar-, Dans-, Haring-,

Kaart-,Kreul-, Krut-, Kwaart-, Leer-, Schardijn-, Scheer-,

Sloctse-, Veld-, Weun-, Woon-.

*SCHOOLAKEN, o. Zie ondcr ammelaken en

SCHOON.

SCHOOLBERD, of enkcl BERD, o. Schoolbord,

kleene lade waarin dc scholieren hunne boeken en schrijf-

gcrief slot( n en die zij kontlcn naar huis mededragen,

SCHOOLDUIKSKEN, o. Zie scholeduiken.

SCHOON, adj. Eerlijk, welvoegelijk, manierlijk, fr.

honnete. Zoo te werke gaan is schoon, fr. ce procc'de est

honncte. Het is niet schoon zichzclven te prijzen. Eene

schoone verontschuldiging. Schotme manieren hebben ',be-

Icefde manieren, fr. des nianiercs honnetes). Hij heeft een

schoon bestaan, fr. il a iin bien honnete.

— Gi/ zij't een schoone (man), zegt men schertsende aan

iemand die, willens of niet, zijn woord niet gestand doet,

die zich het beste deel van iets aanmatigt, enz. Gij zijt een

schoone, van dus een uur achter tijd te komen.
— Net schoone hebben, een gemakkelijk leven hebben.

Die werkman heeft het daar schoone : hij moet maar drie

vier uren werken per dag. Hij heeft het veel schooner dan ik.

— Hetgat schoone htbben, zien of vinden, zie G.\T.

— Voor een schoon zitten, zie ZITTEN.

— IJet is :y« schoonsie, 't is hetgeen hij behoorlijkst te

doen heeft, c'est ce qii'il a da mien-x: a/aire. Ziende dat hij

het Diet volhouden kon, heeft hij het hoofd in den schoot

geleid : 't vas zijn schoonste.
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— Gi/zyt er schoone OTf(-',gij zijt er wel iiice,<-V« est bicn

pour volts. Gij hebt mijnen raad aiet willen volgen, niet

waar vriendje ? gij zijt er Du schoone mee, fr . voits en voila

puni. Gij beeldt u in dat ik uwe grillen ga zwichten ? gij zijt

er schoone mee, fr. il n'en s<ra rien.

— Dikwijls met hmhen gebruikt als bijw. in den zin van

Geniakkelijk, fr. aisement. Men kan zoo iets schoone doen

(zonder moeite afwerken) in eene uor. Hij kon schoone

dood zijn van zulk eenen val. Men kan zoo een huis

schoone koopen, schoone bouwen met 10,000 frank.

— Ook in den zin van Wel, behoorlijk, fr. comme ilfaM.

Hij is schoone genezen. Hij heeft daar schoone op geaut-

woord. Hij heeft daar acht pinten brandewijn willen drin-

ken om ile wedding te winpen ; maar ook hij is er schoone

van dood.

— Sclioone spreken, met beleefde woorden smeeken.

Het kind sprak zoo schoone dat ik het hem niet weigeren

kon. Voor iemand schoone spreken (ten beste spreken, fr

interccih'ru Zie SPREKEN.

— Schoone maken. Zie SCHOONM.\KEN.

— De spreektaal laat de n van sckoon wegvallen in

Schoobroeder, Schoodochter, Schoomoeder, .Schoovader,

Schoozoon en Schoozuster. Voeg hierbij schoolaken dat

vermeld is bij Ammelaken : zie aid.

—SCHOON.z. Koop-.

SCHOONE, V. en o. De moederkoek en de vliezen die

na de geboorte, afgcdreven komen, bij Weil, het Ligt ge-

naamd, fr. arriere-faix . 't Wordt meest gezeid van koeien

en geeten. De geit heeft reeds het schoone afgewurpen. De

schoone van eene koe in den mesthoop begraven.

SCHOONE-BIJNACHTE.v. Hetzelfde als Nacht-

schoone, fr. belle de mat, 1. mirabilis jalapa.

— Ook de naam van eene gele welriekende tiiinbloem

die op verren afstand gelijkt aan de winde, en in de weten-

schap a'nothera suaveolens heet, fr. onagre odorife'rante.

SCHOONIGHEID, v. Schoonheid, schoonte (zie ig).

De schoonigheid is er van af. Hare schoonigheid zou kun-

nen haar ongehik worden. « Wysheyt, rj-kdom, schoonig-

lieyt, 't is alles Niet. i> (F. van den Werve.)

— Met sclwonigheid, met bevalligheid. Vfaag het met

schoonigheid en gij zult het krijgen. Iemand met schoonig-

heid aanspreken. Hij kan nooit iets met ;-.choonigheid

zeggen (hij is altijd stuursch). De onderdane 1 beminnen

eenen meester die hen met schoonigheid (met lielde, met

goedheid) behandelt. Iemand met schoonigheid doen ver-

staan dat hij ongelijk heeft. « Hy (God) schijnt ons te straflen,

als wy met schoonigheydt niet te ghesegghen en zyn. .

(J. David, s. j.)

— In schoonigheid, in minzaamheid, in liefde, in een-

dracht. Na getwist te hebben, zijn zij cindelijk nog m
schoonigheid van elkaar gescheiden. Ge moet dat in sch'>o-

nigheid onder malkander verdeelcn,

.
— Gnnstgeschenk dat men iemand geeft onidat hij van

zijn recht afziel. Gij hebt recht om nog een jaar dat huis te

bewonen, maar ik zal u 100 frank schoonigheid gevcn,

indien gij aanstonds wilt verhuizen. Ook Verschooning.

SCHOONMAAKSEL, o., fr. arriere-faix.

— 't Wordt t;e/eiil van dieien en van menschen.

SCHOONMAAKZWINGEL, m. en v. Zwingel

waar men het vlas mede sc/toonmaakt. Zie scHoOl^'MAKE^'

SCHOONMAKEN, miek of maakte schoon, schoou-

gemmikt, b. w. Zuiveren, reinigen, spr. van graan dat men
van kaf en vuiligheid zuivert. Het koorn schoone maken
met de windmolen en den van. Is de bakte al schoon (is

het graan, <lat moet gemalen worden om brood te bakken,

reeds zuiver en rein) ?« Dat God reeds den van in zijne

hand hcelt om zijn koorn schoone te maken. » (K. Calle-

bert.)

— De laatsle lemen uit het vlas slaan met den schoon-

zwin^el en dat vlas dan schrepen en oppoetsen.

- 0. w. met hebben. De schoone of het licht uit-verpen.

De koe is vemieuwd, maar zij heelt nog niet schoone ge-

ma.ikt. Zie SCHOONE.

SCHOONOOG(E, v. Een kniid dat in 't koorn

groeil, met purpere blocmen en zwarte zaden; fr. nietk

hdtnrdc, lampette, 1. agr^stetnma githago L. Het kind

pliikte schoonoogen, auwblauw en roozewied om er ecncn

knpocl van te maken.

SCHOONSPRAAK, v. Het schoonsprcken, het not-

moedig en beleefd vragen. lets trachten te verkrijgen met

eene schoonsprake (d. i. met schoone te spreken).

SCHOONSTE, v. Hetzelfde als Schoonte, schoon-

heid. De eene vogel kost meer dan deandere ; de prijs gaai

volgens de schoonste. — Zie JUNSTE.

SCHOONVOOISDE, adj. Eenen schoonen vor.j,

hebbende, fr. note snr jin bel air, sprek. van liederen en

gezangcn. Een schoonvooisde liedeken.

— Ed. De Dene zegt Vooizig : « Jooris HcUinck heeft

menich fraey liedeken ghestelt voysich, aenghename van

veel volcx int hooren. »

De conyngh David een reyn gheestelick Icgiste

Godsvruchtwi's/irA psalmiste.

— Zie voois en -DE.

SCHOOR{E, V. (niet m.l, schcrpl. 00. Stut, staak die

ietsondersleu'it tegen het omvallen, Ir. etai, etan(on.

— SCHOOR(E, z. Loop-. Storm-.

SCHOORBALK(E, m. Een balk die in loodrechte of

schuinsche richting dicnt om iets te ondersteunen en te

vestigen. De schoorbalken van eene staakwindmolen zijn

zware steekbanden die, te samen met de okselbalken, de

molenstake schooren en rechthouden, eh den zetel onder-

steunen.

SCHOOREN, schoorde, geschoord, b. w. Met eenen

stnt of staak iets onder,«chragen, fr. e'tayer, c'tanfonner

.

Eenen rauur schooren die dreigl te vallen . Eenen booni

schooren tegen den wind. Eenen tak schooren die buigt

van 't fruit. Hij schoorde zijne voeten in den grond.

— Zich s:hooren, eig. het een been als eene schoor

achteruitzetten om met te meer kracht iets te verrichlen.

Fig. Zijne krachlen inspannen, zich pijnen, zijn beste doen.

Gij zult II moetcn schooren om vandage dat werk getlaan

te krijgen.

— Zicli schooren gelijk een kater op eene sargie, veel

geweld dojn. Die werkman schoorde zich gclqk een kater

op eene sarge, om de andere werklieden te overtreffen. Die

vechters schoorden zich gelijk een kater op eene sarge, en

zij konden malkaar geen meester.

— Het weder schoort op eene ecke, zegt men van een
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i;oecl oil hekler weder dat schijnt duurzaam en staiKha-tii;

te zulk-ii blijven.

— Weil, heeft dit woord, maar hij spelt het met eene

zaclitlange o, schoren.

—SCHOOREN, z. Open-.

SCHOORMEN, zie scHOREMEN.

SCHOORSTIJL, m. Bij nnilders. De schoorstijlen

zijn sliikkcn hout die in ovcrnoesche richting de hoelistijlen

aaii de liangelstijlen verbinden.

SCHOOT, ni., scherpl. 00. Valkant, sleepe kant van

iets, neerscliietende ligging, fr. penie, talus. De landweeg

van (lien gracht is met eenen school, fr. la paroi de cefosse

est en tains. De akkeis liggcn gemeenlijk met eenen school

opdat het water kunne wegi'loeien. Eenen vloer leizgen met

eenen school. Ken muuv met eenen school is bij dc metsers

een muur wiens bovendeel schuinsch afgemctseld is op wijze

van 't schuinsch muzeel van eenen beitcl. De daken der

huizen Hggen met eenen school.

— De school van eenen stoel is het deel waar men op

zil, anders de zate geheelen. Een school in biezen ge-

vlochten.

— De school van eene schoinv is de muuv waar langs de

\l;nr. en de rook opstijgt uit den heerd, anders ook veiirster

_;i iiaanid, fr. eonlyc-ca'it?\ fond de la chemnice.

SCHOOT, SCHOTE(fvl..scHoOTE, zieo), SCHEU-
TE, V. Schot van eenen boog, vuurroer, enz., fr. co^ip.

— Op schote staan, met het aangelegde geweer of met

den gerokken boog gereed staan om te schieten. Terwijl hij

op schote stond, kreeg hij eenen pijl op het hoofd.

— Fig. Gereed zijn, op Itet punt zijn van iets te doen

,

Hij stond op schole om met zijnen ezel naar huis te keeren

.

Hij stond op schole om uit te gaan, als ik inkwam. Ik

slond op schole om hem eenen brief te schrijven.

— Op den loer staan, fr. I'tre an gnet. Sla ecns op schole

(im te zien cf de baas nict koml (zeggen de werkheden aan

cer.cn van hunne gezellen).

— Op schote kovien, onverwaclits aankonien, fr. arriver

a rimpro'viste. De meester kwani op schote naar zijne

wcr1<liedeu om te zien of zij voortdeden in zijne afwezigheid.

— Te scheute zetten, bcginnen, Ir. cntamer. Ge moet

die flesch uildrinken, gij hebl zc te scheute gezet. Wij Iicb-

ben nog tijd om vcx'>r den noen eenen nieuwen jaan tc

scheute te zetten. Die vlaschaard staat tc scheute om gewied

te worden, fr. on a commence a le sarcler.

— Sihenle helbcn op iets, er ijv(r op hebben, er gemocd

op zijn. Hij heeft er nog veel scheute op.

— SCHOTE, v. Een afgehouwen liakbosch dat reeds weer

uitgesproten is, het zij van eiken of notelaren of elzen of

wat anders. Eene schole van een jaar heel eenvoudig weg

' I lie schote; maar als zij ouder wordt, dan zegl men ci
m-

I u'eejaarsehote, driejaarsehote, vierjaarschote, zevenjanr-

schote, enz. «Datiiiemandl zijn beesten lacte gaen in andcn'

lieden elsten, busschen, schoten, haeghen ofle diergliclijckc,

tc weten, inde schoten van vijf iaeren ende daer under, op

lie boete van drye pondeu parisis, ende van vijf iairen

'>|<per-waert, op de boete van Iwinlich schellingen parisis. »

(
I Dst. V. Veurne.) « Boonien opgaende oft fiuycl-draghcnde,

. Iioten van elsten, ende busschen. » (Id.)

— SCHO'JE (en nooil Scheute), v. Schoteling, jong veiken

uiin dan ecu jaar oud. Eene schote dooddoen. Een trop

schoten naar de markt drijven.

-SCHOOT, -SCHOTE, - SCHEUTE [.ana

seiisit di'.vrso), z. Aaid-, Achljaar-, Borj,'-, Dag-, Deur-,

Door-, Driejaar-, Karnaatscheuten, llenicl-, Luk-, Negen-

jaar-, Oegst-, Oesl-, Op-, Over-, Pot-, Pijl-, Roof-, Scham-

fel-, Schampel-, .Schamper-, Schanfer-, .Schelf-, Schelfer-,

Scliimp-, Scliommel-, Schramp, Top-, Tweejaar-, Uit-,

Veld-, Vier-, Vuur-, \'ierjaar-, Vijfjaar-, Voor-, Water-,

Zesjaar-, Zevenjaar-.

SCHOOTBOOM (wvl. schotboo.vi, zie kl.\nkvi;rk.),

m. Bij «c\ers De boom van een weefgetouw, waar de

wever tegcn leunt met den school, en waarover het lijn-

waad, dat geweven woult, neerdaalt naar den onderlooper,

fr. poitriniere.

SCHOOTVRIJ, SCHEUTEVRIJ, SCHOTE-
VRIJ, adj. Kngelvrij, buiten het bcrtiU van kogel of pijl,

buiten gevaar. De hazen zijn niet scheulevrij a's de jacht

open is. Hij is scheulevrij (zegl men van iemand die b. v.

geene armoede te vreezen heeft, enz.). Die in den hemel

zijn, zijn eeuwig scheulevrij. Het is hier goed, wij zijn

schotevrij (zeggen b. v. de werklieden als zij in eene plaals

zijn waar zij van hunnen meester moeielijk kunnen afge-

spied worden).

' - SCHOOVE, z. *Dack-.

SCHOOVEN, schoofde, hch gcschoofd, o. w. Eene

hoe\eelheid -chooven geven, sprck. \an graangc« asseu. Die

tarwe schoofl dik (er komen vele schooven van, zij geefl

veel stroo).

— Ook gezeid bij catachresis van andere nolen. « De aard-

appels en zuUen van de jare maar dunnc schooven - (niet

veel opLrengen). (R. d. H.)

-SCHOPPE, -SCHUPPE, z.-scHip.

SCHOPPEN, sehopte {v/vl ook sclwptege, zie nwRK-

VECT) len geschopt (h\. eschopt, zie GE), o. w. Vluchlen,

de wijk nenien, haaslig eene schuilplaats zoeken, fr. se

rifug-ier. De vervolgde dieren schoppen naar de bosschen.

Die bankroelier is naar Engeland geschopt. Elk sehopte in

huis als dat onweder losbrak. De kindercn schoptcn onder

de hozie, onder de boomen, enz. om in 'I droog te zijn.

Waar kunnen wij hier levers in schoppen, als de vijand

koml?
— Vgl. sp. escapar, fr. cchapper.

— SCHOPPEN, z. In-, Weg-.

SCHOPWINKEL, SCHEPWINKEL, SCHIP-
WINKEL, m. Kruidenicrswinkel, fr. boiitii/uc d\picier.

— 't Eng. shop bet. Winkel; en 't fr. eehoppe bet. een

Marskraam, een winkeltje onder een dak van lijnwaad of

planken.

'SCHORCH WAGEN, bij Kil., zie scheierwagex.

SCHORDE, adj.Zicsc iii-Ri.F.

SCHOREMEN of SCHOORMEN, schoremde of

scliooniide, heb geschorcmd of oesehoormd^ o. w. Met

grootehaast en geweld wcrken of loopen. Die schoormt in

't sleperen, breekl veel Uateil. Hetgecn al sclioormende

gedaan wordl is dikwijls slechl gcdaan. Hoe schoremden

de vogels weg als zij dien knal hoorden. Een zwerni bie'n

schoormde in zijn aanzicht, als hij hunnen zeemkoek roofde.

De hond kwam gcschorenid, en beet mij in niijn been.

Rond iets schoormen om het te verdedigen.
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— Men zegt ook Sdiorien, Schormea, Schorremen.

— SCHOREMAAR, m. Een vent die schoremt.

SCHOKEMING, Sc IIOORMINGE, V. De da 111 van Sclio-

remen.

Ool< ecne vrouw die schoremt. Die schoreminije heeft

wedcrnni al de sihalcn geljiokeii.

—SCHOREMEN, —SCHORMEN, z. Aan-, Toe-.

SCHORIEN, schoride, heh geschoiid, o. \v., klcmt. op

scho. Het^.elfde als SchoremeD, Schormen.

— Vgl. stooren = stormen (fr. rtre fragrant).

hcllen, bij Kil. = hebneii (galmen).

wtllen = kwelmfn (fr. sourdre).

SCHORMEN, .>. w. Zie schokemen en de<-ow/>. aid.

SCHORMIK, o. ZiescHERMCK.

*SCHORPEN, bij Kil. Zie .schukpen.

SCHORPIOEN, o. Het volk geeft dezen naam i"aan

den veeniol, f . griUon-taupe. Schcrpioen op olie gesteken

is bij 't volk een geneesmiddel voor kwetsuren ;
2" aan de

hagedis, fr. Ic'zard.

— In sommige gewesten zegt men Scherpeljoen, in

andere Scliakeljoen.

SCHORRE, V. Socrt van kalk- of ordninstecn waar

men den vloer van eene kerk mede legt, enz., fr. dalle,

« rouwe puini die tot ];aeijen en schooringe van dyken en

land of strand dient » zegt L. Ten Kate. Een vkjer met

schorren geleid. Blauwe scliorren. Witte scliorren. Daarjs

eene schorre gebroken. De vloer van liet waschhnis was in

groote schorren. Dc voorlanden van een Imis met schorren

plaveien.

— Stuk ijs, ijsschol, ir.glafon.

—SCHORRE, z. IJs-, Terd-, Tert-.

SCHORRIEN, schorride, geschorrid, b. w., klemt.

op schor. Eenen muur vladen, afschrepen, een nieuw vcl

geveu met er het oude van af te schrooden. Eenen ouden

muur schorrien. Vcurnsch sfeen is wit, maar wordt zwart

met verloop van tijd ; dan is 't goed van eens te schorrien

.

Een geschorride niuur.

— o. w. Zie SCHORIEN.

SCHORSE, v., fr. ccorce. Zie schor.se, en ile coni-

posita er achter

,

*SCHORSSEN, SCHORTEN, bij Kil., zie schur-

SEN, 1°.

SCHORTE, V. Voorschool, fr. tahlier. Eene blauwe

lijnwaaden schortc. Een zijden schortje. De arme vrouw

droeg eenen kluts aardappels in haar schorte. « En zij

weg... met haar schortc aan heure oogen, in huis, gaan

krijschen. » (K . Callebert.)

— De blauwe schorte uitstcken, kermis houden in de

afwezigheid van de huismeesters. Kom morgen, wij zijn

aleene thuis, en wc steken de blauwe schorte uil. — Het
volk, vooral de maarten, dragen m.eest blauwe lijnwaden

schorten : van daar is de blauwe schort het vendel en zinne-

beeld van 't meesterschap van 't volk. Dus zegt L. Demeyer
sprek. van een vollcsopsland tegen het staatsbestuur :

Terstont den oprocr ryst, 't gespuis loopt langs de straeten.

Denblauwen voorschooti)aei\,h.eX stadhuis wordt verlaeten.

— Fig. Moeial, bedril-al, ook schortje-moeial en schortje-

7>uilboter genoemd. Hij wilt wederom schortje zijn.

« Schorte, dat is voorschoot: en men heet ook schortc sul-

keu man die sich met de kleynigheden van het huys-houden

te veel moeyende, verdient eenen voorschoot aen te heb-

ben. • (Vaelande.)

*SCHORTEN. bij Kil., zie schursen i<>,en beschor-

ten.

SCHORTHAAK, m. Bij kloosternonnen. Een meta-

len haakje hangende aan den gordel, waaraan het habijt

opgeschort wordt bij middel van eenen ring die vast is .aan

den boord van 't habijt. Zie scHtJRSHAAK.

SCHORTJE-MOEIAL, SCHORTJE -VUIL-
BEUTER, o. Zie under m HOK te.

— SCHORTJE, z.Vuil-.

*SCHOSSE, bij Kil., zie .scHURSE.

SCHOSSEBROKKEN, schosscbroktc, heb geschos-

sebrokt, o. w. (Jnm.atig drinken en zuipen , brassen,

slampampen, fr. fai're ribote, bambocher . AUes verteren in

schossebrokkeu en rinkinken. Hij heeft gisteren geschosse-

brokt. Hij schossebrokt wederom al van dage.

— Ed. De Dene bezigt daarvoor schosscn brossen, schos-

srri en brossen, en schocken bracken :

Schost brost theeit smeert schynct drynkt een vullen back.

En uederom :

Schost brost dat ter kclen en nuersen huutspeyte.

En nog :

Laet tschosscn brossen met tdroncke dryncken mespresen.

Verders

:

0\\\ tvroylick schossen en brossen.

Eindelijk zegt hij van eenen gestraften slemper :

Thuus ommegheworpen, en dier waeren ghezeten

Ter tafel om schocken bracken,

Zynder onder versmoort.

Ook nog :

't Graf, daer zy d.aer schokken endc bracken

Stervende voor tyt, werden in begraven.

— C. van Dordrecht schrijft : « Eten, drijncken, bancke-

teren, hoveren, tryumpheren, schossen brossen, ende andere

ghenouchtehanthieren. »

— Kil. heeft schossen, schiosscn in den zin van Brassen.

— Zie VERSCHO.SSEEROKKEN.

— scHO.s.SEliROKKER, ni. Kvvast, slemper, fr. bambochenr.

* SCHOSSEN, hij Kil., zie onder schossebrokken.

SCHOT, 111. (?). Een visch die te VeuVne Meivisch heel,

zie aid.

*SCHOT in de sijde, bij Kil., zie verschot.

— SCHOT, -/.. Over-, Wage-, Zeven-.

SCHOTBALK, m. De schotbalken van eeneil n

zwaie -lukken hout die, 't een op 't ander liggende, de

pla.ls vervangen van sluisdeuren.

SCHOTE, v. Zie .schoot, scheute en daaronder.
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SCHOTEL, 111. Zie SCHEUTEL en SCHUTTEL.

SCHOTELING, m. en o. (zie-LlXG). Een jong ver-

ken, min dan een jaar. Zie onder SCHOOT. Hesp van een

schntcling. De scliotelingen, .ils adj een jaar oud worden,

hecten dan ox'erjaarsche zwi/'nen.

SCHOTEWEG, bijw. IJlings henen. Zoohaast hij

gedaan had, was liij schoteweg.

—SCHOTIG, i. Vier-, Vuur-.

SCHOTTER, m. Tweejarige veers, h. gentsse de deux

SCHOTWERVE, . Zie SCHIETWERVE.

SCHOUDE [.'.ooil sckoii noch if.ioHtir), v. Eene hoe-

veelheid heet water ora ergens op tegieten, of eriets in te

stekcn, of er iels niede te wasschen. Eene schoude maken.

Lijnwaad in eene schoude steken. Schotels wasschen in

eene schoude. Eene schoude gieten in een vat dat moet

gezuiverd worden.

— In 'I bez. bij wasschersen. Kokend water met zeepe

vermengd. Het lijnwaad na dat het gewasschen en

gebleekt is, wordt dan nog dikwijls in eene schoude geste-

ken, eer men het stijft. Het lijnwaad in de kuip met eene

schoude begieten. De waschte is in de schoude. Een schou-

deken maken. In een schoudetje steken.

SCHOUDEEMER, m. Eene kleene kuip met twee

ooren , dienende om schotels en teljooren te schouden, om
kleene hoeveelheid kleederen te wasschen, enz. Den schoud-

eeiiier op eene tafel of op eenen driepikkel stellen.

— in eenige plaatsen geven de boeren ook dien naam aan

de Koeikuipe, oni de groote gelijkenis. Vgl. ook SL.4BBE-

KUIP.

SCHOUDELOOGE (wvl. schoelooge, zie ou), v.

Kokend loogwater. Eene schoulelooge maken. Het gewas-

schen lijnwaad in eene schoudelooge steken. Gerookt

vleesch in eene schoudelooge afwasschen.

SCHOUDELOOGEN (wvl. schoeloogen, zie ou),

schoudeloogde, gfschoudc-loogd, b. w. Met kokend loog-

water besproeien of wasschen. Lijnwaad schoudeloogen

(kokende loogwater gieten op gebleekt lijnwaad, en het

daarin laten staan eenen nacht lang om het dan wederom

te bleeken). Eene gerookte hespe schou leloogen (met

kokende water afwasschen en zuiveren om ze dan te

koken).

SCHOUDEN iwvl. sCHOEK, zie ou), schoudde, ge-

schoitd, h. w. Met heet water wasschen en wrijven, fr.

echauder. Men schoudt eene tubbe, eene kuip, eenen aarden

of ijzeren pot, enz. om ze te zuiveren waneer zij vervuilJ

zijn. De meid schoudde den bank met eenen pottebezeni.

De keme schouden. « Den deesem ba.<ken, het bedstroo

branden, de oliekan doen zweelen, en de zoutlade schouden,

zijn de vier uitersten van den boer, » zegt het volk

.

— In kokend water dompelen, fr. echaiuhr. Een jong

zwijnlje schouden (hetzelve, seffens na dat het doodgesteken

is, twee of driemaal, met kop en haar en ingewanden, in

kokend water plompen). De borstels van een geschoud

zwijnlje komen gemakkelijk uit, en het vel is zeer wit.

Men schoudt vcel zwijnijes om ze naar Engeland te stieren.

— Kil. Schouden, Schauden, aqua calffacerc : calida

perfunderc, calida abluere sive abradere.

— Onze schrijvers zeiden ook Beschouden in den zin

van Met heet water verbranden, waar%'oor de Franschen

nog hun echauder gebruiken. Het been van een kind

beschouden met ziedende olie, fr. echauder lajambe d'un

enfant avec de Vkuile bouillante. c Van bescauiheit van

hete water ofte van viere. > (J. Yperman.) « Alse die

mensche es bescaut van viere olte van water of andersins.

»

(Id.)

— Dit Schouden, even als 'I fr. ecliauder, hangt te sanien

met het 1. excaldare, dat dezelfde beteekenis heeft, en

afstamt van calJus voor calidus^ warm.

—SCHOUDEN, z. Uit-.

SCHOUDER, V. Zie schoere en decamp, aid.

SCHOUDING, V. Dedaad van schouden.

SCHOUDKUIP (wvl. SCHOUDKUPE), v. Hetzellde

als Schoudeemer.

SCHOUPE, v. Zie schoepe.

SCHOUPEREN, b. en o. w. Zie scuoeperex.

SCHOUW (u vl. SCHOWE, zie AU), v. Wordt hier en

daar, b. v, te Brugge gehoord voor fr. cheminee. Overal

elders zegt men de K.ave; nievers zegt men Schoorsteen.

— Een openvier, een kachel met eene klip of jacht, zoo

men veel ziet in kamers en saletten. Eene schouwe die

150 frank ko>t.

— Alleen zitCeii li/k de sc/wuuv iegen den uveg^ zie

WEEG 2°.

— SCHOUW'TORD (wvl. SCHOWBARD, SCHOWBERDJ, O.

Kaafberd.

— SCHOUWBUIS (wvl. SCHOWBUZE), V. Lange buis van

gebakken eerde, die men boven op de pijp van eene kave

stelt ora den trek van 't vuur te verdeftigen. De schouw-

buis is afgewaaid.

— SCHOUWKLEED, o. Kaaflvleed.

— SCHOUWMANTEL (wvl. scHow-, zie .\u), m. Hetzelfde

als K.aafmantel. « Siende binnen Xeurenbergh aen den

schouu-mantel van sj'ne kamer dese volghende reghels

Wie hoer noch dief onder sjn gheslacht heeft,

Die veghe dit wyt, soo hy de macht heeft. >

(I. de Grieck.)

— SCUOUWSPIEGEL (wvl. SCHOWSPIEGEL, -SPEGEL), m.

Groote spiegel die den boezem van den schoorsteen be-

kleedt.

— .SCHOUWSTUK (wvl. schowstik), o. Een raam met

bescliilderd papier, dat men voor aan de schouwe stelt om
den heerd te maskeeren, als de stove (kachel) weggenomen

Is, b. V. gedurende het zomersaizoen.

— ,>;cHouwvAGER, m. Kaafvager, fr. ramoneur,

—SCHOUW, z. Doom-, Terme-.

SCHOU^W. bij Kil., en anderen, zie SCHmv, o.

SCHOUWEN, b. w. Bezichtigen. Zie de Wdb. «Int

Schauucn vande straeten, generaele schauvjitiglu vande

Waleringhen, end& schauwinghe vande d<K)de lichaemen, »

(Cost. V. Veurne.)

— SCHOCTVAGIE, V. l>e daad van een lijk le schouwen,

van de wegen te schouwen, fr. t'counge.

— SCHOUW'HEER, ni. lemand die van rechtswege lets

schoiiwt, dat is, bezichtigt en onderzoekt of iets volgens de

wetten is of niet. De ambtenaren die de straten en de
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orachten gaan bezichtigen of zij in goeden staat zijn, heeten

Schouwheeren, fr. comtnissmres voyers. De mannen van

't parket en de heelkundigen die hel lijk gaan onderzoeken

van eenen vermoorden of verongelukten mensch, zijn en

heeten 00k Schouwheeren.

— SCHOUWSTRAAT, v. Eene straat die de schouwheeren

reclit hebben te bezichtigen. De schouwslraten van eene

genieente. « Voor tghebreck aen een bnigghe, beke ofte

walcrloop, streckende door ende langhs de schnifu'-straete^

is de borte dr\' ponden parisys. » (Cost. v. T.ande v. Vryen.)

SCHOVEN, o. w. Zie .SCHOOVEN.

SCHOVEN, schocfde, geschoo/tl, b. w. Gvendelen,

schutteren, sluiten met de schoven of grendels in te scliui-

ven. De deur schoven.

SCHOVEN, schoofde, hcb geuhoofd, o. w. Een poosje

rusten na een scliof of getij ge« erkt te hebben. Men schooft

te vcspereitijd. Baas, laat ons t' avond een uiir vroeger

staken van werken cm naar het sermoen te gaan ; wij sul-

len lieverniet schoven ten vieren.

SCHOYEN, bij Kil., ziescHOOiEN.

SCHRAAF, v., vklw. scliraafkefn. Hetzelfde als

Schraag, fr. iretean.

— Ook gebniikt in Brabant. {Alg. VI. Idiot.) Wegeiis

hel verloop van g va f, zie G.

SCHRAAG, v. Wordt in veel plaatsen gebezigd in den

zin van Berrie. Een lijk op eene schraag naar de kerk

drngen.

SCHRAAGTAFEL, v. Eene tafel die, niet op stijpers

staat, nuiar op schragcn of schranken rust. Eene lange

schraagtafel.

SCHRABBEL, m. Schrab, kr; fr.

SCHRABBELEN, schnihbeld^, geschrabbdd, b. en

o. w. Krabben, krauwen, schrabben, fr. gratter . Ik heb

mijn hand geschrabbeld aan die dooraen. Eenen wegel

schrabbelen met de raak of hark. Het aauzicht schrabbe-

len met de nagelen der vingers. De hoenders schiabbelen

in den grond om hun voedsel te vinden. De kat schrabbeh

met haar klauwtjes aan de biezen van den stoel

.

— Grabbelen. Kaar iets schrahheUn^ driltig met de

handen naar iets grijpen. De kinders schrabbelen naar een

stukje geld dat men hun toewerjit op den grond. — Zie s.

— Afl. Schmbbeling.

SCHRABELEN, sch)abelde,geschraheld, b. en o. w.

Schravcn, Schrabbew. Het arme kind schr.ibelde de drooge

loovers te samen met zijne handjes. Dat schrabelt in mijne

keel.

— SCHRABELACHTIG, adj. Dat schraaft. Die pl.Mnk is

schtabelachtig (is luw f'm er de hand ovei te strijken). Dat

is schiabelachtig in de keel.

SCHRABILIE, SCHRABIELJE, v. Hetzelfde .als

Sdierbielje.

SCHRAFFELEN, schraffclde, gcschraffeld (fvl.

c.uhraffi'ld), b. w. Schrafelen, Schrabbelen, Schrabelen.

« Dien sueren arbeyd die gy gedaen hebt om dat goykcn

(gocdje) by een te schroffelen . » (F. van den Wer\-e.)

SCHRALEN, schraalde, heb gcschraald, o. w. Al ver

hetzelfde als .Schraven, schravelen, waarvaa het misschien

eene samentrekking is. Dat schraalt in mijnc keel, fr. rdn

me rdcle le gosier.

SCHRAMPEN, schrampU, gesckrampt, b. en o. w.

Schampen, fr. etfletirer, ecorcher.

— .iCHK.VMPE, v. Schram, schribbel, schrab, fr. c'grali-

gniire. Eene schrampe van den kaUeklauw. Dc hand vol

schtampen hebben.

— .si'HRAMPER, m. lets dat sihranipert.

— Veel gebruikt bij de spelers op de schuiftaf?!, wan. . 1

zij, met of zonder inziclit, eene scliijf zoo schieien dat /ij

op eene spil lichtjes afschampt en in het spel bhjft liggen.

Eenen schramper leggen. Een schoone schramper.

— seHR,\MPEREN, o. w. 't Zelfde als Schram. en.

— Bij de schuivers. Eenen schramper leggen (

schramper). Ge moet schramperen.

— scHRAMPSCHOOT, V. Schampschote.

SCHRANK'E, v. Bij landb. Eene hoopje groen vlnstli

bestaande uit omtrent twinlig handsvoUeu die kruiswijs

de eene over de anJere liggen. Als men 't vlasch slijt op

den akker, maakt men schranken Eeneschranke van zesticn

handsvoUen. — In dezen zin zegt men ook Schrank, ni.

Eenen schrank maken. Zijnen schrank staan (d. i. zoo neer-

stig vlasch slijten, dat men voor geen anderen wijken moet'-.

d. i. dat men eenen schrank make in denzelfden tijd als d

anderen er eenen maken). Vgl. st.\.\n.

— Soort van schraag bestaande uit twee gesehrankte ra-

men op wijze van een dubbel Sint-Andrcas-kruis. Ecu
tafelberd op eene schranke. In de processien, waar beeldLii

van Heiligen gedregen worden, stelt men, bij iedere rusl-

plaats, elk beeld op eene schranke. Eene hooge schrankr.

Eene kleene schranke.

— Den molen in schranke zelten, de zeilen of wieki 1

1

van eenen windmolen zoodanig stellen dat zij ovemoesdi

staan gelijk 't kruis van Sint-Andreas. Men zet den molon

in schranke tot teeken van rouw. De mulder lag over aarde,

daarom stond de molen in schranke.

— Bij zeevisschers. Elkeene van de twee koorden dip

met het een einde vastliggen aan de korijzers, en met li' 1

auder te samen geknoopt zijn aan de kon'elouw.

SCHRANKELDEVOET. bijw. Met den eenen voci

over den anderen zoodat debeenen kruisen. Schrankeldevoet

gaan(opvolgendlijk en beurtelings den rechten voet over den

slinken, en den slinken over den rechten stellen in 't gaan).

De kinderen verlustigen zich met schrankeldevoet le

loopen. Schrankeldevoet loopen over eenen grachl (in 't

loopen de richting volgen van eenen gracht met gedurig de

beenen te knusen zoodanig dat de rechte voct altijd op

den slinken zoom van den gracht trede, eii de linke voet

altijd op den rechten zoom).

SCHRANKEN, schrankle (wvl. ook ichranklege, zie

iMPERiEc -r), ge>ch • ankt (M.csckraiikt, zie GE), b. w. Ovcr-

kruis leggen, fr. croiser. De beenen schranken. Met de ar-

nien op de borst geschrankt. Gcschiankt schettewerk, fr. i

lattis croisif.

— Ontmoeten, kruisen, sprtk. van twee personen of rij-

tuigen die nialkaar tegenkomen. Ik heb liem geschrankt

aan die herberg. Die in de kerk gaat schrankt dezen die er

uit gaan. De treinen schranken malka.ar in deze static, fr.

h's eonvois se croisent.

— Beurtelings nu het een en dan het ander zetten ol
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plaiitcn, fr. altniicr. Will gij ceiie ilreve pUintcn met liiulen

en beukeii, !;c- iiioct <le/e schraiikeu (d. i. overhanils ccnc

linde en eencn beuU planten).

— Aflossen, vervangen, verpoozen, fr. rclever, alterner

avec un autre. Malkaiider schrankcn in het waken bij ccnen

zieke. Waak gij tot mirldernncht, Han kom ik u <^hranken.

Bliif gij tluiis terwijl ik naar do eerste mis ga, dan hlijf ik

thuis torwiji gij naar de tweede gaat : zoo scViranken wij

nialliander.

— \'oorbijgaan. overslann, overschrikkelen, fr. frnssey.

Die dronkaard kan geenc herberge schranken. Ge ziilt

van hiiis tot hiiis gaan, zonder een te schranken. In liet

afroepen van de namen, heefl bij er somwijlen ecnen

geschrankt. Do zinsnede was onverstaanbaar onidat hij er,

al lezende, eenen regel van geschrankt had.

— Vcrniijden in 't voorbijgaan, fr. rviUr en passant a

cote. De koetspnort is nauw : let op dat ge de pilaren

schrankt, als gij er binnen rijdt. Ei! voerman, scbrank de

scbutspaal, fr. e-ciite la home. T.aat mij de schuit bcstieren,

ge zoudt gij die schepen niet schranken die in de havon hg-

gen. De smnkkelaars weten behendig de tolbeambten te

schranken. Kr staat aan de stadspoort eene wacht die gij

niet schranken kunt. Ik zag in de baan eenen vent komen

die er mij geheel vreemd uit z.ag, gelijk een struikronver;

de kwestie was van hem te schranken.

— o. w. met hcbben. Vnorbijgaan. kmisen, van twee

pcrsonen of rijtuigen die malkaar ontmoeten, fr. se croiser,

se rencontrer. WdLzr schranken de cnnvnoien? Die twee

postwagens schranken bijkans altijd halverwcge. De iiislag

wordt ingeweven door het schranken van de kettingdraden

en het aanslaan van de wecflade.

— Schranken (met), beurtehngs afwisselen, fr. alterner

(avec). De eflFene getallen (2, 4, 6, 8, enz.) schranken met

de oneflfene (1,3, 5, 7, enz.). De staande rijmen schranken

met de slepende. Schrankende rijmen, fr. rimes croisees.

— In kaart- en andere spelen, waar beurtelings bij elke

partij die gespeeld wordt, een man moet afbhjveu en niet

mee mag doen, wordt deze man gczeid te schranken. Ik

schranke. Ik heb laatst geschrankt, 't is gij nu die moct

schranken. Dat kaartspel duldt maar vier spelers, en wij zijn

vijf niannen : diis zal er telkens een schranken. Dewijl hij

mocste schranken, nam liij den stond te baal om zijnc pijp

te ontsteken.

— De Oost-Vlamingen gebniiken schranken in den zm

van De schors of een gcdcelte ervan afkappen. Eenen lioom

schranken (d. i. ons bUssen of blekken, zie aid.). Een bul

schranken (den buitenkant rondom afhouwen) om het dan

in planken te zagen. — Dit schranken is eig. hetzelfde als

sehrtimmcn ; over het verloop van nff en m, zie Nc;.

SCHRANS, ni. Schutsel, scherm, windeweer, enz., fr.

parai'tnt, e'cran.

SCHRANS, m. SCHRANSE, v. .Schram, kr.-.bbel,

schrilthfl. fr. I'tyriiti^nitre. Ken schrans in 't aangezidu.

*SCHRANS. /ie BF.srnK \nskn.

*SCHRANSEN, SCHRANTSEN, bij Ed. De
Dene on Kil., zio srFiR.\N/.EN en ook be.schr.\n.<;en.

SCHRANZEN, schranste, gcschranst, b. w. Slinzon,

met de tanilon afschrooden of afbijten en eten. Eene raap

schranzen. Rauweappels schranzen.

— o. w. Wordt gezeid van raiiw fniit, ilat knosprrt als

men hot eet. Een rauwe appel sohranst ondcr den tand.

— Kil. Schtantscn, frangerc ; laniare ; — dcniiliits

frangerc; — dentil/its confuere cibum ; — popinari. -

Weil. Schranscn, sterk eten. Hij schranst geweldig.

Naer het eten, naer hcl schranscn.

Wilt het manneken nu danscn.

(L. Vossius.)

Drynct bacxUens hmil, bnist enic schranst.

(Ed. De Dene.)

\V\' die ghcerne schrnnssen acn een talelment.

(Id.)

SCHRAP, SCHREP, adj. Behendig en spaarzaam,

nccrstig en profijlig om zijn brood te winnen en door de

wereld te gernken. Die nieuw geliuwden gaan daar oonon

stijl aan die boven hunne forluin is, maar ik denk nielton.in

dat zij hot zullcn houden. want zij zijn alle twee even schrnp.

Ge gaat moeten vecl schrapper zijn, als ge M wilt hondon

(zegt men aan iemand die eenen stijl aangaat zonder celd

genoeg). Je gaat anders moeten schrap zijn later (zcjl men
aan een jongeling die nog bij zijne ouders is en op zijn

gemak leeft zonder vee! te werkon). Men mag wel schrap

zijn, maar 't en moet daanonr nlzoo niet gaan Mat men
b. V. geen voedsel genoeg krijge om te leven). Het en is

maar schrap te zijn in de wereld (zegt men, sprek. van

iemand die door zijnen iever en zijne sp.aarzaamhcid een

fortuintjc vergaard heeft).

— Al te spaarzaam, nauw, schraal, gierig, fr. (mare, ehi-

che. Het is een schrappe duivel, een schrappe vent. Vgl.

Krap bij Kram.
— Kwaad krijgs, schaarsch, schraal, beschrapt. De jjoede

aardappels zijn schrap tecenwoordig. Een schrappe tijd fcen

schrale tijd). Schrap wedcr (schraal weder. mager weder).

— bijw. Het is er maar geheel schrap in dat huis (cr is

gehrek, men lijdt er nood). Het gaat schrap in de aardap-

pels, in de eiers (eris korteres in, 't en zijn bijkans geenc).

Het begint schrap te gaan. l^eten moet juist zoo schrap

niet gaan fzoo spaarzaam, zoo zuinig). Het gaat er schraii,

men leeft er schrap (spaarzaam on zuinig, zonder lets te vcr-

kwisten).

SCHRAPA, v., klemt. op pa. Hetzelfde als Schapra.

Schaprado. 'Het brood is in de schrapa. Zie metathe.si,s.

SCHRAPEN, o. w. Schrapen en rapen, zie r.\.\p-

SCH.\RTE.

SCHRAVELEN, o. w. Frequent, van Schraven.

SCHRAVEN, schraafde (wvl. ook schraafdcge, zie

iMPF.RrniT), geschraafd (fvl. hchraa/d), b. en o. w.

Schrabbon, krabben, krauwen zonder kwetsen. Eeneonge-

schaafde plank schraaft de hand die er over strijkt. De kat

schraaft aan de biezen van den stoel . De koorde schraaft in

het katrol (zie knagen). Dat schraaft in mijne keel (zegt

men als men b. v. noten geOten of bittero medicijn gedronkon

hooft of lets anders dat in de keel kittelt en wringt, fr

cela me rilcle le gosier'\. De aardappels schraven, als zij,

maar half gekookt zijnde, knagen en krospen op de vork

of op de tanden.

.'sera-t'etjtfe hoe zy the wyngacrd ontwortelen mochton.

(Ed. De Dene.)

o Hlinden mensch, die graefl en schraeft.

En voor valsch goedt heel daghen slaeft.

(A. Poirters.)
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Het infixum stridet sub pectorc vitliuis van tie ^Eiicis

IV, 689, vertaalt D. Cracco door

En onder het herte

Schraeft haer de wond

— Sckarten en schraven, lautol. De kiekens scharlen en
schrnvoQ achter de graanljes. Scharten en schraven ojii zijn

brood te winnen.

— Ac/iter zi/ne ooren schravetj, zicli in eenen moeielijkcn

toesland bevinden, verlejen zijn. Zulk cene bedreiging doet
ieniand achter zijne ooren schraven.

— Zijnen end schraven aan iets, er zijne dood aan halen.

Bat is Du eens eene ongelukkige zaak, ge zoudt er uwen
end aan schraven. Zie end.

— Kil. heelt ongehjl; dit woord verouderd teheeten.

SCHREBIELJE, v. Zie scharbielje.

SCHREEF, SCHREVE, v. Schrri'c sfuikc, zie

STUIKEN.

SCHREEFSTUK, SCHREVESTIK, ". Ronde
])latte schijf van lood, dieuendc om schroef le scliieten, fr.

paht.

SCHREEM, m., scherpl. ee. Schreeuw, fr. cri. Eenen
schreem gcveu, U. pousser un cri. Ik hoorde mien dan
eenen ijselijken schreem.

— Gevveen. Zij zat op den schreem, fr. sur le point de
pirurcr.

SCHREEMEN, schrcemde, heb gcschrcemd, b. en
I', w. Schrceuwen, tieren, fr. crier. Luide schreemcn. Om
luilpe schrccmen. Dat schreeml om wraak. Tegen iemaiid

schreemen.

— .Schiecmcn lift ecn nekkcr, zie NEKKEK.
— Wordt fig. gezeid van klanken, van kleiircn, cnz. die

gccnszins op ellcander passcn , h.Jurer. De viool schreeint

(krasf, gee ft valsche tonen, fr. ce violon jure). Groen bij

blauw schreemt, fr. le vertjure avrc le bleu. Die klsuren

sclireemen op elkander. Arm en tevens hooveerdig zijn, is

iets dat schreemt.

— Krijten, schreien, hiidkeels klagen. Het armc kind
sclircemde van de koude. Men snikte en schrecnide roiul

hel lijk. Zij schreemden snot en kwijl.

— Stille tranen wcenen zonder de stem te verlictTen. Hare
oogen zijn roodgeschreenid. Ik kan dat niet honrcn zoiidcr

sclircomen. Hij schreemde van spijt en lierouw.

— SCHREEMEN, z. Uit-.

SCHREEMER, m. Schreeuwer, fr. crieur.

— Krijtcr, schreier, die hcht en dikwijls klaagt en jaukl.

lien sclirecnier van een jongen.

— lemand die, in begravingen, met eenen rouwii.antcl

fimkleed, aclitei het hjk gaat. De sclireemers worden be-

taald. Te Brugge bestaat hetgebniilc dat er, in eene plech-

tige begraving, schreemers achter het lijk gaan. Ook Reeu-
wcr geuoeiiul.

SCHREEMERSACCESSEN, o. mv. Accessen bij

dewelke de kinders kreten gc\eu geiijk lict geschreeuw van

den pauw, fr. In meningitc qui fait pousser dcs en's (hy-
drcncephaliqucsj.

SCHREEMERSMIS (wvl. -messe), v. Zoo lieel le

Brugge de lijlcdienst van de 5° klas, zijnde eene ziugende

Mis zonder orgel, ten 8 '
, ure. Hij is begraven met eene

schreemeismisse.

SCHREEP, adj., scherph^rf. Mageren bleek, schraal,

fr. fnaigre, decharne'. Een schreep kind. Hij is zoo schrecp

van wezen, van aanzicht. Die man is schreep, maar toch

kloek.

— Kil. Schrepel, macitentus, strigosus,

— All. Schreephei 1, Schreepte.

SCHREEPMES (wvl. schrep-, zie kl.\i\kv.), 0.,

zachtl. ee. Ken mes om le schrepen, om af te schrabben.

SCHREIBOOM, m. Zoo heel cene alleroudste linde-

boom staande lien minuten oosl van de kerk van Langhe-

marck, langs de baan naar Poelcapelle. Eene traditie ij

't volk zegl dat men tot aan dien boom het geschrei en het

geliuil hoorde van de strijders op het slagveld van West-

rodsbeke in 1382, en dat Philip van Artevelde daar opge-

hangen werd aan den dikken talc die in horizontale richting

naar het Zuiden wijst. Ik heb dien boom gezien daags 11a

de dood van den franschen dichter de Lamartine,

— Elders waren er vroeger nog andere Schreibooinen,

b. v. een bij Brugge : » Buuten der poorle van Sinte Kate-

lyne, ter plaetse geheeten ten Schreyboome. » (Kr. v. B.)

SCHREIEN, schreide, heb ^eschreid, o. w. Wordt
gezeid van 't gesclireeuw der pattijs, U. cacaber . De patrij-

sen schreien.

— In de andere beteekenissen die de Hollanders aan dit

\v. geven, zeggen wij Schreeuwen en Schreemen.

SCHREMP, adj. Schrap, die b. v. nauw en deun is

in "t wegen ol nieten van 't gcen hij verkoopt. Een winke-

lier is schremp (.lie altijd de minsle maat en 't klecnste

gcvvicht gcclt. Die bakkcr wordt van langs om schremper.

Vgl. Krnn|) bij Kram.

SCHRENE, V. Zie SCHRIJNE.

SCHREP, adj. <L.ie SCHR.\1'.

SCHREPEL, m. Heulhouwtje om hel land te schre-

pen. Zie SCHREPEN.

'SCHREPEL, adj., bij Kil., zie schreep.

SCHREPELHOUT, o. Zie ouder LEPELHOUr.

SCHREPELING, m. en o. Hetgeen afgeschraapl is.

De schiepelingen van wortels, schurseneelen, chicoreicn,

cnz.

— De laatsle heetekoek dien men bakt uit eenen temper.

Dus genaamd omdat hij gemaakt is uit de resteu tlic men

l)ijeeaschraapt. Die schrepeling is voor u.

— I'lg. L'e laalstgeboren van een huisgezin, van een

broed, enz. Anilcrs Kakkernest.

—: Samcngesteld nil schrepen met den uitgaug Hug : zie

-LlNci.

SCHREPELING E, v. coUcctief zonder mv. Vcrza-

meling van schrepelingeu. Al de schrepelinge opvageu.

— Samengesteld uit schrepelen met den uitgang ing :

zie -ING.

SCHREPEN, schreepte, ges^hreept (wvl. schri'pte,

gesihiipi, /At KL.\NKV.), b. en o. w. Krabben, afschrappeii,

schrapen, fr. racier, ratisser, De keukenmeid schreept

worlds. De bakkers schrepen den Irog. Hout of been

schrepen met een mes of met een stuk glas. Hij heeft

gedaan met schiepcn.

— Bij landb. Braken met de houw, heiden. De jonge

wortelplanteu, tie junge raapjes schrej en (de bovcnkorst
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ilcr aardc cr rond tn tusschcn met een heulhouwtje brekcn

en opliclUen). Eenen akker schrcpen. Het land schrepen

-SCHREPEN, 7.. Af-, Uit-.

SCHREPER, m. Sciiraiier, ipiiinnd die sclireept. Fi;;.

Vrek, pierigaaid.

— lets dal dient nni te schrcpen, fr. rarjoir, r^rnttoir

.

Dp schreper van den bakkcr is een omgeplooid ijzer np
«'ijze van een honivfje oni den trog le zuiveren. De schre-
per van den poftebakker is een omgeplonid ijzer om de

potaarde van den wnlkbank af te schrapen. De schreper aan

den ingang van een hnis, is het ijzer \va; man men de zoo1

van de schoe'n schreept, eer men binnentrecdt, bij Kra-
mers Krasijzcr genaamd, fr. tfe'croftoir.

SCHREURS (mtspr. srhtetis. zie Ks). Men hnort dit

wnnrd in de zegswijze (^roomrn 7'nti schrms, d. i. van ziin

versland afziin, iets willen dnen dat nnmogelijk of nit der

mate dwaas is. anders nok droonirii Tan plndotken. fr.

sonirer crenx. Drnomje van schrens? rs-tti foti? perdi-tii

In frtc? Droom-je van schrevis. dat "ii znudt gaan zwemmen
als het zno koiid is? Hij wilt aleen die twee kloeke kerels

aanranden : men moet van schrens droomen om zulke

gedachten te kriieen. Vgl. pr..\DOKKEN.

— Er zijn in Vlaanc'eren en elders familienamen Schreurs.

Het w. .Schreur, m. bet. in Limb, en Groning. klecrmnker,

ilorfisklfrrmciker ifit- in ifagge/tl 11H nnaien s^aat. (Ali;. VI.

hiht.)

SCHREUVE, V. .Schelm, schurk, fr. maroii/!e,/?-ipon.

Ecne srlireuve van eenen vent. Dat is eene schreuve.

— Kil. Schniyve, scitrrn.

SCHREVE, v. ZiescHREEF.

SCHREVELEN, schrevrldc, heb srcschrmeld, n. w.
Krijhelcn. krijzelen. Dat schrcvelt in mijn herte (zegt men
b. V. als men hoort zijde .scheuren, als men denkt aan iets

dat ijselijk is, enz.).

— Vgl. Schravelen en Krcvclen.

SCHREVESTIK, o. Zie schreefsttik.

SCHRIBAAN, V. en o., klemt. op /wnw. Een lesse-

naar nm op te schrijven, schrijfkas, fr. .\ecrrtaire, bureau.

Hij sjoot den brief in de schribane. De boek ligt op de

.schribane. «t Zij heeft haar kostelyke juwcelen, peerlen en

diamanten opgeslooten in haare icriba?ten. » (C. Hazart.)

^ « Hij had zich in stilte een graf doen maken op de maniere

j

van een scribacn. » (Id.) « Gaf hy den sleutel van seker

schrihacntjcn om daer de inghesloten papieren uyt te

nemcn. » (I. de Grieck.)

Had ick ccn kostelyck scribacn

Waer op veel diamanten staen.

(A. Poirters.)

SCHRIBBEL, m. .Schrab, kr.ab, .schram, fr. ci;ra-

tifrnurc. Een schribbel in 't vel. Eenen schribbel krijgen

.

Zijn hand was al schribbels. lemand eenen schribbel geven.

SCHRIBBELEN, schnbbelde, geschribbeld, b. en

o. w. .Schrabben, krabben, fr. craflcr, rg-ratigncr. Zijne

hand schribbelen aan eene bnuim. De kat heefl mij geschrib-

beld met hare klauwen. Hij kwam uit het gevecht geheel

geschribbeld en bebloed. De brameu schribbelen.

SCHRIBBELINGlE, v. De daad van schribbelen.

0.)1( liet nitwerksel er van. De schribbelinge van eene
braani. Ecne schribbeling is eene kleene kwctsing.

SCHRIEN, sclin-e, gcsclireeii, o. w. Wvl. vorm van
Schrijden. Zie -TEN.

SCHRIJBELEN (wvl. schrikei.en. schrifbcldc,

grscht ijbrld. b. en o. w Hrtzelfde als Schribbelen, fr.

cgraligncr. De bramen schrijbclen het vel. Ik lieb mijn

hand gescbriibeld aan die doomen.
— .^chri/belcn Inngs, lichtjes aanraken, schampen, fi.

rfflenrrr. De pijl schrijbelde er langs. De kogel heeft langs

zijn been geschrijbeld.

SCHRIJFHAAK. m. Bij timm. Eene zwee of win-
kelhaak om daar langs eene reef te schrijven of af te teeke-

nen op hrt hout. Zie srHRIJVEN.

SCHRIJFPAMPIER, o. Schrijfpapier. Geef mij een

111, id schrijfpampier Zie PAMPIER.

SCHRIJN Cwvl. schrinf), v. Eene doodkist, fr. cer-

ciiril. Een lijk in de schrijne leggen. Eene schrijne van
eikenhont.

— Relikwiekas, rijve, fierter. Men droeg in de processie

de pmchligf schrijne van den heiligen Amandus.
— Zilbank langs den muur in eene kerk. Eene schrijne

met vier zitsels. De priesters in de schrjne zingen de

vespers. De kerkmeesters zitten in eene schrijne, Eene
lange schrijne. Eene gebeeldhouwde schrijne. In eenige

kerlien hebben de dischmeesters 00k eene schrijne. Het
deurlje van de schrijne opendoen. Hij knielde in de schrijne.

Hij leiirde met de armen op de schrijne.

— Dit woord is bij ons altijd vrouwelijli.

— Men zegt ook Schrene.

SCHRIJNEN (wvl. schrinen), scliri/ndc, geschri/nd,

b. w. In eene doodkist leggen en sluiten. Een lijk schrijnen.

Men nam hem af van het praalbedde en men schrijnde hem.

Ik heb hem noggezien eer hij geschrijnd was.

SCHRIJNING, V. Het schrijnen. De .schrijning van

een lijk.

SCHRIJVEN (w vl. SCHRIVEN, zie IJI, schrcef (wvl.

scherpl. tr, zie DUIGEN), gcschret'cn, b. w. Bij timm. Aftee-

kenen met een krijt of met een ijzeren stift. Eenen hoek
schrijven met de zwee, fr. tracer un angle scion Ve'qnerrc^

Eenen scherphoek schrijven.

— Waar staat datgeschrevcn ? wcXk bewijs hebt gij om
dat geloofbaar te maken?

—SCHRIJVEN, z. Mis-, Oor-; ook Vulschreven.

SCHRIJVERKEfN, o. Een zwartblinkend kcvertje

dat krjnkelendr op het water v.aart, fr. tourniquet, \. gyri-

niis natiUis. Anders Konneke, Kolleken, Walerandcken

genaamd, enz.

o Schryrcrkes, schryverkcs, zegt my dan —
Met tvvintigen zyt ge ende meet,

V.n is cr geen een die 't my zeggen kan ? —
Wat schryft en wat schryft gy zoo zeer?

(G. GezeUe.)

SCHRIK, m. Schrede, stap. Met groole schrikken voort-

stappen. Eenen grooten schrik doen om ovei iets te stappen.

Het is maar honderd schrikken van hier. Hij was nog

maar eenige schrikken verre. In zes schrikken was hij hier.

JO*
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— Fig. Allergrootste menigte. Er was daar een schrilc van

volk. Zulk eeiie ondernemiug vraagt eeiien schrik van gekl.

Er is een schrik van steenen in dat gebouw vermetseld. Er

is een schrik van mannen op liet slagveld gebleven.

SCHRIKKELEN, s-hrikkelde, geschrikkcU, b. w.

Overschrijden, voorbijgaan, achterlaten. In het lezen van

dien boek, heb ik verscheidene bladzijden geschriltkeld.

Die dronkaard schrikkelt geen eene herberg. In 't afrnepen

van de lijst, werd mijn naam geschrikkeld

.

— o. w. met hebben. Achterlaten, nalaten, verzuimen.

Als hij in de stad komt, hij schrikkelt nooit van mij te

komen groeten. Zijne gewoonte is van dagelijks een rondeke

te halcn, doch hij schrikkelt somwijlen.

— Gi/ schrikkelt \ zegt men van iemand die, in 't opnoe-

men van eene rij dingen, een achterlaat.

— Het woord is overal veel gebruikt.

—SCHRIKKELEN, z. Over-.

SCH'RlKKE.li.schrikte, heb geschrikt, o. w. Schrijden,

stappen. Hij schrikt wijd in 't gaan. Hij schrikte over het

stapsel, over den gracht.

*SCHRIKWIEL,o. Ziconder toortei,.

SCHROBBE, SCHROPPE, v. Soort van erwt die

opklimt en rooden b'oesem draagt; de vrucht is zoo groot

als een knikkertje, en dient tot voedsel van de dieren. Men
plant dikwijls de schrobben tusschen de peerdeboonen waar

zij zich aan vaslklissen. De Schrobbe of Schroppe is de

pisum ari'en'ie L., fr. pisaille^ pois de pigeon^pois carre.

Zie VELTE. -

SCHROBBE, V. Harde berisping, but, pugge. Eene

schrobbe geven aan iemand. Eene schrobbe krijgen. Hij

heeft daar eene schrobbe gehad.

— Ook Schrobbeling en Schrobberin"

.

— Bij Kil. Schobbe.

SCHROBBELEN, schrobbelde, heb gcschrobbeld, b.

en o. w. Grabbelen. Geld werpen waar de jongers achter

(o/"naar) schrobbelen.

— Ook Schroffelen.

SCHROBBELING, v. Zie schrobbe, z" art.

— Ook rrrabbeling. Geld te schrobbelinge gooien.

SCHROBGOEZE, v. Zie SCHROPGOE/.E

.

SCHROFFELEN, b, en o. w. ZiescHROBBELE.v.

SCHRONZEN, srhronsde, g'.schromd, b. w. Uit-

wendig beschadigen door rijting ofschaving, sprek. van

meubels, muren, enz. Eenen muur.schronzen met er eene

ladder of een zwaar gewicht te laten langs afsUeren. De

meubels worden dikwijls geschronsd in het verhuizen

.

— o. w. Geschronsd worden. De stijpers van eene tafel

schronzen, als er de woelige kinders met hunne voeten

langs wrijven en schuren

.

— Rakelings langs varen, fr. eMeurer. Het schronsde

langs mijne ooren. Hij school en de pijl schronsde langs

den oppervogel.

— Schraven, knagen, wri-x- n, schuren, sprek. van lets dat

steeg voortschuift over lets anders. Dat wiel schronst tegen

de k.^s van den wagen. Die koorde schronst in de kattol.

Die deur schronst in vochtig weder (zij wrijft op den vloer,

als men ze open of toedoet).

SCHROO, SCHROODE, v., mv. schi-oo'/i, scliroo-

dcn. Hetgeen men afsnijdt aan den kant van lets. De afge-

snedene schillen van appels, van peren, van rapen, van aanl-

appels, enz. heet men schroo'n oi schrooden.

— In 'L bez. 't geen de Hollanders Reep of Strook noe-

men, fr. bande. Eene schroo papier. Eene lederen schroode. 1

Een schrondje laken afsnijden. Met eene schroode lijnwaad

eene wonde verbinden. Twee schrooden aan elkand'/i

naaien. Eene lange schroo. Eene breede, eene smalle schrnn.

— De schroo van eene vrouwemuts is de platte of ge-

pijpte strook die aan de passe genaaid is en het voorhoofd

omschaduwt, ook Kant en Laag, fr. visagiere.

— Ook eeneLobbe met of zonder plooien. Een schroodje

om den hals, fr. collet. Schroodjes om de handen, fr. ftian-

chettes. Een schroodje op de borst, hemdlobbe, (r. jabot.

— 't Wordt ook gezeid van eene strook of streep gronds.

Eene schroo afnemen van eene breede straat. De landman

heeft daar eene schroo van zijnen akker onbebouwd gelaleii.

Eene schroode land verkoopen.

— Met ichors en schroo, met al zijne deelen, gansch en

geheel . Hij heeft mij de zaak uiteengedaan met schurs eu '

schroo. — In denzelfden zin zegt men ook met sluize en \

schroo, of met sluizen en schroo'n, of met schroo'n en

kluize. lets vertellen met sluize ea schroo (van stukje tot

beelje).

— SCHROO, —SCHROODE,/.. AtTel-, Laat-, Naf-

fel-, Navel-.

SCHROOBAK, SCHROODBAK, m. Bij oliesla-

gers. Een houten bak «aarin de schroolingen van de lijn-

koeken vallen.

— Stroopecrd, r. hnche-paiUe. Ook .Scherfbak.

SCHROODE, v. Zie SCHROO.

SCHROODELING, m. en o. Zie .srHROOLiNG, i".

SCHROODELINGE, v. Zie schrooling, 2°.

SCHROODEN (« vl. schroo'n. zie drie), schrooddc,

i^esihroo.l, b. w. lets afsnijden rond den kant. Eenen appel,

eene rape schrooden (de schil afsnijden). Een stuk geld

schrooden (er den rand van afsnijden, fr. rogner). « Die

quaet ghelt munten ofte goedt gheldt schrooen. » (C. van

Dordrecht.) « Die peerdcn uuten ploughe steilt, of die

munte van zijnen Prince scroot. » (I. de Damhoudere.)

— Scherven. Rapen of beeten schroo'n.

— Met een kerfmes hakken. Stroo schroo'n, fr. hachcr

de la paille. Tabak schroo'n, fr. coiiper du tabac (pour le

fumer)

.

\

— Eene strook afsnijden, in strooken afsnijden. Eenen

boek schrooden, fr. rogner la marge d'nn livre.

— Fig. Verminderen, enger bepalen. leraands vrijheil

sclirooden. leraands jaarwcdde schrooden . Zoodanig schru"-

den dat er niets meer overblijft.

— Bij Kil. Ook Schrooijen.

Scherp verstandt te fyn geschroyt

En begrypt de wysheydt noyt.

(P. Gheschier.)

-SCHROODEN, z. Af-.

SCHROODMES, o. Zie SCHROOMES.

SCHROODPEERD, o. Zie scsroopeert).

SCHROODSEL, o. Hetgeen afgeschrood is, schron-

Unge.

SCHROOIEN, b. w. Zie schrooden.
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SCHROOLING.SCHROODELING.m.eiio.Afiie-
Muden zoom of liaiil, Ir, rogiiure. De schroolingen van

.i|i|)cls. lie schroolingen van missebrooil. De schroolingen

\an gedraaid hout.

— Saniengestekl uil schroodcn met den nitgang ling :

/ic -ING.

SCHROOLING, SCHROODELINGE, v. collci-

lii I. Voi/anicling vau schroolingen. Dat is al maar wal

SI hroolinge. De stove ontsteken met schroolinge van hout.

— In 'I bcz. Kortgesneden stroo tot -.ocdsel van de

prerden, uesnijd. .Schroolinge aan de peerien geven. Er is

L;rene schroolinge ineer. Schrooling met haver gemengeld.

— S.miengebteld uit sckiooJclcn met den nitgang ing :

Ac IM,

.

SCHROOMES >r SCHROODMES. ... Een mes

waarrnede men schroodt.

— In 't bez. Een mes van omtrent negen pond zwaar,

oni stroo te snijden tot voedsel van de peerden.

SCHROOPEERD ofSCHROODPEERD, o. Een

-riuig bcslaandc uit een zwaar groot mes en eenen bali op

I r stijpers, om het stroo in korte slukjes te snijden, fr.

., he-patlle ; of om tabak te kerven, fr. coupe-tabac.

SCHROPGOEZE, SCHROBGOEZE, v. Bij timm.

S. -oil van liolle beitel, Kx.cbmichoir.

SCHROPPE, V. Zie Schrobbe, i".

SCHROPZAAG, v. Zie schurpzaag.

SCHROSSEN, bij Kil., zie schossebrossen.

SCHRUI (wvl. scHRU), SCHRUW, o. collectief.

't Zelfde als (jmi (met de voorgevoegde s, s-grui : zie s),

d. i. kleene tapijtsiernageltjes.

— Het vkhv. schruitje, schruwtje, schnneirn, worilt

gebruikt in 't mv. even als grtiitje.

SCHRUI, SCHRUW, m. Grnw, gruwel, grootste

afkeer, afgrijzcn. Datkind heefteenen schruw van de honden,

sedert dat het is gebeten geweest. En spreek mij daar niet

af : ik licb er eenen schruw van

.

SCHRUI, SCHRUW, adj.Ruw, grof, stroef, ix.riide.

AauLipiicls die eenc schiuwe pelle hebben.

— Ml. .Schruwte.

SCHRUIEL, m. Zie .schruwel.

SCHRUIELEN, o. w. Zie .schruwei.en.

SCHRUIEN (wvl. schru-En), schruide, hebgesckniiil,

n. w. 1 1. t.'L-irdc als Schruwen.

SCHRUW, o.,zonderraeerv.ZieGluii, o. enscHRUl, i'.

SCHRUW, m. Gruwel. Zie SCHRUI, 2".

SCHRUW, adj. ZiescHRur, 3°.

SCHRUWEL on SCHRUIEL, m. Gil, schreeuw

van schii!.. Itencn .schruwel geven, uitsmijten. Eenen

schruwi I liooren.

SCHRUWELAAR en SCHRUIELAAR, m.

Icman.l ilie licht gilt, die schreeuwt telkens hij vervaard is.

Een siliiuulaar van eenen jongen.

SCHRUWELEN, schru-welde, lieh geschniweld, o.

w. Gillen, hard schrceuwen van schrik. Hij schruwelde van

schrik. Het kind schruwelde van schrik als het dien afzich-

tigen scheuvel zag. Ik heb hem hooreu schruweleu, Hij

schruwelde moord, moordJ « En dan meenl gy spooken te

zien, en gy valt aen 't schruweleu als of er eenen nioorde-

naer met het mes op uw kele stood. » (C. Duvillers.) « En
ze droomen er van, en men hoortze dan sonityds schru-

'ci'clen, als of ze vermoord wierden. » (Id.)

— Ook Scliruielcn.

SCHRUWELING en SCHRUIELING, v. De
Uaad \'an Schruwelen. Wasdateene schruwehnge voor etwat

van niet!

SCHRUWEN, schruwde, heb gcschruwd, o. \v.

Schromen, schrik hebben. Hij schruwt van de dood.

— Dit Schruwen is hetzellde als Gruwen met de voorge-

voegde s ; zie s. .

SCHRUWTE, v. Zie SCHRUI, adj.

SCHRUYVE, bij Kil., zie schreuve.

SCHUD(DE)BONDEL, m. Bij landb. Een armvul

saamgebonden verwarreld stroo, hooi, enz.dat uit het laugere

is uitgeschud; anders ook Kortebondel en Gifte geheeten.

De schuddebondels worden tot voedsel aan 't vee gegeven.

— Fig. Kort dik mensch; iemand die dik en ouge-schikt

gekleed is, vooral eene vrouw, fr. femmefagote'e.

—SCHUDDEKORF, z. Sinte Maartens-.

SCHUDDEKUL, m. Slechte drank. Dat is maar

schuddekul van wijn. Schuddekul van kafli.

— Ook gebruikt in Brab. en Antw. {Alg. VI. Idiot.)

— Vgl. Wipkul.

SCHUDDELING, m. Hetzelfde als Schuddebondel,

aarling.

SCHUDDEN, b. w. Zie schutten.

—SCHUDDEPAN, z. Ouze lieve Vrouwe-.

SCHUDGREEP, m. IJij brouwers. Soort v.an groote

schup die de gedaante heeft van eenen rooster, en dient

om het mout om te roeren en op te schiidden in de brouw-

kuip, fr. fourqttet. Ook enkel Greep en Schud\'orke

genaamd.

SCHUDHOOFDEN, schudhoo/dt; heb sresdmd-

hoofd, o. w. Het hoofd schudden, schuddebollen, h.hocher

la tHe. Hij ging al schudhoofden van misnoegdheid, van

ongeduld. Die drank is zoo zerp dat men er van neit en

sehudhoofdt.

SCHUDROEDE, v. Eene roede om te schudden.

— De schudroe van eene wanmolen is eene ijzeren roede

wier een einde in verband is met het wiel, en wier andeie

v.'istligt aaQ de zeve. Als men het wiel draail, schuift de

schudroe wcg en weder, en schudt aldus de zeve om er het

graan door te doen leuzelen.

SCHUDVORKE, v. Bij brouwers. Hetzelfde als

Schupgrccp, b.fourqnet.

SCHUFFELET, bij Z. van Male, zie .sciiuih;lei.

SCHUI (wvl. SCHU, zie ui), o. Zie SCHUVV.

— .sciiui (wvl. SCHU), adj. Hetzelfde als Schuw in de

Wdb. Ken schui (wild) peerd.

— scHuiii.N (wvl. SCHU- en), b. w. Schuwen.

— .scHViERiK, m. Schuwerik, schuwe kerel.

SCHUIF (wvl. schuuf), m., zondcr mv. De d.aad van

voort te schuiven, van voortgang te maken. Er is groote
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schuif in de lucht (de wolken drijveu snel voort). Het schof

vloog in met eeuen schuif. Er zit schuif in dien werkmaa
(zijn werk gaat spoedig voort). Er is geea schuif io (hij

maakt f;een doorslag, fr. il liavance pas). Dat werk heeft

geen schuif (gaat traagzaam voort).

SCHUIF, SCHUIVE («vl. schuve), v. Zie schok.

—SCHUIF, —SCHUIVE, z. Slot-.

SCHUIFELAAR (wvl. schufei-are), m. Die schui-

felt.

— Korte zweep aan eenen langen en plooibaren steel

.

De voerman met zijnen schuifelaar.

— Toestel aan eenen stoomketel, dat opengaat als de
doom al te ge .veldig wordi, anders ook Suorrelaar geheeten,

fr. soupapt- dc siiicte, rcnijlard.

SCHUIFELEN (wvl. schufelen), schuifelde, heb

of bengeschuifeld, o. \v. Vluchten, wegijlen. Hij schuifelde

Baar huis. Ge moest hem zien schuifelen ! Zie de comp.
— Kil. Schuyffen, schii)'fFeIen, j. Schuyven, fugcn'^

labt\ prolabi; en propellere.

-SCHUIFELEN, z. Voort-, Weg-.

SCHUIFELEN (wvl. schufelen), schuifelde, ge-

schutfeld, b. en o. w. Heeft bij ons al de beteekenissen van

het fr. siffler, waarvoor men AAsxs, fluiten zegt. Een liedje

schuifelen (met den mond fluiten). Zij schuilelen niet veel

te gader (zij komen niet wel overeen, loven in eendracht

niet). Naar of achter iemand schuifelen (met den mond
fluiten om hem te roepen of te doen omkijken;. De vogels

schuifelen in de boomen. De stomiwind schuifelt door de

gerren van deur en venster. Hij hoorde de kogels rond zijn

ooren schuifelen. Als de zanger op het tooneel verscheen,

begon men zoo te schuifelen dat hij wegliep.

— Wij gebruiken fluiten niet, tenzij voor Op de Unit

spelen, h. Jojcer de la flute.

SCHUIFELET (wvl. SfHUFELET), o., klemt. op Ut.

Soort van kleen fluitje, waar men op blaast om iemand te

roepen, enz., fr. sifflet. Een beenen schuifelet. Een zilveren

schuifelet. Een houten schuifelet. De jongens maken schui-

feletten van wilgetwijgen, enz. Het kind blies gedurig op
zijn schuifeletje. « Zy gliaven alhier ende daer... schuffeletten

aen de kynders. » (Z. van Male.)

SCHUIFELING, o. Schuifelet. Een schuifcling ma-
ken. Het schiiifeling steken (er op blazen om b. v. een sein

te geven, zie steken). De moordenaar stak het schuifeling,

en seffens verschenen er drie mannen uit het bosch, Het
schuifeling is geene fluit, fr. le sifflet n'est pas uneflute.
Het schuifeling van den jager om zijne honden te roepen.

— Beter schuifelling, zijnde samengesteld uit schuifelen

en den uitgang ling : zie ling.

SCHUIFERLUIT (wvl. schuferluut, en in Veur-

ne-Amb.icht siHUFERLU), m. SCHUIFERLUITE
(wvl. SCHUFERLUTEI, v. Iemand die wild is en onbesuisd.

Een sclraiferluit van een jongen. Eene schuiferluite van een

vrouwmensch.

SCHUIFGORDIJN (wvl. schuufgordine), v. Eene
gordijn die met ringen op eene reeze open en toe kan
schuiven. In den dorniter staan vijftig bedden met schuif-

gordijnen. « Hunne kercken zyn in dry deelen met schuyf-
gordynen vcrdeelt. > (B. Surius.)

SCHUIFLOOP, m. 't Zelfde als Schijfloop.

— Wegens ui-^ g, zie onder FRIJTEN,

SCHUIFPLAAT, v., vklw. schuifplaatje. Een welk-
danig metalen plaatje dienendeom ergens in-, uit-, of over
te schuiven.

— Ook een metalen plaatje met eene opening waar iei>

in- en uitsclmift. En zoo is een slotplaatje ook een Schuif-
plaatje.

— Ook eene metalen plaat met eene schuive, dat is,

waaraan een schuifslot met krammen vast is, en waarover
het uit- en lavaart.

SCHUIFSLOT (wvl. schuufslot), o. Een platte

grendel dien men inschuift oni eene deur of venster te slui-

ten, fr. targette.

SCHUIFTAFEL (wvl. schuuftafel), m. en v.

Lange speeltafel waar men schijven op voortdrijft, fr. gaUt.
Op de schuiftafel spelen.

SCHUIFTANG, v. Eene korte ijzeren tang op wier

beenen een ring schuift dienende om de tang gesloten te

houden. De goudsmid gebruikt ze.

SCHUIFTE (wvl. schuufte), v. Schoft, schurk.

deugniet, schobbejak, fr. coquin, fripon, marojifle. Eene
schuifte van eenen jongen, van eenen vent. Eene eerlooze

schuifte.

— Ook Schoefte.

— SCHUIFTACHTIG, adj. Sthnftachtig, fr. qui est J'un
coquin,

SCHUIFVENSTER (wvl. schuufveistere), v.

Zie SCHIETVENSTER.

SCHUIM, o. — Schuini van scheten, zie SCHEET.

—SCHUIM, z. Brand-.

SCHUIMEN (wvl. SCHUMEN), schuimde, lub ge-

schuiind, o. w. rig. In gloed ziju, driftig zijn, met ijver en

drift iets verrichten. Die jongen schuimt in het spel. In de

taalstudie schuimen. Die oude gediende heeft vcle veldsla-

gen bijgewoond, en, als hij er van vertelt, hij schuimt er in.

— Indenzelfden zin zegt men ook hij leeft er in.

— Gistcn. Zie werken.

SCHUIMPERTSE (wvl. uitspr. -perse, zie RT.s), v.

Bij zoutzieders. Een lang stuk hout dat men in de panne

over den ziedenden pekel schuift om er het schuim van af

te diijven.

SCHUIMSPADE (wvl. schuumspa), v. Bij zoutzie-

ders. Eene groc^tc koperen schup vol zijpgaten, om het zout

uit de panne te scheppen.

— Dus genaamd om hare gelijkenis met een keukenge-

rief dat dient om het schuim van 't kokende vleesch af te

halen

.

SCHUIMTEUG (wvl. schuumteuge), v. Op eene

schuimteugc gaan, loopsn, komen (zoekeu op eens anders

kosten te drinken).

SCHUISPRIET, m. Zie schuwspriet.

SCHUIT (wvl. SCHUTE, zie ui), v. Aarden vat icl~

wijder van boven dan van onder, en aldus verschillig van

den pot die meer of min buikte is. De schuit, de pot, dc

teele en het |)ateel zijn vier verschillige aarden vaten waarin

men bij den boer de spijzen opdient. De pot en de schuit

zijn veel hooger en nauwer dan de teele en het pateel.

— Het vklw. schuitje wordt veel gebruikt voor Een
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kleen hoi schaaltjc of schoteltje van lijnwaail, leder, papier,

hout ol metaal, dieiiende om het uiteinde van iels te onival-

ten en te bekleeden. De vingerhoed is een schuitje dat de

iiaaisler op den top van den vingor steekt. Een linnen

schuitje op eenen gekwetston nnger woidt ook Vingerling

genoemd. Het schuitje van eenen houten naakienkoker is

het hoedjc dat men er op- of afschuilt, om den koker te

shiiten of te openen. Het Icderen schuitj-s dat de breeuwers

op den pink steken om te kalfaten, heet in 't fr. Jelot. Het

deksel van houten of beenen inktpotten is gemeeahjk een

schuitje dat men er op vijst. De eikelnoten groeien in

sclmitjes, fr. ciipule. Als de eikels rijp zijn, vallen zij uil de

schuitjes. De oordband van eene scheede of wandelstok heet

en is een schuitje, fr. bouterolle. De schoe'n, die de been-

houwer afwringt van de verkenspooten, zijn schuitjes. Hel

hoofddekseltje van leder of van laken schaalswijze gemaakt,

dat de priesters somwijlen dragcn en solideo noenien, heet

bij 't volk Schuitje en Scheutelken.

— Het platijntje, waar de keersesnuiter in ligt, heet ook

Schuitje. Vgl . platijn.

— Sch'.iit spelen, scharapavie spelen, zich weg makeii,

wegvluchten. Ook 't schavuit steken, zX^aAe dit sc/iar-iaV

hier gevornid van schtiit met eenen lasch in den grondv.)ini

(/ie Fi AHakken). Vgl. ook Haaskeschuit.

-SCHUITi-), z. Haaske-.

-SCHUITE, z. Boter-.

SCHUITIG. adj. Wild, woelig. Een schuitige jongen.

Hij is al te schuitig.

— Wordt veel gezeid van iemand die dooi zijne ruwe

gebaren, zijne wilde vieze kleeding, of zijne onheusche

taal, er schurkachtig uit ziet en wantrouwen inboezemt.

Een schuilige vent. Schnitig zijn. Er schuitig uit zien.

Onbeschofle menschen die in de bosschen wouen, zijn dik-

wi Is schuitig. Een schuitige schooler. In de steden vindt

men er ook die schuitig zijn. Die heer met zijne kneveh en

fassen ziet er maar schuitig uit.

— Ook van dingen. Onfatsoenlijk, zonder smaak noch

bevalligheid, fr. driile, s^rotesque. Schuitig gekleed zijn.

Eene schuitige muts. De hoed staat schuitig op zijn hoofd.

Eene schuitige poort. Eene schuitige graftombe.

— Vgl. Schavuitig.

— SCHUITIGHEID, V. De hoedanigheid van schuitig te

zijn.

SCHUITSCHAAF, v. Bij timm. Eene schaaf die

meer of min rond is gelijk eene halve maan, en dient om
lets holrond uit te scha\en, b. v. eenen cirkel, eenen bak-

kerstrog, eene schuit, enz.

SCHUIVE, V. Zie schof 3" en schuik.

SCHUIVEN (wvl. SCHUVEN, zie m), vhoof {v!s\.

scherpl. 00, zie di'IGEn), geschoven (fvl. csrhoven, zie ge),

o. w. \'oortgaau, fr. avancer, sprek. van een werk dat snel

xo.irtvaart. Dat werk schuift zeere. De bouw van dat huis

i^ reeds verie geschoven. R<ke schuiven, zie reek 2
'.

— Op de schuiftafel spelen.

— Opgaan, verminderen, sprek. van dingen die veroor-

berd worden. Mijn geld begint te schuiven. Zijne aardap-

pels zijn reeds verre geschoven (hij heeft er niet veel meer).

— Wijken, plaats maken, fr. faire place, rentier. Ik

schuil hier voor niemand. Schuif een weinig dat ik door-

kunne. Uit den weg schuiven. Hadde hij niet geschoven,

hij was overrefn.

SCHUIVER (wvl. scurvER, zie t;i), m. Schouder-

blad, fr. oiiu)plate,paleron. Het pcerd is gekwetst aan den
schuiver.

— Een die op de schuift.afel speelt. Kent gij de termen
die de schuiveis gebruiken .'

SCHULD, V. Venieegd zitten in Je schulden, zie

VEKDELGEN.

-SCHULD, /,. Uood-, Plak-, Waschte-.

—SCHULDBOEK, z. Dood-.

SCHULDIG, aiij.en bijw. SchulJig staan, zie st.\j\.n.

SCHULFE, V. Zie scholfe.

SCHULFER, m. Scliilfer, dun bladje dat ergens van

afscheidt.

— SCHULFEREN, sckutferde, ben geschiilferd, o. w.
't Zelfde als Schelferen, Schilferen, in schilfers of dunne
bladjes gescheiden worden. Die schalie schulfert. Na die

ziekte, begon zijn vel te schulferen. Het hoofd van 't kind

wasgeheel geschulferd. — Zie afschilferen.
— schulferIiNG, v. De daad van Schulferen.

— Het uitwerksel ot resultaat daar van. De schulferinge
van den muur wegvagen.

— Zie -VFSCHULFERl.NG.

— SCHULFERLENG, SCHELFERI.l.NG, SCHILFERXING, m.
en o. Afgevallen ofafgetrokken schilfer. Eeu dun schulfer-

ling. — Zie -LING.

SCHULLE, V. Zie scheule.

SCHULLE, V. Hetzelfdeals Schol, soort van visch,

fr. airrcl--t. Een haring en eene schulle.

SCHULPE, V. 't Zelfde als Scheipe, fr. coquille. De
schulpe van eenen mossel, oester, slek, enz. Zeeschulpen.

— Schubbe van visschen, enz., (r. ecaille. De schulpen

afschrepen. De schulpe van eene wonde afkrabben.

— Sloester ol schaal van noten, enz., fr. e'cah.

— Bij timm. Een beitel hoi van bek, dienende tevens om
ronde groeven en ronde lijsten te steken, volgens dat men
den bek gebruikt met de holte naar boven of naar onder.

— De schulp van eene koorkap, fr. la coquille d'tme

ehappe, chaperon (het geborduutde rond stuk dat A^'^

bovenkaut van de koorkap bedekt, en gemeenlijk in 't mid-

den een Lam Gods of den naam van God vertoont).

— \\'ierookvaas, fr. navette. Er is geen wierook meer in

de schulpe. De koorkn^p hield de schulp in zijne hand.

— SCHCTPEN, schuif te, geschulpt. b. w. De schulpe

afdoen. Xoten schulpen.

— o. w. Van de schulp afgaan. Die noten schulpen ge-

makkelijk.

SCHUPPE, SCHOPPE, v. Zie schip, v.

SCHUPPEN, i.hnptc. geschiipt, b. en o. \n . Zie

SCHIfl'EX.

SCHURDE, SCHURDIG. .n SCHORDE, adj.

Gewelddadig, onstuimig, woest en wild, schuw, gevaarlijk.

Hij is een schurde keiel. Een schurdige vent. Ge raoogl zoo

schurde niet zijn. Hij ging er schurde naar toe. De zee was

schurde

.

— Het gaat schurde, hetgaat etg, schuw, de toestand is

zeer gevaarlijk . 't Gaat er schurde in dat huis (men kijit en

men vecht er). 't Ging schurde in dat gevecht, in ilicn

stormloop. Het raoet schurde gegaan hebben op zee, want
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er zijn veel schepen gestraml. Het gaat er doksems schurde

in dat land.

— scHURpiG, adj. Zie schurde.
— SCHURDIG.\ARD, m. Ruwe en onvoorzichtige kerel.

Die schurdigaard zou iemand omver loopen.

— SCHURDIGHETD, scHr>RDrGHEiD, v. De hoedanigheid

van schurde te zijn. Zijne sclnirdigheid niaakt hem hateUjk.

De schurdigheid van den storm, van den orkaan, van de

opbruischende zee.

SCHUREN (wvl. SCHTOREN, zie u), b. w. Met zand

wrijveii om te reinigea of te glanzen. De meid schuurt

's zaterdags het koperwerk met eenen duts hooi of gars

en Zand.

— Met eenen bezera rein wrijven, schrobben, frotten.

Den vloer, den gang, den zolder, de planken schuren.

— lu'ne krone sckitren^ bij koperg. Met araarilpDeder

den tap gedurig wenden en draaien tot dat hij in de kas van

de krane dicht past en skiil.

— SCHUREN, z. Op-.

SCHURFTDE, adj. Schurftig. > Als den herder siedt

datter een schaep schurfdc ende besmet is. » (Z. v. Male.)

« Om schnrfde hoofden te ghenesen. » (Heyman Jacobsz.)

« In vierighe tijden veel lieden \vorde:i schtirft ende krijgen

pest-buylen. > (Id.)

SCHURFTZAAL, v. Warme kamer, in een hospi-

taal, voor die van het schurft, van de krauwte, of derge-

lijke huidziekten aangedaan zijn.

—SCHURPELING, z. Af-.

SCHURPEN, schurpte, geschurpt, b. w. Met de

schurpzaag doorzagen. Eenen blok in stukken schurpen.

Eene plank in latten schurpen (volgens hare lengte door-

zagen). — Kil. Schorpen, secare, scindere.

—SCHURPEN, z. Af-.

— SCHURPZA.\G, SCHR0PZ.^AG, V. Bij timmerl. Eene

zaag met een raam waaraan van boven eene handhave is

om door eenen man bewogen te worden. De schurpzage

heeft geheel het maaksel van eene stellingzaag, behalve dat

zij maar half zoo groot is.

SCHURRIG, adj. Scheurig, schurftig Een schurrig

schaap maakt er vele {een schurre schiep mecketfolk.

Oud-friesche spreekwoorden, door J. H. Hoeufft, Breda,

1812.)

SCHURS (uilspr. schns, zie RSJ, m. Begijnekleed dat

maar aangedaan wordt om in de kerk te zijn. Het is eene

soort van rok met eenen slependen steert die kan opge-

schorst worden. Den schurs laten slepen.

— SCHURSEN, schurste, gesckurst,h. \\ . Opschoften,

opgorden, fr. retromser. Schurs uw kleed om door de

modderstraat te gaan.

— Kil. Schorssen, schorten.

— SCHURSH.^AK, m. Schorthaak. <. Een dochter hadde

deur ghezwolghen eenen schushaeck vande linghde van een

cleen vingherken. » (C.Vrancx.)* Catharine Evelpoels hadde

eenen schitrshaec oi ^&%^^ inne gheswolghen. » (Id.)

SCHURSE (uitspr. schicsse, zie RS), v. Hetzelfde als

Schors, fr. ecoi-ce. De schurse van eikenhout

.

— De hulze van peulvruchten. De schurse van booneu,

van erwten, tr. cosse, Kil. Schosse. (Schutse ?).

— Mel schurse en schroo, zie onder SCHKOODE.

— SCHURSEN, schicrste, geschurst, b. w. Onlschorsea,

de schors afdoen. Eenen boom schursen.

— De hulze afdoen van peulviiichten. Boonen schursen.

De erwten zijn geschurst.

— scHURSKAF, SCHORSKAF, n. Bork die van eikej

schors afgescheiden is. Met schurskaf de stove of kachel ont-

steken. Schurskaf branden.

— SCHURSMEEL, SCHORSMEEL (uitspr.J(AoiJ<'-, schltsse-),

o. Gemalen eikenbast, run, fr. tan. 1 De huyd aldus ge-

weykt, geschaeft, met kalk ende schorsineeJ bestroeyt

synde. > (P. Croon.)

— SCHURSEMUL, scHORSEiiUL(uitspr.i<rAojj^-, schiisse-,

zie RS), o. Bork, algeschaafde drooge buitenschors van eike

in de huidevetterijen . Met schorsemul de stove onlsteken.

— Zie MUL.

— SCHDRSUNSEL, SCHORSUNSEL, ni. Groote unster of

knipwaag om boomschors te wegen.

SCHURSENEELE (uitspr. schusseneele, zie R.'^). v.

Plant wier wortel smakelijk is om eten ; ook de Wortel

zelve. Bij Weil. Schorsoneer, fr. scorsonere. Gestoofde

schurseneelen eten met vleesch.

*SCHUSHAECK, bij C. Vranc.x, zie SCH'JRSH.\.\K.

SCHUTNAGEL, m. Bij timm. Groote ijzeren priem,

die men, in 't ver^aren van verscheidene stukken, gebruikt

om eene erne in haar gat te vestigen ; ols men ziet dat die

stukken goed samenpassen, dan slaat men de schutnagels

uit en vervangt zedoor de bouten die er voor goed in blijven.

Schutnagels slaan in de scheergebinten van een nieuw dak.

SCHUTTEL, m. 'I Zelfde als Schotel, scheutel. Zie

SCHEUTEL en de comp. alJ.

— Eene melkmaat van drie pinten. Een schuttel melk.

— Schutteltje springen.'E.c^n kinderspel. Men plaatst een

houten schotel vol water, op het einde van eene wipplank

;

en elk op zijne beurt komt en springt op het ander einde,

dat de schotel in de lucht vliege ; de kunst is van den scho-

tel te vangen, spijts het water dat nederstort.

SCHUTTELEN en SCHUTTEREN, b. en o. w.

Frequent, van Schutten, d. i. Schudden, li.secouer.

SCHUTTEN, schutte (wvl. ook schuttege), geschut,

b. w. Wordt geheel Vlaanderen door gebezigd voor Schud-

den (zie d), fr. secowr ; trembler. Een boompje schutten.

Schutten van lachen.

— Itmand van den dilte schudden (schutten), zie DILTE.

— Zoetingen schudden of den zoeting schudden, zie

ZOETING.

— Met de lade schitdden, zie la 2°.

— lets van zi/m geeren schudden. zie GEER 2°.

— Van de vingcrs schudden, zie VINGER.

—SCHUTTEN, —SCHUDDEN, z. Af-, Uit-.

SCHUTTER, m. Ijzeren grendel, fr. verrou. De

schutter van eene deur of venster. De schutters toesteken.

SCHUTTERACHTIG, adj. Verschietachtig, schich-

tig, schuw. Een schutterachtig peerd, fr. cheval ombrageiix.

— Men zegtook Schutterig.

SCHUTTEREN, b. en o. w. Zie .schuttelen.
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SCHUTTEREN, ichutterde, geschutterd, b. w.

Grendelci), den grendel of de grendels tocsleken om eene

deur of venstci te sluitcn, Ir. verrotiilkr. Ecne vcnster

schuttereu. Dc deuren zijn 's nachts sjeschutterd.

— Van Sclnitter.

— srHUTTERINC, V. De daad van schuttercn, van <;rcn-

dclen

.

— Dc grendels collecliefl jlc gendmen. De schiitteriiiije van

dat Iniis is geheel flauw, is uit der mate sterk. Zie ING.

SCHUUR (wvl. scHEtJRF., zie u), v., fr. ^ram^re.

—Als eene onde schniif brandt^ e.r is geen hliisschen tuzn,

als cen oud mensch tiouwen wilt, is hij niet te wcerhnuden.

SCHUURAARDE (wvl. scheuk-kkrde), v. Soort

van witte eerdc nil ecncn vochtigon grond gehaaUl en

dienstig om daarmede ketels en andcren huisraad te wrij-

\''n en te scliuren .

SCHUURSPRIET (wvl, scheurespriet), m. Hou-

ten vork die men in den derschvloer gebruikt.

SCHUURVAK (wvl. SCHEUR-I, ook enkel VAK, o.

Zie SrHI'T-RWINKEI..

SCHUURVLEK. o. Hetzelfde als Schnuiwinkel.

SCHUURWINKEL (wvl. scheurwiinkel), m.

Ecne schxnir is gemeenlijk xerdeeld in drie deelen : het

middendeel is de nere of derschvloer ; de twee andere dee-

tlcclen zijn mime plaatsen waarin men de graanschoven

last, en heeten Winkels, Cif Schiuirvlekken, of Schuurvak-

ken. De schunrwinkel zit vol schooven. Het schuurviek is

wepcl scdert dat al de schooven gedorschen zijn.

SCHUW, SCHUI (wvl. SCHU), o. Ecn voddekleed

I /oo iets dat men op eenen stole in den akker plant oni de

\>i;;clen te verschrikken en te verjagen, fr. e'poiivantail.

Zoo dat die papieren bellekens haer aen een sclniw doen

gelyken, dat men in den hof tusschen d'erweten zou plan-

ten om de musschen te verjagen. » (C. Duvillers.)

— Fig. Een slordig gekleed mensch. Een leelijk scluiw

van een wijf. Is dat een schuw.

— Kil. heeft daar voor Schouw, 1. terriciiltim. En Justus

de Harduyn ook : •» Dat ghy my als een schouw soudt zyn. <

— SCHU^A^, z. Mussche-, Vier-, Vuur-.

SCHUWSPRIET, SCHUISPRIET, m. Sm.a.ad-

naam dicn men geeft aan iemaud die dertel en uitgelaten

is. Een schuwspriet van eene dochter. O gij schnwspriel

(/egt eene moeder aan haar kind dat wat wild en loshoof-

dig is).

SCHUYFFELER, bij Kil., zie schoeeei..\.vr.

SCHUYFFEL-SCHAPPRAYE, bij Kil., zie

^1 IIOEl'EI..\AR.

SCHUYFFEN, SCHUYFFELEN, l>ij Kil., zie

.SCIU'II-F.I.E.V, 1".

*SCHUYL, bij Kil., zie vesch, o.

P- *SCHUYVEN, bij Kil., zie schij\'EREN.

SCIATICA, o. Een latijnsch woord, fr. sciatiqiu; d. i.

heupjicht. • Seer met chyatica zijnde ghequelt.
»
'C. Vranc.v.)

• Raliarbcr is goet voor sciatica, 't weick is pijn in de

heupen. (Heyman Jacobsz.)

— Het volk zegt sjatica, tjatica, en hecht er den zin

aan van 't fr. rkumtjtisme. Hij heeft het sjatica in zijn

schoere, in zijnen nek, in zijn been. Hij kan zijnenarm nict

roeren van 't sjatica. Stijf zijn van 't sjatica.

SCOLAKEN, o. Schoonlaken, andcrs -Vmelaken,

z. d. w.

SCRIBAAN. V. en o. Zie schriba.vn.

SDIJBEREN, o. w. Zie stijberen.

SEBOL, SEBEL, m., klcmt. opfc. Dwaas mensch,

simpelaar. Een sebel van eenen vent.

— Niet te verwarren met Cebol. ^

SECRETAREGE, SECRETARIGGE, v. Het vr.

van Secretavis. De secretarige van eene dochteren-congre-

gatie. Zie ege.

*SED-BAER, SEDE BAER, SEEBAER, bij

Kil., zie ZEFOHA \R.

SEEF, v. Zie seve.

SEEF, SEVEN, vklw. S.;-rt,->i. Bij 't volk de eigen-

naam Joseph.

SEEKRUID, ZEEKRUID, o. .Soort van kleene

donderbaard met gele bloempje.s, in de welenschap seduni

acre genaamd, fr. orpin bridant, ver/niculaire brulante.

L. Fuchs noemt deze plant « Mucr-peper oft aittendruyf-

kens. »

— Het eerste deel van dit w. schijnt het lal. sediim te

zijn ; ten ware men liever dachle aan zee, omdat deze |)lant

veel in de duinen groeit.

SEEUWEN (wvl. .sEEWEN), sceuwde, gcseeuwd, b. en

o. w. Zie ZEErwEX.

SEFFENS, SEFFENSTEN (zie s), bijw. Ter-

stond, aanslonds. Ik ga scffens komen. Hij is daar seffens

overleden. Ge moet seffensten gehoorzamen.

— Em seffens, of eentje seffens, een met eenen keer, een

teenegaar, fr. un a fayo/i. (Zie onder EEN). Het mag maar

een sefTens binnenkomen, fr. on n'entre qu'iin it la fois.

Hij stak de broodjes in den oven, eentje seffens. Nceni,

kind, die mokken zijn voor u ; maar ge en meugt maar

eene seft'ens opeten.

SEGEN, voorz. Wordt in cenige gewesten gehoord

voor tegen. .Segen iemand spreken. Zij zaten segen mid-

kaar.

— .SEGENWOORDIG, adj. Tegenwoordig.

SEI of SEIDE ol SOEI ! Uitroepwoorden die al ver

.lan fr. li-ns beantwoorden. Sei, zijt gij daar, alia doe ne

keer plakken-handjes (zegt b. v. eene moeder aan haar

kindje dat binnenkomt) « Sei, zegt de oude man, 't dochte

mij dal 't al moeste zeven zijn. » (K. Calleben.)

Om de boeren toe te grauwcn :

Sey, heft Ceres u, byloo!

Of Saturnus u alsoo

Leeren spitten, giaeven, vetten.'

Weg met die verkeerde wetten

!

(Vaelande.)

— Sei-sei of seide-seide ol soei-soei, beautwoordt eerder

aan fr. allons allons. Seide seide, ge moet u d;uirom niet

kwaail maken. Soei soei ! gij doet weerom eene dwaasheid.

SEINE of SENNE, v. Eene platte vischnet, som-

wijlcn vecrtien arm . auems lang en een' of twee breed, met
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gMote scholen of maschen. Van onder hecft zij eere lood-

pees, van boven eene korkpees, en aan elken zijdekant

eenen loodstok. De seine wordt door peerdcn voortgelrok-

ken, en dieiit om op do kusten van de zee platvisth te

vangen.

— Dit wooid heet Zcgen bij Wei)., fr. si-ntic en srine,

I . sagena.

SEINT, SENT. adj. Helzeifde bij ons als Sinl in de

Woordenb., fr. saint. Saint Jan. Seinte Barbara.

— On^ seint rijmt met veint, enz., maar niet met kiiiii,

wind, enz. In de Archiven van Brugge van 'i laatste deel

der vijftiende ceuvv vindt men gcduriy i-^/V;/ gesclircve!i:

later is het sint.

— Zie SINT, enz.

SEISIOEN, o. Een onkruid, andcrs ook Sinksoen, in

de wetenschap senecio vulgaris, fr. sencfon.

SEIZEN, seisdr. heb gcseisd,a. w. Zie ZEISEN.

SEKAAR, adj. In somraige gcwestcn gcbruikt voor

Sckuur.

SEKANEEREN, .1. w., fr. chiconn; liaarklicven.

SEKSIE, ziesENSiE.

SEKUUR, SEKURIG(wvl. SEKEUR, siiKEURiG, zie

u), adj., klemt. op de T greep. Eig. hetzelfde als 1. securtis,

d.i. zeker. Wordt gez. van iemand die alles met nauwkeurig-

heid en schrandcrheid verricht. Een sekeurig inensch. Een

sekeurige schrijnwerker. Hij is sekeur in alk-s wat hij doet

{anders gez. hij is zckcr in allcs wat Iiij doet). llij kan

sekeurig werken.

— Ook van dingen die met zorg en juistheid verveerdigd

zijn. Dat klced is sekeur g-sneen en gcnaaid. Een slot dat

sekeur gemaakt is. Die rekeuing is sekeur.

— SEKEURIGHEID, V. Dc hoedaniglieid van sekeur te

,;iju, fr. exactitude, precision.

SELDERIJ, c;i/,. Zie siMJiikij, en/..

SELDERMENTEN, SELLEMENT. Soort vaii

gebroken vloekwoord. Ik zal u, seldermcnten ! dc sterre

inslaan.

o Scllemcnt, dat's goct

En kostelijcl ^

(Beschryv. van de Vrcugduterek.)

SELDJE, v. Saalde, s. lie, fr. sauge. « Rosmaryn ende

sailgc. > (Jehan Yperman.) Zie -ai.ie.

SELSATE, v., klemt. op sel. Soort van ranonkel, anders

ook Kraaiknie geheeteu, raniinailus bulbostts L. — Bij

andereo is het dc Pimpoele, rarnii iiilus anrnsis L. Vgl.

zels.\te, ZEL'/.OET.

-SEM. < Deze uitgang, zeggcn Ten Kate en Weiland,

komt genocgzaam in kracht overeen met -sei, en is altijd

van 't manlijk geslacht. »

— In Vlaanderen ziju er eenige van deze substantieven

die tevens vrouwelijk zijc, b. v. eene ziisemfe, eene rupsem(e,

cene biesemfe, eene spasemfe, eene li/tsem(e.

— De uitgang -sent verloopt, in eenige plaatsen, in -sii;.

Dus hoort men, b. v. zikiie, hersies (en hersems, hersenen),

spasie, rupsie.

SEMEL, m. klemt. op se. Echt Vlaamsche tarwe welkc

dc boeren van Xoord-VlaandercL voor zaaitarwe gaaii

koopen omstreeks Poperinghe en Iper.

— Men zegt ook Belgsche semel en Witte semel.

— Vgl. fr. semaille, 1. semen, hd. same.

SEMIER, SIMIER, ofSOMIER, o.. Idemt. op

mier. P.ij metsers, enz. Een houten gestel nit latten ver-

veerdigd waarop men het gewelf bouwt van eenen kelder,

zimperput, oven, enz , fr. cintrr de charpente. Het semier

lossen , uithalen, fr. decintrer 7ine nm'ite. Als het gewelf vol-

trokken is, dan lost men het semier. Een semier maketj.

Een semier breken

.

— Van 'I fr. sotnmier, dat onder andcie, eene opgevulde

matras betcekent. ZiepULFER.

— Men vindt dit woord in oude kerkrekeningen, doch in

eenen breederen zin : « Betaelt aen Joos Wyttebroot en Nico-

laes Stylman steenhauwers over het overwerck en maken

van semi-ren vande groote glaseveystere, by accoorde,

met zeker oncosten ghedaen, de somme van 31 sch. 8 gr.

in welcke accoort heeft moeten miocken Maerten van

Hullendonck over de semiercn zes sch. en 8 gr. ergo compt

25 sch. » (Kerkrek. 1614.)

— Wordt daar ook collectievelijk genomen ; « Voorts es

den ae nemer gehouden te leveren tot het maecken van al

dit voorn. werck alle het steen van .\rmentiers steen, en alle

de orduun, vzerwerck ende nagels, ende alle de stellynghen

en alle het svmiet , te wetene alle de balcken, schooren,

sparren, vuecenhoutten (? veursthouten) ende alle deylen en

coordcu, « enz. (Kontrakl 1635.)

SENDE, bij Kil., zie zende.

SENNE, v. Zie seine.

"SENNEP, l>ij Kil., zie ZIM.

SENSIE, v., klemt. op ic«. Slechls gebruikt in gecn

scitsic hcbben, de scnsie niet hebben, d. i. geen nioed helibcn,

don nioed nicl hebben, uit hoofdc mcest van zickelijkheid,

fr. n'avoir pas le courage, la force moraie. Heeft de ziekc

mijnen brief gelezen? neen hij : hij en heeft geen sensie nicer.

Het /iek fogelken heeft de sensie niet van op zijn stoksken

tc springcn, van een giaantje te pikken. Hij zou nog wel

kunnen builen gaan, dat hij de sensie hadde. Dat was nu

toch zoo dwaas gercdeneerd, dat ik de sensie niet had van

te antwoorden. Hij en heeft geen sensie. Gecn sensie

hebben 0111 of\an iels te docn. — Eenigen zeggcn de sehie

niet licbbcn.

SENSIERLIJK, adj. Zie siM u.klijk.

SENSIOEN, o. Een kriiid, ook Samsocn, Siiigsocn,

enz., Ii. -ciiiioii viilgaire.

SENT, adj. Zie sint en S.\NTJE.

SENTETTE, v. Zicsintette.

SENTEWERK, o. Zie sintewerk.

SENTIJLE, v. Zie sintile.

SEPARAAT, bijw. Afzonderlijk, fr. a part. Stel .il die

voorwcrpcn se)iar.iat. De kinders slapeii daar alien separaat

(elk heeft zijn bed alcen). « De joden hebben een quartici

separaat in de stad. » (R. d. H.)

SEPAUW (wvl. sepow, zie AU), ni., klemtoon op

patiw. Rondeel of rondeelluns op den as van eenen wagcn.

-\'.\.U.chapcan.

SEPIEREN c:i SOEPIEREN, mv., klemt. op//..

Soesels, z\vez«ik, fr. ris dcvcaii.
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—SEPIEREN.z. Kalfs-.

SERMOEN, o. Predikatie, preek, fr. sermon. <. Oock
dat woordt Gods hooren eude te sermoene commen, want
de sermoenen ons tot twee zaecken dienen. » (C. van Dor-
drecht.)

-SERMOEN, z. Shut-.

SERMOENEN, sermoendi; hcb gesermoend, o. \v.

Een sermoeii doen, prediken. Hij heeftschoon geserm. end.

Sermorncn op iets, over iets, van iets. Sermoenen tegen de

dronkenschap.

— Fig. De gebreken berispen en tot de deugd opwekken
met veel woorden. De ouders doen nieer voordeel aan

hunne kinders met hun het goed voorbeeld te geven, dan

met veel te sermoenen.

SEROPE, SIROPE, v. Siroop, stroop, fr. sfrop. Een
piiljc met seropc. Pap met serope. •; Olie, wijn, scropen,

rij.s, anandelen. » (Z. v. Male.) « Hier toe machmen besigen

syroop van Granaten. » (Heyniau Jacobsz.) « De schellen

van Arangien-appels eude Lyniocnen ghecontijdt met sujc-

ker ofte syrope. » (Id.)

Qch troost van heve wel smakende serope.

(A. 'Snas, passim.)

— SEROPE[iABllEL.V.\R, SIROOP-, m. Zie B.VBBEL.\.\R.

— SEKOI'ESPEKKE, SIROOP-, v. Zie SPEKKE.

SERVEETE (schcri^!. ee), v. Hefzelfde als het holl.

Scrvet, fr. ssrvieite.

— Fig. « Den derden verhaclt dat men daer niet en doet

.lis vloeken en sweiren, en dat men dapper groen hout stokt

soo dat het soo .sterk rookt, dat de vrouw het huys moet

\'cr]aelen, en ryken servctteii dekt, soo dat potten en tevlcn

\liegen tot scherveu. > (F. V'anden AVerve.) Vgl. Eeiie

cyl:en sluns onder SLUNS.

SERZIJN, m. Zie sukgijn.

SESKENS. o. mv. Zie onder CES.

SESTER, SISTER, bij Kil., zie zest,; r.

SESTIG, en TSESTIG, telw. Zestig, fr. soixaiile.

— Zie 1 SESTIG.

SET, blj Kil., zieZET. Vgl. kl.\pset.

-SET, z. Klap-.

SETER, m. Zie ceter.

SEUL(E, v., vklw. seultje. Houten eemer, fr. seau de

,i, oud fr. seille, 1. sitiila. Eene seule water. De duigen,

'!c banden, de enze van eene seule. Men bracht akers en

>'>ulen bij om den brand te blusschen. Hij deed het zand in

eene seule. Vgl. AKER.

De Volle-straet st.net vol in twee bescheyde schaeren.

Van aen den Yper-slroom tot waer de vlammen waeren

;

De seultjes vlogen al van hand tot hand...

(Vaelande.)

— Seultje steken, zie EEMERSTEKING.

— De zuiger van eene pomp, fr. piston. De klip van ds

-eule. De seule heeft te veel speels. De seule is versleten.

— In dezen zin zegt men nicest Seultje.

*SEULEWEN,bij Kil., ziesouwEUiN.

SEULTJESTEKING, v. Zie eemersteking.

SEUTE en SUTTE, v. Vrouwmensch die weinig

verstand en bchendighcid heeft, die trutselt aan 't werk.

Het is zoo eene seute. Eene onnoozele seute.

SEUTEKA en SUTTEKA, v. Onnoozel vrouw-

nionsch, talmster. Eene seuleka van een vrouwmensch.

SEUTERAAR, m. Trutselaar.

SEUTEREN, seiiterde, hch geseuierd, o. w. Seutelen,

futselcn, zich met kleenigheden bezig houden, fr. ehipoter,

retiller. Zie TEfTKREN.
— Zachtjes en prultelende stoven. Laat den hulsepot

seuteren. Zie SUTTETIEN.

— SEtiTERiNG, V. De daad van seuteren.

SEUVELEN, seuvelde, heh oi ben gewuveld, o. w.

Hetzelfde als Sobbelen, subbelen.

SEVE of SEEK, v. De smaak van iets, fr. saveur.

Dat bier heeft eene slechte seve. Tabak van goede seve.

Daar zijn fruiten die, met oud te worden, van seve veran-

deren, andere die hunne seve verliezen, andere die van

seve verjeteren. Dat is slecht brood, men smaakt er geene

seve van graan in. Er is noch sev{ noch smaak in die spijze.

— Weil, spelt Zeef.

SEVEN, m. ZieSEEF 2°.

SEVENTIG, TSEVENTIG, telw. Zeventig, tr.

septiintc. — Zie TSESTIG.

SEVER, m. Sap van de planten, fr. ft'-<r. Er zit veel

sever in die plant. De sever komt in de boomen met de

lente. Zekere gewassen laten hunnen sever in tranen uitzij-

pelen, als men in de schorse saijdt. — Vgl. zee\':er, o.

' SEYKE, bij Kil., zie zeeke.

SEZIJN, SEZEIN, SEZIN, o. Een halt dozijn, fr.

sixain. Een sezijn eieren. Een sezein garen (zes strengetjes).

« Een susin mannekens notemuscaden. » (G. Simons.)

SIBBE, bij Kil., zie *ZLBBE.

SIBBEDUTTE, v. Zie subbedutte.

'SIGHT, bij Kil., ziesiCHTEiN.

SICHTEN, SICHTENS, SICHTENT, voorz.

en bijw. Sedert, fr. d^fiuis. Sichten drie woken. Sichtend

gisteren. Sichten tons (sedert toen). Sichten de dood van

zijne vrouw . Xk heb hem sichtent nog niet gezien. Het

kind heeft sichten niet meer gelogen. « In de speloncke,

daer zy sichten dien tyt in slape gherust hadden. » (M.

l-ambrecht.) « Sichten de dood van Sint Willebrord. »

(A. Duclos.)

— Sichten dat, sedert dat, r. deptiis que. Sichten dat

ik genezen ben. Sichten dat hij die belofle gedaan heefl.

« Sichtent dat hy ghedoopt was. » (M. L,imbrecht.)

— Kil. Sicht, Sichtent, sedert.

— *SIEN, z. *Ai-.

SIESEROE, SIESSEROE, v., klemt. op sies. Eene

roede waaraan een of meer strikken van koperdraad vast

zijn die, met eene schuifiets toeloopende, dienen om beesten

te vangen. Eene visse vangen met eene sieseroe. Een siese-

roetje om muizen te vangen. De sieseroe moet ergens aan

vastgemaakt zijn, opdat de beest, die er in gestropt wordt,

er niet mede henenloope.

— Eene toppees, een touwtje dat men om den wcrplol

w indt om dezen te doen draaien. Aan het een einde van de
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sieseroe is er een hazepoot of zoo iets, opdat zij uit de baud

Diet glippe, waneer men den tol of top ten gronde werpt.

Eene lange sieseroe. Die sieseroe is te dik. Mijne sieseroe

is versleten of gebroken.

— De wereld is eene sieseroe, de menschen zijn een raad-

sel, 't menschdom is wonderbaar in zijne gedachten en

werken.

— 't Gaat gelijk eene sieseroe. Wordt gezeid van een

werk dat spoedig voortzet, van eenen middel die wel lukt,

enz.

— Dit woord, dat men veel te Biugge hoort, wordt met
de schuifelende s uitgesproken, als of men in 't fr. zou zeg-

gen cicerou, met den klemtoon op de eerste greep,

— Misschien voor Sijts-roe, eene roede met sijts oisyten,

dat Kil. verklaart door snaren, vedelpezen. Dat zulke pezen

eertijds diendeu en nog wel kunnen dienen voor de tegen-

woordige sieseroe, is gemakkelijli te aanveerden.

SIESKO^A7IE, m., klemt. op wie. Uitslag van een

vinkelied, la finale de la chanson, De leise van die vink

heeft eenea schoonen sieskowie. Die vinlce breekt den sies-

kowie af.

SIEZEN, siesde, heb gcsiesd, o. w. Den klank iess of

sst laten hooren. Men siest met den mond om iemand te

doen zwijgen. Het water siest eer het begint te Icoken.

— Oolv Ziezec.

— Siezen dnikt iets zachters uit dan Sissen, en iets scher-

pers dan Suizen.

SIFFA, ook SIJFA (wvl. sifa, zie rj), v., mv. siffaan,

klemt. op sif. Een slag in 't aangezicht, eene oorvage,

fr. taloche, sottfflet. Eene sifFa geven of krijgen. Iemand

eene siffa draaien.

— Dit woord is ontstaan uit zichtva (lijk reffeerdig uit

rechtveerdig, en rebbank uit rechtbank, zie ASSIMILATIE)

;

en va is voor vage (lijk la voor lagc, en boUetra voor bollc-

trage ; zie va).

SIGNOR, m. Soort van huisduif die in 't fr. mondain

pattu heet. De signers zijn eene soort van koters met kou-

sen, d. i. metpluimen tot aau de tee'n. Vgl. DUIF.

— SIGNOR, z. Goep-, Op-.

SIJD (wvl. silD, zie ij), voorz. en voegw. Sedert. Sijd

eene maaud . Sijd dat hij mij gesproken heeft.

— Ook Sijdert en Sichtent.

— Kil. Sijd, sind, sichtent, postquam.

SIJDER, SIJDERT (wvl. sider, sidert), voorz.

en voegw. Sedert. Sijdert drie dagen. Sijdert d.it ik hier

woon. < Welckc ic zydcrt in desen boeck ghcstelt hebbe. »

(M. Lambrecht.)

SIJFA (wvl. siK.\), zie siff.\.

SIJNE (wvl. sine), v. Een vrouweuaani, h. Euphro-

sine, soms ook voor Etiphrasic

.

— Dikwijls als een gomeen naaniw. gebruikt voor Een

onnoozel vrouwmensch die zich gemakkelijk bedriegen laat

of weinig behendigheid toont in het werk. Het is zoo eene

sijne! Eene sijne van een vrouwmensch.
— Vgl, Sooize.

SIJPEREN (wvl. SIPEREN, zieij), si/f'erde, gesi/perd,

b. w. Spikkelen, met kleene vlekjes besprenkelen, met

kleene stippeltjes beschilderen. Eenen muur sijperen. De
potbakker heeft die aarden kan gesijperd. Een gesijperd

kleed. Gesijperde vogeleiers. Eene hen met gesijperde

pluimen. Eene kat met gesijperd haar.

— Vgl. TIJPEREN en fr. zebrer.

— SIJPERING, V. De daad van Sijperen.

— Het uitwerksel daarvan. De sijperiag van den muur
is afgewreven.

— SIJPERTJE (wvl. SIPERTJE), o. Naam dien men geeft

aan eene {,etijgerde kat, aan eene kat met gesijperd haar.

Een schoon sijpertje.

—SIJS, (—suis), z. Kwan-.

*SIJTS, SIJTEN, bij Kil., zie onder sieseroe.

SIJTSROE (?), V. Zie SIESEROE.

SIKAAR, SIKEUR, adj. ZieSEKUUR.

SIKKELEN, sikkelde.gesikkeld, b. en o. w. Hetzellde

als Snikkeren, met eene sikkel of een mes snijden in hout,

enz. Een postuurken sikkelen. Aan eenen stok sikkelcn.

— Vgl. 1. secare. Ook Zikkelen.

SILDERIJ, V. Selderij, r. celeri.

—SILDERIJ, z. Raap-.

SILDERIJSTRIEPTE, SELDERIJ^REEP-
TE, adj. Dat groene en gele strepen heeft gelijk de

selderij. Een selderijstriepte kleed. Een selderijstrceptc rok.

*SILLE, bij David, s. j. enz. Zie ZULLE.

SIMIER, o. Zie SEMiER.

SIM(ME, v. Een aap. Fig. Dwaas, onverslandig

mensch.

— SIMMEKLOOT, m. Scheldwoord. Gij leelijke simme-

kloot.

— SIMMERIK, m. Dwazerik, dommerik.

SIMPELAAR, m. Sul. Van eenen simpelaar zegt men
Dat hij onnoozel geboren en simpel gewiegd is, Hij is zoo

een simpelaar. De simpelaars laten zich licht bedriegen.

SIMPERNELLE.v.Aluinpoeder, h. poudre d'aliin.

Naar den apothekcr gaan om simpernelle.

SINCIERLIJK, SENSIERLIJK, adj. Zonder erg

noch achterdocht, fr. sincere, naif, sans arriere-pensee. lU

stood daar sincierlijk de gazette te lezen, als de zolderbalk

inviel nevens mij. Ik zei 't geheel sincierlijk, zonder ooit te

denken dat hij 't kwalijk zou genomen hebben.

*SIND, bij Kil., zie srfD.

SINGEL (wvl. SIINGEL, zie ind), m. Schouderbaud,

draagzeel, riem die, op de schoft liggende, dient om eene

pijpegaal te voeren, om eene berrie of om gewichten te

dragen, fr. sangle, bretelh . Een lederen singel. Een singel

van kemp geweven.

— Riem of band dien men boven de kleederen rond den

gordel sluit, fr. ceititure, De priesters dragen eenen singel

boven de toge. Een geweven singel. Een gebreiie singel.

Een singel met kwispels. Den singel afdoen en oprollen.

— Anders Sluier.

— Te Brugge rond de vesten ligt een streng of streep

gronds tusschen twee waters ingesloten en de stad omrin-

gende gelijk een gordelband : deze streng heet men den

singel, fr. ceinture, zone. De singel behoort toe aan de stad,

die hem thans bij deelen verpacht om te planten en te

zaaien.
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— « lii 't L. van Waas en elders in VI. is singel eene

laiige smalle verdeeling van ecn alcker, weide, doch vooral

van eeuen bosch, well<e tusschen twee grachten of voren

ligt. » (Alg. VI. Idiot.)

— String, smalle en lange ruimte tusschen twee rljen

hout. Een singel rond cenen akker. Er ligt een singel

tusschen die twee akkers. Elke gang in eenen bosch die op

rijen geplant is, heet een Singel. Een kreupelbosch van

honderd singels. De kinders doorloopen dc singels om
noten te trekken en vogelnesten te zoeken.

— Bij vlaschreeders. Een wrong van drie of vier lee'n

gezvvingeld vlas, anders 00k Kop genaamd. Drie singels

maken eene boote.

SINGELEN (wvl. .siingelen), singelde, gesingeld,

b. w. Hetzclfde als Zengelen, schoeperen, schroeien, fr.

Hamber. Een gepluimd kiekeu singelen.

— 't Wordt ook b. en onz. gezeid van eene bijtende

koude, 1. urere, De vorst singelt het vel. "t Singelt buiten.

Mijne handen singelen van de koude. Wind die singelt.

SINGELEN (wvl. .siingelen), singeldd, gesingeld,

b. w. In riemen of koorden vastbinden, b. v. een pak op
den rug. De soldaat singelt den ransel op zijnen rug. De
rondleurder siugelde den korf op zijnen rug.

SINGELHAAG, v. Dubbele tronkhage rond of tus-

schen de akkers of "weiden. Eene singelhaag van elzen

ironken, van eikenhout. De singelhagen afkappen, uit-

rnden. Eene singelhaag bestaat uit twee rijen schaarhout

H aar tusschen eene enge ruimte is die men singel noemt.

SINGELING, V. De daad van Singelen.

SINGSANGELEN (wvl. siixgsangele ., zie IXD),

singsangelde, gesingsangeld, b. w.. met den klemt. op

sing. Met koorden of riemen, enz. samenbind-'n en pran-

gen. Eenen pak singsangelen. De booswicht wierd gevan-

gen en zoo gesingsangeld dat hij de armen niet roeren kon.

De modepop siugsangelt hare leden iu een rijglijf.

— lejuand singsangelen, hem korthouden, hem in eene

strenge regeltucht houden. — Ook hard en streng berispen;

kastijden met zweepslagen, enz. Hij heeft daarvoor van

zijnen vader dilcwijls gesingsangeld gewecst.

— Dit woord is gevormd uit singelen en saugelen, Vgl.

fr. sangler.

SINGSOEN, SINKSOEN.m. eno. Kruiskruid,

fr. scnefon, 1. seneeio vulgaris. Het singsoen is een onkniid

dat veel in de moeshoeven groeit.

SINT, SENT, SEINT, adj. Zie seint.

— si.NT-BL.\sius-ZEEKE.\, V. mv. Eene huiJziekte die

met blazen of blareu begint en in ettering vergaat; dus ge-

naamd omdat men er den H. Blasius voor dient. De Sint-

Blasius-zeeren heeten rttpia in dc wetenschap (Maladies

de la pcati, d'apres Biett), en verschillen van de SiiU-

L.aureins-blaren. Zie zeere, v.

—sinte-k.\.rijns-kruid, 0. Zie sinte-k.\trijne-kri;ii).

— SINTE-K.\TRr|NE-BLOEM (wvl. SINTE-K.VTRINE-

BLOMME), V . Eene tuinbloem, ook Chrysantine genoemd

.

— SINTE-K.\TRIJNE-KRUIU, of Ook SINTE-KARIJN.S-

KRUID, o. Eene plant, tiissilagofragrar.s.

— SINTE-K.VTRIJNE-WIEL, o. Eene huidziekte, i^ de

wetenschap herpes cireinnatus. Zie R. d. H. XII, bl. 279.

— srNT-ELOis-NAGELS, m. mv. Verzwering aan de vin-

gers, fr. panaris antliracolde. De Sint-Elois-nagels ver-

schillen van dc Nagelgaten : deze laatste huidziekte heet in

de wetenschap ecthyma. Rond den Heerd, III, 72, 88 en 96,

zegt dat « de N,agelgaten zweren zijn die geheel het lichaam

deure komen, en als de toppen drooge komen, dan vallen

zlj uit en laten gaten in vel en vleesch. » De pemphigus en

de rupia gelijken aan de Nagelgaten, maar zijii toch lets

anders.

— SINT-JANS-BERAAD, o. — Vltis koopen op Sint-Jans-

bcraad, zie koopen.

— SINT-J.VNS-BLOEJt (wvl. -BLOMME, zie oe), v. Soort van

groote madelief, die in weiden en bosschen gioeit, chrysan-

themum Uucanthemum L., ix. grande marguerite.

—.siNT-pvNS-KRUlD(wvl.-KRUlD, zieUiJ,o.isin deWoor-
denb. een hypericum ; bij ons is het de sedum telephium

L., fr. reprise, herbe-ii-la-coupicre.

— SINT-JANS-PARETTE, v. Soort van roode kers, fr.

guigne rouge. — Zie P.\RETTE.

— SINT-JANS-RANKE, V. Een kruid, ook Dreesem ge-

heeten, glechoma hederacea L., fr. lierre terrestre.

— SINT-JOBS-ZEEREN, V. mv. Eene huidziekte, in de we-

tenschap impetigo, doch vooral de impetigo figurata van

Willan. De Sint-Jobs-zeeren maken groote, dikke, zwarte

reuven, random rood ; het vel er tusschen is blinkende

;

de likteekens die deze zeeren achterlaten, blijven langen

tijd rood. Zie ZEERE, v.

— siN'T-JooRis-VASTEN, m. Een vasten van zeven dagen,

waar men den eersten dag van leeft op zevea eiers, den

tweeden op zes, den derden op vijf, den vierden op vier,

den vijfden op drie, den zesden op tw ee, en den zevensten

op een. Men onderhoudt den Sint-Jooris-vasten om te weten

waneer men gaat sterven ; want, zegt de bijgeloovigheid, na

't einde van dien vasten zal een engel uit den hemel komen

om het ons kenbaar te maken,

— SINT-JOZEFS-LELIE, V. Sneeuwwitte lelie, I. lilium

eandidum,

— SINT-JOZEFS-ZAAG, V. Bij timmerl. Handzage met

eene bies aan den rug.

— SINT-KORIJN-ZEEREN, V. mv. Zie KORJJNZEEREN.

— siNT-LAUWREiNS-BLAREN, V. mv. Eene huidziekte

die zich in groote blaren verloont en op zekere tijdstippen

wcderkeert, fr. pe-nphigus chronique.

— srNT-LAUWREiNS-TRANEN, m. mv. Zoo heet het volk

de vliegende sterren die men, omtrent den feestdag van

S. Lauwreins (lo oegst), menigvuldig in het tirmament

outwaart.

—. SKT-LIEVENS-BLOEM, V. Sleutelbloem, fr. primevere

officinale.

— SINT-MAARTENS-SCHtlDDEKORF, m. Zoo heet bij

't volk den feestdag van Sint Maarten op den 4 juli.

— SINT-MAARTENS-VOGELKEN, o. Soort van bonten

houtspicbt, die in de wetenschap picus major heet, fr.

grand e'peiclie, pic varie'. Hij is degioottevan een lijster,

en laat een scherp geschreeuw hooren . Hij is in ons land

zeldzamer dan de groene houtspicht (Ir. pivert).

— SINT-MARKOEN, SINT-SL\RKOES, o., klemt. op koen.

Koningszeer, fr. scrofules.

— Men zegt ook Sinte-Markoes-zeeren. « Remedie era

St. Marcoens zeeren te genezen. » (G. Simons.)

— Sint Marcoen of Marculphus wordt tegen deze kwaal

gediend en aanroepeu.

— SINT-MICHIEL, m. Sint-Michiel met zijn zaaitleed

nadert, zie z.aaikleed.
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— SINT-MICHIELS-PEER, V. Soort van goede braadpeer

die men veel bij de boeren vindt; ook Mahieuwpeer ge-

heelen.

— SINT-inCHIELS-ZOMER, ni. Zie ZOMER.
— SINT-PIETER, m. — Sinte-Pie.ter heefter iijn krikke

(zijnen slok) in gesteken, zie steken.

— siNT-PiETERS-BLOExr, V. Eene plant die veel onder

't koorn groeit, met purpere bloemen, anders ook Schoon-

ooge geheeten, in de weteaschap a^'rostemma g-Mago, fr.

nielledes moissons, niellebdtarde, lampette.N^. POTERDE.
— SINT-PIETERS-HOUT, o. Eene wilde plant, anders We-

pelsteert en Peerdesteert, fr. prcle.

— SINT-PIETERS-LELIE, V. Godelieve-lelie, safraanroode

lelie met zwarte tikkels, fr. lis safrane, 1. lilium croceum.

— SINT-PIETERS-LETTER, m. Gothische letter. De op-

schriftenvan de oude zerksteenenzijn in Sint-Pieters-letters.

SINTETTE, SINTUTTE, SENTETTE, v.,

klemt. op tut, tet. Tuitmuts, kornet. — Van hot fr.

serrc-tcte.

— Fig. Onnoozel, dutsachtig vrouwmensch. Eene on-

noozele sintuttc. Zij is zoo eene sintctte.

SINTEWERK, SENTEWERK, o. Tcgenspoed

die ons overkomt als eene straf van eenen Heilige dien men
beleedigd heeft. Die walgelijke luisziekte, welke eene fran-

sche dame krceg over eenige jaren omdat zij van den geluk-

zaligen Labre schimpende zeide dat hij eene luizepoke was,

was Sintewerk. Sintewerk en Tooverij verschillen dat het

eerste van den hemel, en het tweede van den duivel komt.

De bijgeloovigheid ziet dikwijls tooverij of sintewerk daar

waar er geen is. Het gebemt nog dat iemand, dcnkende dat

hij met Sintewerk gestraft is, niet weet aan welken Heiligen

het wijten, en dus eenen priester gaat vinden zeggende :

Mijnheer, gelicf mij twee missen te lezen voor eenen Hei-

ligen die 't van mij verwacht of die 't vereischt.

SINTILE en SENTIJLE, v., klemt. op fi. Potbloem,

anjelier, fr. anllet des Jieuristes, 1. dianthiis caryophyllus.

Schoone sintilen. Een kapeel sintilen. De sintiletjes bloeien.

— Dit woord, dat algemeen is te Bnigge, komt mis-

schien van 'tfr. asillei gentil.

SINTJE, o. Zie santje en decamp, aid.

SINTUTTE, v. Zie sintette.

*SIOEN, m., klemt. op oe/i. Verbastering van fr.

chignon. Zij draagt eenen sioen.

SIROPE, V. Zie serope.

SIROPEBABBELAARS, m. mv. Zie babbela.\r.

SIROPESPEKKEN, v. mv. Zie babbelaar.

SIRZIJN, m. Zie suroijn.

*SISTER, bij Kil., zie onder ZESTER.

SJAMOELEN, sjatnoelde, heb gesjamoeld, b. en o.

w. Mompelen, fluisierende te samen iets beramen. Wat
zitten zij d.aar te sjamoelen? Ze zijn daar bezig met wat te

sjamoelen.

SJANTER, m. Zie tjanter.

SJATIKA, o. Zie sciatica.

SJETTE, V. ZierjETTE.

SJOERELEN, SJOERLEN, o. w. Zie soerlen.

SJOUWEN, o. w. Zie souwen.

—SJOUWEN, z. Kaai-.

SJOUWER, m. Zie souwER.

SJUTTEREN, o. w. Zie suttere.v.

— Afl. SjiUtering.

SLA, V. Salade. Zie s.vla.

SLAAFKEN, SLAVEKEN, o. Kleed cm vuil work
tedotn; kiel, voorschoot, enz. die voor iets audersnict

meer dienen. Doe uw slaafken aan.

— Ook Asschenvijster, zie aid.

SLAAFLIJK, SLAVELIJK, adj. Slaafsch. Slave-

lijken arbeid doen. Des zondags mag men niet slaaflijk

werken.

— All. Slaaflijkheid.

SLAAGS, S.LAGE, bijw. Van pas, in regel, eifen,

streke. Ik ben slaags daar mee (ik ben er klaar mee, de

zaak is afgedaan, ik ben er gereed en veerdig mee). Het is

al slaags, fr. tout est pret

.

— Een wecfgetouw stage zettcii, het in den haak stellen,

zoodanig dat elk deel juist op zijne plaats zij, om zoniler

hindernis te weven. Zie onder slag, o.

SLAAN, i/oi?^of i&f^(wvl. scherpl. «c, zie duigen),

ges/cgcn, b. w. Een stuk hout klieven met den kerthamer

en de wegge. Eenen boom in fasceel of in blokken slaan.

Eenen blok hout in drie'n of in vieren slaan.

— Slachten, fr. tuer. Een zwijn slaan.

Hi hedde gemaect eene rote

Dat men dien coninc (sonde) slaen.

(Maerlant, A/ex.)

— /iet hnar slaan, bij hoedemakers. Hot liaar met de

snaar van eenen grooten boog overstrijken om liet door die

trilling uitecn te scheiden, zoodat er noch kloiit noch nop

in blijve.

— Moortel slaan, bij metsets. Den moorlel kneden en

veerdig maken om te metselen, fr. corroyer du mortier.

— Eenen temper slaan, meelbloem beslaan en er eenen

dunnen deeg van maken om wafels of palullen te bakken.

Men zegt ook Eene koekebakte slaan.

— Eenen li'everskain slaan^ zie KAM.

— Tnif slaan, heidezoden met de spade afsteken of

afdelven om tot brandstof te dienen, fr. enlever avec la

becke des mattes de brnyi-re, des mattes a briiler.

— Jl'a/er slaan, water of dun slijk putten uit eenen

regenbak, enz. bij middel van eene seule of ander vat dat

men neerhiat en ophijscht met eene touw. Eenen aker

water slaan. Hij sloeg twee eemers slijk.

— Ale slaan, beer slaan, vloeibaar mest gieten op den

akker. Men heelt dertig kuipen ale geslegen op dat land.

Vermoeid zijn van beer te slaan.

— De wasclite slaan, al het vuile lijnwaad wasschen.

In vele huisgezinnen slaat men tweemaal 's j.iars de waschte.

Te naaste week gaan zij de waschte slaan.

— Eene kliichte slaan, eenen kwinkslag geven, fr. dire

tin ban mot, line plaisanterie. Hij sloeg klucht op klucht.

Fijne kluchten slaan.

— IJzer slaan. Wordt gezeid van eene trompe, fr. guim-

barde, wier tongetje, onder het spelen, a.anslaat tegeu de

ijzeren branken waaitusschen het trilt, en aldus, in plaats
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van heUler te rouUen, eenen knerzelendcn soon geeft. De

long van die tronipe slaat ijzer. Eene trompe slaat ijzer,

waneer zij Uwalijk gemaakt is of onbeliendigbespeeld wordt.

— Anna Biins zegt fig. van de ketters :

Sy hcbben ghesuft, bun Uonipen slaen i/sere.

Het wordt 00k gezeid van eene klok of belle, van eenen

ijzeren pot of aarden koni of houten vat, enz. die, gebor-

sten zijnde, eenen valschen eu knerzclenden soon geven

.

Als eene belle ijzer slaat, 't is teeken dat zij geborsten is.

Van iemand die stamert en de woorden krom uitspreekt,

omdat hij b. v. te veel gedronken heeft, zegt men 00k zi/ne

tonge slaat ijzer, bij Kramers zifne tonge slaat kadul,

— Er eenen slag in slaan, zie SLAG, m.

— D'elje slaan of de delje slaan, zie EI.JE.

— Faute slaan, zie faute en F.\UTEN.

— Plikke slaan, zie flik.

— Lenenflikker slaan, zie FLIKKEK.

— Ergens zi/nen haak in slaan, zie haak.

— De klok aan een board slaan, zie BOOKD 20.

— Een runselken slaan, zie RUNSEL.

— Den tzveeslag slaan, zie T\VEE,si.Ar,.

— o. w. Wordt gezeid van het gezang van eemgc vogels,

zoo als de vink en den kwakkel . Die vink slaat vijf hon-

derd keeren in eene uur.

— Ook van het bezonder geblaf dat een jachthond laat

lionren als hij eenig wild onldekt. Het slaan van den jacht-

hond verwittigt den jager. Bij Kramers Aanslaan.

— Rijmen, fr. rimer. Die twee verzen slaan goed. Dat

vers slaat niet op het eerste. In dezen zin zegt men ook

Voegen.
— Slagen, lukken, fr. re'ussir. Zijne ondememing sla.-t

niet. Ik weel niet hoe die zaak zal slaan. Dat legt aan om
slecht te slaan. Ik heb het gewaagd eu *t is goed geslegen.

— Slaan naar lets, er naar raden. Hij sloeg er naar,

ma.-ir raadde 't niet. Sla er maar naar, gij zult het niet raden.

« Want zij daer naer raeden emle slaen.
» (C. van Dordrecht.)

— Slaan uit, winnen, fr. gagner ii , Ik zal daar mijne

huishuur, mijnen pacht uit slaan. Ik ga op speelreize niet

zonder tevens 't een of 't ander aan den man te brengen,

waar ik mijne reis uit sla (dat mij mijne reis betaalt). Hij

laat u dat onder de weerde, maar hij zal 't wel weten elders

uit te slaan.

— Slaan voor, bekwaamheid en tevens genegenheid

hebben om iets te verrichten. Die jongen slaat niet voor de

studie. De eene slaan hiervoor en de andere daarvoor. Hij

slaat niet voor dat ambacht. Ik weet niet waarvoor hij gaat

slaan.

— Het slaan in, in zijne handelwijs eene richting nemen

waar men zich niet aan verwachtte. Hijsleeg het in 'ifransch

(hij sprak fransch, tegen de verwachting). Hij slaat het in

't groote (hij leeft breeder dan dat het zijne gestaatheid

vereischt). Tcr gelegenheid van zijnen feestdag, sloeg hij

het in de oesters (gaf hij tegen gewoonte, oesters aan tafel).

Hij sleeg het in 't lachen, daar hij mocste ernstig zijn. Hij

sleeg het in eene kluchtc (hij keerde 't in eene klucht). —
Men zegt ook het smijten in. Hij smeet het in 'I groote, in

't fransch, in eene kluchte, enz. — Zie HET.
— In 't bonte slaan, zie BONT, adj.

— In een goed gat slaan, zie g.^t.

— Aan 'therte slaan. Wordt gezeid van hevige gevoe-

lens die 't hert bevangea .D.-.t schrikkelijk nieuws sloeg

hem aan 't herte. De dood van zijne moeder sloeg hem
zoodanig aan 't herte, dat hij niet meer eten en kon. Het is

reeds langgeleden, en 't slaat nog aan mijn hert als ik het

hoor verhalen. Als ik dat onverwaclit geluk vernam, geloof

mij vrij, het sloeg aan mijn herte.

— Op de hage slaan, zie HA.-VG.

— Slaan wordt ook gezeid van snoeken, baarzen en

andere visschen die, liggende aan de oppervlakte van 'I wa-

ter, eensklaps onderduikeu of luiken al slaande met den

steert. De snoek slaat. Ik zag, ik hoorde den visch slaan.

— Op iemand slaan lyk Stoffel op zifn verken, ui op

zi/ne katle, zie onder christoffel.

— Hi/ slaat geli/k een kwd vlieger, zie VLIEGER.
— Iftj heeft op zi/'n rechter been geslegen, zie BEEN'.

—SLAAN, z. Aan-, Af-, In-, Klosse-, Noen-, Om-,
t)p-, Over-, Swyck-slaen, Tegen-, Toe-, Uit-, Zwijke-. Ook
Doorslegen,

SLAAP, m. — Sliiap hebben, zie onder SMOOR.

—SLAAP, z. Xoen-, Noene-.

SLAAPAARD, m. Slaper, fr. dormeur. Hij is een

groote slaapaard. « Dat hy somwijien den slapaert maect. »

(F. de .Smidt, %'an Christiis die sliep in 't schip.)

SLAAPBOTiTE, v. Slaapbol, maankop, fr. tHe de

pavot.

SLAAPDIEF, m. Iemand die belet van te slapen,

die de nachtrust stoort. Dat ongedurig kind is een slaapdief

voor zijne moeder. Schreeuwende nachtteopers zijn slaap-

dieven voor de burgers.

SLAAPFALOUW, m. Nachtkeerl. Zie F.\Lor\v.

SLAAPHUIS, o. Huis waar men slaapt.

— ( )ok zaadbol van heul of ma;inkop, fr. ti'te de pavot.

De slaaphuizen dienen tot medecijn.

SLAAPJACHT, m. Sla.apjaiv. Zie J.\CHT.

SLAAPKEERLE, SLAAPKEREL, m. Xachttab-

baaid. Zie KEERI.E.

SLAAPLIJF, o. Hemdrok van wol of van andere

stof; anders ook Baai geheeten, fr. camisole. Een sl.iaplijf

dragen. Een slaaplijf breien. Het is te warm 's zomers om
met een slaaplijf te werken. — Kil. Slaep-Iijiken, subuctila

nocturna. Zie LIJF.

SLAAPMOKKE, v. Katoenen nachtmuts voor vrou-

wen . Zie mok, v.

SLAAPMUTSE, v. Fig. en schertsende Borreltje dat

men 's avonds neemt om te gaan slapen. Eene slaapmutse

nemen. Hij gaat nooit naar bed, of hij moet eerst een

slaapmutsken hebben.

SLAAPNEST, m. en o. Zoo heet een vogelnest die

onvoUooid verlatea wordt, en waar de vogels, zegt men,

maar wcer naar keeren om te slapen.

SLAAPRAT(TE, v. Een vierpootig diertje, minder

dan eene rat, met een pluimsteertje, bruinros van rug, en

wit van bulk, zwart geteekend rond de oogen, in de weten-

schap myoxiis nitela, fr. loir lerot. De slaapratjes doen

veel schade aan het boomfruit, sLapen mecst bij dage, en

wonen in houtmijten en holde wulgen. Men vindt er velen

in het Ipersche.
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SLABAKKEN, slabakte, heb of ben geslabakt, o. w.,

klemt. op bak. Vcrslappen, slaklcen, verliezea van zijne

kracht of stevigheiil of ijver of werkzaamheid, enz. De

wind slabakt (als hij verflauwt). De hardbevrozen grond

slabakt als het begint te dooien. De strengheid van den

dwingeland is geslabakt. De schoe'n slabakken als zij los

hangen aan de voeten. Die schrijver slabakt (schrijft zoo

veel niet meer). De prijs van het graan slabakt (als hij af-

slaat). De hennen slabakken (zij leggen zoo veel eieren niet

meer). 't Werk slabakt bij den brouwer, enz. waneer het

nieikelijk vermindert. « Die coopmanscepe beghonste daer

daghelicx lancx zo meer te faylgieren ende te slabackene. 1

(N. Despars.) « Dat dese wet met vervolghinghe van tijde

t'eenemael zoude slabbacketi. ) (P. TDevynck.)

— Men zegt 00k Slabokken. Het w. is gevormd van

slaiken met eenen lasch in den grondvorm. Zie flaijak-

KEN. — Er zijn groote taalgeleerden die dit w. slaphakken

schrijven, als zijnde, volgens hen, zoo veel als slappe hakken

(d. i. hielcn) hehben, sleepvoeten; maar behalve dat het zeer

zelden gebeurt dat het eerste deel van dergelijke samenge-

stelde WW. een adj. is (zie bij zottebollen), is er hier

aan te merken : 1° dat het w. bij 't volk met eene zachtl.

b, en niet met de harde p gesproken wordt ; 2°, en dit is

nog 't voornaamste, dat de klemtoon op bak valt, en niet

op slap; 3° dat men ook .Slabokken zegt.

— Ail. Verslabakken.

SLABAKKIG, adj., klemt. op bak. Slapachtig, slak-

kig. Slabakkig van lijf zijn. Slabalckige gezondheid. Sla-

bakkig weder.

SLABBAK, m., klemt. op slab. Brasbak, krib, voeder-

bak die gemetseld is in het sliet van eene koe, fr. auge. De

slabb: klcen worden in sommige plaatsen vervangen door de

slabbekuipen.

SLABBARIS, m., klemt. op ba. Wordt gebruikt in

deze spreulc Ergens zij'nen slabbaris in slaan, anders ge-

zeid zijnen Snater of zijnen Snebber in slaan, d. i. zich met

een gesprek bemoeien, eenen spreker onderbreken om ook

zijn woord te zeggen. Hij wilt hij daar altijd zijnen slab-

baris in slaan.

— Wegens den uitgang arts, zie bij RUD.\RIS.

SLABBEKUIP (wvl. slabbekupe), v. Soort van

tobbe waarin men het voeder, en bez. de zojipe, aan de

koeien toed lent. Ook Schoudeemer, Handeenier, Slabeemer

en Koeikiiip genaamd.

SLABBERAAIE, v., met den klemtoon op raai. Bij

geernaarvangers. Soort van krab, die gelijkt aan de water-

krabbe, uitgeweerd dat zij platte scliaren of pootjes heeft,

en de waterkrabbe ronde. De geernaarvangers vinden in

himne netten veel slabberaaien en waterkrabben.

— Prof. Van Beneden spelt slabbercyen [Ann. Pari.

1865-66, doc. bl. 602).

SLABBEREN, b. en 0. \v. Zie sloeberen.

*SLABBEREYE, v. Zie sl.abberaaie.

*SLABBRAEDIE, bij Ad. Adriaensens, zie sloebe-

Ri>'i;.

SLABEEMER, m. Koeikuip, slabbekuip, groote

houten eemer met twee oorcn, waar de koeien uit drinken.

— Zie eemer.

SLABERDIJZE, v. Zie slabijze.

SLABIJZE (wvl. SLABIZE, zie ij), v., klemt. op bij.

Sletse, lui vrouwspersoon, die langs de straten vendelt.

Eerlooze slabijzen. Het is maar eene slabijze van een vrouw-

raensch. — Vgl. .Slijberdijze.

SLABKETEL, m. Ketel waarin men zoppen kookt

voor koeien en verkens. « Ik heb Pauwken met de zwyns

laten geworden, en heel den achtemoen in huys doen bly-

ven, om den slapkctel te koken. » (C. Duvillers.)

SLABOKKEN, o. w. met hcbben. Hetzelfde als Sla-

bakken .

*SLACH, bij Desp. en Poirters, zie slag, m. en o.

*SLACH-BRAEDE, bij Kil., zie pense.

SLACHEYT, bij Van Herent., zie SLAKHEID.

SLACKIGHEYT, bij Damhoudere, zie sl.\kheid.

SLACHT, voegw. Even als, naar 't voorbeeld van, vol-

gens de gewoonte van, fr. comme, selon Vhabitude de, a

VexeinpU de. De ^vulpschaa^ds wentelen zich in 't slijk,

slacht de zwijns. Hij komt maar in den donkeren uit, slacht

de vleermuizen. Zij zijn hardnekkig en obstinaat, slacht de

ketters. Hij is nijdig en einsch, slacht de hond aan ccn

been . Zijne welsprekendheid verlicht en verwarmt, slacht

de zon. Die gebroeders zijn werkzaam, gedienstig en god-

vreezende, slacht juist hun vader zaliger. Die rechter is

onverbiddelijk, slacht de dood Jie niemand zwiclit. Hoe

ouder hoe droever, slacht de wulvejongen. ill

— Dit woord, van alledaagsch gebruik, behoort bij slack- T)

ten, even als <;eli)k bij geli/ken.

SLACHTEN, slachtte, heb geslackt, o. w. met van.

Gelijken. Hij slacht van zijn' vader. Hij slacht van iedereen :

als hij moede is, rust hij geern. « Jan slachtte van vele : zoo

lange als hij onder vader en moeders oogen bleef, Jan was

brave. »
(K. Callebert.)

Ha ! makkers gy slacht al van my,

En gy begint met vreugd te luysteien.

(Vaelande.)

— Weil, heeft dit woord bedr. zonder van, en zoo ge-

bruiken wij het ook. Hij slacht zijnen vader. « De tafelvTien-

den slachten de swaluwen, sy vallen af ende verlaten ons in

den noodt, soo licht als den winter van ongheluck over-

korat. » (A. Debuck.) « Wy slachten den haen van Esopns,

die meer een graenken acht dan een peerle. •-

(J. David,

s. j.)

Ick waeckte en slachte musschen

Omhoogh, op 't eenzaem dack.

(Vondel.)

Laet ons noyt de raven slachten

Wiens gheroep ....

(CI. Declerck.)

Somtijdts soppen die verkroppen.

Want sy sjti van koole toppen,

Noch sy slachten Argus niet,

Midts de soppe niet en siet.

(Vaelande.)

SLAECK, SLACK, bij Kil., zie slak.

SLAFFER, m. Zie slukfer.

SLAFFERAAR, m. SLAFFERAARSTER, v.

lemand die slatlert.
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SLAFFEREN, slaffcrde, hcb geslafferd, o. w. Het-

zelfde als SlofTcn, bij Wei!., sleepvoeten gelijk iemand die

met slaffers gaat; anders gezeid Sletsen.

— Tra?gzaam gaan. Zij is naar de kerk geslafferd.

— SLAFFEREN, z. Op-, Voort-.

SLAFFERING, v. De daad van Slafferen.

— Slafferaarstcr. — Zie -ING.

SLAFKOUS(E, SLAGKOUSE, SLOEBKOUSE,
V. Wagge, binder, fr. guHre. Zijne slafkousen aantrekken

om door vuile wegen te gaan. De slagkouse wordt onder den

knie aangebonden en bekleedt geheel het been .
Sloebkou-

sen dragen.

— In eenige gewesten is Slafkous eene wijde kous die

oni 't been slokert.

— Kil. Slobbe, Sloef-lioese.

SLAG, m. De daad van slaan. Do slag van den pols.

Een slag met de hand. Een slag van de sporre, sporre-

slag. De slag van de vink of kwakkel.

— Het uitwerksel van slaan. De slag van de hand stond

erin geprent.

— In 't kaartspel. Eene hand, fr. hmc levee. Hoe veel

slagcn hebt gij reeds ? Niet eenen slag hebben of halen

.

— Bij steenkappers. Reef of keep die met het ciseel in

marbel ot orduin geslegen wordt. Men slijpt de slagen uit

met grei, als men den steen polijsten wilt. Een slag in 't

freinen is te vergelijken aan eene snede in 't zagen.

— Geenenslag nweten of willen -verkcn, volstrekt niet

moeten of willen werken. Om zich te wreken, wilde hij

geenen slag meer werken. Ik wil geenen slag meer werken,

ik ga rentenieren. Hij moet geenen slag meer werken (hij is

rijk genoeg om op zijn gemak te leven).

— Slagom stinger. Zie SLINGER.

— Wagenslag, fr. orniere. De slagen in de straat ston-

den vol water.

— Bij deringgravers. Een kap of hak met de dering-

houwe, fr. U1I coup de houe. De dering ligt bij plaatsen wel

veertien slagen dik (d. i. dat men veertien lagen met dc

hoiiw uitkappen moet eer men ten einde en ten gronde is).

— Kans, gelegenheid om lets te doen. Hij heeft daar

leelijk den slag gemist. « Als sy hunnen slag zullen schoon

sien. . (F. Vanden Werve.) « Soo neemt hy synen slag

waer, segghende : lieven hovenier.... » (Id.) « Sy houden

't in 't hert gesloten en verwachten hunnen slag, 't en past

nu niet wel, sy verwachten een beter en bequaen^er gele-

gentheyt » om zich te wreken. (Id.) « Tot dat hy einde-

linghe zijnen slach schoone zach » om te vluchten. (X. De-

spars.) « Om dan op een beqiiaeme gheleghentheyt synen

slach waer te nemen. » (A. Poirters.)

— Lukslag. Eenen slag doen . Hij heeft daar eenen slag

gedaan in die verkooping!

Er eenen slag in slaan, eene som bepalen pro rata

dubii, sprek. van eene schuld of rekening die duistcris. Ik

had drie jaar lai.g bij^hem te winkel geweest, meenende dat

hij alles aanteckcnde; maar als ik hem mijne rekening

vioeg, hij kon ze niet maken : het beste dan was van er

eenen slag in te slaan, en wij sloegen er eenen slag in.

Willen wij or eenen slag in slaan ? Sla er eenen slag in.

— SLAG, o. lets dat slaat of dient om te slaan. Het slag

van een uurwerk is de hamer die de uren slaat. Een skig om

vuur uit eenen kei te trekken, hect vuurslag, fr. briijiut.

Een vogelknip met een neorvallcnd deurtje, is een slag. De

slagcn van eenen vogel zijn de slagpennen, fr. pennes

re'miges, en zoo zcgt men : Eenen vogel kwetsen in zijn

slag: de bmwier met zijne groote slagen ; de vogel laat zijne

slagcn hangen als hij ziek is; le slagen uittrekken.

— Tjurwerk, staande of hangende horlogie die de uren

slaat, bij Kramers Klok, Huisklok, Wandklok genaarad,

fr. /frloge, pendulc. Hoe staat het slag (hoe laat is het,

fr. fiielle heure est-il)} Het slag is vooren, is achter, staat

juist met den tijd, enz.

— Plaats waar men den pols voelt slaan. Het slag van

't hoofd (slaap, fr. tempe). Het slag van den voet (de holte

onder den knoezel. waar de pols slaat). Het slag van uwen

voet is nog vuil. « Slouch haer int slach van haren hoofde.

»

(N. Despars.)

— Bij timm., steenkappers, enz. Eene rechthoekige keep

ot groefop den boord van een stuk hout of steen, in welke

groef een ander stuk aanschuift of toegevoegd wordt, spon-

ning. De slagen van de fenteneelen sluiten op het raam als

men de vensters toedoet. Doe de deur in 't slag. Een slag

uitschaven. De sluitsteen van eenen zimperput past in de

slagen van 'tkasijn. Een slag kappen in een orduinsteen.

— Eene rij van eenen stapel gerangschikte voorwerpen.

Die bouwsteenen liggen in eenen hoop gestapeld van der-

tien slagen. Een slag wegnemen. Er nog een slag bij voegen.

— Kort of lang van slage zi/n. Wordt gezeid van een

viervoetig dier wiens balg of middenlijf, van aan de schou-

ders tot aan de heupen, kort of lang is. Die koe is kort van

slage. — In Zeeuwsch-Vl . zegt men Strek : dat peerd is

iortol lang van strek. (Alg. VI. Idiot.)

Een werfgetoiiw slage zetten, een getouw in den haak

stellen, zoodanig dat elk deel juist op zijne plaatse zij, om

zonder hindernis te weven. Als het getouw niet slage staat,

breken dikwijls vele weefdraden. Hij gaat rond om de

getouwen slage te zetten. Ik heb hem eenen schelling be-

taald voor mijn getouw slage te stellen.

— Marktprijs, de vcrkoopprijs van de marktwaren. Hoe

staat het slag? Het slag is hoog, isleeg. Welk ishethoog-

ste slag van de markt geweest? Het slag van de boter, van

de eiers, van 't graan. Het slag rijst of slaat op. Het slag

is gedaald. De slags van Veurne en Bergen waren veileden

marktdag zeer verschillig. — Vgl. Afslaan of Opslaan (die

koopwaar is af- of opgeslegen).

— Aanmerkiog. Men zegt in eenige streken den slag van

't hoofd ffr. temped, den wagenslag, den doorslag; en elders

het slag van 't hoofd, of van den voet, het wagenslag (Ava-

genspoor, fr. orniere), het doorslag (drijfijzer).

—SLAG, z. Achter-, Baanst-, Bakkelei-, Banst-, Benst-,

Boom-, Bof-, Dering-, Dood-, Door-, Duive-, Glas-, Her-

sen-, Ketter-, Koop-, Land-, Luk-, Oog-, Op-, Over-,

Preuf-, Raad-, Schimp-, Tegen-, Toe-, Twee-, Uit-, Vink-,

VIccr-, Vlerc-, Vonk-, Voor-, Vunk-, Wagen-, Water-.

SLAGBANK, m. Slachtbank.

SLAGBORSTEL. SLAGBURSTEL. m. Bij

schilders. Ecu platte borstel in blik gevcsligd en dienende

om b. V. eenen muur te spiggelen of te tijpcrcn.

SLAGE, bijw. Zie slaags.

SLAGELINGE, bijw. Zie si..\gi.ingf..

—SLAGEN, z. Kam-, Vicr-.
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SLAGER, m. De slagers van eenen vogcl zijn de slag-

veeren , ir. pennes r^'tniges.

— Ook de vlerk. « De twee magtige stagers van den

arend. » (***i

— De slagers van eene vrouwemuts zijn de twee kant-

stukken die, op wijze van vogelvlerken of schipzweerderi,

aan eenige mutsen, zooa!s aan de rncbemuts, np- en neer- ,

zwaaicn in den wind.

— De slagers van eenen 1;laphned nf ongenpikker zijn

de opwaartsgedrevene kleppen.

— De slagers van eenen schoe zijn de lederen kantstuk-

ken die boven den wrijf samengeregen woiden en den voct

insliiiten tot boven de knoeztls.

— SLAGER, z. Dering-, Kam-, Op-.

SLAGHOUT, o., zonder mv. Schaarhout. kreupel-

ho\it, fr. bois tail/is. Het sl.TgTioiit wordt gemeentijk .alle

zes of negen jaar afgekapl. Het slaghout groeit in struiken.

Boomen en bollaards zijn geen slaghout. Gemengeld slag-

hout (waar alle soorten van hout onder is, als eiken-,

esschen-, notelaren- en elzenhout). Slaghout op stniik

verkoopen. Slaghout dienstig voor kuipersbanden, deklat-

ten, bandroeden, vermnakpertsen, enz. « Troncken ende

slach-hout. » (Cost. v. Andenaerde.)

— Eij hoedmakers. Ecn kort stokje waaniiede de

hoed makers de snaar van den boog doen trillen, als zij het

haar slaan.

SLAGHUIS, o. Slachthuis.

SLAGKOOIE, V. Keelmande.

SLAGKOT, o. Steenpiere.

SLAGKOUS(E, v. Hetzelfdeals Slafkous, U.gmHrr.

SLAGLIJN (wvl. -LINE), v. Bij muklTs. De slaglijnen

van eene molenwiek zijn drie geteerde koordtn die, op

zekeren afsland van elk,ander, vastliggende aan den eenen

boord van het zeil, nccrhangen tot beneden, en dienen om
het zeil iiit te spannen of te zwichten. De andere boord van

het zeil ligt vast aan de puiten bij middel van letsen of

oogen

.

SLAGLING(E en SLAGLINGS. bijw. In eenen

slag, plotselings. Hij viel slaglinge oniver.

— X. Despars bezigt Slagelinge. « Hnde zo vieldcr, in

tnedcrdalen van der Snackersbrugghe, cen mandeinaker

slaghclinghe metten ansichte jeghens die calsye doot, deur-

dien dat hy zynen cordewaghene vul wissen gheladen,

naervolghen noclue wederhouden en conste. »

SLAGPERTSE, v. Zie onder wolfijzer.

SLAGROEDE, SLAGROE, v. Bij wijnvetlaters.

IJzcren roede onilrent eenen meter lang, en aan 't uiteindc

voorzien van struiveltjes peerdshaar op wijze van eenen

wijwaterkwispcl. De slagroe dient om den wijn tc breeden,

om het brecdsel van den wijn te mengen in het vat, om den

wijn tc slaan.

—SLAGS, z. Boom-, *Veurslaghs, Voor-.

SLAGSCHAAF, v. Bij timm. Eene schave wier plat

schaalijzer overnoesch zit, en dient b. v. oni rechthoekige

groeven te steken, zoo als het slag in een vensterkasijn.

SLAGTONG, v. Eene varieteit van Tonge, fr. sole,

tegenover de Bloktonge. Zij kocht twee slagtongskens op de

vischmarkt

,

SLAGVEER "f SLAGVEDER, v. Een metalen

strook of smalle plaat die geplooid is np wijze van eene V,
en dient om b. v. in een nachtslot het schof in of uil te

drijven, fr. ressort a Men.
— De slagveer van een vuurroer is de veer die den tui-

niclaar doet spnngen.

SLAGVENSTER(wvl.SLAGVEiSTER),v.Buitcnblind,
watcrvenster, fr. eontre^'enf.

SLAGVINK, V. Bogaardvink, fr. pinson, in de weten-

schap /ringi'lla ccelebs. Het is eene mis van dc slagvinken

de oogjes uit te branden : zij zingen daarom niet te beter.

SLAGVISCH. m. Hetzelfde als Luikvisch. De snoek

is icn slagvisch. Slagvisschen zijn gemeenlijk ook jacht-

visschen. Zie SLAAN.

SLAGWATER, o. Stortregen, fr. averse. Het regent

slagwater, fr. il pleiit a verse.

— Men bemerke dat de twee eerste sylben elk den klem-

toon voeren alsof men in twee woorden schreve Slag water.

SLAHUT, m. Zie .saladehut.

SLAK, adj. Slap, los, niet gespannen, fr. hiche. Die

knoop is te slak. Eenen gordelriem slak aandoen. Eene

koorde slak laten. Slak op de beenen staan. Slakke leden

hebben (niet kloek noch vast zijn van lijve). « Eene kempe-

coorde, slak afliangende. » (P. Croon.)

Dunkt u, dat een slakke wis

Sterker als een eester is? (Id.)

— Silak voejscl. natle en flauwe spijs, eten dat niet

zwaar noch vast is. De zieke mag reeds slak voedsd nemen.

Die s])ijs is te slak voor dien werkman.

— .Slak weder, flauw, niet vast, onzeker.

— Toegevend, niet streng gtnoeg. Die vader is veel te

slak ten opzichte zijner kinderen.

— Los, vrij, niet meer vast. Ik heb gisteren mijncn pacht

betaald, ik ben nog eens slak voor een jaar. Ik heb vandage

te biechte geweest : ik ben weer slak voor eene maand.

— Kil. Slack en Slaeck, laxtis, eng. slaei. — Van da.ir

slaken, en ons slokeren.

SLAKHEID (wvl. SL.\KKtGHEiD, zie ig), SLAKTE,
v. Slapheid. De slakheid van eene koorde, van eene veer, .

van de leden, enz. i

— Slapheid in de godsvnicht, enz., fr. reldehemenl,

ttVdeiir. « Ooh slacheyt hoe vermeerst ghi onder die kerste-

nen ! » (Th. van Herentals. ) « Om de slackicheit van den

mans ende licktveerdicheit vander iusticie. » (I. de Dam-

houdere.)

SLAKKEN, slakte, geslakt, b. en o. w. .Slap makcn,

slap worden, ontspannen Eene gespannen koorde slakken.

Dc pees van eenen boog slakken. De snaren van eene viool

worden geslakt als men staakt van spelen. Die koorde slakt

van zelfs. « Al slaet men den cnoop, » (Ed. De Dene.)

— Verminderen, verflauwen, slabakken. De stormwind

begon te slakken. De strengheid van dien mensch is ge-

slakt. De duurte van 't graan zal slakken. « Doen de ver-

volghinghe slacte, keerde hy naer zyn clooster. » (M. Lam-

brecht.) «. De ghenegentheyt tot het quaet wort met dit

sacrament seer gheslact ende ondertorden. » (Th. van He-

rentals.)
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— Slakcn, Insmaken, onlliimlen, op vrijen voct stflKii.

Eenen gevangciie slaUken. Na drie dagcn gevang wenl liij

geslakl.

— Aflosspn, icmand vervangen in een werk dat niet mag
onderbroken wordcn, fr. re/ever, relayer. Ik heb hem
geslakt terwijl hij ging eten. De scliildwacht wordt alle

twre mm geslakt. De telegrafist wierd geslakt voor eene

u\ii

.

SLAKTE, V. Zie SLAKHEID.

SLAMEUR.o., zonder mv., klcmt. op metir. Beslom-

mering, drokle, last, moeitc en zorg, fr. tracas. In slameur

zijn. Slameur hebben. Kinderen kweeken geeft veel sla-

meur. Dat is een groot slameur. Zij zitten in een slameur

(zij helihen veel werk). Die ambtenaar wint veel, maar hij

lieeft 00k groot slameur.

SLAMIJTE (wvl. SLAMITE, zie Ij), v., klemt. op ;«//.

Voelspoor van niensch of dier, fr. trace, vestige. De sla-

niijte van eenen haze, van patrijzen. Ik heb zijne slamijic

gezien. Ik ga zijne slamijte volgen (op zijne voetstappeii

treden, b. v. in de i.neeuw, om gemakkelijker te gaanl

— Fig. De wcg, de goede manier om iets te verrichten

.

Ilij kent de slamijte Ifr. la bonne niethode) niet, om zoo iets

uit te worken. De slamijte lecren.

— Dit woord is gemaakt van sli/te, met eenen lasch in

den grondvorm (zie flad.'\kken), en sli/te is slette, sledde,

sletse : zie SLEI SE.

' SLAMPAMPEGE. IGGE, v. Slampampster.

Dacr de tafcl ghedect staet vul spys en dranck

En vrau slainpniiijiegke daer sit bereedt.

(Ed. De Dene.)

— Zli; -ICK.

SLANGEREN, V"".;. "/'. A''»/""i'v"', ^- >-" "• w.

Het/,rllULal^Sliiiycreii.

SLANGEVOGEL, -VEUGEL, m. Een vogel die

zel'Izaam is in onze streck, ook (ieetevogel en Geetemelkcr

j;eiiaamd, fr. etigoulevcnt d'Europe, ihasse-crapauds. Ouk

Siiakcviij;cl genoenul.

SLAPEN, sliep, gesUipen, b. en o. w. Na vier uien

slapeiis ontwiek hij; maar hij lieeft er nog ecu eindekeii aan

' geslapcn, eer hij opgestaan is.

V — Slapcn l^'/i eene zullc^ zie ztTLLE.
*' — Staap gij wel (met den accent op wel), ge moogt

r gerust zijn, fr. soycz sans inquietude. Hij zal niij niet

lirdrieger, slaap gij wel. Ik zal die zaak wel schikken, slaap

:.) wel.

— Op iets slapen, het uitstelleu. Als ik dat hoordc, ik

^hep cr niet op, maar nam seiTens maatregels. Eer gij dat

.inderneemt. slaap ereens op: Ac nacht is goede raadgevcr.

SLAPER. m. In de bouwkunsl. DakUeel, sleepe inhoek

lus^chen twee saamgevoegde panten van een dak, fr. notie,

— litter in de onge van iemaiid die geslapen heeft, bez.

1 kinders. Slapcrs in de oogen hebben. De slapeis uitva-

n ol afwasschen.

- Gast die l;omt veniachtcn, hetzij een vricnd of kennis,

liLlzij een bedelaar of vrecnuleling. Ik heb dezen nacht drie

slapcrs goliail . Hij aanveenlt uooit geen slapers.

SLAPERACHTIG, adj. Hetzelfdc als Slapevig. Ik

ben vandage slapciatluig. Hij is altijJ slaperachtig. « Te

lanik vertouven van te gaen slapen : wacr deure men heel

sLapi-rachtig wort. » (B. Ghcysen.)

SLAPEiR)TIERIG, adj. .Slaapachtig. Altijd slaper-

tierigzijn. — Zie -XIERIO.

*SLAPHAKKEN, o. w. Zie slabakken.

SLAPING, V. collectief. Bedding, al wat dient om op
te slapen, fr. literie. De slaping in het bedde .schikken. Eene
nicuwe slapinge koopen. De arme man had noch slaping

noch branding. De slapingen in het liospitaal zijn zuiver en

net geluuiden. — Zic -ING.

SLAPTE, V. Zwakheid, fr. dchiliic. Eene slajite in de
beenen

.

SLAVAGIE, V. Slavernij, fr. esclnvage. Zulk een leven

is een ware sku'agie.

SLAVEKEN, o. vklw. Zie SLAAFKEN.

SLAVELIJK, adj. Zic StAAFLijK.

— SLAVEN, z. *Voor-. Vgl. -slooton.

SLAVENT, .n., klemt. op vent. Slenter, flarde, Ir.

lambeaii. Een kleed al in slaventen.

— Afgebroken stuk, fr. morceaji. De wagen vloog in

slaventen (werd in stukken gereden tegen eenen boom,

enz.).

— hi slarent vallen, liggen of zi/'n, ziekelijk worden of

zijn, znodat men zijne zaken niet meer verrichten kan. Hij

is in slavent gevallen . Het is reeds eene maand dat ik in

slavent ligge.

— Dit w. is gevormd van stent (d. i. slenter^, met eenen

lasch in den grondvorm : zie fladakken.

SLAVERNIJ, V. Lastige arbeid. Er is veel slavernij

vast a.iTi dat ambt. Dat brengt al slavernij bij. Ik heb daar-

niedc slavernij genoeg. Dat vraagt groote^ slavernij. Het is

zoo eene slavernij van kinders op te kweeken.

SLAVETSE, v., klemt. op vet. Sloore, sloerie, onacht-

zaam vnnnvspersoon, ix.femme ne'gligente.

— Dit w. is eig. hetzelfdc als Sletse, met eenen lasch in

den grondvorm (sl-av-etse) : zie fijvdakken. Zoo zegt men

ook in 't Hageland stavodder voor slodder (sl-av-odder).

SLAVETSEN, slavetste, heb geslavetst, o. w., klemt.

op vet. .Sicndcren, lanterfanten. Langs de straat slavetsen.

— Dit w. is hetzelfdc als Sletsen, met een lasch in den

grondvorm.

—SLECHT, z. Door-, In-.

SLECHTAARD, SLICHTAARD, m. Boos.aatdige

vent, slcihte kerel.

SLECHTEN, slechtte (wvl. ook slechtege, zie imper-

ff.ct), gfslecht {iv\. esleckt, zie GE), b. en o. w. Bij landb.

Eggen, ecgden, het geploegde land breken en eflen maken

met de egge, fr. herser. Eenen akker slechten.

—SLECHTEN, Af-.

SLECHT-EN-VEEL , SLICHT-EN-VEEL
,

(1.?) Spotnaani dicn men geetl aan den Patei. Voor ticn cen-

tienien slecht-en-vele koopen.

SLECHTBR, m. Bij potteb. Een kleene laagachtige

houtcn ring die, even alsde hoep, dieut om het gediroogde

aardewerk te schaven.
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SLECHTERIK, SLICHTERIK, m. Booswidit,

boosaardig mensch.

—SLEDDE, —SLEE, z. slette.

— SLEDDEREN, z. Uit-.

— SLEDE, z. -SLETTE,

SLEDEREN, skderde, heh geskiUrd, o. w. Slieren,

fr. glisser. Op het ijs gaan slederen.

SLEE, SLEEUW, adj. Stomp, blonk, fr. emoiisse.

Het mes is slee.

— Kit. Sice, Sleeuw, tenuis, exilis; et odtiisus.

SLEE, V. Slene, zie SLEI en de comp. daaronder.

SLEE, SLEDE, v. Zie slette en decomp. aid.

SLEEK, adj., scherpl. ee. Effen, boord en boord, fr.

lioi-d a borii. 't Wordt gezeid van lets dat juist even lioog

is als iets cl. Akkers liggen sleek, waneer de een niet

hooger noch leeger is dan de ander. Het water in den grachl

staat sleek met de straat, waneer het even hoog komt als

de straat. Een vat is sleek gevuld, waneer men er zooveel

natte of drooge waren in doet dat zij effen gelijk komeu met

de kim, niet hooger noch leeger.

— Sleek vol, sleeke vul, sleek vul,yo\ tot aan den boord.

Een glas sleeke wX schenken. De gracht stond sleeke vul

water. Het vat was sleeke vul graan. L'e put was sleeke vul

geregend. Ge moet gieten dat de pint sleeke vul is.

— Ook sleekemle md (? sleek eitde vul); zie SLEI.

Fig. Kocl, h.froid. Sleeke antwoorde, fr. reponse

froide. Sleek gocn dag zeggen, dire froidement bonjour

.

Hij was er sleek van (hij was er kleen van, fr. unpen mor-

tifie).

— Kil. Sleeck, Sleijck, pla?ius et cequus, solo cequatus,

Inimi repe7is.

— Dit woord is overal vetl gebiuikt.

— SLEEKACHTlG,"adj. Sleek. Hij antwoordde sleekachtig

weg.
— SLEEKEN, sleekte, gesleekt,h. w. Sleek of effen maken.

De vesten sleeken, fr. dcblayer les fortifications. Eenen

grond sleeken, fr. niveler un terrain.

— Sleekende vol, boordevol'. Zie onder sleek.

SLEEN, SLENE, v., mv. slsnen.'S\<t\, sleepruim, fr.

prunclle, de vmcht van de pninus spinosa L.

SLEEP, m., zachtl. ee. Bij mulders. Eene dikke plank

die voor oiidersten trap dient aan den steeger van de molen.

SLEEP, v. ZieSLEPE.

SLEEP, adj., scherpl. ee. Hellend, valkanlig, fr. ^ra-

clie\ incline. De kanten van eene rots zijn dikwijls steil,

maar de kanten van eenen berg zijn gemeenlijk sleep. Hoe

sleeper de grond is, hoe meer het water scheut heeft. Eene

tafe! sleep zetten. Die tafel staat sleep. Als de loesenaar te

sleep is, glijden er de boeken van af. Het dak van dat huis

ligt niet sleep genoeg. Een pateel sleep houden. Eenen

vloer een weinig sleep Ic^gen. Hij hield de drinkschaal zoo

sleep dat er de drank van uit vloeide. De kanten van eenen

gracht zijn meer of min sleep gedolven. De sleepe kant

van eenen akker. Die boordel is te sleep om er iets op te

zetten.

SLEEPEEGDE, v., zachtl.

landb. Hetzelfdc .lis Oeselaar.

in beide grepen. Bij

SLEEPHEID, v., scherpl. ee. De hoedanigheid of

de staat van sleep te zijn. De slecpheid van een dak, van

eenen berg, enz.

SLEEPHOUT, o., zachtl. ee, Bij landb. Eene drie-

hoekte of vierkantte slede, gemeenlijk metkorte tanden die

noesch achteruit gericht liggen, fr. traineati. Het sleephout

wordt door een of twee peerden voortgetrokken over den

akker om hem niulder en effen te maken. Met het sleep-

hont oesslen. De jonge tarwe slepen met het sleephout.

— Het sleephout heet ook enkel Slepe, v. De slepe ver-

maken. Er zijn eenige tanden van de slepe gebroken. De
slepe is geene eegde.

— ?Iet sleephout verschilt ook van den Oeselaar ; zie d. w.

SLEEPROK (wvl. sleprok, zie klank\'ERK.), m., j

zachtl. ce. Eene slepe van een vrouwmensch, eene loopster, 1

die veel op dril is, fr. coureiise.

SLEEPT-DE-FALIE (wvl. sl6pt-de-falje, zie

klankverk.), v. Trouwlooze vrouw, pavane, falievouw-

ster. Eene sleept-de-falio is niet te betrouwen. Ik weet niet '

hoe hij zich wil bezig houden met zoo eene sleept-de-fa!ie.

SLEEPTE (wvl. sl:&pte, zie klankverk.;, v. Bij
\

vissihers en vogelaais. De daad van eens het sleepnet door

't water of over den akker te trekken. Eene sleepte doen.

In de eerste sleepte vong men dertig visschen.

— Vgl. Stelte.

SLEEPWEG, SLEEPWEGEL (wvl. slepw-,

zie klankverk.}, m., vkhv. slecpwegeltje, -wegelkcn.

Smal voetpad door akkers of bosschen, sluipweg, fr. petit

sentier. Ga langs dit sleepwegeltje, het is eene halve ruir

nader.

SLEERACHTIG, adj. Zie sleerig.

SLEERBAAN of SLIERBANE, v. Eene ijsbaan

waarop men sliJdcit.

SLEEREN. slccrde, liedol' den gesleerd.o.w., scherpl.

ee. Glijden, slidderen, slieren, {r. glisser. Zijn voet sleerde

en hij viel. Op eene ijsbaan sleeren. Hij liet den brief in de

brievenbus sleeren.

—SLEEREN, z. Uit-. Vgl. -sledderen, enz.

SLEERIG of SLEERACHTIG, adj. Sliddeiig, fr.

glissant. Het ijs is sleerig. De beijselde wegen zijn sleerig.

De weg is sleerig als het dooit. Het is sleerig om gaan. Het

vel van den paling is sleerig. « Den vyandt, als een serpent,

is seer sleerigli en glat. » (J. David, s. j.)

SLEERIGHEID, v. De hoedanigheid van sleerig tc

ziJD. De sleerigheid van de slijkstraat.

SLEERPOEDER of SLIERPOEDER, o. Km
pueder dat de schuiving vergemakkelijkt van een voorweiii

op een ander, Ir. tale.

.— Bij schoemakers. Een smierlachtig poeder dat men

binnen in de leerzen strooit opdat er de voet gemakkelijk

in gUjde.

SLEET, SLETE, v . Slijting, fr. user. Daar is sleet

op (dat i, meer of min versleten). Op dat kleed, op dat

alaam, oj) dat keukengerief is er veel slete, is er nog maar

weinig slete.

— Goede slete doen, goed van sleet zijn. Die klecder-

stoffe zal goede slete doen, doet goede slete

.
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— Slijtstuk, stuk kjnwaad dat men weeft, niet om te

verkoopen, maar ten gerievc van het huis. Dit stuk lijn-

waad is bestemd voor slete. Ecne slete maken, of Eene

slete wevcn (een slijtstuk maken) van zestig ellen. Dezen

winter moeten wij eene slete maken, want de hemden
raken versleten.

— SLETE, V. Breuk, fr. hernie. Eene slete hebben,

krij^en.

— Vandaar Gesleten. Die mensch is gesleten, fr. il a

line hernie^

— Meest ijehoord bij de Oost-Vlam.

SLEEUWSTIK, o. Zie slijtstuk.

SLEEUW, adj. Zie SLEE.

SLEEUWBEZIE (wvl. SLEE^rtTBEZE), V. De %Tucht

vail den sleeuwdoorn, slee.

SLEFFER, m. Zie sltjffer.

SLEGEN, ni . Smuik, dikke smoor, fijne regen. Door
rcgen en slegen gaan. Die slechte hoed is wel geno^ om
door regen en slegen te loopen.

— Zie SLEGGE, en SLEIN.

— SLEGENEN, sUgende, heb geslegmd, o. w. Srnuiken,

Sedert eenige dagen regent en slegent het gedurig. Het
regent en slegent dat er niet door te gaan is. — Zie

SLEINEV.

SLEGGE, V. Fijne regen, fiine sneeuw die smilt in

t vallen. Het is geen regen maar slegge. Die slegge maakt

eventwel nat. — Zie slefn.

— Afl. Sleggerig. « Tcontinueel reynighende sUggherigh

weder, daer die zaytijt grootelicx by verachterde. » (N. Des-

(_

pars)

I
SLEGGERIG, adj. Zie slegge en sleinen.

SLEI, m. Slet, lap, sluns, vodde. ilet eenen slei iets

afvagen. De sleien van zijn kleed sleepten achter hem. Die

icliooier hangt gcheel in sleien en berlieren. Slunsen en

sleien. Haar kleeren zijn maar sleien meer.

— Havekios mensch, bij Weil, ook Slet genaarad. Een
slei van een wijf. Al wat in die slrate woont, is maar slei

van volk, anders gezeid Bucht.

—SLEI, -SLEIER, z. Hinne-.

SLEI, SLEIE, v. Hetzelfde als Slee, slene, slee-

pruini, it . prunclU . Er staan veel sleien aan dien t.ik.

— Dobbel sleien, dnbbeUslee'n,soox\. van wilde pruimen.

— SIXIDOORN, m. Sleedoom, fr. pmnellier, primus
spinosa L.

— sleiilvge, v. Sleehaag, fr. haie de prunelliers.

— SLEIZOP, o. Sleesap, fr. sjtc de prunelle

.

SLEI, adj. en adv. In sommige streken hetzelfde als

Sleek, d . i. cflFen vol, boordevol.

t — Slei tnde vol, tautol. De kuip was slei ende vol. —
Zie SLEEK

.

SLEIEN, o. w. Gehoord in Helen en sUien, zie

HEIEX, I".

SLEIJCK, SLEECK, bij Kil., zie sleek.

SLEIN, m. Hetzelfde als Slegen. Hij werkt op den

akker in rein en slein. Voortreizen door rein en slein.

— Wegens de samentrekking van ege in el, zie onder

EDJ.

— SLEIXEN, sleinde, heb gesleind, o. Slegenen. Wordt
gebruikt m de tautologie reinen en sleinen, d. i. gedurig

regenen. 't Reint en 't sleint geheelc dagen. 't Heeft geheel

de n.aand lang gereind en gesleind.

— Sleinen bet. ei.;. Misten, stofregenen, en het is een.

samentrekking van Slegenen of Sleggenen, gelijk Reinen

van Regenen. Kil. heeft Slegghe, nebula, tennis pltivia;

en Sleggheren, nebulam exhalare; en Sleggherigh, uvi-

diis, niadidits, pluviiis.

SLEISTER, m. 't Zelfde als Slei, m. slenter, fr. gtu-

ftille. Dat is daar al maar sleister van volk (slecht volk).

— SLEISTEREN, sleistcrde, lieb gesleisterd, o. w. Slen-

deren, traagzaam en slepende gaan.

SLEK, SLEKKB, v. Schroefpomp, schroefrormig

buis of pijp ora 't water uit eenen gracht, enz. af te trekken.

fr. limaee, vis d'Archimide. De slekke. liggende met haar

ondereinde in 't water, wordt gedurig op haarzelven rond-

gewenteld, zoodat het water in de groeve opklimt om langs

boven uit te vloeien

.

— Eene strook van metaal, een dun en smal stuk lood,

ijzer, enz., fr. lame. De schenen van een wagenwiel zijn

slekken. De mulders geven den naam van Slekken aan de

ijzeren riggels van twee vingers breed, die tusschen den

Spiegel en de nieken, rond den kop van den molenas vast-

hggen bij middel van drilbouten. Kil. vertaalt eene slecke

loots door 't 1. lamella plumbi.

— Eene plant. Zie slekkruid.

Het vklw. slckske{n, is eene soort van marktkantje

waarin figuurtjes lijk slekjes gewrocht zijn. Een slekske

maken. Een slekske verkoopen voor zeven stuivers de elle.

fr. limofon. — De slek komt er zoowel als de pnit of

geraakt er de pnit, de slek zal er ook geraien, zie purr.

Paschendijsendag als de slekken bi/zen, zie onder

BIJZEN

.

SLEKHUISDE, adj. Gekronkeld gelijk een slekhuis,

fr. cochle'aire.

SLEKKE, v. Zie slek.

SLEKKEDRAAIEN, draaide slekke, heb slekke ge-

draaid, o. w. Een kinderspel, waarbij eene rij jongens,

hand aan hand gestrengeld, rondzwaait zoodanig dat de

eerste van de rij uit zijne plaats niet verschuive, als een mid-

delpunt waar de andere om zwenken ; en dat de laatste uit

der mate zeere moet loopen, als zijnde in den versten kring

rond het middelpunt. De slekkedraaiende jongens doen

eene evolutie waar ook de legers zich op oefenen : ui:

fiexu dextros agiint, ita conjuruto orbe ut nemo posterior

sit, zegt Tacitus, Germ, VI.

SLEKKEN, slekte, geslekt, b. w. Van de slekken

verlossen. Men slekt eenen akker, met er b. v. koolbl.aderen

op te smijten die men dan weder opraapt als er de slekken

opgekropen zijn. Zie CITROENEN.

— Wordt ook onz. gebruikt voor Vol slekken komen,

sprek. van den akker. Eene bezaaite slekt gemeenlijk in het

achterjaar als het langdurig regent.

— Vandaar Afslekken en Uitslekken, d. i. afgekn.-iagd

of uitgeknaagd worden van de slekken. Dat koom is afge-

slekt. Verscheidene plaatsen in dien bezaaiden akker wier-

den uilgeslekt. De \-ruchten zuUen afslekken, ik vrees het.

SLEKKERIJ, SLEKKERIE, v. Gespuis v.-m slek-

ken. De slekkerij doet veel kwaad aan de uilspruitende

akkervTuchten.
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SLEKKESTEKKER; m. Spotnaam dien men geeft

aan eene bajonot, aaii een Uleenen degen, enz.

SLEKKEVET, adj. Zoo vet als eene slek, zeer vet.

Eene slekUevette koe. Dat zwijn is slekkevet. Een kind

dat slekkevet is van niufTelen en slapen.

SLEKKRUID, o. Eene tuinplant met schokskens die

gekronkeld zijn gelijk eene raps ot een slekhuisje, in de

wetenschap scorpiuiiis L. Men zegt ook enkelijk slel^ken

(v. rav.). Gij hebt daar ook slekken staan.

SLEKSUIKER (wvl. -suker), m. en v. Soort van

spekken uit suiker en gerstwater gemaakt, fr. siicre d'orge.

SLEM en SLIM, adj. In 't kaartspek AVordt gezeid

van iemand die niet eene hand, niet eenen slag opKaalt in

eene partij; eng. slam, fr. chclfin, capot. .Slem zijn, fr. etre

capot. Iemand slem spelen (m.iken dat liij niet eenen slag

winne). Hij heeft ze alien slem gem.aakt.

— Voor dit Slem zegt men ook Vijlje. En Kil. zegt dat

Slim oulings vilis beteekende.

—SLEM. -SLIM, z. Solo-.

SLEMPERDIJZE, v. Zie sltjberdij/.e.

SLENE, V. Zie sieen.

SLENSAPPEL, m. Zie SLiNS.\ppEt.

SLENZEN, dan<;.!;fsIonzen,\<. en o. w. Zie SL1NZEN

en de cowp. aid.

SLEPE, SLEEP, v. Vrouw die trangzaam gaat ol

werkt.

— Haveloos vrouwspersoon.

— Kil. Slepe, imtUer tardigrada.

— Bij landb. Soort van slede die men over den akker

sleept, anders ook Sleepliout genaamd. Zie SLE'tPHOUT.

SLEPEN, sleepte, gesleept (wvl. sUpte, gesh'pt, zie

KL.\NKVERK.1, b. w. Bij landbouwers. Het sleepliout over

den akker trekken, eenen akker met het sleepliout bewer-

ken. Als het land geploegd is, dan wordt het gesleept. In

't begin van de lente sleept men somwijien de korenvelden.

— Bij vogelaars. Eene groote sleepnet (fr. traiiiasse) des

naclits over de akkers voorttrekken om vogels te vangen.

Patrijsen slepen. Kwakkels worden gesleept. Hij heeft

dezen naclit veel leeuwrikken gesleept.

— Bij visschers. Met eene sleepnet vangen. Hij heeft in

den vijver snoeken en tinken gesleept.

—o. w.Bij metsers.Achterwaart overhellen.Wordt gezeid

van eenen muur die niet loodrecht opgaat, maar eene afvvij-

kende richting heeft ten opzichte van den kant waar men
het paslood schiet, zoodanig dat het paslood er langs sleept

en hapert. Een muur die sleept langs den eenen kant,

vliegt gemeenlijk langs den anderen.

— In 't kaartspel. Een hoog blad achterhouden om later

des te meer op ;e halen. Het slepen is toegelaten en maakt
zelfs deel van de kunst. Zie vertijden.

—SLEPEN, z. Aan-, In-.

SLEPER, ra. Iemand die sleept in 't kaartspel.

— Bij timmerl. De sleper van den werkbank is een hou-

ten riggel (doorboord met verscheidene gaten waariu men
eenen tap of bout kan steken) die weg en weder kan schui-

ven in eene spooning bezijden aan den werlibank. Waneer
de timmerman den boord van eene plank wilt schaven of

beiteleu, legt hij die vast, niet boven op den schaatbank.

maar nevens den schaafbank op den tap of bout die in den
sleper zit.

SLEPPE, v. Flankaard, slip van een kleed, fr. pan,
basque. De sleppen van eenen frak.

— Aan icmands sleppen hangen, iemand gedurig vol.>en
gelijk zijne schaduw. Hij hangt altijdaan mijn sleppen, "fr.
zl est toujours pcndii a mes basques.

- Zi/ne sleppen scheicren aanief;, een verlies doen aan
lels in plaats van wiaste. Hij heett aan die onderneming
zijne sleppen gescheurd. Hij zal er leelijk zijn sleppen aan
sclieurcn.

SLERIEN, sleride, heb geslerid, o. w., zware ,' Het-
z.-llde als Sleeren, slieren, fr. glisser. — Zie onder cieze.

SLES, ni. Zie SLETS.

SLESSE, v. Zie sletse, 2°.

SLESSEN, n. w. Zie sletsen.

SLESSERIJ, SLESSERNIJ, v. ZiesLETSERij.

SLETE, V. Zio STEET.

SLETESTIK, o. Zie .slijtstik.

SLETS, SLES, 111., zonder mv. Spoor dat men al

gaande of al sledderende achterlaat in het gras, enz., sloeze.

De slets van de aanden in 't gras. De slets van eene slel;

langs den muur. De sles van de wiedsters die over jon-

akkeivrachten voortkruipen. — Ook Sletse, v.

SLETSE, v. Het spoor dat men al gaande, al slepende
of al liMiipeiide achterlaat in het gras ot in akken'rachten.
De sletsen van de eendvogcls in de weide. Men zag aan de
sletsen in de bedauwde weide, langs waar de dief gevlucht
was. De sletsen van de wiedsters in eenen vlaschaard wor-
den ook Jaans genoemd.

-SLETSE, z. Aande-, Ande-, Minne-.

SLETSE, SLESSE en SLISSE, v. Hetzelfde als

Sluffer, sl..f, fr. sarnie.

— Haxeloos ^'rouwspersoon, bij Weil. Slet geheeten.

SLETSEN, slctste, heb gesletst, o. w. Sleepvoeten

gelijk iemand die met sletsen of slufTers gaat; anders gezeid

Slafferen; bij Weil. SIofFen.

— Ook Slessen en Slissen.

— SLETSERIJ en SLES.SERIJ, v. Geloop, de d.iad van veel

tesletsen, anders ook Geslets. Al die sletserij van "t volk dat

nil en in de kerk gaat, belemmert den predikant. Het is

eene groote sletserij voor eenen barbier die van liuis tot

huis gaat scheren. Er is veel sletserij vast aaa dat anibt, en

weinig gewin

.

SLETTE, V. Hetzelfde als Sledde, slede, slee, fr.

traineau.

— In 't bez., Een liouten raani of spriet of z.oo iets

waarop de landbouwer zijnen ploeg of zijne eegde legt om
ze van de liofstede naar den akker, of van den akker naar de

hofstede te voeren, fr. trainoir, Ook Slee genaamd.

-SLETTE, z. Eegde-, Ploeg-.

-SLEUREN, z. Uit-.

SLEUTER, m. Zie sloter en de comp. alii.

SLEUVe, v. Hetzelfde als Sloove.

—SLEUVEN, z. Af-, Op-.
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SLEUVER, m. Baaiaaid, lukslag, hazaard, roovers-

koop. iiij hcbl tlaar eencn sclioonen sleuver gedaan.

SLEUVEREN, skuverJe, aeslcuveid, b. eu o. \v.

Slorpen, blobberen. Honden en kocien sleuveren als zij

Iriiiken. Hij slcuvert zijne soep De moeder vcrbicdt aan

haar kind van te sleuveren. De aanden plapperen en sleuve-

1 -ii in 't goor. Men sleuvcrt gemeenlijk als men iets drinkt

.lat te warm is. Vgl. Slurven, Sluffer= Slurf.

SLF.UVERAAR, m. lemand dieslorpendedrinktof zuipt.

SLEUVERTNG, V. De daad van Sleuveren

.

— Onk Natte spijs waar te veel water in is, fr. hmasse.

Slcnverinpe van soepe, van pap. Dat is sleuverinfre voor

liet verkeii

.

—SLEUVEREN, z. Af-, Op-. Uit-.

SLIBBEREN, slihberde, heb geilibberd, o. w. Glad

zija, glibbeiig zijn. De wegslibbert. Hetslibbert, fr. ilfait

—SLIBBEREN, z. In-.

SLIGHT, adj. Dus spreekt bij nns ccn w. dat siccht

l;' schrevcn wordt. Zie SLECHTen daaronder.

SLIE, v., mv. slie'n (zie drie), v. Zie smet.

SLIERBANE. v. Zie sleerpa.vn.

SLIEREN, o. w. Zie SLEEREXen de comp. aid.

SLIERESLO, m. Zie sliereslooi.

SLIERESLOOI, m. Hetzelfde als Slooi, spuns, al te

waterachtige drank of lepelspijs, lunte. Die kaffie is juist lijk

sliereslooi. Dien sliereslooi laat ik voor anderen.

— Te Brugge zegt men Sliereslo.

SLIERPOEDER, o. Zie sleerpoeder.

SLIET, o., mv. slieten, Cel of logie met berd en latier-

boomen afgezet, waarin eene koe, een peerd, enz. vastge-

bonden staat op stal. Elke koe staat in een sliet. Een stal

met acht slieten

.

— Fig. Stand- of zitplaatsin 't algemeen. De slieten van

den schouwburg, fr. la stalles au theatre. Elk in zijn sliet

(elk neme zijne plaats).

— Men zegt ook Slie, v. Eene groote slie. Een stal van

zeven slie'n,

—SLIET, —SLIE, z. Koe(i)-.

SLIETBAND, m. Bad waarmee de koe in haar

sliet gebonden staat.

SLIFFER, m. Zie sluffer.

SLIJBERDIJZE, SLIMPERDIJZE, SLEM-
PERDIJZE (wvl. -DIZE). v., kleint. op dij. Spook,

stlirikbuekl, naclitverschijnsel, b. v. een man zonder hoofd,

fr. spectre, fantdme. Er verkeeren daar slijberdijzen.

— Een leelijk afzichtig mensch; eene slordig gekleede

vrouw; een eerloos en vuil persoon. Zij loopt gekleed

^elijk eene slijberdijze. Eene slijberSijze van eene vrouw.

Vgl. SL.\BIJZE.

— In ilenzolflen zin zegt men ook Spook.

SLIJDEREN (wvl. slideren, zie IJ), sli/derde, ht-b

oi bcii geslijderd, o. w. Hetzelfde als Slidderen, sledderen,

sleeren, slieren, giijden, fr. glisser.

—SLIJK, z. Kwelm-.

SLIJKER (wvl. SLIKER), m., mv. sinkers. Bij huidc-
vetters. Schaafmesom de huiden te slechten, (r. t!tire.

SLIJKIG, adj. Slijkerig, fr boiieux. Slijkige wegen.
Eene dijki^ie slraat.

SLIJKSCHOE, m., mv. -schoe'n. Schoe kloek en
sterk genaaid, en vast toegeregen tot boveii de knoesels,

dieueude cm door het slijk te gaan. Zijne slijkschoe'n aan-
steken om door niodJerwegen te reizen.

SLIJMEN (wvl. SLIMEN, zie IJ), Uymde, lieb gesli/md,
o. w. Bij brouweis. SUjinwerse aftrekken uit de brouwkuip.
i let is tijd van slijmeu. Hebt gij reeds geslijmd

?

SLIJMKNIE, V. Capucijueknie. Eenen slijmknie
hebben.

SLIJMWEERSE, SLIJMWERSE (uitspr. i&>«.
wcsse, zie Rs), v. Bij brjuivcrs. De eerste weerS2 die men
uii de brouvvivuip berkoiut : zij is witaclitig, drubbel en
onklaar. Ook Voorloop geheeten.

— SLIJP, z. Tegel-, Tiggel-.

SLIJPE (wvl. SMPE), V. 't Zeltde als Sluip, sluipweg.

Al de slijpeii kennen van 't woud. Langs eene slijpe we"-
fijkeren.

— Fig. Omweg, geheime middel ora tot iets te geraken,

om iels te bekomen. Hij weet al de slijpen om tot de gunste

van den prins te gtrakeu.

SLIJPEN, i^v/ (wvl. scherpl. ee, zie DUIGENj, Afi

geslepen, o. w. Bij vinkeniers. Wordt gezeid even als

J^iemen, van eene vink die gelieel zachijcs haar leise of

liedjezingt. De vinken slijpen in de lente, als zij begiuuen

aan te komen.
— Op den draai zijn, kriiUen, den dag overbrengea in

rinkinken en diiuken. In vele steden slijpen de werklieden

op den m.aandag.

— Sluipen. De kinders die hemelpoorte spelen, zeggea :

Sliipt er deare, fr. passez-y\ glisstzpar Laparte,

—SLIJPEN, z. Uit-.

-SLIJPER, z. Schaar-.

SLIJPGAT, o. Sluipgat.

SLIJPKARRE, v. Soort van kruiwagen, waarpp de

schaarslljpeis den slijpsleea rondvoereu 0111 niessen, enz. te

slijpen. .

SLIJPPLATE, v. Bij landb. IJzeren plaat onder aan

het zoolhoofd van eenen ploeg. Ook Strijkplaat.

SLIJP-UIT (wvl. SLIIP-UUT, zie ij en ui), m. Het

uilslijpeu, in den zin van spotlen (zie uitslijpen). Slijp-uit

doen naai iemand. Slijp-uit krijgen.

SLIJS (wvl. slise), v. Plat afgesneden stuk, sncde,

schijf, fr. tranche, liche, eng. slice. Eene siijse brood, fi.

tme li-:he de pain. Twee kleene ofgroote slijsea vleesch.

— Loozeaar, bolster zonder graan. Er zijn dit jaar veel

slijsen onder de haver.

— Behoeftige vrouw. Een arme siijse. — Ook Een have-

loos vrouwspersoon. Eene veraclitelijke siijse of sloore.

SLIJTEN (wvl. SLITEN), sleet (wvl. scherpl. ee, zie

duigen), gesleten, h. w. Uitlrekken, uitrukken. Bij onze

oude schrijvers vindt men Zyn haar slyten van wanhoop,

enz.
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Als si siet dat niet en diet,

Sloetsi haer hander; ende maect verdrict,

Groet gheween ende groet mesbaer,

Si sleet haer scone ghelu haer,

Als of si ware des sinnes ave!

(De Trojacnsche oorlog.)

— Bij landbouwers. Eene volwassen viiich', vooral vlas,

met de hand uit den aUker uittrelilcen , in plaats van te

snijden of te maaien. Vlas slijten. Kemp slijten. Velderw-

ten en stoelboonen slijten. Kamille slijten. Peerdeboonen

en koolzaad worden soms gesleten, soms afgesneden.

— Vgl . zw. sUta^ en 't eng, to slit.

— Voor de coinp. zie Uitslijten.

— SLIJTUAG, m. De dag dat men eene volwassen vrucht

op den akker slijt. Dit gebeurde in de slijtdagen. De laatste

sUjtdag van 't vlas.

— SLIJTER, m. SLIJTSTER, v. Icmand die vlas, kemp,

enz. uit den akker slijt.

— Voor de coinp. zie Drank-.

— SLijTlNGE,,v. Dc daad van slijten. 't Is goed weder

voor de slijtinge van 't vlas.

— Ook Slijttijd. Hij is gestorven in de slijting van 't vlas.

— SLIJTPAP, m. Dikke bloemf ap met suiker overstrooid,

dien men aau het slijtvolk geeft. Slijtpap maken. Slijtpap

eten.

— SLIJTTIJD, m. De tijd van vlas of kemp te slijten.

De slijttijd nadert. In den slijitijd is er veel werk bij de

boeren.

— SLIJTVOLK, o. Hoop werklieden die te samen vlas, of

kemp, enz. slijten of gesleten hebben. Die landbouwer heeft

veel slijtvolk dit jaar.

SLIJTSTIK, SLEETSTUK, SLETESTIK, o.

Stuk lijnvvaad dat men weeft of geweven heeft, niet om te

verlvoopen, maar om zelve te verbezigen en te verslijten.

Een slijtstuk maken. Een sleelstik in hemden versnijden.

SLIM, adj. In 't kaartspel. Zie SLEM en de comp. aid.

SLIMMERIK, m. Schalkaard, behendige kerel. —
Zie -RIK.

SLIMPE, V. Vlies, pels, drendel, vel (fr. pelliciile,

membrane), zoo als men er soms ziet aan gekookt vleesch,

op gezodcn raelk, enz. Dat vleesch is al maar wat pelsen en

slimpen.

— Lap, vodde, fr. lambeau, gnenille, haillon. Haar

kleed hangt gehee! in slimpen.

— Gemeen vrouwspetsoon, vel.

— Zie ook SLiiiTE.

SLIMPERDIJZE, v. Zie slijberdijze.

SLIMTE, V. Slimheid. Met veel slimte (sluwheid) te

werke gaan.

— Zich met eene slimte ergens uittrekkcn, door eene

behendige uitvlucht of slimmen slag losgerakcn uit eenen

moeilijken woordenslrijd ofanderen beschanienden toestand.

Hij zou er zich geern met eene slimte uittrekken, maar *t zal

niet lulvken. Gij gevoelt dat gij ongelijk hebt, en zoekt er u

met eene slimte uit te trekken.

— Sommigcn zeggen slimpe.

SLINDER (wvl. SLnNDER, zie ind), m. Soort van

slang, ooU Slinger, in de wetenschap angiiisfrag-ilis, fr.

grvet cominun. Kil. Slinder, chelydrtis : serpentis genus.

— Ge moet daarvoor slinders aan uw gat hebben, zegt

men spottender of berispender wijze aan iemand die iets

onbehendig verricht heeft of verricht, even als men zegt in

denzelfden zin : ge moet daarvoor slim zi/'n, of ge moet

daarvoor den hop hebben.

SLINGER (wvl. SLIINGER, zie l.vo), m. Al wat slin-

gert.

— Platte oorbel, fr. pendelogue, pendant d'oreille, Gou-
den slingers met rijke gesteenten. De slingers zijn geen

klokken.

— Flenter, afgescheurd stuk dat aan een kleed te slinge-

ren hangt. Het Ir. pendeloque wordt ook in dezen zin gebe-

zigd. Zijn kleed hangt al in slingers.

— Soort van kleene slang die in onze bosschen gevonden
wordt en geen kwaad doet, fr. orvet. Zie SLInder.
— Aan eene deur, venster, enz. Soort van koperen of

ijzeren handhaaf of krikkeljoen dat, niet te midden, maar op
't uiteinde vast is aan den staf die het schof in- en uit-

schuift

.

— Ook De daad van eens te slingeren. In eenen slinger

was de slang er bovcn. — Slag om slinger, lap om leer,

om ter meest, om strijd, fr. a I'envi, an phis fort. Zij

vochten slag om slinper. Zij scholden elkander uit slag om
slinger. Zij dronken slag om slinger.

SLINGERAUWE (wvl. sliingerovve, zie ind en

AU), V. Zoo licet bij ons de Gierstplant, fr. millet. Slinger-

auwen zaaien. Een schamel slingerauwen,

SLINGERKOORD (wvl. sliingerkoorde, zie ind),

V. Slingertouw.

— Iemand in de slingerkoorde honden, hem tot speelbal

doen dienen, met hem gekken, fr. berner qiielqii'tin,faire
serz'ir qiielqu'iin de joiiet.

SLINGERLING (wvl. .slungerling), m. en o. lets

dat hangt en slingert, Versierd met kwispels, linten en

slingerlingen . « Eenen Turckschen wrongh verciert met

drie reyghers-vleughels ende slingerlinghen van peirels. »

rp. Devynck.

— Zie -LING.

SLINSAPPEL of SLENSAPPEL, m. Appel die

gocd is om rauw geeten te worden. In 't nagerecht discht

men Wullingen, Pippelingen en andere sliiisappels op. De
aagtappel (fr. capendti) is een zuiver slinsapfel, omdat hij

rauw geeten zeer goed is, en verslecht met gebraden te

worden

.

SLINZEN, slans, geslonzen, b. en o. w. Vreten, graag

eten, gulzig eten. 't Wordt veel gezeid van de dieren die

ten appetijte slaan. Die koe slinst al wat zij krijgt. De hond i

heeft het stuk vleesch geslonzen.

— Ook van menschen die gulzig eten ; doch bez. van

snoepige kinderen die rauw fruit eten. Krieken of aalbezen

slinzen. Perkels slinzen. Eenen appel slinzen. De knaap is

ziek van te veel fruit te slinzen. Ge moogt zoo niet slinzen.

— Ook Slenzen ; en in 't Land van Aalst ook Snenzen.

— Weil, heeft .Slienen in den zin van .Snoepen. Vgl.

Slinden, Verslinden.

—SLINZEN, z. Binnen-, In-, Op-.

SLIP, V. Zie SLEPPE.

SLISSE, V. Zie sletse, 2".

SLISSEN, o, w. Zie sletsen.
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— SLO, z. Sliere-.

SLOBBE, bij Kil., zie sl-^fkouse.

SLOCK, bii Kil., zie SLOK, m.

SLODSE, SLOSE, bij Kil., zie si-OEZEen sioSSE.

SLOEBER fwvl. si,oi?nER, zie or), m., hi) Weil.

Slobbcrdoes, ienianfl die ongeschikt eel. Ool< in 'I alg.

Morsig mensch ; onbeschofteriU ; oncerbare mensch.

SLOEBERDOEKSKEN (wvl. sloub-), o. Doekje

dat men de liindercn ondcr den kin aanbindt opdat zij zich

rict beslabberen.

SLOEBEREN Iwvl. SLOfBEREN), sloeterde, ^eshe-

berd, b. en o. w. S'nbberen, slorpende eten. De bond

sloeberde den bak uit.

— Ook van menschen . In 't eten sloeberen. Dezen drank

lieren zij binnen al blazende, zonderlepel.

— Een kaartspel, anders ook Eten sjenaamd.

— AVeil. heeft daarvoor Slobbcren. s1aW)crcn.

SLOEBERETTE. SLOEBERETE (wvl. sloub-),

v., klemt. op i-,'t. Onbehbelijk vrouwspersoon. Zie ETTE.

SLOBBERING en SLOEBERIJ (wvl. sloub-),

V. Xatte spijs die de honden, enz. opslorpen.

— Ook slnoie lepelspijs voor menschen. Adriaensens

li. et het Slabbraedie : « Liever met melxken ende ander

i'rihfiraedie, dan met bertelycke spyse. »

— Ook Morsige, onbeschofte of eerlooze daad of doens-

wijzc. fi-. snlopeHe.

SLOEBERSCHUP (wvl. sloub-), v. Zoo heel in

't L. van Aalst en, volgens Alg. VI. Idiot., ook in Brab.

hetgeen wij meest een Ruifel noemen, d. i. eene houtcn

schup cm slijk en andere vuiligheid op te scbeppen.

SLOEBERVOLK (wvl. sloub-). o. Slecht volk. Het

is al slnebervolk dat in die stiaat woont.

SLOEBKOUS (wvl. sloubkouse, zie ou), v. Zie

SLAl-Kors.

SLOEF (wvl. slouf), m. Een hoegenaamd kleed, van

i lige wecrde, dat men boven de andere aandoet om door

: 11 en wind te gaan, of om slordige werken te verrichten;

..>k Slaaflien en Scbanslooper genaamd. Hij trok met

zijnen sloef door hagel en wind. Zij deed harcn sloef aan

cm te steperen.

Slordig mensch, sloeber, %\o{,lx
.
personnenonchalante,

:'f>roprt\ sali^.

Hy was als een vuylen sloef,

En hy bleef een rechten boef.

(Gbeschier.)

SLOEF, SLOEVE, v. Zie SLOOVE en de comp. aid.

SLOEF (wvl. slouf), adj. Slof, traag, nalatig, slordig

Sli I. I /ijii. Sloef te werke gaan. « Het waren er die sloe/sloef

w <itli.iaii '0 gingen. » (G. Gez.)

SLOEF-HOESE, bij Kil., zie sl^vfkouse.

SLOETSE, V. Zoo hcet te Iper een stedelijk weeze-

kiidilje dat te Brugge Shvdsche bolle, te Gent Knlder, te

r ipcringhe Roobout genoemd wordt. Zie ROOBOUT.

— sloetseschole, v. De school van de weezeknecliljes

te Iper.

SLOEVE, v. Zie sloef, v.

SLOEZE, V. Zie slui/.e en slosse.

SLOEZE. V. Hetzelfde als SleUe, Slesse, bij Kil. Slose,

Slodse, d. i. Slof, fr. vieille pantoufle, savate.

— Het spoor dat eeri mensch of dier achterlaat met le

sleepvocten of te kniipen, slets. De slocze van eene slek. De

sloeze van de aanden in de weide. De sloczen van de wied-

sters in den akker.

SLOK, adj. Wordt gezeid van lepelspijs die niet te

warm is om geeten te wordcn. Die soep is sick. De pap is

van passe slok.

SLOK, m. Fig. Goedig, sulachtig mensch, bloed, fr.

bonasse. Een goede slok van eenen vent. Het aijn goe

slokken van menschen.

— In denzelfden zin gebniikt men ook Hals. Kil. Slock,

gula, Ir. gorge, de keel.

SLOKE, V. Een slordig geklecci vrouwspersoon.

SLOKERDEVOET, bijw. Zie lokerdevoet.

SLOKEREN. slokerde, geslokerd, b. w. Slap en

slunsachtig maken, doen verslensen. Men slokert de rauwe

salade, met ze b. v. in warme saus te roeren

.

— o. w. Slap en slunsachtig neerhangen, beginnen te

verwelken. Die bloem slokert. De planten staan geslokerd

van d.n glood der zonne. De averuischen slokeren als

hunne worielen afgeknaagd worden.

— Ook van kleedingsliikken die sloddercn . De kousen

slokeren, als zij aan het been niet opgebonden zijn, en

slodderig neerhangen. Jongen, gc zijt vermagerd : uw kl.eed

slokert. Het slokert l;jk al dat hij aanheeft (zijne klceren

sluiten hem niet om het lijf).

— Het bchoort bij Slak, slaken.

SLOKGAT, o. Het mondgat van eene slokpijp.

SLOKKEBROKKE, v. Soort van lekkere peer, fr. le

gloii morit-an.

SLOKKER, m. Een kalf dat vijf of zes weken oud is.

Vleesch van eenen slokker is roodachtig en weinig geprezen.

— Vgl. Zoger.

SLOKPIJP (wvl. -PUPE, zie pijp), v. Bij brouw. enz.

De pijp of huis die ouder of rond eenen ketel gemetscld is,

en waardoor de vlam van de vieringe vaart eer zij in de kave

komt.

SLOM,adj.Slonk,scheefenkrom, niet rccht, h.conloiir-

ne, toitii, lortucHX. Slonmie beenen. De slonime takken

van den eik. De slonime stroom van een water. « Dat die

recht gaet, cens andeis sloni been beschimpe, ende die wit

is den moriaen beghecke. » (J. David, s. j.) « Anna hadde

oock sloiiimevoclcn en^e costqualick ghegaen.n (C.Vrancx.)

— Meest tautol. Krom en slom (gcheel mismaakt). 't Is

al krom en slom dat er aan is (zegt men van een meubel of

ander hoegenaamde zaak die mismaakt en wanschapen is).

« Si en vtrscricken niet noch en beroeren nieteens, niaer

gaender crom slom me door. » (Th. van Hereotals.) « Also

wassen die kinderen op, crom en slom sender Gods vteese.»

(Id.)

SLONK (fvl. SLOUNK, zie gnu), adj. Hetzelfde als

Slink, slunk, U.ga2iche. Het slonke been. De slonker hand.

De slonke zijde.

— Krom, slom, scheef. .Slonke beenen. Dat bcest heeft

slouke pooten. Slonk op zijne becneu staan.
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— Fig. Lomp, onbehciidi'g. Een slonke vent. SIniik zijn

in Iiet weilven.

— Slim, schalk, doortrapt. Een slonke kerel.

— SLONKAARD, SLoNKERlK, m. I.ompe vent, botteriK.

— SLONKHEID, V. De hoedanigheid van slonk te zijn.

— SLONKSCH, adj. Helzelfde als .Slonk. Een slonksclie

vent. Slonkschc voet.

SLONS, V. Zie sluns.

SLOOF, V. Ziesi.ooVE.

SLOOFSTUK, SLOOFSTIK. o., srherpl on. Plat

stnli hout dat men slrel<s vastlept op ingeheide palen, oin

dam op eenen niunr, eene kade, enz. te metselen.

SLOOI, m. Limte, spuns, drank of lepelspijs waar te

veel water in is, fr. Im/asxe. .Slooi van kaffie, van pap, van

potagie, enz. Ik eet dien sloni niet. Geef dien slooi aan den

hond. Het is een keer slooi, 't geen gij daar gcmnakt Iiebt.

— Men zegt 00k Sliereslooi, Sliereslo.

—SLOOI, z. Sliere-.

SLOOI, adj. Wordt gezeid van vieeschsap, kaflfie, cho-

rolade, pap en sndere natte spijzen waar tc veel water, en

biigevolg weinig voedsel en deugd .in is. Slooie kaffie. Die

chocolade is slooi. Slooie lepelspijs. Slooie temper.

— In den grond is dit slooi misschien hetzelfde als los,

s/at, I. laxiis ; even als Sprooi bij ons hetzelfde is als Bros,

broos. Zie s.

SLOOR, adj. Eenigszins verwelkt, slunsacbtig. Wordt
gezeid van plantgewassen die, door de groote hitte van de

zon. hunne bladeren slap laten neerhangen, alsof zij begon-

nen te verslensen. Hoe slaan die averuisclien sloore! Het
raaploof liangt dikwijls sloore in den acbternoen, maar met

de koelte en den dauw van den nacht rijst het weer op, en

staat 's iTiorgens jeugdig en frisch. De tabakplanten wordcn

sloore als de zonne brandt.

SLOOR(E, v., scherpl. on. Diis noenit men de kool-

zaadplant zoolang zij hare groene bladeren heeft en nict

uitgebloeid is; ook Averiiische geheeten, Dc ;>looren ver-

vriezen soniwijlen. Eene sloore uittrckken. De slooren

znllen haast bloeien

.

— Subbedutte, deernisweerdige vrouw die arm is. of

ziekelijk, of sidikel.achtig, ofsiilachtig, of al te blood. Eene
arme sloore. Zij is zoo eene sloore! « Maer waer van komt
den naem van een quesel, een shor, en een klappey? »

(F. Vanden Werve.l « Die sfooren zitten daer te spellewer-

ken tot den middemacht! kiinnen zy dat uythoiiden? »

fC. Duvillers, I'nrt dc iantvcrksicrs.)

Gv s/oor.' w;ier ; u\v arme zin?icn.^

(J. B. Decnrte.)

— Ook in eenen slechten zin. Eerloos ot vadsig vromvs-

]iersoon, buffe, bij Weil, slooie gcnaamd, fr. sa/opc In

dezen zin staat het dikwijls bij A. Biins. « T,eelijeke sloore. >

— P. Croon geeft aan dc zanggoddin (fr. ?in<se) den

naam van Rijmsloore : « Soo sonde myn Rri/filoorc

seggen. »

—SLOORE, z. Rym-,

SLOOREMENT, o. Slepe, sloore, 1. vilis amnsiti.

De boef met zijn slooremenl.

- SLOOREN, stoordc\ hen geslooni, o. w. Sla]) en sluns-

aclitig hangen, sprek. van planlen die te veel zonnegloed
hebben, of hiinne groeikracht verliezen, Dat koorn stond
eerst zoo frisch, en nu sloort en kwijnt hot. Het koolzaad
stond gesloord.

SLOOR(E)ZAAD, o. Koolzaad, fr. colza. — Zie

SLOORE.

SLOOTSE, v. Zie sLOTSEen de comp. aid.

SLOOTSEN, b. w. Zie slotsen.

SLOOVE, V. In 't algemeen Een hontcn, lederen ol

metalen band, groot of kleen, rond of niet, schuivende of

vastliggende op eenen steel of iets dergelijks, en voorzien

van eenen haak of ring of handhave waaraan men houdt of

iets hangt of schakelt. De sloove van eenen molenas, van

eenen dijscl, van een liarnas, van eene zeisen, van een

zvvenkcl, enz. Zie de comp. hieronder. — Ook Sloeve.

— Bij spinsters. Eene klos wier garen afgesloofd is, \\ 1 i

garen uit zijne hoevers geschoven en verwarreld ligt.

— Bij zeevisschers. Eene geule van driekwart lang, tHoe

iiren van Blankenberghe, waar men bezonderlijk tongen

vangt.

—SLOOVE, z. As-, Harnas-, Zikscm-, Zwenkel-,

Zwinkel-.

SLOOVEN, slnofde^ gesloofd, b. w. De mouwen of

dergclijke bekleeding opstroppen of opsehorten. De mou-
wen sloovcn oni in 't water te plasschen. De broek slooven

om door het slijk te gaan. Eene boonpertse slooven (er de

boonrankcn van afstroppen).

— o. w. Dc kousen slooven (als zij langs het been afzin-

kcii). Dc brock slooft (als de beenderlingen langs het been

in plooien opuaaits schuiven). Die garenklos slooft (sloo-

ven).

— li. w. Den akker van boven op omploegen, anders

gezeid Schijvelen, Omrijden. Een stoppclveld slooven.

Eene klaverij sloovcn.

— Valschhcden vertcllen, anders gezeid Dichlcn, en

Drukken. Zij kan sloovcn! Mij is wcdoroni al bezig met

sloovcn.

-^ Zie ook si.ovEX.

-SLOOVEN, z. Af-, Om-, Op-, Voor-.

SLOOVER, ni. Overslag of omgevouwen deel van eene
^

mouw. .Mouwen met of zonder sloovers. Nieuwe sloovers 1

aan de mouwen zetten. De sloovers, die niet vastgenaaid
j

zijn, kan men nccrlaten tot over dehanden.
^— Ook Opsl over genaamd. — Zie -ER.

-SLOOVER, :
,
Over-.

SLOOVEREN, sloova-de, gcsloo~<rrd, b. en <>. n.

Frcq. van Slooven. De kousen slooveren (als zij lang' I' 1

been afzinken). Dc garenklos sloovert (als het garen ei v,in

afwijkten:ifvah),

-SLOOVEREN, z. .\f-, Op-

SLOP, adj. Hetzelfde als Slap, slak, los. Eenen band

slop maken. Dc hoorde laten slop hangen. Sloppe grond

(die niet vast is, die begeefl, b. v. als er 't convooi van den

reihvcg over vaart).

'SLOSE, bij Kil., ziesLOEZE.
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SLOSSE. ^. (.)naclilz:i;ini vrouwineiisLli, onhcbbclijU

vrouwineiisch; amk-rs ook Sloczc en Slctsc, liij Weil. Slet

gentiamd

.

— Kil . heefl Slose, slodse, in den zin van sbijfer, f>i:n-

lotfel, s/etse,

— Zie ook si.o'i'SE.

SLOSSEN, b. w. Zie si.orsr.N.

SLOT, o. De staat van dicht te zijn.

— Slot i;n>cn aan iets, icts dicht niakcn. Aan boelicn,

die men in eenen prk bindt om te verzcnden, moet men

^oed slot geven (wel samendad<ken opdat de pak niel l<^s

niaar vast zij).

— Slot hehhen, dicht zijn. Een dak heeft geen slot al=

liet Ick is, als het er door regent. Die redevoering heeft

geen slot (hangt niet te samen, hare deelen zijn niet gescha-

keld).

— Slot krijgen, dicht worden. Eene kuip of stande, die

door d™ zonnegloed ontdudderd is, krijgt wederom slot

met in 't water te staan.

— Afgcslotene plaats waar men niet inkan, noch nit-

mag. Het slot van een klooster, is het deel voor t'e klooster-

lingen alcen bcstemd, tr. clotun: Het slot .scherden fcr met

geweld indringen). De koning wierdin 'tslot birnengelaten.

Ge moogt in 't slot niet gaan.

— In het slot zi/v^ beteulerd zijn, niet wcten noch waar-

uit noch waarin, in zijne eigene woorden gevangen zijn, enz.

— / 'ail icts het slot en het slotertje iveten, zie SI.OTER

.

— Slot van Salomon, zie KWELI.E.

— SLOT, z. Dag-, Nacht-, Schuif-.

SLOTBLAZEN, o. \v. Kluchtwoord dat somwijlcn

gezeid «ordt voor Bedelen, schooien. AVat doet hij voor

zijn anil aiht? Slotblazen.

— AH. SlutWazcr.

SLOTER o( SLEUTER, m. Wordl bij ons algcmeen

geliezigd voor .SIcutel, fr. ele. De sleuter is in 't slot gebio-

!vcn. Den sloter draaien

.

— Viin icts het slot en het slotertje weten, gansch het

41 liiim van iets kennen. Hij wilt van allcs het slot en 't s!o-

I' ilje weten.

— Bij tinim. Soort van kleene houten wigge waanncde

het schaafijzer in de schaaf geklemd en vastgesloten wordt;

andirs ook Spie en Slotschuif gcheeten. Den sloter inslaar,

uil>laan.

— Grootc houten spie die men slaat in het doorboord

iiitiinde van eene erne Om eene vergaring gesloten te hou-

den. Slcutcissteken in de schee'n van een weefgetouw.

— Jlouten pin waarmede men de snaren van eene violc

^]i;iiit ofontspant, fr. chcville deviolon.

— De punlige stetrt van eenen lemmcr (mes, beitel,

/wcerd, enz.), die in den hecht ol het gevest vastzit; bij

Kramers Angel genaamd; fr. soic, toyere. De sloter van een

hakmes. Het gemoet is tusschen den sloter en den lenimer.

r>e sloter is afgebrokcn tegen het gemoet.

— De sloter van den balk, balksleutel.

— Bij schocmakers. Eene spie die nicn slaat tusschen

1. iwee dccleu van een leerzenbcen (fr. cmbovchoir), om
111 te doen spannen in den schacht van eene leeis.

— Bij olicslagers. Eene spie om de warden slot te gevcn,

'II om, bij middel van de loshei, de wiggen te lessen als het

av,\i\ uitgeperst is.

— De slcitters op het graf leggcn, de crfenis niet .nan-

veerden, maar den schiildeischers overlatcn, fr. renoncer a

la siuecssion d'un parent. Deze spreekwijs komt van het

oud gebniik van de sleuters op het graf le leggcn tot teeken

dat men van de erfenis afzag. « Een weduwe, indien sy

icnoncieren wilt vanden sterf-huyse van haren man, door

de beconimerthede van dien, vermach tselve te doen, midts

iPii daghevande begravinghe van haren man, legghendede

\leiitels op 'tgraf, sender te keeren in 't sterf-huys. » (Cost.

V. Berghen S. Winocx, XXI, 14.)

— Het vklw. sleiitertje is de naam dien men hier en

daar gecft aan het akkerviooltje, viola agrcstis Jordan.

SLOTER, - SLEUTER, z. Mocr-, Schar-.

SLOTERSCHILD, SLEUTERSCHILD, m.

Hetzelfdc als Slolschild.

SLOTKASfSE, v. Bij slotmakers, enz. De ruimte

tusschen de slotplaat en de dekplaat, fr. boile de serrnre,

palastre. In de slotkasse ligt het schof dat uit- of invaart

volgens de wending van den sleutel.

SLOTPLAAT, v. Bij slotmakers, enz. De plaat van

eene slolkns, door de welke de sleutel gaat als men sluiten

of ontsluitcn wilt, fr. foncet.

— De slotplate van een vuurroer is de buitenplaat die

men zict, ir. platine.

— Het vklw. slotplanfje is Een ijzeren plaatje op den

post of stijl van eene deur, versler, enz. waar het schof in

vaait om de deur of de venster te sluiten.

SLOTREDEN, SLUITREDEN (wvl. sLui T-

REDEN, zie ri), V. en m. Hetzelfde als .Slotrcde in de

Woordenb. De slotreden van een boek en de voorreden.

Zie REDEN.

SLOTRIEMjE, v. Riem of gordel die met eenen haak

en eene oog on: de lenden gesloten wordt. De kloosternon

havl een roozenhoLiken hangen aan hare slotricmc.

SLOTSCHILD en SLOTERSCHILD, m., vklw.,

-schildctje, -schildeken. Metalen plaatje, dat op den beleg-

riggel van eene deur genageld of gevezen w'ordt, hebbende

eene opening in 't midden om doorgang te geven aan den

sleutel. Zie schii.d.

SLOTSCHUIF (wvl. -SCHUUF), o. Bij timm. Het

slotschuif \an eene schaaf heet ook Sloter. Zie sloter.

SLOTSCHUIVE (wvl. -schuve), v. Het schof van

een slot, fr. pene.

SLOTSE, SLUTSE, SLOOTSE en SLOSSE,
v. Hulzc, peul van boonen, ervvten en andere schilgewas-

sen, ir. gottsse. Slutsen vai. erwten.

— Sloester, bolster, dop, groene bast van notcn, fr. broii.

De rijpe noten vallen uit de slotsen . Rette slotsen van

okkernoten 'worden gebruikt om een verbrand deel van

't lichaam te zalven. Slootsen van baardnoten.

— SLOTSE.-SLUTSE,-^ SLOOTSE,- SLOS-
SE, z. Boon-, Ervvcet-, Note-.

SLOTSEN, ilolste,geslot>l, b. w. Ontslotsen, uit de

hulzc of uit den sloester doen. Boonen slotsen. Noten

slotsen.

— Ook Slutsen, Slootsen, en Slossen.

—SLOVE, 2. Kordeel-.

«3*



SLU — 902 — SLU

SLOVEN, sloofde, heb gesloofd, o. w. Beuzelen, op
zijn gemak klappen en praten. Zij zaten daar samen te

slovcD. Rood den heerd zitten sloveu, lijk oude lieden

doen. Wij hebben daar een beetje gesloofd. Waarvan
hebt-je gesloofd ?

SL02C, V. Een vuil slordij; vrouwspersoon.
— Vgl. Sloeze.

SLUFFER, SLAFFER, SLEFFER, SLIF-
FER, m. HeUelfdeals Slof bij Weil., oude muil, schoei-

sel dat om zijn maaksel met ingeplooiden of uilgesneden

hiel, of om zijne versletenheid raaar dient om b. v. er in

huis mede rond te loopen, ook Slets en Sles genaamd, fr.

savafe. Mel sluffers gaan. SIuflTers dragen. Oude sluffers.

Nieuwe sluffers. 's Avonds doet hij zijne sluffers aan.

— Hi/ is met een' shiffer en een' schoe in V land geko-
men, hij is hier arm toegekomen

.

— Ji ZOH iiit mifne sluffers nietgaan om in zifn schoe'

n

te krtiipen, ik zou van stand met hem geenszins willen

wisselen

.

— Een maat van janhagel, mensch van kleene eer.

< Schoone m\Tiheere, kykt op u zelven, en byt liever tien

keeren een stuk van uw tonge, dan de minste van uw mede-

burgers voor shifersux^. te maken. » (***)

— Voor Sluffer ^^ndt men ook Slurf bij onze vorige

schrijvers : « Loopen met een slicrf en met een schoen. »

(L. Vossius.) Zie itETATHEsis.

SLUFFERBAL, m. SLUFFERBALE, v. Volks-

bal, fr. bal popiilaire^ hastringite.

— Ook Kloefke(n)sbal.

— -Slijferen bij Kramers bet. Walsen, fr. danser ujie

valse.

—SLUFFEREN, z. Voort-.

SLUIER (wvl. SLL'-ER en sluaver), m. Arm- of gor-

delband van de burgerlijke ambtenaren in plechtgewaad

zijnde ; ook van de kavelotters en gildebroers die deel ma-

ken van eenen vreugdestoet, enz., fr. e'charj-e. 7a'\ hadden

elk eenen drieklemigen sluwer aan den arm.

— De zwarte gordelband dien de priesters op de toge

dragen heet ook een Siuier of Singe!, fr. ceintiire.

SLUIERAAR, SLUWERAAR, m. lemand die slu-

wert of talmt; die traag is in 't werken ; die wacht en uitstelt

iets te doen. Die werkman is raaar een sluwerare. Hij is een

groote sluweraar in 't betalen van zijne schulden.

SLUIERACHTIG, SLUWERACHTIG.adj. Die

genegen of gewoon is te sUiieren, te t.ilmen. Een sluierach-

tig mensch. Hij is niaar sluierachtig.

SLUIEREN (wvl. SLU-EREN), sluierde, heb ge-

sluierd; ook SLUWEREN, o. w. Slcpen, fr. trainer.

De Renters van zijn kleed shiierden achter zijn hielen.

— Slepen, traagzaam iets verrichten, talmen, iets ver-

zetten en uitstellen, gem. uit zorgloosheid, of kwaadwillig-

heid. Die veel sluiert, krijgt zijne zaken niet verricht. Met

al dat sluweren, komt men nievers: men moet doorwerken.

Die gedurig sluwert te betalen, zit op een einde in groote

schulden . Ik heb gedui i^, geslmerd graan te koopen, mee-

nende dat het ging afslaan. In het opuenien der stem-

briefjes sluieren, opdat de kiezing maar laat geeindigd zij.

« In eenen schoonen wegh blpen sluijeren. » (J. de Har-

duyn.) « Kaerle Marteel en shurde niet up tinhouden van

sPaus missive. »(N. Despars, I, 82.) « Zo en wilden zy

gansch cracht niet langher sluweren van voordere in de

zake te procederene. » (Id.) « Die welcke \Ty niet sluwer-
den » raaar namen seffens maatregels, enz. (Id.) ^ Ende den
prynse van Symahy en sluerde daer nyel langhe op, wandt
zyne lyef hynch daer an. . (C. Wej-dts.)

— Ook van dingen. Het is reeds twee jaar dat die zaak
sluiert. Het geling, na lang gesluierd te hebben, is einde-
lijk afgewezen, Dat hangt daar en sluiert.

— lets laten sluieren, iets laten aanloopen zouder het I

eens goed af te.werken of te voleindigen, iels veronacht-

zamen met ol zonder irzicht. Hij moet groote veranderingen \
doen aan zijne woning, maar hij gaat het nog laten sluieren I

tot het loekomende jaar. De rechtbank laat somtijds een
1

geding lang sluieren. Als men eene ziekt> laat sluieren,
'

wordt ze dikwijls ongeneesbaar.

— Vgl. het eng. slow, traag. De Hollanders zeg^en
ren voor ons sluieren, even als men ook schuren (bij ons
scheiiren) zegt son ickuieren; en volgens Alg. VI. Idiot. ;

tzirrii in Gelderland voor tuieren in Brab. en elders, in den
]

zin van ons Stakebanden. Vgl. ook peuren = poiferen;
j

luur = luur; en meuren = mutcren (D' De Jagcr ]

394.11)-

—SLUIEREN, -SLUWEREN, z. Aan-. Uit-.

SLUIERING. SLUWERING, v. De d.nad van

sluieren, talming. Die sluieringe ga;it mij tegen. • Gv be-
'

pooght dese langhe ende traeghe sluijeringhe te verwyten. » i

(J. de H.nrd.) <> Zij haelden hem gevvcldelick u\-t zynen \

huyse (onime zyne shur.oeringhe wille) ende leeden hem
\

ter Geiidlpoortwaert. » (X. Despars.) « Dese resdtufie moet 1

ghedaen zijn also haest alst in u niacht is, sonder slueringhe
\

oft onnuttelijc vertreckcn. => (Th. van Herentals.)

SLUIERPOT. SLUWERPOT, m. Sluweraar.

SLUIER UIT, SLUWER-UIT, m., zi nder niv.

Uitsluiering, het gedurig verschuiven van iets drit moet j

gedaan worden. Het zai wederom een sluier-uit zijn (de j

zaak z:il wederom onbepaaldelijk uitgesteld worden). i

SLUIMEN (wtI. SLUIIEN, zie Ull, sluimde, gesluimd, •

b. en o. w. Kil. geefl aan dit woord verschillige beteeke-

nissen :

1° Pellen, decorcitare. En zoo gebruikt men het in P.ia-

bant, Aniw. enz., waar sluime de bet. heeft van scho'

slootse, {t, gOTisse, sprek. van erwten, boonen en ani •

peulvruchten. (Alg. VI. Idiot.)

2° Luimen {s-luime/z), loeren, limis tueri.

3° Sluimeren, slapen . En zoo gebruikt het A. Biius

:

Zij brassen, zij slumen

Op sachte plumen.

4" Sluipen, I. furtini prorepere, (r.glisser dans ofen//\.

En zoo bezigt het P. Devynck. « 't Is onmoghelyk dat ccn

schujle sal konnen dooi-sluj'meri tusschen dese twee ca-

steelen zonder in gronde te sijghen; want de geschiu-

raeesters houden daer neerstighe wacht, in ghevalle datlor

een schip pooghde te sluyfieren. »

— Bij ons heeft Sluim^ den zin van Behendig

vreeraden, bedektelijk wegnemen, fr. chiper, escam

Eenen botlel wijn sluimen van de tafel. Hij meende il.a i

sluimen, raaar hij was niet slim genoeg.

— Bij Uaatsei^. Den bal langs den grond of zijdclin.;-

wegslaan, opdat hij buiten het bereik vUege van den \v

kaatser. Den bal sluimen, opdat men hera niet kunne 1.

ren. Het is niet schoon van te sluimen.



SLU - 903 SI.U

— Venlers in "t alg. Bedekte middels gebruiken die iiiel

betamen om b. v. te winnen in 't spel (met, zoo genomen,

een blad achter te houden in 't kaarten), of om een ander

doelwit te berciken.

—SLUIMEN.z. In-.

SLUIMER, ra. Een kaatser die den bal sluimt. Ik

cl nict geern met sluimere.

— Verders in 't alg. een Bedrieger, valschaard, trouwloos

nionsch, ix.fourbe, perfide. Een schijnheilige sluimer. Be-

truuw hem niet, het is een sluimer. Die sluimer weet overal

zijn voordecl te vinden.

— Ook gezeid van andere spelers die, om le winnen, de

legels van het spel overtrcden, telkens zij het bedektel.jk

icunnen doen.

SLUIPEREN (wvl. SLUPEREX), slmpcrdc, heb of few

geiluiperd. o. \v. Hetzelfde als Sluipen, behendig en onbe-

merkt ergens indringen, fr, se ^ii'sser, De muis sluiperde in

haar hoi. Hij sluiperde in de kamer.

—SLUIPEREN, z. In-.

SLUIT, m., SLUITE, v. (wvl. slxtot, slute), mv.

slm'ten. Bondel brandhout met rijshout van binnen, en

>lokken van buiten, ii.falourde. De sluite verschilt v.an

ilcn poorter hierin dat de sluite maar eenen band, en de

ponrter twee banden heeft.

— In de eene stieek zegt men den sluit, in de andere

de sluite.

—SLUIT, z. Op-.

SLUITBEZEGEL, m. Bij schoemakers. Hetzelfde

.'il- Sluitlikker. fr. bisegle. Met den sluitbezegel zet men de

lijksels.

SLUITE, V. Zie SLUM .

SLUITEN (wvl.SLUTEN, zie ui), sloot (\\\]. scherpl.

/ic duic.en), ben gesloien, o. w. Gesloten worden, fr.

M' femur. Waneer sluiten de stadspoorten "s avonds? Zie

onder I.sv.WELGEX.

— Sluiten geli/k eene peperdoze, zeer dicht sluiten. Fig.

Uit der mate bescheiden en geheimhoudend zijn.

— Logiek zijn, sprek. van eene redeneering. Hetgoen gij

'r'nr zegt, sluit niet. — Sluiten gelyt eene hulle op de zee

^cli/k een duim in een hoedje (ongerijmd zijn, vgl. HULLE
i>ui>l). « "Wat hy consle ghezegghen, tsloot zo qualick

I men bycans zoude ghelast hebben dat hy noyt te voren

meeninghe ghehadt en hadde. » (N. Despars.)

SLUITERTJESDAG, m. Dedagwaarop men, naar

oud gebruik, iemand buiten- of binnensluit, en maar in- of

uitlaat als hij beloofthet huisgezin te vergasten. De sluiter-

tjesdagen zijn de \ier laatste dagen voor aschw oensd.ag. Den
eersten dag sluit men de moedcr : 't is Wijvekenszaterdag.

Den tweeden dag sluit men den vader : 't is Mannetjeszon-

dag. Den derden dag sluit men de dochters ; 't is Meisjes-

maandag. Den laatsten dag sluit men de jongelingen : 't is

" Knechtjesdijsemlag.

SLUITHAAG (wvl. sliuth.^ge, zie ri), v. Eene
dichtgesloten haag, waarvan het hout en de takken samen
verbonden en door malkander gegroeid zijn ; in tegenovcr-

stelling van andere hagen die enkel bestaan uit eene rlj slag-

bout, en niet dienen om iets af te Sluiten . Eeiic sluilhaag

van doornen of van karnte. Een lochting met eene sluitliaag

omringd.

SLUITJE, o. Een klein stukje hout dat men b. v.

onder eene tonne steckt om ze vaste ligging en slot te geven
op de kaleiten ofop de fontiere.

SLUITLIJKER, SLUITLIKKER, ra. Bij schoe-

makers. Een ijzeren lijker met eenen platten uitstekepdcn

tand in 't midden, om de zool toe te lijken met de randen.

— Zie LIJKER.

SLUITREDEN, v. en m. Zie .'^lotreden.

SLUITROEDE (wvl. sluutroe, zie ti), v. Bij wevers.

Platte riggel die gevestigd wordt op het dromroedje om dit

in de grcwf van den schootboora gesloten te houden, als men
een stuk lijnwaad begint te weven.

SLUITSEL (wvl. si.uuTSEL, zie ui), o. M wat dient

om te sluiten, b. v. een gorUel die om de lenden sluit, een

lint waarmede men een schoeisel vastrijgt, enz.

SLUITSERMOEN (wvl. sluutsermoex, zie ui), o.

Het laatste semioen dat gepredikt wordt in eene geestelijke

retret of zending, om de geloovigen op te wekken tot de

volherding in de deugd.

SLUITTAP, m. Eene spie of tap in de erne van eene

schee om de vergaiing samen te houden.

SLUIZE (wvl. SLUZE), SLOEZE, v. Het klokhuis

van appels, enz., fr. trogtion. In de sluize zitten de keruellen.

Men schroodt de appels en men snijdt er de sluizen uit, om
eene appeltaart te bakken.

— Met sluize en schroo, binnen en buiten, gansch en

geheel, met alle zijne deelen en omstandigheden. Hij heelt

mij die zaak verteld met sluize en schroo. Hij moet alles

weten met sluize en schroo. Vgl. schroo.

SLUNK, adj. Hetzelfde als Slink, link, b.gauelu:. Het
slunke been. De slunker hand en de rechter hand. — Zie

SLONK.

— SLUNK.\ARD ofSLtJNKEPOOT, m. Slonkaard, onbehen-

dig mensch, fr. gmtcher.

— SLUNK.S, bijw. Slinks, ter linker zijde. Slunks of rechts,

a gauche on a droite. Als gij aan de spletstrate komt, ge

moet slunks opslaan.

— Onbehendiglijk, met de linker hand. Slunks werkcn.

— Xiet slunks vallen, op zijne pooten vallen, snedig

antwoorden, behendig te werke gaan. « Alexander eenen

zeeroover ontmoetende, zeide hem : Roover, weg van hier.

JIaer de roover viel niet slunks : Omdat gj' met eene groote

vlote rooft, sprak hy, wordt gj' Veroveraer genoemd, en ik

die maer in eene schuite vaer, ik heet een Roover. i (***)

c Maer die van der contrarie zyde en vielen 00c niet slincx. »

(X. Despars.)

— SLVNKSCH, adj. Hetzelfde als Slinksch. De rechte

zijde en de slunksche zijde.

— Onbehendig, plomp, fr. maladroit. Een slunksche

vent.

— Slunksch zi/'n, slnnksch uvrken. Wordt gezeid van

iemand die met de linker hand verricht 't geen de anderen

gemeenlijk met de rechter hand doen

.

— Slunksche vorst, kwakkelvorst, een vorst die begint

maar niet a;mhoudt.

— SLUNKSCHHEID (wvl. ook SLUNK.SCUI, zie HELD), V.

Slinkschheid, de hoedanigheid van slunksch te zijn of te

werken, fr. gaucherie, maladresse.

SLUNSvE, V. SloDs, een afgescbeurd of versleten lap

van lijnwaad, katoen, laken, enz. Zijne kleederen hangen
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in slunsen. Een pak slunsen. Rondgaan om slunsen te

koopen. Eene lijnwa'len sluase winden rond eenen gekwet-

sten vinger. De geslokerde bladeren haagen neer gelijk

slunsen. Zoo slap als eene slunse.

— leinand met eene eikcn slunse lori/veriy hem afrossen

met eene roede.

— Fig. Een mensch week en slap van lichaam, oi 00k

van karakter. Hij is zoo eene slunse.

— Onhebbelijke sloene, bij Wei!. Sions genaamd.

— Eene ziekte, aiiders 00k de Slunsezitkie geheeten. De

slunse is eene vailing met koortsen. De slunse hebben. .Met

de slun.se zitteu. Zie slunseziekte.

— Bij speldewerksters. Soort van marktkantje met riguur-

tjes die lijk onbeduidende lapjes ziju. De slunse geldt deruen

stuivers de elle

.

— Dit woonl is overal veei gebezigd.

SLUNS, SLUNSCH, adj. Slap, slak, gelijk eene

sluns. < Lam oft shins. » (C. Vrancx.) >; Dat de ooren (van

eene koeof jieerd) slunsen koud worden. > (G. Simons.)

Een blomm' is het mensche-leven

.Seer jeugdigh ende schoon als krieckt den daegheraet,

Maer op den avont slunts.

(J. de Harduyn.)

— Meest gebiuikt bij de Oost-Vl.

SLUNSACHTIG, adj. Slap gelijk eene sluns. De
planten die verwelken worden slunsachtig.

— I'ig. Slap van karakter. Hij is al te slunsacluig.

SLUNSEMANDE, v. SLUNSEPAANDER, m.

Mandc of paanclcr waar men de slunsen en lappen in smijt.

SLUNSEMARKT, v. Anders gezeid de Prondel-

niarkt, Voddemarkt, U.friperie.

—SLUNSEN, z. Om-.

SLUNSEPAANDER, m. Zie slunsemande.

SLUNSEPALULLE, v. Vodde, versleten lap. Hebt

gij daar geene slunsepalulle om er baanst van te branden r

Dat kleed is maar eene slunsep.iluUe.

— Ook bijw. Haar kleed hangt geheel slunsepalulle (in

slunsen en palullen). .

SLUNSEVENT, -VINT, m. Koopman in slunse.1.

Als de slunsevent komt, geei hem al die vodden,

SLUNSEZIEKTE, v. Slijrakoorts, fr. fiivre mu-
queuse. De slunseziekte hebben, krijgen.

* SLUREN, SLUUR. Het Alg. VI. Idiot, geefl

deze vormen op als westvl. Het meet SluSren (in drie

grepen) en Sluer (in twee grepen) zijn. Zie SLUIER, .sluie-

REN.

* SLURF, bij L. Vossius, zie sluffer. i

' SLURVEN, b. w. HeUelfde als Slurpen, fr. httmer.
j

« Ander nement kruyt gedroocht en stekent in brant, en

slut-ven den roock door een pijpken in haer keel, dat den

roock wederom tot de neusgaten uyt comt. » (Heyman
Jabobsz.) Vgl. sleuveren.

* SLUS, bij Kil., zie sluts.

SLUTS, SLUTSCH, adj. Slap, los. Laat de koorde
sluts hangen. Span dat sneer wat meer, het is te sluts. Die
pak boeken is te slutsch satmengebonden. Er is ledei dat

shits is, en ander dat stevig is. De planten die verwelken

worden sluts. Slutscher laten (slapper laten).

Ick wierdt flauwer als een vis

Slutser als een geernaert is.

(P. Devynck.)

Zom sluts van leden, zom magher, zom vet.

(Ed. De Dene.)

— Zicli sluts laclun, zich lam, zich krom lachen, bersten

van lachen, fr. pouffer de rire. .

— Zyt gi/' shitsch def zegt men aan iemand die iets ver-
j

richl dat dwaas is ; anders ook zyt gij zot dif of wordtge
j

niet welde} \

— Kil. Slus, laxus.
' ^

SLUTSE, v. Zie slotse en de comp. aid.

SLUTSEN, b. w. Zie slotsen.

—SLUTSEN, z. V'oort-.
j

SLUTSHEID, SLUTSIGHEID, v. De hoedanig- 1

lieid van aluts te zijn.

SLUTS-WAT-VOORT, m. Geld of voe<lsel dat men
krijgt om zijnen nood te behelpen en voort te leven. Die 1

aalmoes is niet overgroot, maar 't is allhans een sluts-wat- .

voort.

' SLUUR, zie * sluren.

SLUWER, m. Zie .sluier.

SLUWEREN, o. w. Zie sluiere.n en de row/,

daarondei".

— SMAAK, z. Goor-, Zomer-.

SMAAL, adj. In eenige gewesten gebruikt voor Smal,

fr. etroit.

— Het w. staat ook bij Kil. en bij oude schrijvers.

— s.M.\.\i.i E, V. Snialte.

SMACHTHAGEL, m. Hagelvlaag die 't bezaaide

land ti lesl.Kit zoodat het met eene harde korst bedekt worJt.

SMACHTIG, adj. Smachterig, ellendig, .armzalig. Een

smacluig mensch. Een smachtig kleed (vuil en versleten).

Mijn kleed wordt zoo smachtig, mag ik een nieuw koopi n -

SMACHTLAP (uitgespr.i/«ac/i/a/>, m., zie T). Sma.id-

woord. Gij leelijke smachtlap! Een smachtlap van eenen ^

vent. — Zie .ie AVdb.

SMACHTREGEN, m. Groote plasregen die den

adem schier beneemt van die er in zijn, en de akker^ toeslaat

zoodat cr het kien.end zaad als versmacht wordt.

SMACHTVLAAG, v. Stortregen of storthagcl die den

akker toesliat en de graankiemen belet uit te komen.
j

SMAKBOL(LE, v. Kogelronde bol van hout, omtrent

een decim tcr doorsnee, waarmede de spelende jongens

naar een laiilije of mok bolleo. Met de smakbolle spelen

.

SMAKEN, smaakte (wvl. smakte, zie kl.^nkverk.)

en ook siiiiek, gesmaakt (fvl. esmakt, zie GE , b. en o. w.

Zie de Wdb.
— lets heredderen of verveerdigen dat het naar den

rook niet en smaakt, iets doen gelijk het zgn raoet, dat

men er te vrede van zij.
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SMAKKEN, smakU, liebt gesmakt, o. w. Wordt

gezckl van 't Uletscnde slaan vaa Hen visch op 't water. De

SDoek smalite.

— b. w. De aarde, die men uit eenen put giaaft, met de

spade uilwerpen naar boven, in plaats van ze uit te voeren

met kruiwagentjes. Wij zijn nog niel dicp, wij kunncn

t nog smaklvcii.

—SMAKKEN, z. Toe-.

SMAKSPA'DE, v. Eme koite spade wier boom

orslecl onUient Iwee voet lang is, en wi<r blad, gelepekl

gelijk het blad van andere spaden, 18 duim lang en 4 d>iim

breed is. 't Is met de smakpa Hat de deringgiavers ont-

blootiii.

SMALBLAD, o. Naam dien de timmerlieden, enz.

geven aan eene varicteit van olmboom, die smaller bladercn

heeft dan de andere soorten. Het smalblad wordt miii ge-

acht dan de fiefer, doch meer dan de vette olm.

SMALDEELEN, smaldeelde, ben g'smaldeeld, o. w.

hi deelen gcsLheiden woiden, en bijgevolg in elk deel

minder zijn dan in 't geheel. Hoe m^er erfgenamen or zijn,

lioe meer de erfenis smaldeelt. Ken kilo aardappcls en cen

broodje smaldeelen al gildig (0/ aX verre), als er zoo vclcii

;.:in tafel zijn. Dat smaldeelt al verre.

SMALLE, V. Milte, fr. rate. De smalle van een zwijn,

tip den rooster gebraden, wordt bij eenigen lekker geach*.

SMALLOOD, o. Bij glazemakers. Smalle strook I ii"l,

die in de smalloodmolen is geplet geweest. Men gebniikt

smallood om kleen werk te makin, en breedlood voor

grooter werk.

— SMALLOODMOLEN ofSMALLOODMEULEX, m. en v. Een

pletmolen om van breedlood smallood te trekken, fr. tire-

phmb.

SMARTE, V. Eene wikle plant, U. poivre d'eau. Z'k

>MEKTE.

SMATTEREN, b. en o. w. Hetzelfde als Smetleren.

SMED, m., mv. s/iwds eu smeden. Hetzelfde als Smid

(zie E), fr. forgeron.

—SMED (—smid), z. Goud-, Zilver-.

SMEEASSCHEN, v. Asch uit den smidsheerd, fr.

icndre de for ge, fraisil . De smeeasch is zeer fijn en woidt

met kalk of klijte vermengd om eenig latwerk of eenen

muur te bepleisteren.

SMEEDZAAM, adj. Smeedbaar, smijdig, fr. mallca-

!'!'.-. Fig. Gechvee, fr. souple.

SMEEKOLEN, v. mv. Smidskolen, steenkolen, fr.

hoidlle, in tegenoverstelling met Bakkerskolen. De keu-

kenmeid ontsteekt de stove met bakkerskolen, en giet er

dan smeekoleu op om de spij/en te koken.

SMEELTE, V. Zie .smelte.

SMEEB (met de scherpl. ec), adj. Mager en zwak, Ir.

dclicaty /rele, che'tif. Een smeer kind. Een smeere jong^'ii

.

Die mensch is m.aar smeer. Hij is zoo smeer. Die jongeling

is lang, maar uit der mate smeer. Hij heeft drie smeere

kinders. Zijn vader is mager en smeer.

— Kil. Smeer, teer, tenuis, exilis.

SMEBRKOEK (wvl. smeerkouke), m., zware ee. De

schijve vet die aan het darmi\et kleeft, bij Weil. Reuzel-

koek genaamd.

SMEERLUIS (wvl. -Luus), m. en v., /.ware ee, fr.

punaisc dcs Inn's, 1 . pentatoma.

SMEERSMOUT, o., zware ce. Gesteven vet van

gesmolten reuzel, fr. saindoux. Het smeersmout is vrA en

vast, en wordt gebezigd in plaats van boter om b. v. op het

brood te biecJeu. — Zie vlotsmout .

SMEERVISCH, m. coUectief zonder mv., zware et.

Bij zeevisschers. De kleene vischjes die bij duizenden in den

grond v.an de nelten liggen en gedeelttlijk aan de malien

vastkleven.

SMEET, v. Zie SMETE en de comp. aid.

SMEIEREN, imeierde, gesineierd, b. w. Smetteren,

pktteien, smoezelen, fr. ecraser. Aardappels smeieren met

eene vork. Ziju voet is gesmeierd van 't gewicht dat er op

viel. Eene slek smeieren onder den voet.

— o. w. Ge m'let die pruinien voorzichtig behandelea,

dat ze niet smeieren.

— Afl. Smeiering.

— Vgl. SPEIEKEN.

SMEISTEREN, smeisterde, genncisterd, h. en o. w.

Hetzelfde als .Smeieren.

— Vgl. sclieisteren= scheieren (fr. eparpiller).

SMEKKEN, o. w. Hetzelfde als Smakken in de Wdb.
.Smek zoci niet, als gij eet. — Doch in den zin van kiissen

zeggen wij liever smol:ken.

SMELTBAK, SMILTBAK, m. Bak om iets te

smilten

.

— Bij zoutzieders. Eene groote wijde stande van hout,

waarin het klipzout te smilten ligt in koud water, bij voor-

keur in zeewater. De smeltbak staat boven den pekelbak

.

SMELTE, V. Zeevisch gelijkende aan eenen IJeenen

paling, fr. ammodyte appdt, lan^on, 1. ammodytes tobia-

mis, (Prof. Van Beneden, die smeclte spelt, Ann. Pari.

1865-60, doc. bl. 602.) De geernaarvangers vinden vele

smelten in hunne netten. Bij de ebbe schuilt de smelte in

't Zand; maar als de zon te fel schingt, wipt zij er uit en

slerft : daarom misschien heeten haar de Iransche visschers

lan^'on.

— De smelte maken, zieh wegmaken, vcrdwijnen. Zoo

haast hij dat hoorde, miek hij de smelte. Tegen dat ik

aankwam, had hij de smelte gemaakt.

SMELTIJZER of SMILTIJZER, o. Bij goud-

smids. Eene kotte ijzeren buis op den heerd van de smisse,

dienende om den vuurgloed te versterken onder den smelt-

kroes, fr. serre-feu.

SMERTE, SMARTE, SNERTE, v. Eene wilde

plant in de Wdb. Walcrpeper geheeten, Ir. poivre d'eaii,

polygonum hydropiper, persicaria acris. Er groeit veel

smerte in de grachten die weinig water hebben. De sinerte

is scherp en peperachtig van smi-uik.

— Eenigen geven dezen n.aam ook aan de Retse (poly-

gonum persiearia)

.

— In Boyer's engliseh dictionary st.tat arse-smart in

't fr. vcrtaald ioiyc persicaire.

—SMERTE, z. Kerte-, Water-.
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SMERTEN, sjnertte, gesmert^ b. w. Volgens Weil,

(op smart) beteekent eig. Wonden, kwetseu; doch 't wordt

ni.iav gez. van eene wonde die voortkomt van het zweel of

andere nattigheid die het vel verweekt eq wcgneemt zoo-

dat het rauwe vleesch bloot ligt, anders gezeid Openzijn.

Opcngaan. En onze schrijvcis gebruikten het bcvlrijv.

Zyn n doecxkens al te koudt,

Of soo nat dat sy u smertcn?

(Ph. lennyn.)

Maar nu wordt het maar onz. met zi/n gebezigd. De oksels,

d6 lieschen, de voeten smerten van 't zweet. De ooren, de

hamen van 'tkind zijn gesmert. Het kind sniert in zijnen

zwachtel. Men zegt dat een ziek mensch docrlegen is,

\vaneer hij gesmert is van te lang te hggen.

— 't Wordt ook gezeiA van gewassen die, neergedrukt

liggcnde of anderszins gepraamd zijnde, beginnen te ver-

lottcn. Het groen vlas, dat op den akker neergeslcgen is

van den vpind, sniert hchteiijk in nat weder. Een hut of

struik andiivie zal smerten als hij, nat zijnde, opgebonden

M'ordt.

— In eenige pkiatsen, b. v. te Bmgge, zegt men Snerten.

SMESSE, SMISSE, v. Smidse, fr./o/--<?.

SMET, m.. mv. smcts. Smid, {r.forgrron. Het vr. is

Smettinne. — Zic SMED en de comp. aid.

SMETDRAAD, m., SMETKOORDE, v. Een

to\nvtje of snoer )net zwart of rood kleur bestreken, om het

bill van eeneii boom af te snietten, eer 't men zaagt, shigUjn.

SMETE, SMEET, V. Slag, h. coup. lemand eene

smete geveii. Van iemand eene sniete krijgen. Eene kaak-

smete.

— De landbouwers geven den naam van centc swt'/e nan

het Tonncz;uid (vlaszaad dat rechtstreeks van Riga komt,

en hier in Vlaanderen voor den eersten keer gezaaid wordt);

het zaad dat van die eerste smete voortkomt lieeten zij

tweede smctf of roozeznad; het zaad dat voortkomt van

de tweede smtte noemen zij derde smete; enz. De derde

smete wordt gebtuikt voor Stampzaad, en dient maar

weinig mcer om gezaaid te worden,

—SMETE, -SMEET, z. Balg-, K.iak-, Rmzel-,

Teerling-.

SMETKOORDE, v. Zie SMETDB.^AD.

SMETS, bij Kil., zie SMIJKS.

SMETSCH, adj. Smakeloos, zoutloos, fleeuwsch, fr.

fade, sprek. van spijzen.

— Meest gebniikt in 't L. van Aalst; ook in Brab. en

Antw., zegt Alg-. n. Idiot.

*SMETSCHEN, SMETSEN, bij Kil., zie smijk-

SEX.

SMETSKERWEIE,SMIDSKERWEIE,-KRE-
WEIE, -KRAWEIE, v. Feestmaal dat de smids geven

aan de boeren, hunne kalanten, op Sint Elois dag.

SMETTE, SMITTE, v. Bij wevers. Deroodevlek
die van afstand tot atstand in de keten gemaakt wordt sis

zij op de scheermolen geschoren is.

— De niimte of afstand tusschen twee smelten, d. i. vier

of vijf eUen voor lijnwaad, en achl ellen voor andere stofien.

Hoe lang is uw stuk lijnwaad? twintig smetteu. Eene

smette weven. Hij kan vier smetten daags weven. Xog
eene smette, en mijn stik is af (zegt de wever als hij aan de
laatste smette gekomen is).

SMETTEN. smette, gesmet, b. w. Met het krijt, met
de bbglijn, of met icts anders afteekenen. De zagersni.t

(met de sl.iglijn) den boom dien hij zagen wilt, fr. tringt, '

.

De timmerman smet (met zwarte eerde) het stuk hout ilai

hij bewcrkt. De kettingscheerder smet (met roode eerde)

de draden van afstand tot afstand opdat de wever daar aan

zie hoe ver hij reeJs geweven is.

— o. w. De vonte smet, zie VONTIJ.

— Men zegt ook Smitten.

—SMETTEN, z. Af-.

SMETTEREN, smetterde, gesmetterd, b. w. Plet-

teren, smoezelen, smeieren, fr. e'crascr. Gekookte aardap-

pels met de talelvork smetteien. Die rauwe appels zijn

gesmetterd onder het wiel van deu wagen. Een gesmetterde

vinger geneest moeilijk.

Het puik van Frankryks legermagt

Werd schandig in het slyk versmacht

En onder 's vlamings iioetges'netterd.

(K. de Gheldere.)

— o. w. Een rijpe perzik smettert in de hand die ze

drukt.

— Ook Smalteren.

SMETTIN(NE, v., Ulemt. oji ti/:. \'rouw van eenen

smet of smid.

SMEUZEN, smensde, ^esmeiisd, b. w. Zie SMOEZEN.

SMIERAANDE, v. Zie smierlaande.

SMIERL of SMIEREL. m. Zekere vogel die in de

Wdb. Smerlijn hect, hd. ook schmirl, fr. e'mcrillon.

— Soort van duif rank van lijf, met witten kop en hals,

en bn\ine vlerken. Zie duif.

— Soort van wilde aande die in de boeken Smient heet,

fr. cercelle.

— Fig. Een licht en rank mensch, fr. uti homtne srelte,

— Men bemerke dat Smient bij Weil, beteekent Eene

soort \an cendvogel, en fig. Een mager schraal mensch.

SMIERLAANDE of SMIERLANDE, v. Soort

van eendvogel die aan den smerlijn gelijkt. De smierlaande,

in de boeken Smient, fr. cercelle, geheeten, is behendig in

'1 duikelen.

SMIERLACHTIG, en SMIERLIG, adj. Licht en

rank gelijk een smierl. Eene smierlachtige duif.

— Ook van menschen, fr. svelte. Een smierlig mensch.

— Wordt ook gez. van iets dat gladdig, zacht en olie-

achtig is. Talk is smierlachtig. Men strooit een smierlachtig

poeder in de leerzen om er den voet gemakkelijk in te

krijgen.

SMIETU'L'E'U, smier/de, /leh grsmlerld, o. w . Snel en

schalkachtig kijken gelijk een smierl, een weinig loensch of

scheel zien, fr. e'jne'rillomter , regarder avec itn ceil d^c'me-

rillon. Zij smierlt een weinig. Kinderen met eenen levendi-

gen geest, hebben dikwijls smierlende oogen. Een smierlend

gezicht is eerder eene bevalligheid dan een miszit. (De

farnetix peintres chez les Grecs, pour rendre J'e'nits phis

interessante, la repre'sentaieniavec lesyeiixutipen lottclus,

zegt Bern, de S'. Pierre.) Ziet het kind scheel, de vader
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zegt dat het smierit {strabonem appellat patiim paler,
j

Horalius 3 Sat. 1. 4;.)

— Ook Soerleii en Tsoerlcn.

SMIERLIG, aJj. Zie SMTERLVCHTIG.

SMIJBELS (»vl. SMIBEI^S), mv., vklw. smijbelkens.

Pijkens, schijven, geld, fr. picaillons. Men moet daarttio

sniijbels hehlien. Hij had geen smijbels meer. Met smijbels

koopt men alios. Vgl. .SPI.ENTER(S.

SMIJKEN (>vvl. SMIKEN, zie IJ), smi/kte, hfbgtsmi/tl,

o. w. Hetzelldc als Mijkcn (metde vootgevoegde s, zie s),

d. i. smuUen, lustig eten. Mijken en amijkeu. Zie MIJKEN 1°.

-SMIJKEN. z. Op-.

SMIJKS (w'vl. s.MilK.'i, en nict smiks), m. Lekken-

maaltijJ, smulling. Eenen smijksdoen.

— Kil. Smcts, comessatio, epulum.

SMIJKSEN (wvl. s^^IK.SES), smiikste, gesmi/'ksl, <>.

w. Smullen, goede sier maken, eene lekkcre maaltijd doen.

Ook Smijken en Mijken.

— Kil. Snietsen, Smetschen, epiilari, comessari.

SMIJTEN (wvl. SMITE.\), smeei (wvl. scherpl. ee,

zie Dl liiEX), !;ismrten (Ivl. esmeten, zie GE,. b. w. Slaan,

fr. frapper. Hij wilt niet gesmetcn zijn. Zij smecten mal-

kaar bijkans (IoikI. Xadcr dat peerd nict : liet zou sinijten

(achteruiisla.in). • Van waei conitdal ghemecn sprek-woonit

onder sulcke oudcrs ; sni vt die ghy t'etcn geeft ? En ondcr

de ineesters : smi/'tf ick, quijt' ick : dat is, will' ick de

kinderen castijden, soo en bchoude ick nict eeo. » (J. D.i-

\\A, s. j.)

— Dekoppensmi/ltn, zie KLINKEMUTSE.N'.

— Rooie smyUii, zie Root 2".

— ffieilje smyten, zie WIEL, o.

— o- "W. met sy«. In 't ^oed of in 't kivaad sinijten^ in

'i ^oed of in 'I bonte slaan, den -veg der deugd of der

ondeugd inslaan. Hq smijt het leelijk in 't bonte. Ik heb

lang gevree.'d dat die jongeling in 't kwaad ging smijten

;

maar God zij dank, hij smijt in 't goed. In 't bonte smijten,

zie BONT, adj.

— Bij zeevisschers. Het lood werpen, de diepte peilen,

fr. jrter la sonde en mer. Hij smeet rcchts, en vond drie

vamen diepte. Gedurig smijten, als men eenen zandbank te

Termijden heeft.

—SMIJTEN. z. Af-,Benaar-, Op-, Toe-, Uit-.

SM IJTER (wvl. SMITER), m., vklw. smifUrken. Kluclit-

ni dien men geeft aan eene soort van frak met slippcn

]>uiuig alloopen; anders gezeid ecn Pietelere, fr. une

qiuiu- dc morue, linbit a queue de morue. Zijnon smijter

aantrekken. Hij heeft zijn sraijterken aan.

SMIJTKORDEEL, o. Eene lange touw met eenen

icn bal aan 't einde, dienende om over icts geworpen

A or^ien waar men anderszins niet aan en kan. De boom-
' kers gebruiken de smijtkordecl om hunnen fcommel

• ep vast te jok.<en aan de kroon van eenen boom dien

,
J

iKiar den ecncn of den anderen kant willen doen valleu.

SMIJTLAP, m. Slinger, stuk lijnwaad, leder, enz.

waarnjede men :~teenen slingert, h.fronde. De smijtiap van

den schaapherder.

SMIJTPEER (wvl. SMIITPERE, zware e), v. AVerptol,

fr. toupie.

SMILTBAk, ni.. SMILTIJZER, n. enz. Zie smelt-

B.\K, eiiz.

SMISSE. V. Zie siiES,sE.

SMITTE, V. Zie SMETTE.

SMITTEN, b. w. Zie sxiettek.

SMOCHELEN, smncMde. heb ^esmocheld, o. w.

Sniiiigcn. smnkkelen, smoefelen, smulachtig eten en smak-

tanden. .\an een peperkoek smochelen.

SMODDER, m. Moddcr, slijk. — Wegens de voor-

gevoegde 5. zie s.

— SJIODDEREN, smodderde, ben gesmadderd, o. w. Mod-

deren, slijkig zijn. De straten smoddcren als het dooit.

— Bij dnikkers. Dubbeleeren, fr. /riser, papi/lofer.

— sMOTiDERiG. sxionnER.vcHTTG, adj. Modderig, slijkig.

(r. botieux. Eene smodderige slraat. Smodderachtig wcder

'natachtig weder dat de straten doet smodderen).

— Ook Smolterachtig.

SMOEFEL (wvl. SMotiFEL. zie or), ra. Smulbaard,

mulfen, brasser, slemper, fr. goinfre. goiirmand.

— lemand die vet en wel te pas is. Een smoefel van een

jongen.

SMOEFELAAR, SMUFFELAAR, m. Smoefel.

SMOEFELEN (wvl. smouffi rn, zie ov), smoefe/de,

heb g-csmoeffld. o. w. Smullen, lustig en veel eten. — Ook

Smoffelen en Smuft'elen.

-SMOEFELEN, z. Binnen-.

SMOEFELING, SMUFFELING, v. De daad

va I Smoefelen

— Spijs om te smoefelen. Lekkere smoefeling.

SMOEIEREN, smoeierde, gesmoeierd, b. w. Het-

zelfde als Smetteren, smoezelen, smeieren.

SMOEL. ra., doch ook o. Muil. Een dik smoel. Ecn

leelijk smoel.

SMOEL, adj. Hetzellde als Zwoel, zoel, dat is hf, Ir.uw,

sprek. van warm weder dat den adem belemmert en de

vezelen verlamt. Een smoele lucht. Het weder is smoei

vandage. Een smoele wind. Een smoele zoraeravond.

Door het vaeckelyck gheniys

Van het smoele somer-hu\-s

.

'

(.\. Debuck.)

— Kil. Smoel, soel, smul, Upidus.

SMOELEN, smoelde, heb gesmoeld, o. w. Menken,

monipen, pruilen, fr. bonder, /aire la moiie. Zij smoelt

weerom. Dat standbeeld smoelt een weinig, fr. celte sta-

tue a I'air d'une boudeuse.

SMOELIE, V. Soort van grut of gort die in 't fr.

semonte heet.

— .SMOELIEBROOD, o. Een gebak van smoelie op wijze

van een rijslbtoml.

— SMOELIEPAP, ra. Melki>apmel smoelie.

— SMOEUET.\.\RT, v. Eene laart van smoelie.

SMOELTE, V. Helzellde als Zoelte. De smoe

spetlt, fr. il f'lit Jes eclairs de ehaUttr. De smoelie van de

lucht.

SMOESELEN, smoesetde, gesmoeseld, b. w. Het-

zcltde als Smoezelen.



SMO 908 — SMO

SMOESPELEN, snwespeldc, heb gesmocspeld, n. w.

Smotbcn, smotUleren, slabberen, slobbcren. Ecu liind

sinocspell aan tafel, als hct met zijn handcn cet in phuits

van met lepel of vork. of zijn aanzicht en kleederen be-

smeurt met de spijs. Moet je alzoo smoespelen.?

— Afl. Smoespc'laar, Smoespeling.

SMOEZELACHTIG, adj. ZieSMOEZEUG.

SMOEZELEN, smoezdui; o.sitw,ci'/ci, h. en o. w.

Frecpient. van Smoezen, smetteren.

SMOEZELIG, SMOEZELACHTIG. adj. Dat

Ucht te sninezelen is, dat jjelijkt aan ids dat gesmoezcld is,

fr. pdtenx. Eene smoezelige peer, fr. poite fondant,-. Hen

smoczelige weg, fr. chemin pdteitx.

SMOEZEN, smoesde, gesnwesd, b. w. Tot moes plet-

teren. Gekookte aardappels met eene vork smoezen. Zijn

overreden been was gesmetterd en gesmoesd.

— o. w. In moes zijn. Die jiiuimcn zijn zoo rijp dat ze

smoezen.

— Ook Smeuzen.

SMOFFELEN, o. w. Zie smoefei.i- n.

SMOK, m. Smakkende kns, fr. gros baiscr

.

SMOKELEN, smokeldc, heb gesmokeld, o. w. .Snio-

keii. roolccn, fr. jeter de lafumee. Wat smokelt er daar

ondor de asschen? De hcerd smokelt, als er \'ecl kaf of

zagemeel op het viiur ligt.

— Stofregenen.gedurigmisten. Het smokelt wederom al.

— Kil. Smoocken, Snioken, .Smuycken, -vapoiaie,

fitniarc,

— SMOKEI.REIN, m. .Smuikregen.

— SMOKELWEDER, o. Hctzelfde als Smuikwcdcr. 'lis

dikwijls veel smokelweder in den hcrfst.

SMOKEN, ifnookte, gestnookt (\\'\\. smb'.tt; grsmbi-/,

zie KL.\NKVERK.), o. w. Doomcn, dampen, rooken. Zie

S.MOK ELEN.

— Koken en sttioken, tautol. Geheele dagen koken en

snioken. Men kookt en smookt daar zonder ende.

SMOKKEL, m. Smok, smak, fr. gros baiser.

SMOKKELEN, .wwU-c/de, heb gcsmokkcld. o. w.

Liistig en sniakmuilende cten. De jongen zat te sniokkelen

aan zijnen zoelekoek (pepeikoek). Zich vet sniokkelen.

— .sMOKKELA.\R, m. Eeu die smokkelt. De smokkelaar

is dikwijls oni den mond besmuisterd, en liij likt zijne vin-

gers.

— vklw. smokkelaartjes, mv. Een heester metrooskleu-

rige bloempjes, in de hoven gekwcckt, kalmia angiisti-

folia L.

— SMOKKELiNG, V. Het smokkelen.

— Ook smakelijk voedsel waaraan men smakt. I'epcr-

koek is smokkelinge.

SMOKKEN, smokte, gesmokt, b. w. Smakkcn, kus-

sen, fr. donuer un gros baiser.^ des baiscrs dt' iionrricf.

— Zie SMOIC.

SMOLS, m. Hetzelfde als Siiious, schacheraar, viek.

Een rijke sniols. Een gierige smols. Gc niopgt dien smols

niet betrouwcn.

-SMOLSEN, z. In-.

SMOLT, zie SMOOD.

'SMOOCKEN, bij Kil., zie smokelen.

SMOOD, SMOOT, adj., zaclitl. 00. Gelijk, elten,

glad. Het wordt nieest gebniikt in de tautologie effcn en

smoot. Het zwerk zit effen en smoot (de lucht is effen be-

wolkt). Die geschaafde plank is efifen en smood. De vloer

ligt effen en sninod. Eene effene en smode straat.

— Het eng. smooth heeft dczelfde beteekenis. In het

angl.-sax. is het smethe : « On smethc wegas » I. in vias

pianos. In Der minnen Loep staat er smolt, variantc smoiit

:

' Die zee was smoit (effen), dat weder was linde (zacht,

stilt. J Zie Dclfortrie, Analogies bl. 333.

SMOOR, m., scherpl. 00. Mist, damp in de lucht, fr.

bronillard. Dunne smoor. Fijne smoor. Dikke snioor.

Vuile, stinkende, ongezonde smoor. De smoor komt op.

Er hangt een groote smoor in de lucht. Door den smoor

gaan. Niet zien van den smoor.
' — Lust tot tabakrooken. Smoor hebben. Ik heb grooten

smoor, fr. j'aigrande envie de fumer. De tabakrookers

hebben gemcenlijk geenen smoor als zij onpasselijk zijn. —
Dus zegt men ook kali liebben, grooten kak liebben, achter-

last hebben; slaap hebben, vaak hebben ; -u'alg hebben, fr.

eni'ie de voniir ; enz.

— SMOOR, z. Aard-, Lucht-.

SMOORACHTIG, adj. Mistig, fr. charge dt bronil-

lard!,, linniiruK. Smoorachtig weder, smoorachtige lucht.

SMOORDER, m. Rooker, smoker, fr. fumeur (de

tobacl. Een groote snioorder.

SMOORE, v. Doover, fr. etonffoir. Houtkolen in de

smf)oio blusschen of dooven. Het dekse! van de siuoore.

SMOOREI, m. Stuifrcgen, dikke smoor of mist, ,

smoonegcn.

— De uitgang is <-/ (en niet ij), en hij voert den klem-

toon, even alsin Stuvei.

SMOOREN, snicrde, lieeft gesm.wrd, onpers. w.

Misten, fr. fain- dn bronillard. Het snioort dat men er niet

door ziet. Het hecll g?hecl den daggesmoord.

— b. en o. w. Rooken (eene pijp, of cigaar). Wervick-

schen tabak sniooren. Een pijpje smooren. Hij snioort

geheele dagen. Eene pharyngitis krijgen van te veel te

smooren. Wij zeggen in dezen zin ook Rooken, maar niet

Snioken.

—SMOOREN, z. Door-, Uit-.

SMOORHOOP, 111., scherpl. 00 in beide grcpen.

Hoop of las van bagger, onraad, strood en kruid, die men

laat rotten, oni te dicnen gemeenlijk lot nicst van den

akker; IV. compost, rnee. Smoorhoopen makeu. Eenen

smoorhoop versteken (hem met eene spade of greep onikce-

rcn en op nieuw vermengen). Een smoorhoop langs de

siraat. Een smoorhoop op den akker. Men niengell som-

Avijlen kalk in de smoorhoopen.

SMOORIG, SMOORACHTIG, adj. Mistig. .Smoo-

rig weder. Smoorige lucht. In dat saizoen zijn er gemcenlijk

veel sniooiige dagen.

SMOORING, m., zojidcr mv., klcmt. o]i imoor.

Bagger of aarde die nicl stioo, cuz. in eeueu houp doormen-

geld en geteerd zijnde;'dient tot me«t op den akker, ook

Smoorhoop. Eenen akker met smooring vetten. Smooring

op het land voeren. Een hoop smooring.
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SMOORREIN, m. Smoorreyen, dikkc mist liie uedcr-

valt in fijnen regen.

— In sonimige streken zegt men smoorci mc\. den klem-

toon op (•/, terwijl smcorrcin den klemtoou op smoor

behoudt.

SMOORRIJK, adj. Bovcnniate rijk, lijk lot stikkcns

toe. Ken smoorrijk mensch. Hij is smooiTijk.

SMOOT, adj., zachtl. 00. ZieSMOon.

SMOTTERACHTIG, adj. Zie smoddekig.

SMOUT, o. Gesmolten vet, reuzel, Ir. ifraissc fomine,

saindotix. Het smout is geen roet (fr. siiif).

Eyckcn hout en koeyen smout en Rynscbe wijn,

Deze dry dinghen moghen qualijck verbetert sijn.

(Heyman Jacobsz.)

— Bij de Oost-VI., Brab., enz. heeft dit w. eene betee-

kcnis die wij niet kennen, t. w. die van olie, fr. huilr.

Raapsniout (raapzaadolie), Lijnzaadsmout (lijnzaadolic),

Sloorsmout (koolzaadolie) , Lichtvatsmoul (lampolie)

,

.Smoutniolen (oliemolen, stampkot). Eene pulle snunil.

Smout in de lampe gieten. s \^yame\.-s»iout oftc olic. •

(Jac. Desmedt.)

SMOUT, zie smood.

—SMOUT, z. Flot-, Hespe-, Smeer-, Via-, Vkiag-,

\'l,i^c-, Vlake-, VIeesch-, Vlot-.

SMOUTBORSTEL, -BURSTEL, m. Ken borstcl

oni Ic sMiontcii. Met den smoiitburstcl strijkt men den

hiink op de schoe'n, de zecp op den baard, den stijfpap op

eenen aanplakbrief, enz.

SMOUTER, m. .Smaadnaam van iemand die slordig,

die vadsi^. of di; gierig is. Een vuile smouter. Leehjke

smoutcr. Ken smouter van een jongen.

— Dtii smotitrr krijgcn o( tien zak kri/gcn, zie Z.\K.

SMOUTERHAM, m. Eene slijse brood met smout

beslreken.

— Vgl. Boterham.

SMOUTPOT, m. Pot met smout, fr. pot dc saindoux.

— Bij dcringgravers. Een kuil of put gcgraven iu de

"iiperxl.ikte van eene deringmoer, en )ater vervuld met

'„.leensl,jk.

SMOUTSAUSE, v. Saus van gesmolten verkcnsvet,

fr. sauce df saindoujc. De arme lieden eten liunne aardap-

pclen met smoutsause.

SMUFFELEN, o. w,, enz. Zie Smoefclen, enz.

SMUIK(\\vl. smi:uk), m. Dikke mist of smoor, r.

l/iouii'. Nat zijn van lang door den smuik te gaan. Het is

lijne smuik (stofregen). Een vuile smuik. « De sonne doet

de nachl-smiivc/! henenvlieden. » (J. de Harduyn.) « De
kerckc wierdt bedeekt ende verborghen deur eenen smuyct

die daer subytclic op quam. » (C. Vrancx.)

SMUIKEN («vl. smuken), smuikte, hceft gcsmuikt,

; onpcrs. w. Smokelcn, sterk smooren, stofregenen, ix.brui-

ner. Met lu-eft gebeel den dag gesmuikt.

SMUIKWEDER, o. Weder dat snniikt, anders

-mokeKveder.

SMUL, m. (bij Kramers v.) Het smulleii. Veel van ilcn

smul houden.

— Ovcr\ locdige en lekkerc spijs, fr. bonne chire.

Dan krygt gy uw buiksken vul

Met alle slach van besten simd.

(J. B. Decorte.)

— Smullige jongen, boramclken, fr. petit sottillon. Een
vette smul. Een smullekcn van een kind. Kom hicr, snml-

leke, dat ik u den mond afvage.

Kleyn smullekcn die nu ttr tydt

Myn soete lieve broerken zyt.

(J.de Har.luyn)

— Een kinderraadsel op 't lament van de lampte luidt :

Een vet vet smullcke

Met een wiep wiep wulleke,

Het eet zijn vleesch, en 't zuigt zijn bloed.

SMUL, bij Kil., zie smoel.

— SMUL, 7. Kok-.

SMULFEREN, smulfcrde, heb gesmulferd, b.en o.

\v. Snirt frlen, vitten, met lust veel eten.

SMUTS, m. Groolc stamp of stoot Hie leed veroor-

zaakt. Eenen smuts krijgen van een peerd. Iemand eenen

smuts gc\en dat hij er eene minkc van houdt. Hij ligt met
eenen smuts in 't hospitaal. — Ook Smutse, v.

— SMUTS, m. Spaarpot, fr. pe'cule. Eenen smuts geld

hebben. Als noom dood is zult gij daar een goeden smuts
vinden. Eenen smuts vergaren. Zie smutsel.

SMUTSE, V. Zie SMUTS, m. r.

SMUTSEL, m., vklw. smutsc/ke(>i. -Spaarpot. Een
smutselken gold, fr 7in petit pe'cule. Hij heeft nog een smut-

selken gelil zilten. Zijn smutselken geld z;il er aan niocten

van dezcn winter; want de tijden zijn slecht.

SMUYCKEN, bij Kil., zie SMOKEIXN.

SNAAK, v. Zie SXAKEcnde comp. aid.

SNAAKETEN, SNAKETETEN (zie teten), o.

Xaam van eene wilde plant. De engelschen hebben snake-

root en s nakcwecd, maar ik weet niet of al die namcn
dezefde plant behooren.

SNAAR of SNARE, v. Zwijnedarm die gezuiverd en

gcpeld is zoodanig dat er maar een dun \lies meer overblijtl

dat men opvult met gekapt vleesch om worsten te maken,

fr. cole, robe. De snaren vullen (worsten maken). De been-

houwer slooft de snare op den worsthoom als hij worsten

maken w ill. Groote snaren. KJeinc snaren. « Dat het altc-

mael nmdvlecsch is w aer de snaren (\an de saucissen) mee
opgevuld zijn. » (C. Duvillers.)

— 7 Xi/n ti/k worsten zonder snaren, zegt men b. v. van

sp zen waar icts aan mist om goed te zijn, zoo als vleesch-

/.ap zonder zout, bier dat slecht is van smaak, enz.

— Draai uw snaren af, ga van hier, pak u weg, loop

raar den duivel, fr. va-t-en d'ici. Te Brugge zegt men in

den zelfden zip : draai mve zielaf.

SNAARDRILLE, V. Een scherp stalen spilletjc dat

londdraaU l)ij middel van eenesnaar of pecs die gespanncn

is op ceiicn boog weiken men met de liaiul weg en weder

steekt. De goudsmid bezigt de snaardrille om in goud of

zilver te booren, h.foret a archet.

M*
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SNABBEL, m. Is hetzclfiie als Snabel, snavcl, snali,

sueb, bek. Houd uwen snabbel (snater).

Dat ick met een grammen sin

Sloegh daer mynea snabbel in.

(P. Gheschier.)

— SNABBELEN, snabbeldc, gesnabbeld, b. en o. w.

Snappen, snateren, tateren, de woorden haastig en onvol-

maakt uitbrengen. Hij snabbelt de woorden dat men er

niets van verstaat. Dat kind zegt zijne gebsden niet, het

snabbelt ze. Ge raoogt zoo niet snabbelen in het spreken.

Een Onze Vader traagzaam gelezen is beter dan tien

gesnabbelde. Hij snabbelt liet a] ''ooreen, als hij spreekt.

— Voor de saraenst., zie Dooreensnabbelen.

— SNABEELAAR, m. SNABBELAARSTER, V. Icmand (lie

snabbelt in 't spreken of in 't lezen

.

— SNABBELING, V. Het snabbelen.

— lets dat snabbelende gezeid of gelezen is. Ik lieb van

die snabbelinge niets verstaan.

— Snabbelaarster. Die snabbelinge zou veel beter zwij-

gen.— Zie ING.

— SNABBELTAAL. V. Woorden die snabbelende gezeid

zijn. Zijne snabbeltaal is onverdragelijk.

SNABBER. SNEBBER, m. Snavel, snebbe. bek

van eenen vogel.

— Wordt ook verachtenderwijs gezeid voor Mond van

eenen mensch. Houd uwen snabber (zwijg). Hij wilt overal

zijnen snabber in slaan (in een gesprek zijn woord ook

zeggen).

— SNABEERABAT, o., klenit. op snab en bat. lemand die

veel snabbert en bahbelt, snebberbek. Een snabberabat van

een ventje, van een vrouwtje!

— SNABBEREN, snabber^e, gesnabberd, b. en o. w.

Snabbelen, snappen, snateren, babbelen. Wat snabbert zij

daarahveer?

SNAK, m. Het snakken, haastige beweging om iets te

grijpen. De snak van den hond naar een been, dat men hem
ontnemen wilt. De liond gaf mij een snak. Hv kreeg eenen

snak van den hond in mijncn arm.

— Een snak en een snaitw^ of een snak en een hcte^

eene korte en bitsige toespraak of antwoorde. Men krijgt

van hem nooit maar eenen snak en eenen snauw. Met
eenen snak en eenen snauw antwoorden. — Zie#x.\DWEN.
— Met eenen snak en eenen snnk spreken, zie SNOK.

— In eenige streken gebniikt men snak ook voor snok :

/.ic SNOK.

—SNAK, z. Zikscm-.

SNAK, o. Bij landbouwers en wagenmakers. Gelieel het

onderslag van eene driewielliar. Eene driewielkar bestaat

uit het snak en den bak. Het snak is samengesteld uit da

wielen en de houten timmering die de wielen ophoudt en

verbindt, en waarop de bak gezet wordt. Het snak is dan

eene driewielkar zonder den bak.

— In 'tbezonder wordt Snak dikwijls gebruikt voor Het
voorwiel met het schijfhuufd. Men wendthet snak volgens

de richting die men aan de kar wilt geven.

SNAKACHTIG, adj. Snauwerig. Ik was gisteren zoo

kort en snak.ichtig, dat er mijne zuster bij weendc.

SNAKE, SNAAK, v. Slang, fr. couleuvrc, eng. snake.

De snaken zijn zwartachtig, behalve dat zij van onder gcel

zijn . Ge zijt geluw lijk eene snake (zegt men van iemand

die geel van kbur is). De snaken zijn doorgaans meerder

dan de slingers. Sedert dat de bosschen bijkans overal uit-

gereuld zijn, vindt men niet veel snaken meer,

— Van daar Springsnaak.

— Fig. lemand die met taaien iever werkt en arbeidt.

Zij is eene snake in 't werk. Zie WERKSNAAK.

— SNAKE, -SNAAK, z. Spring-, Werk-.

• SNAKEBLOED, o. Een trouwloos, arglistig en boos-

aardig menscli die iemands woorden en werken verkeerd en

kwalijk uiliegt, en kwaad raapt uit het goed; 1. progenies

viperaruin. Een snakebloed van een ventje. Wat een

snakebloeJ is dat wijf. Wie kan er overeenkomen, wie kan

er leven met dat snakebloed.

— Dit krachtig woord hoort men veel te Brugge. A. Biins

zegt :

Aeij hlocdt -.'an slangen, u trouwe es clecne.

SNAKEBOSCH, -BUSCH, m. en o. Een bosch

waar veel snaken in verkeeren.

SNAKEN, snaakte, heb gesnaakt (wvl. snrikte, ge-

snakt, zie KLANK\'ERK.). o. w.Hevig haken, \iirig begeeren.

Xaar het geluk snaken. Xaar een erfdeel snaken. Hij ver-

kreeg het eindelijk na er langen tijd naar gesnaakt te hebben.

— Dil w., dat men hoort in 't Brugsche, is geenszins te

verwarren met Snakken.

SNAKETETEN, o. Zie snaaketen-.

SNAKETISSE. SNAKETISSIE, v., klemt. op
tis. Hagcdis, fr. 1,-zaid.

SNAKEVOGEL, -VEUGEL. m. Een grauwc

vogel, gclijkende aan een dobbcle zwaluw, caprimiilgus

Europcens, fi. engoukvcnt. De snakevogel is maar zeld-

zaam in onze streken. Hij bouwt geenen nest; het wijtje

legt twee z-varte eiers in eenen mok op den grond, waar het

ze zorgvuldig bebroedt.

— Oo\' Slangevngel genoemd, zie aid.

SNAKKARiRE, V. Driewielkar.

SNAK(KE;BAAS, m. Bij deringgravers. Werkman
die belast is te zorgen voor de karre waarop men den uit-

gehouweu dering kaadt. De snakkebaas maakt eigenlijk

geen deel van de stoelinge.

SNAKKEN, snakte, heb gesnakt, a. w. Haastig grijpen

naar icts. Snakken naar iets dat valt. Het kind viel in

,

't water, en ik snakte er achter, maar 't ontsnapte mij.'De

hond snakte (snauwde) naar mijn been, en lag hij aan Je

keten niet, ilc was gebeten . Naar zijnen asem snakken (zoo

gemeenlijk doen die eene hertziekte hebben). Snakken ver-

schilt eenigszins van .Snappen ; zie sn.vppen.

— Bitsig en Icort weg antwoorden of toespreken. Als ge

antwoordt, moet-je alzoo snakken? Is dat spreken, zoj te

snSkken ?

— Snakken en snauwen. Zie sn.vuwen.
— b. w. Haastig vastgrjjpen, met eene snelle beweging

vatten. Hij snakte de mand uit mijne hand. Het kind liep

in 't vier, ik snakte 't er uit. De hond snakte hem bij zijn

been. Hij snakte mij het woord af (hij snauwde '1 af).

— Niet te verwarreu met Snaken.

— In eenige gewesten, b. v. in 't Ipersche, wonlt snakken

ook gebezigd in den zin van snokken : zie snokken.

—SNAKKEN, z. Af-, Toe-.
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SNAKKER, m. Groote lioektand, fr. defense, lime,

diigiie, cioc, dent canine, dent laniaire. De snakkers van

eenen hond, van een zwijii, enz. De getergde hond toont

zijiie snakkers, fr. montre ses crocs aigus. Een beerverken

liccfi groote snakl;ers. « Den wolf laet de snakkers los, en

't schaepke is weder vry. » (Vaelande.)

« Toonde twee ghespleten kaecken

Waer uyt langlie snackcrs staken

Alsecn wilde-swynenlioofdt. »

(A. Debuck.)

— Wordt bchinipende 00k gezeid van groote mensclien-

tandcn.

— Ook Snakkertaiul.

SNAKKERTAND, SNAKTAND, m. llel/elfdc

als Snakkcr. Groote snakkertanden.

— SNAKTANDEN, snaktandde, hell gesnnktand, o. \v.

Met de tanden snakken, gelijk de hondcn doen. t .Siine-

tanden en suainven. » (Ed. De Dene.)

SNAPEREN, snaperde, gesnaperd, b. en o. w.

Snocpcien, snoepen, Iruit en lekkernijen eten. Die jongen

snapert gelieele dagen.Ziek van snaperen. Vgl. snutteren.
— Ail. Snaperacbtig, Snapergoed, Snaperij, Snaperig,

enz.

SNAPPEN, snaptc, gcsnapt, b. en o. w. Gezwind

en liaastig grijpen. Het Icind viel in den heerd, en lioe

zeere ik liet eruit snapte, was liet leelijk verbrand. Hij

snapte zijnen hoed en liep het huis uit. Hij snapte het slor-

mend peerd bij den loom. Hij snapte 't viit mijne hand.

Naar iets snappcn dat valt.

— Snappen en snakken zijn al ver hetzelfde ; het eenigste

vcrschil is dat snappen meer gezwindheid, en snakken meer

kracht aanduidt in liet grijpen. De getergde hond snakt

eerder naar zijnen vijand dan hij snapt; de haastige reizer

snapt eerder zijn hoed dan liij hem snakt.

—SNAPPEN, 2. At-.

SNAPS, m. of? o. Even als zijn synoniem^fe^, heelt

dit w. twee bet., f. w.

1" Baat, voofdeol, winst. Hij mag dat huis hebben aan

diea prijs, er is geen snaps aan. Er is snaps, veel snaps aan

die bediening, aan dat ambt : ook 't isijn er velen die er

achter zitten.

2° Last, werk, moeite. Daaris veelsna.ps aan. Eris veel

snaps aan zulk eene onderneming. Ge gaat daar snaps nice

hebben. « Twee menschen souden snaps hebben eene pilacr

te omvademcn. > (P. Devynck.)

— Dit snaps is zeker de genitief van snap ; althans zegt

men ook daar is (veel of weinig) pinks aan, zoowel als

daar ispluk aan. — P. Devynck gebruikt het w. ook als

adj. : « Den consul hadd'et lydigh snaps (lastig) om me-jon-

kcrs te paeyen. — Geberghten daer 't de koetsen lijdigh

snaps hebben. — Duer wy 't snaps hadden om duer te

glieraken, midts soo vol venckel, breemhaghen, ende door-

nrn zynde, dat wij daer een deel van onse bestc kleederen

licten aen-hanghen. »

SNARE, V. Zie snaar.

SNAREN, snaarde, hcb gcsnaard, o. w. Neerslig en

^poedig zijn. Die spinster snaart aan 't wici (zij spint vlijtig

(_n sncl). Hoe snaart hij als hij aan tofel is (hoe cet hij lus-

tig)! Snaar van hicr (loop henen). Als het onweder uaderde.

elk snaarde om ter meest om den oegst in 't droog te halen.

— Dat /let snaart, wordt gcvoegd achter eeu ww^. om
aan te duiden dat de werking met groot geweld, met veel

levendigheid geschiedt. Slaan dat het snaart. Buischen dat

het snaart. Zij dansten en sprongen dat het snaarde

.

— Vgl. 't deensch snart, spoedig, 1. celer. — Zie ook

GESNARIG.

—SNAREN, z. Op-, Weg-.

SNAREVANGERIJ, v., zonder mv. Snorrepijperij

(bij Kr.), kinderspeelgoed, ijdele en onbeduidende sieraad-

jes.beuzelarij.nietigheden, fr./<J/{/?-£&<;A«, babioles, baga-

telles. Lintjes en strekjes en andcre snarevangerij. Het is

al wat snarevangerij.

SNARIG, adj. Neerstig, vlijtig. Snarig wcrken.

— Ook Gesnarig. Zie snaren.

SNARIJZER (wvl. snar-izer), o. Bij goudsmids.

Eene ijzeren roede met het een einde vastgeklonken in

eenen blok, en aan ': ander einde een weinig omgekrald op

wijze van eenen haal- of kalkoen, die dient om zilver of

goud uit te zetten, als men het met den hamer uiet doen

kan, b, v. in eenen koker of buis.

— Dus genaamd omdat die roede in hare werking, snart

of snort onder den-slag van den hamer die op haar midden

valt.

SNARREN, snarde, heb gesnard, o. w. Suorren, ron-

ken. Het snarrende spinnewiel. « Ysselycke serpenten en

snarrende donder-slagen. » (Boetius a Bolswert.)

SNAUW, m. — Een snak en eensnamv, zie SNAK.

SNAUWEN (wvl. SNOWEN, zie au), snau-wde, heb

gesnauwd, h. en o. w. Hetzelfde als Snakken, sprek. van

eenen hond die toeschiet om te bijten. De hond snauwde

naar mijne hand. Hij snauwde mij in mijn been. Hij

snauwde mij een stuk uit mijne broek.

— Fig. Snakken en snaiiwen, grauwen, bits spreken, fr.

parler des grosses dents. Altijd snakken en snauwen, en

nooit fatsoenlijk spreken.

SNEBBER, m. Zie snabber.

SNEBBERBEK, m. lemand die veel snabbert en

snatert. Die snebberbek roert altijd, klapt altijd. Een ver-

drictige suebberbek.

SNEDE, SNEE, v.

— .Snee en snec. Wordt eig. gezeid van twee of meer

dingen die men met de afgesneden neggcn effen te samen

voegt. Twee stukken laken of lijnwaad sneo en snee op

elkander leggen en vastnaaien . De bladeren van een toege-

sloten boek liggen snee en snee. — Bij uitbreiding von

't gedacht, wordt gez. van twee of meer dingen die op of

nevens elkander liggen zoodanig dat de boorden juist bij

malkander passen, fr. bord ii bord. Die boeken staan snee

en snee nevens elkander. Het water staat snee en snec met

de straat. Die twee tafels staan snee en snee (zijn juist even

hoog). « En Jan vertrok, snee en snee met Paul (d. i.

nevens hem), naar de statiewaard. » ( K. Callebert.)

— Noch oesel noch snec weten, zie OESEL.

vklw. sneedje, eene dunne afgesneden schijf. Een

sueedje brood. Een sneedje kaas. — In 't bezonder, Een

sneedje brood dat in den oven gedroogd is, fr. biscuit. De

w'alen zeggen ook sneedje.
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— Bij metsers. Een steen van gebakk»n eerde, omtrent

20 centimeters lang, 10 breed, en 2 1/2 dik. De vaute van

eenen oven met sneedjes metselen.

SNBE, m. en v., sclierpl. ee. Saeeuw, fr. neige. De saee

ligt op de daken. De snee smelt.

— Zoo vindt men het 00k dikwijU bij oaze vorige schrij-

vers.

— Van daar Sneeberg, Sneebal, eaz. voor Sneeuwberg,

Sneeuwba), enz.

— Te Bnigge zegt men Sneef ; en Sneeven voor Sneeu-

wen.

— Er uitzien gely'k pover op de sneefuw, en Arm lyk

pover op de snce(uw, zie PO\^R.

— Snee geven, met kracht en ijver te werk gaan. De
der5;cher heeft <la_ir snee gegeven! Geef miar saee.

—SNEE(UW, z. Draf-, Drijf-.

SNEEPRUIM (wvl. -PKU.ME), v., scherpl. ee. In

somraige plaatsen lietzelfde als Sleepruim, fr. pmnelle.

SNEEUWABEEL (wvl. snee-.useei), m. Soort van

witte populicr, popiilns tiivea Willd., fr. pciiplier coton-

tieitx.

SNEEUWAPPEL (wvl. sveeappei.), m. Eene soort

van appel met griwnachtige schil, en sneeuwwit vleesch.

De sneeuwappel is zcldzaam in Vlaande'ren.

SNEEUWDROPPEL (wvl. sniedreupel, snee-

druppel), m. Xaam van eene vroegbloeiende bloem,

ai.ders Vastenavondzotje geheeten, ix. perce-tieigc, 1. galan-

thtis ntTalis.

SNEEUWEN (wvl. s.neewen), sitceuwde, heeft

gesnectivd, onpers. w., fr. neiger.

— Fig. Wordt gezeid van witte dingen, zoo als zilveren

penningen, die ergens te samen vallen. Het sneeuwde in de

schaal die de kerl;nieester ronddroeg voor den armen (d . i.

men legde er veel zilveren geld in).

— In menigte toekomen, fr. affluer. c Een badt van
.

water natnerlijck warm, alwaer van alle ghewesten siecke

menschen sneeuwoi. > (B. Devynck.)

—SNEEUWEN, z. Draf-, Uit-.

SNEEUWJAAR{wvl. SNEEJAAR), o. Een jaar dat

het veel sneeuwt. « Sneejaar, goejaar » zeggen de boeren.

SNEEUWWIT (wvl. SNEEWIT), o. Zekere witte

verwe die de tint heeft van de sneeuw, fr. blanc de zinc.

SNEEZE, V. Hetzelfde als Rist, reesem, onbepaalde

hoeveelheid aaneengeregene dingen. Eene sneeze ajuinen.

Twee sneezen boonen of erweten

.

— AVeil. heeft Snees in den zin van een Twintigtal.

SNEKKEREN, b. en o. w. Zie snikkeren en de

comp. aid.

SNEL, adj. Die iiitsteekt in lichamelijke volkomenheid,

schoon, mooi, knap, (link, hupscli. Een snelle raanskerel

(welgemaakt en deftig). Een snelle jongeling (gezond en

hupsch, fr. unjoUsiijet).'E£n%m\ kind (frisch en bevallig).

Eene snelle dochter. Een snel soldaat (kloek en tier in zijne

wapenen). Een snel peerd, fr. un joli cheval. Een snelle

bond. Een snel vogeltje.

— Die uitmunt in veerdigheid, handig, vlug, schrander.

Een snelle werkman of ambachtsman (die veerdig is in zijn

bedrijf). Een snelle schrijnwerker, timmerman, smid, schoe-

maker. Een snelle kok. Eene snelle huismoeder. Een snelle

dienstbode. Eene snelle naaister, borduurster, enz. Men kan

een leelijk mensch zijn, en niettemin een snelle werkman.

Snel kunnen werken. Dat kleed is snel gemaakt, snel

genaaid. Hij is snel in zijn werk.

— Snel te beene of te gang zijn (vlug te been). Snel kun-

nen gaan, fr. savoir bzen marcher.

— Helder en levendig, schrander en bevallig, sprek. van

't gezicht. Snelle oogen hebben. Snel zien. Snel kijken.

— Men zegt ook snel hooren voor fijn hooren^ fr. avoir

I'ouie subtile. Zij zaten zoo snel te luisteren.

— Snel in den zin van Rasch, gezsvind, fr. rapide, even

als' t WW. Snellen (ijlen) wordcnin devolkstaal niet gebruikt.

SNELLE, v., vklw. snelleke(n. Eene drinkkau of

drinkglas iahoudende eene halve pint. Eene snelle bier.

Het snelleken wordt volgens de streken, ook Kapper,

Djooren, en Kanon genaamd, fr. chopine.

Geeft aen de voer-Uen elck een snelle ;

Hier me, ry-op. Goe nacht, vaert wel.

(Beschryv. van de Vreiigdeteeck
.

)

En soo van snelle in snelle

'K drink... tot datik sat... te ronken

lig in 't sand.

(Vaelandc.)

— Weil, heeft dit woorduit Kil. overgenomen.

'SNELLEN, snelde, gesneld. Dit ww. bestaat niet

meer bij 't volk, zelfs niet in den zin van spoeden, dien 't in

de boeken heeft. Dat het voortijds bestond blijkt wellicht

uit ons Sneloogen ; en was het afgeleid van het adj. snel,

het beteekende snel makcn of snel worden^ zijnde snel

opgevat in den zin hiervoren (zie SNEL), zoo het ook nog

't geval is voor zijn afgeleide en dagelijks gebruikte Ver-

snellen : zie aid. Zie ook afsnellen.

SNELLIGHEID, v. De hoedauigheid van snel te

zijn (zie snel). De snelligheid van eene dochter is som-

wijlen haai verderf. De snelligheid der oogen.

— Bij de schrijvers ook gebruikt nevens Snelheid in den

zin van fr. rapidite. « De tyd wiens snelliglieyt het omloo-

pen van uwe meulesteenen te kennen geelt. » (Fr. Vanden

Werve
.
) — Zie IG.

SNELOOGDE, adj. Die snelle oogen heeft.

SNELOOGEN, sneloogde, lieb gesneloogd, o. w. , klem-

toon op snel. De oogen snel zetten, snel en levendig kijken

(zie snel). Zie eens hoe 't kindeken in de wieg sneloogt

naar zijnen vader. De kinders zaten nieuwsgieiig te sneloo-

gen op ien goochelaar die kunsten deed.

— Dit WW. is samengesteld, niet uit het bijw. snel met

het WW. oogen (want men zegt ik sneloogde, heb gesneloogd,

en niet ik oogde snel, heb snel geoogd), maar ofwel uit het

adj. snel en het subst. oog, welke soort van samenstellingen

zeer zeldzaam is (zie zottebollen), ofwel uit het ww.

Snellen met het naamw. ooo,evea als glarwogen, ni/p-

oogen, pinkoogen, enz. uit glarien, n^'pen, pinken, ook met

oog, Wegens Snellen, zie aid.

SNENZBN, b. en o. w. Zie slinzen.

—SNEPPE, z. -SNIP.

SNERKEN, siierkte, hebgesnerkt, o.w. Wordt gezeid

van een bezeerde deel des lichaams, dat eene snerpende
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pijiijcen smertclijk gevoel veroorzaakt. Mijn gekwetsfe voet

snerkt. Het hand snerkt als men liet verbrand heelt. Die

openc wonde snerkt geweldig. — Schrijnen bij Kr.

— Snerken bij Weil, is Braden. - Vgl. 't fr. iiiin- dat

Odk in den tig. zin van ons sneriv/i gibniikt wordt -.Je me
xtiis ecorche, je ni£ sttis brt'itt^ cela me i'uit ; La main me
atit; line douUur aiisante ; cnz.

SNBRTE, V. Eene plant, gemeeniijk Smerle geliceten.

Zie aid.

SNERTEN. .f«<?/-^/<?, lub ffesnert,Q.\v. Wordt gezeid

van eenen scherpen klank die in de ooreu snijdt en een on-

aangenaam gevoel veroorzaakt. Die viool snerkt in inijnc

ooren . Het kind gaf eenen snertenden schreeuw. De ijzeren

deur geeft een snertend gekrijsch als zij opengedaan woidt.

Een snertend gcfluit. De snertende vijl.

— met zijn. Hetzelfde als Smerten. De oksels snei ten

van 't zweet. Het kind is gesnert. Zie smerten.
— Ook voor Snerken.

Een vuerberg brand uiet nieer, dan dese smert

My snert en brand in mijn onduldig hert.

(Vaelande.)

SNETER, SNETTER, m., zware f. Hetzelfleals

Snatcr. Slop uwen snelcr. Die sneter en zwijgt nooit.

— SNETICR.V.VR, m. Snater;uir.

— SNETERBEK, SNETTERBcK, m. Saater, snateraar.

— .SNETEREN, SNETTEREN, o. Snateren.

SNETSE, V. Vrouwspersoon die veel babbelt en | raat,

Dnverdragelijke babbelaarster,

— Slecht vrouwspersoon.

SNETSEN, snetste, gesnetst, b. en o. w. Babbeleu,

snateren, fr. hahillcr^jaser^ eaqiieter.

SNETSING, v. De daad van snetsen.

— Eene vrouw die veel babbelt. Zie -ing.

SNETTER, ni. Zie sneter.

SNEUKELEN, sneukelde, /ul> gesneiikehi, o. w.

Lekkerbeetjes eten, suoepen, fr. manger des friandtses,

ies bonbons. Diejongen is ziek van sneukelen. Wat sneu-

celt hij daar wederom ? « En denkt niet dat ik eike verma-

linge enkelijk toeschikke aen de gene die van sulken stiel

iijn, sonder andere daer van mede te willen laeten sneuke-

!!?«. » (P. Croon.)

— Afl. Sneukelaar, Sneukeling, Sneukelgoed, Gesneu-

tel, enz.

SNEUKEREN, o. w. Hetzellde als Sneukelen

.

SNEUVE ofSNOVE.v. Eene scliimpende beiisping

n korte woordon, anders gezeid Eene wreve, een trek, fr.

'in brocard. lemand sneuven geven. Eene sneuve krijgen.

— SNEUVEN, sTieu/de, gesneufd, b. w. lemand eene

meuve of sneuven geven. Malkandeien sneuven. Altijd

itekken en sneuven, fr. ne/aire qiie brocarder.

SNIBBE, v., vklw. snibbetje, snibbeke(n. .Snccdjc

brood, fr. petUe tranche. Hij heeft geen siiibbe brood in

sijn spinde. Geel mij toch een snibbetje brood.

— Kil. Snippen, snijden, knippen. In 't Gentsche, vol-

jens .'llg. VI. Idiot., zegt men Snibbel, b. v. er is geen

snibbelken brood in huis.

SNIELING, m. en. o. Zie skftdeling.

SNIESTER, m. Eenen sniesler aan iets liebben, een
verlies doen, schade lijden aan iets dat men koopt ofver-
koopt, anders gezeid Een drevel. Hij meent eenen goeden
koop te doen, maar hij zai er een sniester aan hcbben.

SNIJDELING, SNIJLING (uvl. snieung, zie

lEN), m. en o. .\rt;esncden stukje van iets, schroodeling,
snikkerling. Snijlingeri van hout.

— In 't bez. bij landb. Kortgesneden stroo, haksel, dic-

iiende lot vocdsel van peerden en runders. Een bat met
snijiingcn (hakselkisl). Snijiingen geven aan het vee.
— Dit w. is samengesteld uit snqdenen ling: zie-LiNt;.

SNIJDEN, snecd,gesneden, (wvl. SNIEN,.tw^,^««fw,
zielEN). b. w. Bij biemelkers. Kenen korf snijden (het

zeem of den honing uit den biebuik halen). Men snijdt de
korven achier de koolzaadbloem (als het koolzaad uitge-

bloeid is). Men zegt ook De bie'n snijden.

— lemand sni/den, hem stnifien, hem strossen.

- De krabbe snijden, zie KRAbbe.
— Bier sni/den, wi/'n sni/den, zie onder \'ERSNrfDEN.
— Van de spanare sni/den, zie si'.\n.\der.

— Van den hi/f snyden, zie HIJF.

— Van steke sni/den, zie steke.

— o. w. met hebben. Snel voortspoeden, ijlen. Hij sneed
naar destad. Ge nicest hem zien snijden om zich te ver-

warmen. De veldwachter sneed achter den dief die nog
zeerder sneed dan hij. Het regent en 't waait, maar hij snijdt

er maar door.

-SNIJDEN, z. Beurze-.

—SNIJDER, z. Bilk-, Bill-, Brood-, Laecke-, Laken-.

SNIJDIG (wvl. SNIDIG), adj. Hetzelfde als Snedig iu

de Wdb., t. w.

— Dat wel snijdt. Een snijdig mcs.

— Schrander, gevat; wakker, vlug, veerdig, rap en
neerstig, 1. ater. Een snijdige kere! die voor niets wijkt.

Een snijdige minister die zijne tegenstrevers den mond weet
te snoeren. Eene snijdige antwoorde. Snijdig spreken. Eene
snijdige huismoeder. Een snijdige dienstbode. Een snijdige

werkman. Een snijdige student. Snijdi^> gaan. Snijdig
xverken

.

— snijdigheid, v. Het snijdig zijn.

SNIJKOORN, o.,en SNIJROGGE, m.( wvI.snie-).

Koorn dat men in de lente afmaait om aan het vee te geven.
Eene partij snijkoorn. Die snijrogge is jeugdig.

SNIJLING, m. en o. Zie snijdeling.

SNIJLISCH (wvl. snielisch), o. Soort van riet dat
veel in de grachten groeit, met harde femen die op de
boorden snijden, bij de Walen glavion, in de wetenschap
glyceria aquatica, glyceria spectabilis Koch. Het snijlisch

is geen zagge (1. carex, fr. laiche).

SNIJPEERD (wvl. SNiEi'EERD), o. Snijkist, houten
bak oj) vier stijpers, met een zwaar hakmes om stroo,

tabak, onz. te sclirooden.

SNIJROGGE, m. ZieSNijKooRN.

SNIK, m. Overalgebruikt voor Hik,dat wij niet kennen,
fr. hoqtict. Den snik hebben. Om den snik te doen ophou-
den, zegt men, zonder verademcn, vijf of zes keeren dit

rijmpje
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Ik mee Snik ging over zee;

Ik kwam weer, en Snik niet mee.

— SNIKKEX, o. w. Hikken, fr. avoir Ic hoquct.

SNIKKE, V. Bij wagenniakeis. Lange platte beilel

wiens lemmer omtrent zes vingers breed is. Men gebiuikt

de snikke met cie hand, zniuler slagel, om grove stnkken

hout al te minderen.

— Weil, beeft daarvoor Snik, ni.

— SNIKKEL.AAR, m. SNIKKELEGE, .SXIKKELIGGE, V.

lemand die snikkelt, die dingelt en dangell, afdinger,

afdingster.

— SNIKKELEN, b. en o. w. Hetzeltde als Snikkeren.

— SNIKKEREN, sm'kterde, gesnikkoti ; 00k SNEKKEREN,
SNIKKELEN en SNEKKEUiN, b. en o. w. Met de snik.ie

snijden, met een mes of ander snijtuig grol en onbehendig

bewerken. Eenen stok snikkeren (van eenen tak of branke

eeiiea stok verveerdigeri met een mes). Een postuurke

snikkeren uit een stuk hout (het nnv uitsnijden). Die knaap
houdt zich veel bezig met tiguurtjes te snekkeren. Hij heeft

een kniisbeeld gesnekkerd, dat waarUjk schoon is. Hij is

altijd bezig met snekkeren. De knaap heeft de tafel geschon-

den met er aan te snikkeren. Aan eenen stok snikkeren.

Ge meugt daar niet aan snekkeren.

— Bif de lampte gesnekkerd zijn. Wordt gezeid van

stoelen, tafels, en ook van klecderen, schoe'n enz. die plomp
en onfatsoenlijk verveerdigd zijn. Die muts is geheel nils-

maakt : zij is bij de lampte gesnekkerd geweest.

— 't ^\'ordt ook spotswijze gezeid van eenen onliundigeu

beeklsnijder, timmerman, enz.

— .Snijden, snoeien, sprek. van snerpenden wind of

koude. De wind snikkert in 't aanzicht. Het snikkert van

de koude. — Men hoort ook : ik snikker van de koude.

— Fig. Dingelen, afdingelen, fr. narchamier, marchan-
dailler. Zij kau zoo wel snikkelen ! Ge staat daar te snikke-

len lijk 't armsle wijf van de wercld.

— Voor de comp., zie Af-, Uit-.

— SNIKKER,\AR, SNEKKERAAR en SNIKKEL.VVR, 111.

lemand die snikkert

.

— Een onkundige beeldhouwer.

— lemand die altijd afdingt als hij iets wil koopen,

afdinger.

— SNIKKERACHTIG, adj. Genegen om altijd af te dingen.

— SNIKKERING, SNEKKEkING, SNIKKELING, v. De daad

van Snikkeren

.

— collectief. De afgesnikkerde stukjes. De vloer ligt vol

snikkeringe. Die snikkeringe moet hier weg. Zie-ING.

— SNIKKERLING, SNEKKERLING, ni. en o. Een afge-

snekkerd stukje. De vloer ligt vol snekkerlingen. Een kleen

snikkerlingsken. Zie -LING.

— sxiKKERMEs, SNEKKERMES, o. Mes Wiuiniiede men
snekkert.

— Bij timm. Een stalen lemmer scherp van snee, en aan

elk einde met eenen houten appel voorzien dien men in de

handen drukt om het mes scliaafwijze door het hout te

sleken of te trekken. Ook Trekmes genaamd.

—SNIP (wvl. SNEPPE), zie Bosch-.

SNIPPEN, bij Kil., zie snibbe,

SNIPPEN, z. Af-.

SNOEI, m. De daad van 't snoeien. In den snoei van

de boomen. Met eenen snoei eenen tak afhouwen.

— I'e atgesnoeide takken van 't hout, snoeisel. Er konit

veel snoei uit dien bosch. — In dozen zin ook o. Het snoei !

van de boomen verkoopen.
j

—SNOEI, z. Spar-, Spcrre-.

SNOEIELING, m. en o. Een afgesnoeide tak of takje.

Poot dien snoeieling in de aar'e, hij zal voortgroeien . De
snoeielingen in bundels binden.

— Zie -LING.

— snoeieling. v. collectief. Afgesnoeide takken, snoei- :

sel. De snoeielinge van ile boomen verkoopen. '

— Dit w, is gevormd van 't ongebruikte snoeielen en

den uitgang ing : zie ING.-

SNOEIEN, snoeide, hcb gesnorid, o. w. Snijden,

snikkeren, sprekende van eenen snerpenden wind. De wind

snoeit in 't aangezicht.
i— b. w. Zie de Wdb., en vgl. ruimen. Wegens 't ver-'"

schil met Snoeken, . zie aid

.

5

SNOEITEEKEN, o. Afkappingsteelcen, fr. apostro- \

phc. « Gelyk het kwaelijk soud syn hiys te schryven voor

t'/niys, soo mag tans ook niet geschreven worden voor
'

t/ians. 't Is veel genoeg dat het snoey-teeken weg-geinn,; \ d

is. » (Vaelande.)

SNOEK (wvl. SNOUK), ra. De daad van snoeien, de

liorfw van 't suoeimcs. In ceneu snoek, houwt hij den'

tak af. •;

— Ook de Afgesnoeitlc l.diken, het snoeisel. Den snoek ;

verkoopen. Den snoek 1:1 bossels binden. 1

SNOEK, m., fr. biocliet. — Bene rotse smi/ten omi
eenen snoek te vannn, zie ROTSE, 2°. y

\SNOEKELING (wvl. snoukelixg), v. collectief.;

Snoeielinge, snoeisel. De snoekelinge van de liage, van de i

boomen.

— Dit w. is gevormd van 't ongebruikte suotkeleji en

den uitgang ing : zie -ING.

SNOEKEN (wvl. SNOUKEN, zieou), snockte,gesnockt,

b. \v. Hard snoeien, met een hakmesof met eenen teihaak

de takken afhouwen. Eenen boom snoeken (de nuttelooze

takken afhouwen). « Popelieren oft andere boomen, glieen

opghaenden top hebbende, daeral men den top als struyck

wesende, gheplogen is te snoecken ende hauwen. < (Deel-

boeck vanden Lande vanden Vrijen. « De pachters en ver-^'-

mogen niet te snouken noch houwen inde op-gaeude boo-

men. » (Cost. v. Pitgam.) t EIck moet zijn hout snoiicken

ieghens de straeten, zondcr over te laeten hanghen vande

straetzijde, op de hoochde van thien voeten, zoo dat men
daer goelicx met peerden ende met waghenen mach deure

rydeo. » (Cost. v. Veurne.)

— Snoeken verschilt van Snoeien, hierin dat Snoeken

altijd een gedacht medebrengt van kracht, hetzij onidat de

takken, meer of niin dik zijn, hetzij omdat de snoeier hard

houwt, Eenige takjes met een mesje afsnijden kan Snoeien

heeten, niaar geen Snoeken.

-SNOEKER, z. Boom-.

SNOEKEREN (wvl. sxoukeren), snoeterde, gesnoe-

kerd, b. w. Iletzelfde als Snoeken, waarvan het een fiC'

quent. is. De boomen zijn gesnoekerd.

SNOEKTE (wvl. snoukte), adj. Dat knorrcn en

kwasten heeft gelijk een gesnoeide boom. Een snockte

wandelstok . Hoekte en snoekte.
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SNOEP (wvl. SNorp, zicou), m. Het snoepen.

— Oft dill siiorfi looprn, op schuim loopen, fr. ecornijlcr.

SNOEPEREN (wvl. snouperen), b. en o. w. Hel-

zelfde als Snoepen in de Wdb.
— Ook Snaperen

.

SNOBR, o. Bij hommelkw. ZisscHEERRANKE.
— Snoer gevefiy fut j;even, kropc j^evcn. Dc vader jjreep

eciie wisse en gaf snocr o|) zijnen wederspannigen joiiijen

dat liij er bij huildc.

En Jan op nieuw geeft gildijj snocr

Op de aangespannen peerdcn,

Die, tot 't verporren van het voer,

Hun vruchteloos fel weerden.
i^ j

—SNOER, z. Klink-, Koppel-, Maal-, Span-, Voois-,

Voor-.

SNOK en SNUK, m. Ruk, korte sterke trek, in Brab.

rcfi, lip, fr. saccatif, secoiisse. lemand een snuksken geven

aan zijn klced (kortaf aan zijn kleed trekken, om hem b. v,

te doen nmzien). Met ecnen snuk trok hij d koord in stiik-

ken. Eenen snuk aan *t Icor leel geven. Het waaide liij

snukken.

— De niaat in verzen ofgezang. Op snuk zingen (muzi-

ken, volgens mate zingen). Op dc groote feestdagen, wordt

de hoogmis op snuk gezongen, Er is geen snuk in die ver-

zen. Als men verzen leest, mag men den snidi niet te veel

laten hooren. Op snuk schrijven (verzeji maken).

— Korte smertelijke trekking in cene wonde, enz. fr.

eloticeinciit. Snukken gevoelen in eene kwetsriur, fr, seiitir,

/protn'cr jies t'lnna'iiients. Die tandpijn gaat bij snukken :

ik heb nu en dan eenen sriok dat ik crvan kcerooge. .Snok-

ken gevoelen in 't hoofd.

— ATet renen snak en eenen smik spreken ofantivoordcn,

kortaf en l)itsig spreken, Hij antwoordde mij met eenen

snak en eenen snok. Zie sn.\k.

SNOKKEN, snokte,gesnokt; ook SNUKKEN. b.

w. Rxdiken, hard en kortaf trekken, fr. tirer par saeeade,

pay secoiisses. Eene koorde in stukken snokken. Dc eerste

grijze haren uit het hoofd snukken. « Als mynheer uw reg-

ter liandjen in zyn twee handen zou nenen, wacht u wel

van het weer te snokken. » (C. Duvillers.)

— o. w. met aan. Aan eene koorde snokken. Aan
iemands kleed snokken. Aan de huisbel snukken dat de

draad afbreke. De voerman trekt aan 't kordeel als hij

't peord rechts wilt wenden, en hij snnkt er zachtjes aan

oni het links te doen atkccrcn.

— \Vordt ook gezeid van eene schokkende pijn. Mijnc

tanden sTiokkcn van 't zeer ©/"Het snokt in mijnc tan<len.

Ik gevoel het snokken in die wonde. — Men zegt ook :

De wonifc snokt. Dc tanden snokken. Mijn hoofd snokt

van het zeer. Mijn vinger snokt, fr. le doigt nt'elance.

, —SNOKKEN, /. .\f-. Toe-, Uit-, Weg-.

SNOKKING, SNUKKING, 1 . Het snokken. Eene
groote snokking gevoelen in eene wonde, in het lijdend

hoofd, enz.

SNOKWIND, SNUKWIND, m. Hevige wind die

met siiokkrn en horten ann- of vnortrukt.

SNOO, SNOOD, adj. Slim, boos. Die vogel woont
snocj (d. i. in een plaatsken waar het nest niocilijk te vin-

den is).

I

— Nfecst gebruikt aan en binncn de grenzen der Oost-

Vhmi.; wij zcggen meest boos, slim,

SNOORELEN, o, w. Hetzelfde als Snorrelen, even

als men ook .Moorelen zegt voor Morrelen, en Spoorclcn

voor Sporrelen.

SNORRELEN, snorreUe, heb gesnorreld, o. w. Luid
snuiven en blazen door de ncus, fr. renifler. Hoor dat

peerd snorrelen.

— Ook van menschen. Snorrel zoo nict, maar snuit

uwen ncus.

— Het is een frequent, van Snorren.

— All. Snorrelaar, Snorrelaarster, Snorreling, Gesnorrel.

— SNORKEi.XEVS, V. sNORRELPOT, m. Snorrelaar, die

veel -.iinrrclt.

SNORREN, siiorde, heb gisnord, o. w. KnoiTen, van

verkers, fi. grogner. Het zwijn snort.

SNOTOOGiE, V. Oog die veel ettert.

— .Schimpnaam van iemand die lecpoogig is.

— SNOTOOGEN', snotoogdc, heb <;esnotoogd, o. w. Veel

etter opwerpen uit deoogen. Datlsalf is ziek, het snotoogt.

SNOTTEBEZIE, -BEZE. v. De bessen die op het

si:)aansch hout (fr. if/ groeien, hcet men Snottebezien.

SNOTTERIK, m, Neuslap van den kalkoen, fr.

appendice coniqiie sttr le front.

— Snotjongen. fr. blanc-bec.

SNOVE, V. Zie .SNEUVE.

SNOVELING, m. en o. Een stolje, een ziertjc, icts

zoo Ideen en licht dat het met eene adenihaling opgesnoven

wordt. Er bleel geen snovchng v;in over. Het is maar een

sno\eliiig groot. Hij heeft er geen snoveling van genomen.

Zie UNO.

-SNUFFELEN, z. Over-.

SNUIF fwvl. .SNUUF), m., vklw. suuifje. Vingergreep

tabak, fr. prise de tabac

.

— fn 't algemeen Hoeveelheid die men nemen kan met

twee of drie vingers, fr. pirice'e. Een suuifje zout. Een snuifje

pcper.

SNUIFELEN fwvl. snufelen, zie ci), snui/elde,

heb gesniiifeld, o. \\. Hetzelfde als Snuftelen. De hond

snuifclt ovcral rond. In de boeken snuifelen.

SNUIFGORRE, v. Snuifneus. Zie gorse.

SNUIFNEUZE,v.Zoo noemt men in sommige plaat-

scn eene blocm die anilers Sintile geheetcn wordt.

— Icniantl die veel snuift, tabaksnuif neemt.

SNUIFPOTIJZE (wvl. snuukpotize), v. Potijze

waar men snuiftabak in I'oet. Zie potijze, welk woord

geheei wat anders is dan pot-hcize bij Kil. vcrtaald door

ansa ollaris (het hengscl van eenen pot, fr. anse d'un pot)

,

SNUISTEREN (wvl. snuusteren), snuistetde, heb

gesiiiiislerd, o. w. De snuit cigens in of aan steken en

snutTelcn. De hond snuistert in 't stroo en in de eerde achter

de niuizen . De hond snuistert aan de doode beest.

— Xavorscheti, opzoekingcn doen. In de boeken snuis-

teren. Hij snuistert overal in. De jongen zat in ceu woor-

denboek le suuisteren om iets wijs t^ worden dat liij piet

viagen dierf. = De iedcn van 't Museum, die altijd zitten te

snuisteren wiuir iets op te ra])en is, hebbeu het zcrksken

algauw meegedaan. » (R. d. H.)
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— Voor de samenst., zie Af-, Door-, Over-, Uit-.

— SNUISTERAAR, m. SnuflFelaar, die veel zoeUt en n:i-

vorscht. Hij is zoo een snuistcraar. Een suuisteraar in de

oude boeken.

— SNUISTERING, V. 't Snuisteren, snufFeling.

— Denieuwde vrouw die de geheimen tracht le lieiiiico

Zie iNc;.

— s><uiSTERi'OT(wvl. SNUUSTERPOT), m. Snuisteraar.

— SNUISTERPOTIjy.E (wvl. SNUDSTERPOTI7.E), V. Snuis-

tcraar, Snuisteraarster.

SNUITDOEK (wvl. snuutdoek), m. Neusdoek.

— Halsdoek dcr vrouwen, fr. monchoir de con, fichu.

Een wollen snuifdoek dragen. Ook Neusdoek in dezen zin.

SNUITE (wvl. SNUTE, zie ui), v. Bij vlasreeders.

Afval van gezwingeld of ongezwingeld vlas, bestaande in

de verstreuvelde en verwarrelde vezels of herels die men

met de hand van het vlas afsnuit, als men dit bewerkt en

ajiert. De snuite van groen vlas dat men afboot, van geroot

vlas dat droog zijnde opgebonden wordt, van gezwingeld

vlas dat men in booteu maakt, enz.

— Snuite trekkcn, den verwarrelden afval van ongezwin-

geld vlas rechttrekken en in orde brengen. Als men snuite

trekt, is er natuurlijk wederom afval die de snuite van de

snuite is en bij de rakelinge geworpen wordt.

— Weil. Snuit, grof vlas.

SNUITE, v. Een slirr meisje dat alles nieuwsgierig

afloert en onderzoekt. Eene snuite van een jong, van een

meisjo. Die snuite wist se.flfens alles wat er in huis was.

— Snuite itebhcn van iets, er kennis van hebben. Ook

neuze hebben. Zie NEU.S. Zij doen veel, zonder dat ik er de

snuite van lieb.

SNUITEBONDEL, m. Bondel v.ui den afval van

ongezv/ingcld vlas (zie SNUITE, I"). De snuitebondels scpa-

raat leggen.

SNUITELING(wvl. snutelinge). v. collectief. Als

de zwingelaar eene lee of eenen boot vlasch opmaakt en

scbikt, trekt hij die lee of dien boot door zijne hand on er

de los- of uithangende vezels van af te sauiten : dcze afval

hect de snuitelinge

.

— Bij koornderschers is er ook snuitelinge, namclijk als

zij, cenen schoof door hunne handeu doeude glijdeii, er de

afhangende aren en halmen van afsnuiten.

— Dit woord is gevormd van 't ongebruikte snuitelcn en

en dfii uitgang ing : zie ING.

SNUITEN (wvl. sruTEN), snoot (wvl. scherpl. oo, zie

DUic.EN), gesnatcn, b. w. Bij zwingelaars. Het tilai snuiten,

de afhangende vezelinge en steerteliugc met de vingers

afsnuiten van eene lee of boot vlas, fr. moucher le tin.

— Bij koornderschers Ilet koorn snuiten., eenen schoof

snuilcn, er de afhangende aren en halmen van afscheiden

met lion schoof iloor de handen te doen glijden

SNUITERLING (wvl. snutterung), m. en o. Bij

zwingelaars. Hetgeen men in cens afsnuit van het vlas. Ecu

groole snuiterling. Een lange snuiterling. De lange snuiter-

lingen voegt men wcdcr bij 't vlas, maar dc korle laat men

vailen.

— Zie -mm;.

SNUITING, V. l;ij /.wmgclaars. Dc daad van '( vlas

te snviiten

.

— Dc snuiterlingen collectieflijk genomen; ook .Snuite-

linge. De snuitinge vcrkoopen. Snuilinge van vlas.

SNUK, m. ZiesNOK.

SNUKKEN, b. en o. w. Zie s.nokken en de comj'.

aid.

SNUKKING, v., enz., zie snokking enz.

SNUTTEREN, smttterde, heb gesnntt<!rd, o. w.

Snoejurcii, veel lekkernij eten. — ? Nutten (zie s.)

SOBBELEN, sohbelde, heb of ben gesobbcld, o. w.

StruiUelen, slronkden, Ir. trebucher. Tegen eenen steen

sobbelen. Zij sobbelde over de zulle.

Met moeite gaan. De oude man is naar de kerk gesbbbelil.

« Zy komen van den bergh ghesobbelt overhoop. » (L.

Vossius.)

— (Dok Subbelen, Saffelen en Seuvelen.

't Was gheluck voor doove Kate

Dat de greppe drooghe lagh.

Want sy subbeld' over strata,

Soo sy op haer-selven sagh.

(L. Vossius.)

— Fig. Feilen, eenen misslag doen, fr. /aire nn faux

pas. « Zo waien alle die edelc rijcke ende machtige zo

duergaens in dooghe, dat zy zo leltele niet subbelen en

consten often was om al dat zy hadden. i (N. Despars.)

« Meer hulpe isser ende niin perikelen van subbelen ende

vailen. t ^L. de Huvettere.) « Voorzichtig dat gij niet en

sidibcit, want daar is eene zulle. » (K. Callebert.)

SOBBEREN, b. w. 7\e .soberen.

SOBER, en SOBBER, adj. Stervende zicic, in doods-

gevaar vcrlxcrendc. Die zieke mensch is in eenen soberen

staat.

— - De andere bctceUenissen staan in de Wdb. « Zieri'l

.

den fovcslier met allc /yv.c landen in zo soberen eenen stail,

wiert hy iuwendich int herte gheroert. > (N. Despars.

i

. Om dat syn kindcren souden gedachlig wesen den soberen

en slcchteu stael van hun voor-oudei-s. < (F.Vanden Wer\ e.

;

SOSEREli , S"berde, gesoberd, b. w. Aan de gebeden

der geloovigen in de kerk eenen zieke bevelen die in eenen

soberen staat is. Eenen zieken doen soberen. De priester

heeft den zieke gcsoberd. Hij is gisteren gesoberd gewecst

in de hoogmis.

— Ook .Sobbcren.

SOBOOR, SOBOORT, bijw., klcmt. op boor. I'.t

hoorlijk wel, gehjk het zijn n'oet, fr. comme ilfaiit, -oh; ,
-

nablcmcnt. Hij heeft dat soboor gedaan. Dat lijnwaaJ i-

soboor geweven. Hij gedraagt zich niet soboor. Hij hecll

daar soboort zijnc schade ingehaald. Ik heb hem soboor

ontvangcn! Gc moet dat soboort verrichlcn.

— Dit soboor, that veel gebruikt wordt, is ontslaan nil

200 't bcltoort. In Vlaanderen zegt men Boorcn voor

Behooren, Bangsel voor Behangsel, enz.

SODANE, v., met den klemfoon op da. Een muur

dw.iis ill 1.1 een water. De sodane van eenen vischvijver.

— Dit woord, te landc gebruikt, is hclzclfde alsRiclan

le Kortrijl. . Zie aid.

SOEFE (wvl. SOUFE. zie ou , v. Zuipcr, kwast, zallaj .

't Is maar ci.nc soifc van een vent.

—SOEFEL, z. Ma-.

SOEFEN (wvl. souiEn), soefte, heb gesoeft, o. w.

Zuijien, den kwast spelen. Gehecle dagen drinken en

soefen.
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'1; Sat nu lustig nng aen 't soefftn,

BreTuli smeUken, tabaU snoeffen.

(Vaelantlc.)

SOEI! "^oepwoord, zie SEI.

SOEIZE, V. Een Iiei of hoiiten blnkskcn dat men met

<lc kolve langs Hen grond voorlslaat in het knlvespel ; anders

00k Zeuge genaanid, fr. cochonnet

.

— De soeizc kroden, zie KROden.
— Vgl. 1. siis (verken\

'SOEL, bij Kil., zie SMOEi..

SOEPE fwvl. soui'E. zie or), v., fr. soupe. Het mid-

dngmaal bpgir.t met de wepe; zie de Wdb. Niet tc vcr-

warren met Zoppe ; zie aid.

— Ook gebr. lijk Soefe, in den zin van Kwast, zuiper.

11 ij is zf)0 eene soepe.

—SOEPE, z. Erweet-, Melk-, Paling-, Raap-, .Sulker-.

SOEP(E)KOM, m. Hetzelfdc als Soepkomme, v., Ir.

^nupit-re.

SOEPETRINE, v. Een kom waarin men de snpp

op.iischl.

— Die tn'jit- is hier het fr. terrhu-.

SOEPIEREN, SEPIEREN, mv., klemt. op pic.

Zwezcril;. Zie SOE.SET,.

— Volgens Alg. VI. Idiot., zegt men in Oost-Vl. soepcf-

ten, in Brab. sopfiieteu, te Leuven soffieten of sofipieten,

ciders in Brab. en 't Hagel. snpieien, suppie/en, in Limb.
sorpref, o., omstr. Breda supiten, in Holl. kalfsborstjes,

zo^jes^ en ook z-vczerikhcny zireesrikkfn, zwezels.

— Dit w. schijnt mij van uitheemschen oorsprong, eerst

omdat de klemt. op de tweede greep is (ten minste bij ons),

en tweeds omdat in verschillij'e strekeri het ook verschillige

vormen krijgt. Zie S0E.SEr..

SOERLEN, soerldc, hrb o-esoer/d, o. \v. .Scheef

kijiven, een weinig scheel zien, anders gezeid .Smierlen. Zie

--MIERI.EN".

— Ook Tsoerlen en Sjoerlen.

SOESE (uitspr. souse., even als wij ook housteit, ousel

on oust ;*eggen voor hoesten^ oesei, orst, oei^sf of oogst, zie

Of), \-. In 't Poperingsche gebmikt voor 't fr. choii-cabits,

d. i. kabuiskoole, kauwel.

— -Slag, kaaksmeet, fr. coup, sou/flet. Eene soese geven

of krijgen. — Dit woord heeft geen gemeens met sausc

(iiitspr. so'd's'e, zie au), fr. sauce.

— Zwezerik, fr. ris de veau. Zie soe.sel.

— Ill de Belgische kettkenmeid (gedrukt te Gent bij

Snoeck-Ducaju. bl. 32-33) wordt soesen gebmikt voor

kleene gebakskens van bloem, boter en eiers. » En Besche-

rille zegt : <. CHOU. art. cuI.Especc df patisseriefort h'gcre rt

iouffle'e, faite avec des retifs, du betirre, et seme'e par-dessus

ill- petites drawees. On connait encore les chottx-pdtissiers

') la bourgeois'^, t) la rovale, etc. »

— Gaan gelifk eene soese, gaan gelijk eene Here, gelijk

eene zoeve, gemakkclijk gaan. Dat zal gaan gelijk eene

-•ose. Dat werktuig ging gelijk eene soese.

SOESEL (nitspr. sousel, zie soe.se), m. SOESE en

SOEZE (uitspr. souse, souze, zie soese), v., meest ge-

bmikt ill 't mv. soesels, soesen, soesen, De klier van een

kali, die in de wetenschap thytnus beet, en in de franschc

keukcn fagoue, ris de -veau ; anders ook nog bij ons

sepieren en soepieren genoemd. Hij mag beginncn lichte

spijs nemen, een weinig soese, enz. Soesels koopen. Soesels

eten. Lekkere .soesels. De soesels van een kalf bespreken.

Kalversoesen. Zogersoesen.

— Men zegt, met of zonder grond, dat hot bij middel van

doze klier is dat de kalvers zuigen : vandaar waarschijnlijk

I" haar hollandsche naam zotfje ; 2" haar vlaamsche naam
soese, soesel{yan fr. si/cer; of voor soogse, soogsel, lijk oest

voor poi^si); 3° ha.ir iiitheemsche naam soepieren (van sp.

chupat, zuigen. chupador, zuiger; vgl. fr. soupirer, 1. stis-

pirar, ; zie .SOEPIEREN).

— SOESEL,—SOESE, —SOEZE.z. Zoogersoezen.

SOFFRAAN, ni. SatTraan, fr. safran. Sofferaen, dat

pont t;oli £ 3-00-00. . 'Z. V. Male.)

SOFREIN, ni., klemt. op frein. Bij smids, enz. Kegel-

vorniige hoi r. of put in hoiit of metaal gemaakt, (r.ckan-

frejn. Eencn sofrein maken aan een nagelgat om er den kop
van den nagel in te verdrinken.

— SOFRTMNBOOR, o. Soort van boor met platte boor-

ijzer. fr. TiUbreqnin a fnt^cke en fer de pique. Dit boor

dient om s'^freinen te booren in metaal.

SOIZE v. Zie sooizE.

SOKEN, sookte, heb gcsookt (wvl. sokte, gesokt, zie

Kt ANKV.), o. \v. Wordt gezeid van eene kokagie die men
op een L;ematigd vunr i.iat opkriken of stoven. .A.nders ge-

zeid Tjullercn, bij Weil. Meuken, fr. mitonner. Als de

erweten geiioeg gezoden zijn, laat ze dan nog eene halve uur

soken. Een hutsepot moet lang soken

.

— Niet te verwarren met Zoken.

SOLAAS, o., zonder mv., klemt op laas. Verkwik-

king, vcrzachting in 't lijdcn . Die medecijn gaf solaas aan

den zieke. Een vriend, in 't ongeluk is een groot solaas.

Solaas krijgen, ontvangen, hebben. Hij had er geen solaas

van. a Een fonleyne, groot soloes voor de pelgrims. » (Su-

rius.)« Ghevende ilen mensch alle mogelycke eerlyc soloes

ende troost. » (Ad. Adriaonsens). « Dese dinghen en syn

gheen quellinghe, maer een groot soloes in dit dal der

tranen. » (Id.) « Dat my hier soloes noch troost en is van

jemant. » (N. van Heese.) « De mane is een groot soloes en

hel))e, in den naclit dien sy verlicht. » (C. Vrancx.i.

Dachten wij dat wij solver noeij vruecht ontbearden,

Eens anders juta's wij met vruechlen liekeken.

(A. Biins.)

— 't Wordt ook gezeid van dingen. Men geeft solaas aan

een slot dat stceg is, m?t or olie aan te strijken. Solaas geven

.laii eenen vrachtwagen, met de lading to verminderen, enz.

— Van 't 1. solatium, troost, ouii fr. soulis.

SOLDAAT, ook SALDAAT, m., fr. soldat.

— /Hib soldaot steken, zie STEKF.N.

— Magcre oude koe die verkocht wordt om voor 't leger

geslaohtte worden, ook Schabernak genaamd. Zie P,\RI7.IJN.

— Dikwijls gaat het grijmsel van 't kaalijzer of van eenen

put op den heerd, .inn 't vonken, en dan ziet men menig-

vuldigc vmirpuntjes die, glinsteronde lijk steenljes of sterr' -

kens, gcdurig voortvarcn, zich uiibreiden en maneuvt 1

makon lijk een leger, H*;urf>n) zij ftok soldaatjes oi fran-
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schen genoemd wordeD, Vader wat is dat daar op het kaaf-

ijzer? 't zijn soldaten, mijn kind. Kijk, de franschen op den

hangel.

— Vgl. fr. gendarmes (sprnnkels die uit liet vuur sprin-

gen).

— SOLDATEKRUID (wvl . -krltd), o. Eene plant anders

00k Popstaal geheeten.

— SOLDATEMOKKE, V. Lichtekooi die veel bij 't legei

verkeert.

— SOLDATEVTER, o. Zie BOEREVIER.

SOLEMENT, ZOLEMENT, o. Grondslag van ecu

gebouw, fr. fondafiofi. I'en grond iiitgraven voop het sole-

ment. De zolenienten van een huis leggen.

— Vroeger beteekende 't den dem, den yloer, den hard-

toegeslegen grond waarop een huis gebouwd wierd of was,

bij Kil. areadotmis. En zoo vindt men het in de Cost. v.

Vlaanderen : « Den pachter moet onderhouden .... de

hiiysen ghesollement effen van buyten ende van hinnen,

indien de sollementen van aerde sijn, nemaer indien die van

steenen waren, sonde den meester die moeten onderhou-

den. » (Cost. V. Audenaerde.) Dezelfde artikel staat in de

Cost. V. Cortrycke vir, 24, en in de Cost. v. Aelst XIV, 21,

doch het woord spelt daar met eene enkele I : solement,

gesolement. In 't fr. solement bet. « filet de pldfre ait pour-

tour des dormnnts de croise'es^ de partes etc. •> (Bescherelle.)

SOLEMNITEIT, v. Rechtsvorm, fr. formalite.

« Alle uylgrootinghen, vercavelingen ende verdeelingen V)y

de hoirs onderlinghe ofte metten langhstlevende ghedaen in

*t vriendelicke onder heurlieder hant-teecken, ofte wette-

lick, van parlyen van eencn sterf-liuyse in gemeensaemhedc

liggende, sorteren effect, sonder dat van noode wordt dacr

toe erffenisse ofte onterffenisse te geschieden, ende oock

sonder eenige kerckgheboden, ofte andere breedere solem-

nitcyten daer toe te moeten useren. » (Cost. v. Audenaerde.)

« De glione begeerende testamenten temaken, sullen deselvo

onderteeckenen sonder andere solemniteyten te moeten

onderhouden. » (Cost. v. Dendermonde.)

SOLEN, soolde, heb ge'ioold,^,. w. Whisten, h.joner

au whist (kaartspel). Hi] soolt geern.Eenen geheelen avond

solen. Willen wij een spel solen?

SOLOSLEM of SOLOSLIM, m. In 'I whistkaar-

ten. Eene haml dusdanige kaarten dat men al de andcren

kan slem spelen. Eenen soloslem in de hand hebben. Zijnen

soloslem winnen. Zijnen soloslem verliezen (al de slagen

niet kunnen ophalen). De soloslem is juist het tegenstrijdige

van de Miserie.

— Soloslem gaan, soloslem spelen, trachlen al de slagen

aleen te halen, zoodat de anderen alien slem zijn. Hij gaat

soloslem. Ik moest soloslem gegaan hebben. — Zie SLEM.

"SOLUWEN, bij Kil., zie .souwelen.

SOM, ZOM, pron. Sommigen. Som zeggen zoo en

som anilers. Zimi denkci dat hij dood is. « De aeldingheu

al ot S07n. !> (Cost. v. Berghen S. Winocx.) « Die maecten

huttekens zom van stroy ende zom van groene meyen. »

(N. Despars.) « Zy bedwongen hem ghenouch by foortse,

nemende zom zelve zijn peert by den breydele. » (Id.)

SOMIER, o. Zie SEMIER.

SOMMA, IN SUMMA, bijw. Kortom, in een woord,

fr. lire/'. Dit woord, dat bij 't volk nog bestaat, vindt men

dikwijls bij onze vorige schrijvers. « Noyt en heeft hy eenen

siecken dag, hy is sterk en vroom als eenen reus, hy word

geeert van kleyn en groot ; in summa, 't scliip dat vaert

voorde wind, hertje wat lust u? (Fr. Vanden Wervc.)

Doove Maey, en scheeve Leene,

Grooten Hans en slimme Pier,

Coppen met syn slingher-beenen.

Blende Staessen met syn lier :

Somma 't gingh' er al naer binnen.

(L. Vussius.)

SOMMERSTE, pron. Hetzelfde als Sommigc. .Si>m-

morsle menschen hebben viezc godachten. Sommersten den-

ken daar anders over.

— In Brab. zegt men sommcsten en de sonimesten. f.\lg.

VI. Idiot.)

SOMMIQSTE, adj. ZiesoMMlGTE.

SOMMIGTE, adj. Hetzelfde als Sommige, eenige, fr.

qnehjucs. Sommigte menschen. Het zijn er somnii^te ilic

dat loochenen.

— Vgl. Menigte en Eenigte.

— .Men zegt ook Sommigste en Sommerste.

SOMPELING, V. Zie zompelixg.

SOMTEMEE, SOMTEMETS, bijw. Al te met-,

somwijlen. Dat gebemt nog somtemee. Hij komt mij sum-

teniets bezoeken.

— Bij geval, misschien. Gij zoekt hier n;iar uwe snuif-

doos ; hebt gij die somtemee niet verloren langs de l)aan .-

Ilebt gij somtemee mijnen boek in uwe bibliotheek niet

gt]ilaatst ?

— In deze beteekcnissen gebniikt men ook altcmets,

soiiis, soi/itijds, soiir.L'i/lcu.

SOMWIJL,SOMWIJLS,SOMWIJLST,SOM-
WIJLSTEN, SOMWIJLENS (wvl. so.mwii, .so.m-

\V1I.S, .SO.\lWH_ST, SOMWILSTEN, SOMWILLENS, vgl. Dik-

wils), bijw. Somtijds, alteraets, in den zin 1° van 't fr.

parfois, en z" van 't ix.par hasard. Hij komt mij somwijlen

bezoeken. Ik meende dat gij somwils zieic geworden waart,

omdat gij niet kwaamt. « Het welcke d'ouders somwijlens

bemerckt hebbende. » (L. de Huvettere.)

Die somit'ilmA kou weten

Waer dat de meeste vangste was gezeten.

(G. De Dous.)

— Wegens de uitgangen i, st, sten, zie s,

SOOIZE, SOIZB, v., vklw. Sooizeken. Eigennaam

bij 't volk, voor Ciska, fr. Franfoise.

— Dikwijls als gemeen naamwoord gebniikt voor Een

.sulachtig vrouwmensch. Zij is zoo eene sooize

!

— Ook in eenen ongunstigen zin voor Een trouwloos

vrouwmensch. Die leelijke sooize heeft mij willen bedriegen.

— Zie w.VNNE.

SOON, m., mv. soonen, scherpl. 00. Klank, geluid,

fr. son. Die klok heeft eenen schoonen soon. Zoete soon.

Harde soon. Leelijlie soon. De soonen van de orgelpijpen.

Daar komen lieve soonen uit. Dat geeft geenen soon. * Als

Adam den soon en 't geluydt hoorde van Godt, die al

wandelende in 't paradys quam. » (J. David, s. j.) « -Vis

den soon en voys der gheboden met onse wercken over eea
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coiiit. 'i (111.) ' Die alle die suaeren doet t' samen accorderen

op fLMicii ioon ende lof-spel. » (*'+)

— CI. Declerck heeft oversooitcn voor overklinhen

Die haer Ulaer trompet van goudt

Doet alle eeuwen oversoonen.

SOORT (fvl. sooRTE, met scherpl. 00; bvl. sorte, met

koi te o .• zie o), v. Slaj^, fr. sorte.

— Van sorten of van soorien, van verschillige soorten,

\;m 't een en 'l ander. Een wiukelier moet van soorten in

zijnen winkel hebben, wilt hij iedereen voldoen. Gij hebt

maar tc kiezeii : er is van soorten. Van sorten te biecliten

licbbcn (d. i. verschillige zonden).

SOP, V. en o. Zic zop, o., en zoppe, v.

'SOPPE, /.ie zoi'l'E en de lonip. daaronder.

SORTEEREN, sorhvnh; her/I g,-sorle,rJ (h\. o,)/-

teerJ, zie or.), onpers. w. Passeu, lijken, schikken, fr. coii-

veiiir, an anger, i-tre sortahle. Dat huib sorteert hem niet.

.Sorleert hel u dezen namiddag eenc vvandeling te doen ''. Er

was niets in den lakenwinkel dat mij sorteerde. Het sorteert

mij niet van heden uit te gaan. Ik zal u konien bezoeken,

zoohaast het sorteert. Gij zijt welkom vandage : het zou

niet altijd zoo wel sorteeren. Ik zou u bezochl hebben, maar

het heiTt niet gesorteerd.

SOUSE, v. ZiesoESE.

SOUWELEN (wvl. sowelen), souwelde, gesotiweld,

b. w. Bezoedelen, vuilmaken, verfomfooien.

— Ook Suielen en Suwelen

.

— Meest gebezigd in Besouweien en V'ersouwelen ;

zie aid.

— Kil.SoIuwen, seulewcn, macular^. Vgl. 'I fr. souil/er.

SOUWEN (wvl. sovvEN), sou-urde, heb gesouwi/, o. w.

Grooten arbeid doen en weinig winnosi.Hij heeft geheel zijn

leven gesunwd. Versleten zijn van souweu. Altijd souwen
en arm blijven.

— Ook Sjouwen.

— souwER en sjouwer, m. Wordt in 't algemeen gezeid

voor eenen Arbeider die veel zwoegt zonder vecl te winnen.

De savanjen zijn souwers. De werkliedeu die de schepen

laden en losFen zijn en heeten sjouwers, in de Wdb. Stou-

wers en Stuwers, fr. arrimeiirs. Die een peerddiijft, dat

langs de \aart een schip voorttrekt, heet in de eene plaats

Souwcr, en in de andere Ketser. Het is een arme souwer.

— soijwiNG, sjouwiNG, v. Het souwen.

SPA of SPADE, v., fr. beche.

— /h- Ifpel van di; spade, zie LEPEL.

— Klappen gelijk eene gelroken spa, spreken van 't een

op 't ander, zonder zin noch slot, zonder verband in de rede.

— Ter spa gaan, naar 't graf gaan, verkwijnen, uitteren,

Ir. depc'rir, se consumer. Hij is sedert eenjaar longzucluig,

hij gaat ter spa.

— Dt spi) vn^en, sterven. Hij heeft de spa gevaagd (hij

i. dnod).

—SPA, -SPADE, z. Hooi-, Lepel-, Plak-, Plant-,

Rod-, Rood-, Root-, Scherf-, Schuim-, Smak-, Stoker-,

Zeeuw-.

SPAAN, o. Bij potteb. Een kleeu uitgehold stukje limit,

dienende oni het gedroogd aardewerk te handhaveu.

SPAAN, o. Harde knobbel of uitwas aan de beeuen

van een peerd, liij W'eil. Spat geheeten^fr. eparvin.

-SPAAN, z. Dek-, Kleuter-, Kloter-, Klotter-,

Klutter-, Kns-, Luik-, Naai-, Terd-, Tert-, Zwingel-.

SPAANDEL, m. Zie spaander.

SPAANDER, SPAANDEL, m. Spaan, splinter,

sprendel. ,: Een schip met dronj^h hnut ende sfiaendels

vnllen. ' (M, Lambrecht.)

-SPAANDER, z. Kap-.

SPAANDEREN, spaandcrde, gespaanderd, h. en o.

w. Splinteren, schieren, in spaanilers klieven of open-

schenrcn. Eene branke spaanderen. Een boom die spaandert

als er de bliksem door valt.

—SPAANDEREN, z. Af-.

SPAANDERLING, m. en o. Sphater, sprendel. Zich

kwclsen aan cencn spaanderling. Mel spaanderlingen viuir

niaken.

SPAANSCH, adj. Van Spanje.

— Een spaausche heer, kabaanheer, een heer zonder geld,

arme edelman.

— .Spaansch gri/m, zie grijm.

— Spaansche Jilavcr, zie ZEVENJAARKLAVER.
— Spaansche ratte, zie RAT.

— Spaansch hout, boomgewas dat in 't fr. //heet, taxits

baccata L.

— Spaansche pap. Zie pap.

— Spaansche pohken, venusziekte.

— Een spaansch kasteel, bordeel, slecht huis.

SPAARKANT, m. Die den broodkant spaart, gierig-

aard, vrek.

SPAARMALIE, m. en v. Icmand die de malie

(fr. niaille, obole, halve penning) spaart, splijlmijte, gierig

mensch.

SPAARS, SPEERS, SPERS (uitspr. spaas, specs,

zie RS), bijw. Sproeiender wijze, al sprenkelende. Wordt

gebruikt in Spers sinijien, .Spcrs -leerpen. De jongens

smijten spers naar malkander met loovertakken die zij in

het grachtwater dompelen. De priestersmijt spers over het

volk in de kerk, waaeer hij met den kwispel wijwater

werpt.

SPAARSBAK, m. Wijwaterbak in de kcrken. < Ont-

faen utter lade staende an den spaesback. » (Reken. van

Di.vmude 1560.) « Naer tlof een Deprofundis te lesen bii

den pastor ten spaesbacke ende daer naer het ghemeene

volckspaes tegheven. » (Id. 1569-70.) Zie .spaars.

* SPAARSEL. Zoo spelt Alg. VI. Idiot, een woord

dat spasel uitgesproken wordt, en, naar ons inzien, ook

mod geschreven worden. Zic SPASEM.

SPAARSKWISPEL, SPEERSKWIS PEL
(uitspr. spaas-, specs-), m, Kwispel of borstol waarmede

men sproukclt, doch vooral Wijwaterkwispel, ix.goHpillon.

SPAARSPIJKER (wvl. spaarspiker, zie ij), m.

(jierigaard, icmand die spaart en spijkert.

— Ook als bijw. Het is hier spaarspijker, het gaat hier

spaarspijker (het gaat hier zuinig, men leeft hier spaarzaam),

SPAARSPOT, SPEERSPOT, SPERSPOT, m.

Mctalcn of steencu wijwaterbak, die gcmeenlijk vastzit ^lan
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de achteislc pilaren van de keik, waar dezen i!ie inkonien

of uitgaan de vingeis in doppen oni met wijwater liet teeken

van 't lieilig kruis te maken. De spaarspot was verviozen.

Van ipmancl die allijd van achteren in de kerke blijfc, zegl

men : Hij j^aal riooit voorder dan de speerspot

.

— I )(ik liet wijwaterkcteltje dat de koorknaap ilraagt hij

bt<;ravingfn, enz. en waarin de priester den kwispel doopt
iim wiJMatei le sprenkelen.

SPAARSREIN.SPEERSREGEN.m.Speitregeu,
legen die spat, in Biaband drcsregen geheeten, volgens

Alg. VI. Idiot.

SPAARSWATER, SPEERSWATER, SPERS-
WATER (uils|)r. spaas-, spivs-), o. Besproeiwater, wijwa-

ter, fi'. eaii binile, eau liistrale. « Mede te gliane den

c|uispele met i;>frja/(?<(?r. » (Hs. 1474.) <• Van wieroocke

ende sperwaterc. » (N. Despars.)

SPAARZELEN fuilspi. spazritn), spnarze/de, heb of

hr): iifspaarzeld, b. en o. w. Hetzelfde als Spaarzen.

— Ook Speerzeien en Sperzelen

.

Geheim dat staat op berg en Yotsen

En op graanljes zand

;

Geheim dat glimt op 't witte schuime

Der zeeuw, gesperzeld op hel strand.

(F. C.)

SPAARZELING, SPEERZELING, in. en o. Eene
spat, een spelterling. Zijn kleed lag vol spaarzelingen van

slijk. De spaarzelingen van gloeiend ijzer dat men smeedt.

Een spaarzeling vloog in zijn aanzicht.

— Dit woord is gevormd van spaarzen met den uitgang

ling : zie LING.

SPAARZELING, SPEERZELING, v. De daad

van Spaarzelcn.

— collectief. Spetterlingen , spatten die ergens op liggen.

De drooge spaarzelinge van slijk afwrijven of afborstelen.

De spaarzelinge van ijzer samenvagen

.

— Dit w. is gemaakt van spaarzelen en den uitgang ing:

zie INC.

SPAARZEN (uits'pr. spazeii, zie RS), spaarsde, ge-

spaarsd (f\I. ispaarsd^ zie GE); ook SP.-VKZEN, SPEERZEN
en si'EKZEN, b. w. Hetzelfde eig. als 1. spargeie, d. i.

sjireiden, strooien, openspreiden, fr. repandre.

Nem asschen van den viere :

Ende Moyses die salse sclera

Spaerzen in die lucht.

(Maerlant.)

Onse broedie, die uten lande van Israel

Gespaerst sijn, sullen weder comen.
(Id.)

Syn haer sat ghesperset wide

Metten winde in elke side.

(Id. Absalons lang haar.)

— Doen spatten, sprek. van vocht. Water spaarzen (het

doen spatten met er in te treden of met de hand). Ge moogt
't water niet spaarzen. Hij spaarsde het water met de hand
uit den eemer.

— Bij verwers. .Sprenkelen, sprikkelen, met spatjes

besprengen, fdifakken, fr. mouclieler, pointiller. Eenen
muur spaarzen

.

— Meest o. w. in den vollen zin van .Sp.itten, speiten,

spetteren, fr. jaillir, rejaillir. Graan, zaad, boonen, en
dergelijke dingen spaarzen als men ze op den vloer laat

vallen, of langs den grond werpt. Slijk en water spaarst
als or een zware steeu in valt of dat men or in loopl en

_
plonst. Het regent dat het spaarst (zegt men als het stort-

regenl). Ik smeet den boek dat hij spaarsde (dat hij wipte
langs den grond).

— Water of slijk doen spatten. Ge meugt niel sp;iarzen

.

— Ook bij uitbreiding van 't gedacht gezeid voor Om-
verre vliegen, nederstorten. Het peerd liep te vierklaiiwe

en de kavelotter spaarsde er af. lemand eenen slag of eeiren

schop geven dat hij spaarst. Het geschut deed de vijanden

spaarzen op het slagveld. Ge gnat spaarzen (zegt men aan

iemand dien men bedreigt te slaanj.

—SPAARZEN, z. Open-, Weg-.

SPAARZING, SPARZING, SP^ERZING. en

SPERZING, V. De da.id van spaarzen.

SPAASBAK, m. Zie .spaarsb.^k.

SPAASBARDETJE, SPAASBERDELKEN,
SPAASBEENTJE, o. Zie p.\.\is en kdsspaan.

. SPABOOM, m. Spadesteel. Het krikkeljoen van eenen

spaboom Die spaboom is gebroken.

SPACEM, m. en v. Zie -spasem.

SPACEMEN, bij Kil., zie ondersp.\SEM.

SPADE, V. Zie spa en de comp. aid.

SPADEHOEST, m. Zie SP.VHOESTE, v.

SPAECKEN, bij Ki!., zie spakeren.

SPAECKIGH, SPAECKERIGH, bij Kil., zie

SI'AKEK Ac'H I IG.

SPAHOESTE, V. SPADEHOEST, m. (wvl.

-houst). Ivwadehoest, drooge hoestdie naar 't graf sleept,

teringhoest. Hij heeft de spahocste (hij teert uit). — Zie

onder spa.

SPAHUIS (wvl. -Huus), o. De schacht of koker wa.ar

de spaboTm in gevestigd wordt, fr. douillc.

— Zoo zegt men ook Greepliuis, fr. douillc d'une

foiirchc, etc.

SPAKERACHTIG, SPAKERIG, ook BAKER-
ACHTIG, adj. Berstig, bioos. De aarde wordt spakcr-

achtig van den zonnegloed (berst overal open). Spakerachtig

stroo (dat breekt en kraakt). Dat hout is spakerachtig van

de warmle. De handen van de werklieden zijn spakerachtig

als het vriest. Het land ligt spakerachtig (de akker is dor

en verlangt naar regen). Het glas is spakerachtig, waneer

het zoodanig broos is dat de glazemaker het stuk of de

strook, die hij met den diamaut afgeschreven heeft, niet

kan afbreken in eenen keer, maar bij stukjes moet afbiok-

kelen. De groote vorst zoowel als de groote hitte maakt

vele dingon spakeiachtig. Spakerachtig weder (heet ol vrie-

zend weder dat alles dor en broos maakt ; anders guzeid

Sprooi weder).

— Kil, Spaeckigh, Spaeckerigh, aridtis, exsttccus

;

spaeckigh land; spaeckerigh weder.

SPAKEREN, i/a&r*, ben gespakerd,vi. w. Open-

bersten van de dioogte, kraken en breken van dorheid. De
grond spakert van de droogte. Hooi, strooi, enz. spakeren
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van in den zonncgloed te liggen. De ocgst is zoo rijp dat

hij spakert. Do lianden van de werklicdcn spakcren als hcl

vriesl. Hct spakert (zegt men van cencn harden vorst, ol

van eenen brandenden zmnerdag). Hot weder is van daue

1j

spakerende koiid of spakcrcnde licrt. \~)c selioe'n spakeren

V (als het leder zoo droog is dat het bersl en schilfert).

I
— Vgl. Bakeren.

— Spakeren is 't frequent, van Spaecken, bij Kil. /liare

ariditate, ardore dehisccre. Men ontmoet dikwijis dit woord

bij A . Biins :

Gelijck eon geiaecht herte na water spaeckt. —
U herlkf II ooc zonitijts na troosl irespoirkt liceft.

—

Noeijt dorstich licrte en spaeckte zoe nae wijn. —
Tlenckt hoet lierte sal breken, den mont sal spnlvn. —
'^irt line hij (Jesus aan 't kruis) hangt en spaeckt als vcr-

[droochde korslcn.

— Zie VF.K'^rRAKEN.

SPAKERIG, adj. Zie si'.\KF.RArH no.

SPAKKE, v., vklw. spakske(n. Mankbeen, een been

dat korter is dan 't aodere zoodanig dat men nieer of min

kreupclt. Eene spakke hebben. Met eene spakke gaan.

Dat kind heelt een spakske.

— lemand die eene spakke heeft. De spakke is daar

\oorbijj;er;aan. Zij is met eene spakke getrouwd.

SPAKKEN, spakte, heb z'-^pakt, o. w. Met eene

spakke gaan. Hij spakt. Al spakkende gaan.

— 't Wordt somtijds gezeid voor Kreupelen ten gevolge

van eene kwetsuur Dat peerd spakt omdat het vernagel 1 is.

SPALCKE, bij Kil., zie spelke, v.

SPALEPEL, m. Spadenijzer, fr. /«•«<• d'uiic bechc.

Een breede, een smalle spalepel.

SPALKEREN, b. w. Zie spelkerex.

SPANADER, SPANARE, m. en v. Tongriem, fr.

I'llft dc la langiie.

— Van de spanare snyden^ fr. couper le fiUt. Hij

i> van de spanare gesneen (zijne tong hangi los, hij

spreekt met gemak en vlugUeid), fr. il a en le filet bien

\ coupe'. Van de spanare niet gesneen zijn, fr. avoir le filet

\ (moeilijk spreken). « Men moet sommighe kinderen de ton-

ghe eensdeels los maecken en slaken van eenigh- banden le

seer ae in 't paleys des mondts bindende ende spannende :

d' welck men uvt sukks oock Ae span-adere heet. » (J. Da-

vid, s. j.)

Een clapmondwys, een nuerswys, nu onlancx leden,

A^an der spanhaere zynde wel eens ghesneden,

f^verdeken van den queeckers en clappaerts bekent.

(Ed. De Dene.)

— De AHamingen zeggen ook Spannaard, m. (Zie ooiE-

\AARD.) « Kaflfy is eene zwarte boon die van den spaiiaerd

snydt. » (***)

SPANBERD, o. Bij schocmakers. Hetzelfde als Xepe.

Zie NEEi'.

SPANDER, m. Hetzeifde als Spaander, splinter. Zie

daarovcr biJA.

SPANEN, A/rtrtWc, ^«/<7a7;i/, b. en o. w. ZicsPEN-

NEN.

SPANEEREN ZICH, spaneerde ml/, heb mi/ «espa-

tu-crd, weilerlc. w. Zie SPENNEN.

'SPANHAERE, bij Ed. De Dene, zie spanaher.

SPANJONETJES, o. mv.. klcml. op ,„-/. Eene
hofblocm, linariii hlpartila \Villcl.

-SPANKELEN, z. Open-.

— Dit Sp.iiikelen is een frequent, van Spanncii, zie onder

OPEXSPANKEI.EX.

SPANKERACHTIG, .adj. Spanachtig, eng, n.au\v,

spuk. van kleoren die al te veel om het lijf spannen. Span-

kerachtig gckleed zijn. Een spankcrac'itig kleedje. Die

broek, die vest, die frak. is spankerachtig. -Spankerachtige

klecderen scheuren licht en verslijten zeere.

— Fig. Bekrompen, fr. e'troit, mesquin. Spankerachtige

gedachten hebben. Spankerachtig zijn in 't geen men doet.

SPANKEREN, spnnkerde, heb srespanterd, o. w.

Spannen, te nauw zijii. Zijn kleederen spankeren aan zijn

lijf. Als de schoe'n te n;mw zijn. de voeten spankeren erin.

Eene spankerende broek, kazak.

— Dit woord is een frequent, van Spannen, even als

Openspankelen, Murkelen, Varkelen, .Stolkeren, Scheikeren

en Spelkeren freq. zijn van Openspannen, Murren, V.aren,

Stollen, Scheiden en Spellen. Zie walkerex. Vgl. ook
Bulkerenbij DeJager ^^.

SPANLIPPE, V. Schimpwoord om ieniand aan te

duiden die licht de lippen spant, d. j. weent en krijt, fr.

pleurnichetir. Eene verdrietige spanlippe. Neem, spanlippe,

daar is uw speelgoed, en loop er mec voort.

SPANNAARD, m. Ziesp.\NADER.

SPANfNE)BROEK, v. Eene broek die ovcr.ilsp.ant,

fr. pantalon collatit.

— Ook eene brcek met voetriemen, fr. pantalon n sous-

pied.

SPANNEN, spande, ben gespannen,o. w. Bij metsers,

enz. Meer of min gebogen zijn, meerofmin spanning hebben,

sprek. van eenen cinter of gewelf. Ge moet die vaute drie

voet doen spannen. De boog boven de deur spant te veel

(zie SPANNING, v.).

— b., w. Bij schoemakers. Het overleer aan het hielstuk

naaien. — Voor de andere stukken die aancengena.aid wor-
den, zoo als het overleer aan de zool, zcgt men enkelijk

Naaien.

—^Z)^ lippe(n spannen, den mond .aanstellen om te

grijnen, om te krijten. Wordt meest met verachting gezeid

van kin Jeren die licht aan 't weenen gaan. Zie, hij gaat al

weCi de lippen spannen. Geef hem dat zeere weeroni, hij

spant al zijn lippe. Moet gij daarvoor aw lippe spannen?
— o. w. met hebben. Moeile kosten, nauwelijks kunnen

gedaan worden. 't Zal spannen ora dit werk te voltooien

in den beschrooden tijd. 't Gaat spannen, wilt hij vandage
nog thuis gerakcn. Hij heeft de victorie heh.aald. maar
't spande. Gaat gij dat kunnen doen.= 't Zal spannen. Heeft

hij zijne schulden kunnen betalen? Ja, maar 't heeft gespannen.

—SPANNEN. z. In-.

SPANNING, m. Zoo heet elkeene van de ribben die

op de gordingen rusten van een d.ik, en wa.arop men de

latten nagelt; anders gezeid Keper, fr. chevron. De span

ningen gaan van de muurplaat tot aan de veurstb.alk.
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SPANNING, V. Bij melseis, timiii., enz. De hoogte

van een gewelfof boog, de IcTigte van eene loodlijn die van

't hoogste van den boog neerdaalt te midden de pees die van

de eene kape zou gespannen zijn iiaar de andere, fr. tjionttr,

fleche d'ltn arc. De vaute van dien oven heeft eenen meter

spanninge. Vier voet spanning geven aan een gewelf. Eenen

halven voet spanninge aan den boog boven een deuigal.

Het fiemelf t en het seniier nioeten de hoogte heliben van

de spanning die men geven wilt aan den boog die te met-

selen is.

SPANSNOER, <. Bij spinsters. Zie luttehpeils.

SPANTE, V. Dit woord gevormd van spmiiien lijk

groeite van groeien, enz. bet. De tijdruimte lussclicn het

inspannen van de werkpeerden, de tijd gedurende den

welken de peerden op den akker werken van de eene

maaltijd tot de andere. Eene spante ploegen. Twee spanten

werken. Voor de peerdeknechten zijn er gemeenhjk maar

twee spanten in eenen dng, namelijk als zij op den akker

werken van achter het ontbijt tot den iioen, en van achter

het noenniaal lot den vespereitijd.

— Verders wordt dit woord 00k gebiuikt voor Den tijd

gedurende den welken andere werklieden, zondet peerden,

arbeiden van de eene maaUijd tot de andere, anders gezeid

Schof. Er zijn vier spanten in eenen dag voor iemand die

werkt van 's morgei.s vroeg tot het achteten, van 't achleten

tot den Doen, van den noen tot den vespereitijd , en \an het

vesperei tot hot avondmaah Eene spante werken. Ik heb

heden twee spanten gewrocht. Ik Mi'o nog werk voor eene

spante. Ik moet dien werkman twee dagen en eene spante

betalen.

— Meest gebruilit in Fransch-Vlaanderen.

SPAR, V. SPARASSEL, m. enz. Zk sprr, .si>icr-

ASSEr, enz.

SPAREN, b. w. Zie de Wdb. - Sparcii en spi/kcyeii,

zie .srijKEKEN 2".

' SPAREWAER, ni. Zie sforrewaan en volg.

SPARKE, SPERKE, v. Vonk, sprankel, fr. elincellf.

Er was geeue sparke vier in den heerd. De sperkeu die nit

brandend hout spaarzen. Uil eene sperke ontstaat er som-

wijleu groote brand. Er vloog eene sperke in 't stroo, dat

liegon te veunzen. Het huis laaide dat de sperken vlogen in

de lucht.

— Fig. Eene sperke verstnnd, r. nil grain d'esprit.

Dat er eene sperke verstand in hem zate, hij zou toch zoo

niet te werlce gaan.

Hoc hgt is toch de sparke vier

Ontsteld, en ons ontvlogen schier,

Die brandt, ontstelien van God zelt,

In 't cdel menschen-brcingewelf!

(G. Gez.)

SPARKELEN, sparkelde, heb gesparkeld, ook SPER-

kei.kx, o. w. Hetzelfde als Sparken. Het vier sperkelt. Oiul

Iiierdat sparltelt.

SPARKELING, SPERKELING, m. en o. Spr.an-

kel, fr. etincellf, bhictte. De sparkelingcn van 't vunr.

— Dit w. is gevormd van sparken met den uitgang tmg :

zie -UNG.

SPARKELING, v. Het sparkclen, fr. etimcllement.

De sparkehng van oud bier.

— Dit w. is gevormd van sparkelen met den uitgang

ing : IK IMii.

SPARKEN, sparkle, heb gesparkt,r,6k<.VE.KK\-.fi, o,

w. Sprankels werpen, (r. Jeter des etincelles, des bliieltes.

Vuur dat sperkt. Er is hout dat veel sparkt als 't brandt.

Gloeiend ijzer spai kt als 'I geSmeed wordt.

— De gloeiende asch in den oven met eene pertse geese-

len, zoodat zij gedurig in vmirvonken opvliege. Als de

lemen en het stroo niet meer vlammen, dan begint men te

sparken, cm den oven te heeten. Ge moet sparken. — In

dezen zin zegt men ook Den oven doen sparken.

— Knetteren, knappen, fr. erepiter, gelijk sprankels die

uit het vier springen. Ik hoor het brandend hout sparken.

Zout sperkt in het vuur. Men hoort het rijpe koorn sperken,.

als er de zon op boomt. De t.arwe is zoo rijp dat ze sperkt.

— Mieren, vonkelen, fr. petiller, sprek. van drank.

Bier dat sperkt in 'tglas. Do champagnewijn sparkt.

SPARREBOTTE, v. SPARREKRUID, o., enz.

Zie .sperkehutte, si-EivREKurin, enz.

SPARREWAAN, SPARWAAN. o. Zie sporre-

WAAN.

SPARZEN, o. w. Zie spaarzen.

SPASEM(E, SPACEM(E, m. en v., met de schui-

felende i of c. De omslag of koflfertorie van eenen boek, fr.

couverture. Een dunne spasem. Een kloeke spasem. Eene

lederen spaceni. Eene pcrkamenten spasem. Eenepapieren

spacem. Eene spasem van kalsfvel. Boeken met roode of

groeue spasems. Do sp isems krulleu van de warmte. De
naam stoad op de sp.is.^m. De hoek van de spasem is

gekraakt of afgescheurd. De spasem is versleten.

— Men geeft ook dien naam aan een blad papier of stuk

lijnwaad dat men sointijds cm de koftertorie plooit of naait,

en dit is dan de spasem van de spasem. Ge moet eene spa-

sem .aan dien boek doen om hem te bewaren.

— Dit woord is gebezigd i» in ons Vlaanderen, waar

mtngem. spas/eof spac/e zegi 'zie SEMJ ; en 2° in Brabant,

waar men oo\i spaseI zegt. (Alg. VI. Idiot.)

— Spasem bet. eig. het residtaat van spacemen. Spacemen

een boecksken is bij Kd. libellunt consnere, lei'iter loinpin-

gere, dat is, eenen boek innaaien, fr. hrocher. Men bemerke

I" dat spasemen (of spademen^ gelijk asemen en ademen,

vessemeti en vademen, wasemen en wa.lemen, enz.), afge-

leid is van Spade, spit, spies, even als het fr. brocher, van

brochc, spit; en dat het dus eig. beteekent De drukbladeren

op eenen draad spitten en samenrijgen. Men bemerke 2°

dat even als het fr. brocher in 't gebruik zooveel zegt als

Eenen boek innaaien en er eenen omslag aan doen van

gekleurd papier; zoo ook spasemen niet enkel beteekende

innaaien., maar bovendien nog eenen omslag of koflfertorie

a: ndoen, als blijkt uit het subst. spasem dat bij ons nng in

wtzen is even als in Brab.

'SPASEMEN, b. w. Zie spasem.

SPASIE, SPACIE, v. Zie spasem.

SPATIE(uitspr. spasii-, spacie), v. Hetzelfde als 1. spa-

tium, fr. espace, tussschenruirate. Er is te veel spatie tus-

schen die drukrcgels.

SPATTEREN, o. w. Zie spetteren.

'SPAZEN, o. w. Zie spa.\rzen.

—SPECHT, —SPICHT, z. Hout-.
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SPECHTEN, sporht, j^es/>ocfiten,h. w. Splitsen, fr.

i-'/i'sst-r. 7.io spii UTEN.

SPECIE, v., mv. specien. Specerij, \x. epice^drogiie

aromatique. Specien in de spijzen docn.

— Rirken geli/k ecne specie, zeer geurig riekcD. Het

stoort hier gelijk een specie. • Eenen zosten reuck, ghelijck

cancel en balsam, rieckende als een specie. 3 (C. Vrancx.)

— Het is eene specie! zegt men in den zelfden zin als

het is eene benedictle! het is eene olie! fr. c'est ttn vrai

beiirre. Zie OLIE.

— Geldsoort, klinkcnde imint, geldspecie, fr. espirrs. In

zilveren specien belalen. Vreemde specien.

— De gedaante van brood of wijn in het H. Sacrament,

fr. I'espece, Vapparence dn pain on du vin. J.-C. is tegen-

woordig in het H. Sacrament, onder de specien van brood

en wijn. — In 't bezonder, De specie van brood . Hoeveel

specien zijn er dezen morgen uitgedeeld geweest aan de

geloovigen? — Van daar 00k Missebrood hostie die nog

niet geconsacreerd is. Koster, zijn er nog specien in de

doos ? Specien bakken.

SPECULACIE, SPECULATIE, v., zonder mv.

Dunne dronge koekjes iiit mfelbloem, striker en boter

gebakken. en hebbende den vorm van kleene ntitjes, van

spiegeltjes, van hertjes. van klnverbladen, die gem. twee

millimeters dik zijn, en 30 tot 40 millimeters breed.

Een pond spcculatie. Speculatie bakken. Specnlatie eten.

Voorhet nagerecht dient men confituur, gingebcer, anekam-

panc, maknrons, speailatie, pcpcrkoek, nniandelbrood.

SPEEKELEN, sj>r,keldc, heb grspecMd.a. w Veel

speeken. Die tabakrooker speekelt den vloer vol.

— Kil . Speeckselen, spuere, salivare.

— SPKEKELING, v. Het speekelen.

— Uitgeworpen speeksel. De speekelinge wegvagen.

S'PEEK'E.'ti ,speekte, heb gespeekt (wvl. spckle, gespekt,

zie Ki..\NK\'ERK.), o. w. Waterachtig speeksel uitwerpen

gelijk de tabakrookers doen.

SPEEKKARTE, SPEEKKERTE, v. IJzeren band

die rond de naaf ligt tegen de speeken van een wiel. Zie

KERTE.

—SPEEKTE, z. Leuter-, Loter-, Lotler-, Lutter-,

Riittcl-.

SPEEL, o., zachtl. ee. Zie SPEL.

SPEELBOEK (wvl. -bouk, zie oc), m. Een spccltuig

dat in 't fr. accordeon\i^£\.\ anders ook Trekorgel genaamd.

—SPEELDER, z. -speler.

—SPEELDERIJ, z. -.spelerij.

SPEELDINGEN, o. Speelgoed, kindcrspcoltuig, fr.

jouct. De jongen wilt dat speeldingen niet nieer. Zie DIN-

GEN.

SPEELJONGEN. m. Een jongen die speelt. De
speeljoiigens gebruiken veel woorden die elders niet ge-

hoord worden. Die woelige speeljongens hebben geheel den

bloemhof bedorvcn.

SPEELMAN, m. Vioolspeler.

— De spcelman op het huis. Van de nieuwgehuwden

zegt het volk dat de speelman bij hen eerst in den hoek van

den heer<l zit, van w.aar hij aMra verschuift tot op de zulle

van de dcur, en ^an daar al verder voorttrekt op het dak

van 't huis, waar hij nog eenigen tijd verblijft, om dan

eindelijk met den rook van de kave weg te vliegen. De
speelman op het huis, is hetgeen de Franschen la tune de

miel noemen.

Hoe langh duert het lieve knuys

Dat den speelman sit op 't buys ?

(Ghcschier.)

De Engelschen zeggen : li-Tien a couple are newly mar-
ried, the first month is all honev-moon^ or smicksntak

;

the second is hither and thither; the third is thwick-

thvack. a -id the fourth the dez'il take them that brought
thee and me together.

— .SPEELM.SN, m. Een zeevisch die eenigszins den vorm
heeft van ecne viole. Zie barreiote.

SPEELMARBEL, m. Sleenen bolletje waarmede de
kinders spelen, fr. hille.

SPEELMOK. m. Ondiepe kuil datde wilde konijnen

al dertelende maken, fr. jotiette. De speelmokken van de

keuiis zijn zoo diep niet als hunne pijpen, fr. les jotiettes

sont moins profondes que les terriers.

SPEELPAP, ni. Zoetepapmet blomme.

SPEEN, SPENE, v. collectief. Aambcien, fr. he-

morrhoYdes. De spene hebben, fr. avoir les hemorrhcides.

De drooge spene, fr. hemorrhoides seches. De natte spene,

fr. hemorrhoides qui fluent

.

— Ook gebruikt in 't mv. « Hcmorroides dat zyn spenen.

Ende men sal weten spenen die commen ran melancolien

die geliken worten, ende die spenen die van bloede com-
men gheliken moerbesien, ende die spenen die van fluma

commen die gheliken wynbesien Dat men eene spene sal

laten open. » (Jehan Yperman.) « Die ambey comt van

over-vlocdighcyt van bloet, vergadert in de spene des fon-

daments Weecl: bree-watcr met syroop van queen dient

wel ghedroncken voor 't bloeilen der spenen. » (Heyman
Jacobsz.)

— SPEEN, .SPENE, V. Wordt in Veurne-Amb.acht gebe-

zigd in den zin van ziier, fr. mamelle de vache, de chh're,

enz. Overal eldeis in den zin van 't fr. trayon : de uier van

eene koe heeft vier spenen. — Kil. Spene, papilla, capitu-

Inm mammarum ; et mamma, uber animalinm

.

—SPEENDE, z. Kort-.

SPEENEN, speende, gespiend, h. en o. w. HctzeUde

als Speiinen,

SPEENKRUID (wvl. -kruud. zie ui), o. Soort van

Ideenc dondL-rliaard.

SPEERS, SPERS, bijw. Zie spa.\rs.

SPEERSKWISPEL, m., SPEERSPOT, m., enz.

/-.ic SPAAKSKWISPF.l , cnz.

SPEERZELEN, o. w. Zie spaarzelen.

SPEERZEN (uitspr. sprzen. zware e, zie Rs), o. w.

Zie SP.\.\RZEN.

— Dit woiird rljmt met leerzen (fr. bottes), maar niet

met keerscn (fr. cierges).

—SPEERZEN, z. In-, Open-, Uit-.

SPEETEN, spcette, gespeef, b. en o. w., scherpl. ee.

In eeiiige gcwcsten gebruikt voor Spciten.
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— Gcmccnlijk vcrvangcn wij ei door de scherpl. «r

(zic E); (loch speiten i» vccl raeer gezeid dan ipeeUn.

SPEGEL, m. 't Zclld': al» Spiegel, 1. speculum, /.vi

.

spegel, (r, miroir. In den spcgcl kijken. « 't Wclckc wy nu

bier zien als in cen doncker »pcghel. » (J. Vandevelde.)

« Al» cenen klarcn speffhel van de rechtveirdighcyt. >

(I. lennin.) 1 't Ware ecn pegel en eene zalige )e»sc vfjor

elk endc cen. • (K. Callebert.) « Voor ods alien tot J/i?^*^/

en tot sticbtibgc. » (Id.)

Maria, speghel der oolmocit.

(E/l. De Dene.)

Xecmt Cbrislus levcn tot eenen spegele;

Xaer Gods geboden elck zijn wcrck pegele,

(A. Biins,)

Of wanncer by (de wind) 't laetate zucbtjen

Uit gacl blazen op den spegel

Van cen kJaer doorschynend water.

(K. dcGhelderc.)

— In 't algcmeen Ecne ingelijsite vlaktc die den vierkant-

tcn vnrm van cenen spiegcl hecft, b. v. hef paneel van eene

dcur, bet bcpleistcrdc vlak ttuschen twee Mken van ecne

zoldcring, enz, Ecn muur met spicgeJs, rond eenen hof, is

cen muur met eene plintc van ondcr, met plaltc pijlcrs van

afstand tot afstand, en met ecne kornis van boven, zofxlanig

dat de vlaktc tusschcn elk paar pijlcrs omtrent vicrkanttc is.

De mulders gc\cn den naam van Spiegel aan dc plattc vicr-

kanttc vlaktc van den kop van den molenas, welkc vlaktc

rctbl in den wind staat als de molen draait, en waarop men
dikwijis eene stcr of zoo iels gescbildcid ziet.

— De Spiegel van de oog, anders 00k bet Zienljc, dc

St'.rr':, en hel .\laantje grnaamd, fr. prunelle.

—SPEGEL. —SPIEGEL, z. Parpijn-, Perpijn-,

I'urjiijn-, I'iiiant-, Rompel-, Scbouw-, Uil-, Wcfir-,

SPEGELDE, adj. Dat den irierkantten vorm hecft

van cenen sfjcgel ol spicgel. Een spcgcldc paneel

.

— Dat gespikkeld is, sp6kelde. De spcgcldc pUiimcn van

cenen vogcl. liene spegelde klecdcrstoffc.

— Zic -UE.

SPEGELEN ZICH, spegelde mif, heb ,mjgi-spcgdd,

wederk. w., 'I z'lfde ils zkh spiegelen. « Dacr hcmlieden

die rebellighe zo wel an sp>egheldcn. » (N. Despars.) t Dacr

by hem zclven speghelde en keeck in cen clare fonteync. *

(Dc Dene.) « Ock snoode cooplicden ghylicden zijt wccrt

dat gbylieden tusschen hemel ende acrde cenen spronck

sprynct, cndc bet volck zulckcn spronck mocbt toogben ten

bende dat andre praemdiefven daer by bevrecst zijnde, bacr

an ulicden mncblcn spcghclrn, ende wachlcn zulckcn

ghestolen grjet af Ic coopene. » (I. de Damhouderc.)
— A. Poirters gebruikt bet ook bed. « Spiegell u dan

in Jesus en in sijn lijdcn. Spiegelin hoovecrdy in sijne ver-

smaedinghc, en verootmoedigbl u. Spieghelt uwe gicricbeyt

in sync naectbeyt, en berispt u. Spiegell uwe ydele glorie in

sijn doorne croon,' en verfocyt u. »

SPEGELEN, spegelde, gespegeld, b. w. Spikkclen,

s|)egj;clcn. Zic si-EKELEN.

SPEGGELEN, b. w. Spegelen, spekelen, spikkclen.

SPEI, o. 8PEIE, V. SPEIGAT, o. Hel/xlfde

Spui in d': Wdb., cen verlaat, eene ^luis. Ec-ne spei bij </

walcrmolcn. E«me spei in eene f>eek om het water oj

hoodcn. In ecn groot sax zijn cr spdcn of speigaten 'jn-j

water in of uit den sasjmt te lalen.

— //et is geli/i eene speie in huts, of dat is een s)

zcgf men bij uitbiciding van 't gedacht, als cr vccl v.

over den vkjcr stroomt, of aU cr vecl rcgen of vccl w
dw;r vensters en deuren jaagt.

SPEIER, m. -Spetter, KpaL Zijo kleed wat met spe:-

slijk I)' krot.

8PEIEREN, speierde, Aeb of ben ^etpeierd, o.

.Spatten, 'sinMstji^, spaarzcn, van nattc of drooge dint"

Het slijk speierde op zijn klced. Hij smect dc boonen -

zij speierden.

— .Sterk glanzen, blaaiercn, glinsteren, liprek.

klcuren. Die kleuren spcieren. Dat spcicrt in dc oogen. ]

,

klced dat spcicrt. Roode lintcn oan de muts speicren .

verre.

— Kil. Speyercn, difj[rins(ere; et spargere, disgreg'n

.Speicrcn = spcttcTcn ; smeieren = smcttcrcn.

— si-EiERi-sr;, V. Het sp«iercn. De speicringe van '•

Bchilter<:(id klcur.

SPEIERGOED, '<., zrjnder mv. Alle gcschildf.T'i'

klecderstof wier kleuren Icveiidig glanzen, ])C7j)n(ier\i)V

cr wit en rood in is, fr. rouennerie. Een ktecd van sp-

:

gocd. Zij draagl gecrn speicrgocd.'

SPEIGAT, o, Zic si'Ei.

SPEITE, V. Bij keerscmakers. Kenc koitt r'x-A'

spoke waaraan men vcrschcidcn lamcnLsnocren rijgt

men in 'I gesmoltcn ongel dopt om aldus keersen te mal:

fr. baguette <i tniche.

— Dit Spcilc m<K-t eig. 't zclfUe zijn als speet en spit,

zijnde ecn slag van spies waarop de lamentpezcn gc-;

wordcn.

SPEITE, V. Spuit, spcitcbos, fr. seringtie. Mel ':•

spcitc ecne wonde zuiveren. Met speilcn cenen br;,:

blu-sschen.

SPEITEBOS(SE, -BUSSE, v. Spuit, Ir. serin;;,

chfoir,: Dc speittbos is geenc klakbos : de ccrste s]

waler, d<^ tweed',- scbiet een prop.

SPEITELING, SPEITERLING, m.eno. S,

vlck, van i(.(s dat g<-H(x.-it bcrfl, Zijn kl'cd was al speit' I

gen van slijk. S|>cilelingen van bloed. Spcitelingcn \

glocicnd ijzerdal gesmced wordt. Ersprong ecn spcilerl;'

in zijn aaiizichl. Zic UNG.

SPEITELING, V. collcctief. Verzameling van spall' n.

.Speitelingc van ijz.r. Borslcit al die s[x.-iteliDgea wat af vai.

uw klccd.

— Dit w. is gevormd van 't frequent, speilelen, met den

uitgang tng : zic INO.

SPEITEN, ipcilte, gespcit, h. w. Spuiten, een vocht

in stralcn of zwalfK-n docn uiLspatten. Water gpcitcn om
eenen brand tc blusschcn. Zij spcitte het water rond het

liuis.

— o. w. Spatten, spaarzcn. Hctbloed spcitte in mijn

aangezicbt. In ecne wonde speitcn. Het regent dat bet speii.

Het slgk spcitte op zijn kleed.
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— Ook van anderc i.liiij;cii. De hag^lsleeiien s(x.ilten van

het voorbnd tot in huis. ilij wierp de kuikkcrs dat zc

s|)citten. Zoohaast de pjlitie iMilir.ie, elk >iuMui- .un eenen

kant, elk speille in zijn kui-.

—SPEITEN, .:. We--.

SPEITER, m. Spat, speier. Spelter slijk of bloed. Zijn

kletd \\ as al s]xiters bloed.

-SPEITER, z. Bleed-.

SPEITERLING, m. en o. ZieSPElTEUNG 1°.

SPEITING. V. Hetspeiten.

SPEITREGEN, ni. Zie sp.\arsregex.

SPEITSEN, spfitste, gesjx^itst, b. en o. w. Spatten,

spetteren, speilen. Ge moogt het water op den vloer uiet

speitsen. Het regent dat het speitst. Het slijk speitste op

mijn kleed.

— SPEITSING, V. De daad van Speitsen.

— colic ctiel. Hetgeen gespeitst is. Zijn kleed lag \ol

speitsinge van slijk.

SPEK, o. Bij zoutzieders. Harde witachtige korst of

schil die, onder 't zieden van den pekel, aan den grond van

de panne kleelt, fr. e'qinlh:

— Spek van hout, spint, fr. aiiher.

— Dat is gten spek voor iiwen bek, dat zult gij niel

hcbben, dat zult gij niet genieten.

't Zy mild' of vreck, gheleerd' of gheck,

Het is al speck voor haeren beck.

(A. Debuck, van J-: JocJ.)

SPEK, v. Zie SPEKKE en de cornp. aid.

SPEKELBOOR. o. SPEKELBOORE, v. en te

BniUi;.; SPEKELBOORD, 111. Spijkerboor,T;7<A/<',/;<;«.

SPEKELDE, adj. Gespikkeld. Despekelde eieren van

iycl~. Hen ^|1ekelde p.->pier. Zie -DE.

SPEKELEN, spekelde, gespckeld, b. w. Spikkeleu,

htler. Gespekeld steen. Eenen muur si)ekelen (sp.iar-

. 1 Sy wierden oock ghespekilt ende ghepleckt. »

. David s.j.)

— Ook Spegeleu, Speggelen, Speiigelen, Speukelc'i en

': kclen.

3PEKHAMER, m. Bij zoutzieders. Hanier waarmcdc

.... .1 IkI >iiek in de panne albreckt en uitsl:iat.

SPEKKE, v., mv. spetken, vkKv. speiske{n. Slokje

K ilissietlrup metanijs.
,

— Ook eene soort van caramel, onderscheiden in sirope-

'ke en suikerspekke. Zie BiVBBEL.\.\R.

— Te Poperinge is de spekke een knuistje of klontje van

\^K.r met boter gesmolten en gesteven. De spekken zijn

lersnoeperij.

- Vgl. ondcr .\NlJSSTOK.

— SPEKKE, i. Seropc-, Siroop-, Suiker-, Vliendcr-,

\linaer-.

SPEL, v. Zie spet.le.

SPEL, wvl. ook SPIL, 0., fr.yVtt. « De Francoyzen

lioven .lyt spyl al op een vercoeren macndach. » (G.

Weydls.)

— Dc uilvan 'tspel z^'n, zie VIU
— Ruimte waarin of waartusschen iets zich gemakkelijk

bewegen kan, anders ook Speel genaamd, en bij Weil.

Speling, fr. jni. Die deur heeft te vecl speel (sluit niet

dicht genoeg). Te veel speel in de schoe'n hebben (als de
schoe'n te grool zijn). Een tap mag geen spel hebben, of

hij wikkelt. Een ponipezuiger mag nooit te veel noch te

weinig spil hebben. — In dezen zin bezigt men ook den

gcnitief parttlief : De schutter van die deur heeft te vecl

speels, te weinig speels. De schuiflade van die kas heeft

geen speels genoeg. Ge moet wat meer speels geven daar-

aan. — In dezen zin gebruikt men ook Spelen, o. • Jenof-

felen geplanl in potten met eenige geschilderde reepkens

waerin de bloemen spelens genoech hebben om te bloeijen,

soe nochtans <iat hare vrj-hert is in 't bevanck en bedwanck
van de reepkens. 5 (A. Poirters.) « Kleene kelders ghehau-

wen in de rotse, hebbende twaelf of vijfthien voeten spelens. »

(P. De\Tnck.)

— Moeite, last, mize, onaangenaamheden. De vader

heeft veel spel met zijn wederspannig kind. Die z;.ak geelt

mij veel spil. Ik heb da.ir een spel mee zonder einde.

— Hel stifl op den 7togen. Wordt gezeid van een ramoer

dat gemeenlijk oproerig is en moeielijkheden baart. Zoohaast

de redenaar van die zaiik begon te spreken, kreeg hii het spel

op den wagen, had hij 't spel op den wagen. De graaf had

nauwelijks dezen nieuwen maatregel doen kennen, of in

geheel het land was het spel op den wagen, geraakte het

spel op den wagen. Hij mag zijne booze \touw niet tegen-

spreken, of het spel gaat op den wagen.

— Overtollige sieraadjes, nuttelooze bijveerden. Er is te

veel spel a.an dat geschrift (te vee! kateil en steertelinge).

Eene muts met veel spel a.'ui (d. i. met linten en bloemen).

— Men zegt ook Gespel. Een stil kleed zonder gespel. Er

te veel spel aan maken.

— Beslag, fatsoenljes, vvisjewasjes, h. ceremonies,fafons.

Hv ben met .il dat speJ niel gediend. Hij maakt er geen spel

aan, fr. // yi'y faitpas iant de ceremonies, it 7-a droit au

but. Aanveerd de eerste plaats zonder al dat spel te maken.

— Spel of oespel maken tegen iemand, ot met ietnand,

met teekenen van vrolijke genegenheid iemand bejegenen.

De knaap maakt spel tegen den bond. Die moeder maakt

te veel spel met hare kinderen.

— Spel of gespel maken van iemand, van iets, zijne

achting voor iemand of voor iets met eenigen geestdrift te

keunen gevtn. Hij ULiakt veel spel van zijuen vriend. Hij

maakt daar ;il te groot si>el van. De kn.iap m.-uikt spel van

zijnen hond. Hij maakt er geen spel v.in.

— /Cort spel maken met, zonder uits^el afmaken, door-

werken. De beul miek kort spel met den veroordeelde

(ontnam hem spoedig 't leven). Kort spel maken met een

wederspannig kind (door strengheid setVens dwingen). Kort

spel maken met eene zaak.

—SPEL, 7. Bone-, Boone-, Grate-, Jiur-, Ka-, Kaadjes-,

Kaai-, K;uiiken-, Kade-, Knibbel-, Koukel-, Makement-,

Mijfel-, Pinket-, Schoelje-, Sleek-, Wekker-, Zottebolle-

kegel-.

SPELDIG, adj. Tochtig, fr. en chaleur. De fcoe is

spcldig, wij gaan ze drijven.

— Meesl gebruikt bij de Oost-Vlara.

SPELEN, o. Zie spel.
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SPELEN, spedde, heh gespeeld, o. w. Ruimte hebben

om zich gemakkelijk ergens in of tusschen te bewegen, fr.

joucr. Die uunverkkas is te nauw, de slinger kan niet

spelcn. De seiil in eene pomp mag maar weinig kunncn

spclcn, anders houdt zij hel water niet op. - Zie speel.

— De kinders zeggcn i" autaar spelcn, als zij de ceremo-

nien van den kerkdienst nadoen, ft.jouer a la chapelle

;

2" kermis spelen, als zij elkaar vergasten op snoeperijen bij

wijzc van eene kermismaaltijd, U.faire la dinette

,

— Bij bolders. BoUea om jouw, de bolle rollen om bij

de staak te vallen ; in tegensteDing van schielcn, d. i. de

bolle met groote kracht werpen om eene andere bolle uit

de baan te weren of van de staak te venvijderen. Ge moet

niet scbieten, maar spelen. Dat is wel gespeeld. Eene

ichoone bolle spelen.

Bij kaarters. Deelnemen in 't spel, in tegenstelling van

passen. W heb in 't vi.orgaande spel gepast, maar nu ga ik

spelen. AVat wiltgij doen ; spelen ofpassen? Ik heb geenen

troef genoeg om tekunnen spelen.

— Wordt gezeid van bet slaan van den pels in de

aderen. « Een teecken van liet leven was dat het herte en

d'hersenen eenpaerlic en deurgaens speelden. » (C. Vrancx.)

» Sy ontdcckte haer (gestorven) kindt, ende zy zagh dat zijn

aderen begosten te spelen, soo dat allinskens bequam ende

wierdt ghesondt. » (Id.)

— Sehampavie spelen, zie schampavie.

— De vier gelijke spelen, een kaartspel, anders MUIZE-

LEN, zie aid.

— Op defransche harpe spelen, zie harpe.

— Met de miiis spelen, zie HUIS.

— Op zij'nen pool spelen, zie POOT.

— Met zijn tee'n spelen, zie TEE.

— Op zijn zeefde spelen, zie ZEEFDE.

—SPELEN, z. Af-, Binnenr, Onder-, Op-, Toe-.

—SPELER, —SPEELDER, z. Klnit-.

—SPELERIJ, —SPEELDERIJ, z. Kluit-.

SPELKE, v. HeUelfde als Spelt, fr. epeautre. De
spelke wordt veel gezaaid in Vlaanderen.

— Wegens k = /, zie K.

SPELKE, v. Afgespleten spaan, latje, schierling, hou-

ten priem of staafje, fr. c'clisse. De beenhouwers houdeii

het lijf van een geslacht zwijn opengespannen bij middel

van spelken. De biemelkers steken spelken in den korf om
den zeemkoek te ondersteunen. De heelmeesters verbindcn

een gebroken been met spelken.

— Kil. Spalcke. Weil. Spalk.

SPELKEN, spelkte, gespelki, b. w. Met spelken vast-

zetten. Een gebroken been spelken. Eenen biebuik spell;en

(kruiswijs stokjes steken dwars door den korf om den laten-

koek steun te geven, zoodat hij niet uitvalle als men den

korf opheit).

-:- Weil. Spalken.

— SPELKEREN, b. w., frequent, van Spelken. Een gebro-

ken been spclkeren.

SPELKEREN, spelkerde, heb gespelkerd, o. w. Het-

zelfde als Spellcn, talen naar iets, door indirekte vragen

trachten iets te weten of te verkrijgen. Hij spelkert al. Ge
spelkert er achter, maar ik ga 't u niet zeggen. Hij spel-

kerde er genoeg naar, maar ik hield mij gesloten.

— Te Brugge en in andere plaatsen zcgt men spalkeren :

zie daarover bij L.

— Dit spelkeren is een frequent, van spellen; zie andere

voorbeelden bij spankeren.

SPELLE, v. Overal gebruikt, ook in Brab. en Antw.,
voor Spelde, fr. epingle. Met spellen vasthcchten. De kop
van eene spelle. « Is 't dat het steken van een spel my
sulcken pijnc acndoet. » (F. de Smidt.) « Hy belooft aer-

moede sonder eyghendom oock van een spelle. » (B. Ghey-
seii.) -i Maer is hy daerom een spelle te ryker ? » (C. Duvil-

lers.) « Sy cochten spellen, naslelynghen, lindt. .> (Z. v.

Male.)

Het scrabben van een spel -svHA gy met zuigen helpen.

(L. Demeycr.)

Want ghy toont tot op een spell

Oft ic qualijc gaen of wel.

(Devynck.)

Maer 00c om datje myn vermacn

Hebt ja tot op een j/(r/ volbracht.

(M.)

Soud' u wel een spelle steken ?

Neen 't de spellen zyn gheweirt

;

Het is iet anders dat u deirt.

(Ph. lennyn.)

— Men onderscheidt vooral moii-vspejlen en spellewerk-

spellen ; de eerste zijn de beste en de kloekste : men
gebruikt ze om een kind in zijne luiers te vestigen. De
tweede zijn flauw en slap, en dienen bij de kantwerksters

om in de kant op 't kussen te steken.

— Eene spelle ergens voor steken, iets verhinderen, eene

zaak belemmeren.

— Dat is voor hem geen' spelle van zi/n' mojtive, hij

verliest er niets bij, hij kan dat doen zonder de niinste moeitc.

Honderd frank geven voor hem, het is geen spelle van zijn'

mouwe.
— Noch spelle noch malie krijgen, volstrekt niets ont-

vangan.

— Droogspelle, fr. iichoir. Zie droogspelle.

—SPELLE (—SPELDE),z.Droog-,Mouw-,Spellewcrk-.

SPELLEBEZE, SPILLEBEZE, SPINNEBE-
ZE, v. Doornbezie, de vmcht van den spelledoorn.

SPELLEBUS, v. Koker voorspelden, fr. etui.

SPELLEDOORN, m. Hagedoorn, fr. aubepine, Kil.

alba spina.

SPELLEKOKER, m. Spellebus, fr. etui. « Schriflo-

rissen, sprllekokrrs, schufFeletten. » (Z. v. Male.)

SPELLEKOP, m. Het hoofdetje v.-in eene spelde.

- Ik geefer geenen spellckop voor, of Dat is miJgeenen

spcllekop "iveerd, fr. je ne vo2tdrais pas en donner tin

ferret d'aiiriiillette.

SPELLEMAKER, m. Speldsmaker, fr. cpinglier.

— SPELLEIVIAKERS.\MB.\CHT, o. Het w. staat bij Z. V.

M.ale.

SPELLEN, spelde, heb gespeld, u. w. Gcsjield wor-

den, fr. s'cpehr. Dat woord spelt met vijf letters. Vele

woorden spellen bij de Vlamingen anders dan bij de Hol-

landers. Hoe spelt dat woord?
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\

<i Met een letter mecr iioeli nun dan zyn iiame 'spelt. ^

(Ed. De Dene.)

— Zie bij INZWELGEN.

SPELLEN, spehh; heb gcspeld, o. w. met achter of

nnnr. BedeUtelijlc naar lets viagen, iets zoeUen te weten

zonder het rechtuit te vragen, anders gezeid .SpelUeren,

Talcn, Tasten, Peuren, Visschen. Ik spelde er achter, maar

Iiij viel niet uit. Met er genoeg naar te spellen, heb ik toch

lets vernomen. Hij spelt gedurig om te weten hoe rijk ik

ben. Achter iemands fortnin spellen. Achter een gtheini

spellen. Gedurig spellen o v. iets te verncmen. Spellen achter

icls tot dat men het kent. Ge meet daar achter niet spellen;

'k en ga 'I u toch niet zeggcn.

— SpiUeii bet. 00k fr. cpeler. Van daar deze woord-

speling : Gf moet nirt spellen, ge g(T(it niet voortU'eren,

M'or ; Het is vruchteloos gevraagd en rondgetast, ik ga u

niet zeggen hetgeen gij zoekt te weten. — Hij spelt zijn

geld met twee letters, zie op.

— Ook up dergelijke manier iets trachten te bekonien.

.\aar een nicuw kleed spellen. Moeder, zei de dochter, ik

wcrkc zoo neerstig, en de kermis uadert, en mijne vrien-

dinnen van de gebiiurte gaan elk een nieuw kleed hebben.

Ja, antwoordde moeder, ik hoor u komen ; dat heet spellen

zonder letters; maar ge moet het aan vader vragen.

SPELLEN, spehle, gespehl, b. w. Met spelden beste-

kcn of v.asthechten. Een lint op de mutse spellen.

-- Met droogspelden of stekken vasthechten. Men hangt

het gewasschen lijnwaad op eene koorde t; droogen, en

men spelt het opdat het niet afwaaie.

—SPELLEN, z. Aan-, Op-, Vast-.

SPELLEWERK, o. Kantwerk, fr. dentelle.

SPELLEWERKEN, spellewerkte, heb gespelle-

vierkt, o. w. Speldewerken, kantwerkcn, h.faire des den-

telles. — Zie onder BOEKBINDEN.

SPELLEWERKSPELLE, V. Zie SPELLE.

SPELLEWERKSTER SPELLEWERKINGE,
of SPELLEWERKEGE, v. Kantucrkstcr, fr. dentel-

liere. « Gelyk eene spelleieerkster oft winkeliers-meysen. »

(F. Vanden Werve.)

-SPENDE, z. Huk-.

SPENE, V. ZicsPREN.

SPENEEREN, b. w. Zie SPENIEREN.

SPENEN, b. en o. w. Zie spennen.

SPENIEREN, spenierde, gespenierd, b. w., klemt.

op nie. Spennen, speenen, fr. sevrer, Een kindje speniereu,

— Zich spenieren van iets, er zich van spennen, fr.

s'aistenir de.

— Ook Spenecren.

SPENNEN, spende, gespend, b. w. De borst ont-

wcnnen, fr. serrer. Een kind spenaen

.

— Zi/n kind te spemien doen, het aan iematid buiten

huize toevertrouwen om 't dc borst te or.twennen. Zij gaat

haar kindje te spennen doen bij hare zuster.

— /« de oegstmaiiiid gespend zijn, altijd hist hebben
naar drinken (de oegslmaand is immers de dorstigste

maand). 't Wonlt meest gezeid van dronkaards. Hij is in

de oegstmaand gespend.

— yjch spennen^ of zich spenieren, zich matigen in hot

voedsel, min nutten dan gewoonlijk, vasten, ir.faire diete.

Ge moet u beginnen spennen, wilt gij niet ziek worden. Ik

gevoelde mij niet wel, maar 'k heb mij eenige dagen gespend,

en 'k ben nu weder op mijn pas.

— Zich spennen, oizich spenieren, of zich spaneeren van

iets, zich onthouden van iets dat men gewoon is, /ijne

genegenheiil naar iets bedwingen. Hij kan zich van den

drank niet spennen. « Ghy zult voortaen u van fj'ghen

spei nen. » {L. Vossius.) « Ghy hebt u van den ee^e-loosen

pracht ghespent, » (Id.) « Laet ons spennen van de sonden

ons ghemoet. » (Ph. lennyn.

)

— Onze schrijvers zeiden ook De driften spennen, voor

Beteugelen, inhouden. « En waer myn lustjens oyt ghe-

speent? « (A. Poirters.)

Want ghy zyt al myn heil, myn rast is u te kenuen,

Ghy kont alleen myn hert en syne lusten spennen.

(A. Debuck.)

— De landbouwers zeggen ook eene koe spennen, voor

Ophouden van ze te melken, anders gezeid laten droog-

gaan. Men spent eene koe die men velten wilt voor den

slachtbank.

— o. w. met zifn. Wordt gezeid van 't fruit dat zich

begint te vormen na den bloesem, fr. se noicer. De appels,

de krieken, de meloenen beginnen te spennen. De ]5niimen

zijn reeds gespend- Dat fmit is afgevallen in 't spennen

.

— In 't spennen ran 't frtiit, in 't saizoen dat het fniit

spent. Dat is gebeurd in 't spennen van 't fruit. Hij is

gestorven verleden jare in 't spennen van 't fruit.

— Al deze beteekenissen geeft Kil. aan Spennen, waar-

voor wij ook Speenen en Spanen zeggen

.

SPENSEL, o. Bovenvest, sapon, een kort boven-

kleed met mouwen, zonder flankaards, toeknopende op de

borst, fr. spencer. Een spensel van laken of andere stof.

Hij deed zijn spensel af of aan.

SPER, SPERRE, v. Hetzelfde .als Spar in de Wdb.,

en is altijd vr. zoowel in den zin van Boom, fr. sapin, als

in den zin van Dakribbe, fr. chevron.

SPERAPPEL, m. Sperrebotte, zaadbotte van den

sperreboom, fr. cone de sapin.

SPERASSEL, SPARASSEL, ook SPER-
ECHEL, m. Assel van sperhout. Droogo spemsscls

branden. Een lange of korte sperasscl.

— Zie A.ssEL en echel.

SPEREL of SPERREL, m. Houten spies waarmede

men eene deur of venster shut. De sperel wordt gemeenlijk

schuins in een gat van den post of stijl gesteken zoodanig

dat hij drukt op den boord van de deur of vensterblind die

bij gevolg niet openkunncn zonder dat men cerst den sperel

uitrukke. Den sperel op de deure steken.

SPERELEN, sperelde, gespercld, b. w., met zw.aro e.

Met eenen sperel sluiten. Dc deur sperelen.

De wereld die 't kwaed maer bclauweren k.in

En 't goed aen den kmiseboom sperelt.

(K. de Gheldere.)

-SPERELEN, z. Op-, Vast-.

SPERHAAR, SPARHAAR, o. De naaldvormige
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bladeren van sperhout; anders ookSperrebaarden, Sperassels

en Sperrelemen genoemd.

SPERKE, V. SPERKELEN, SPERKEN. o. w.
enz. Zie SPARKE, enz.

—SPERKEN, z. Aan-.

SPERRE. V. Zie spar.

SPERREBAARDEN, m. mv. Zie sperh.\.\r.

SPERREBOTTE, SPARREBOT, v. (niet m.)

Sperappel. zaadliotte van eene sper, fr. cone de sapin.

SPERREGAT, o. De wortelen en het onderste deel

van ecne spar. Sperregaten klicveu.

SPERREKRUID,SPARREKRUID,o.Eene plant

die in 't fr. vtrgerctte d€ Canada^ 1. erigeron Canadense

lieet. Het sperrekniid gelijkt aan het singsoen, maar 't groeit

hooger. Men vindt het veel in Vlaanderen.

— De Wdb. raelden Speerknii I, maar het geldt daar

"t fr. valeriane.

SPERREL, m. Zie spfrel.

SPERRELEME, SPARRELEME, v., ms.-l-mcnl

HetzelfJe als Sperassel. Sperechel.

— Zie I.EEM en ECHEL.

— SPERRELEN, z. Tegen-.

SPERREPIEPE, V. SPERREPIEPER, m. Ken
vogeltje, anders 00k Elstrijntje, fr. tariii.

— Vgl. Lindepiepe.

SPERRESNOEI, SPARSNOEI, m. Afgesnoeide

takkehngen van sparhout.

SPERREWAAN, o. Zie sporrewa.\n.

SPERREWAPPER, m. Sparappel, fr. cone of

pomme de sapin. Drooge sperrewappers dienen om de stove

te ontsteken.

SPERREWIJD, SPARREWIJD, bijw. altijd

gevolgd van open. Hetzelfde als Rekwijd, Gapewijd. « Zijne

oogen staan sperrewijd open. » (R. d. H.)

SPERS, bijn-. Zie spa.\rs.

SPERSKWISPEL, m. SPERSPOT, m., enz. Zie

SP.\ARSKWisrEL, enz.

SPERTE, V. Hetzelfde als Sporte, fr. echelon. De
sijerten van den stoel. Eene sperte van de leere was gebroken.

— In Brab. zegt men Spet : er zijn twee spetten aan de

leer gebroken. (Alg. /-7. Idiot.) Dus hoort men 00k in

Vlaanderen Wertel en Wettel voor Wortel.

SPERWAAN, o. Zie sporrewaan.

*SPERWATERE, bij Despars, zie sp.\.\rswater.

SPERZELEN, b. en o. w. Zie spaarzelen.

SPERZEN(uitspr.i/Sf32<?n,zie RS),o.w. Zie spa.vrzen.

SPETSEL, m. Hetzelfde als Pestel 1°. Zies.

SPETTER, ra. Spat. Een spetter slijk op een kleed.

De spotters zijn er aan gedroogd. Een spetter inkt op het

papier

.

SPETTERBOTTE, v. Zaadhuisje van eene bloem-

plant, dat openspat als het rijp is, of .als men het prangt.

fr. capsule a cogues. — Zie BOTTE.

SPETTEREN, spetterde, hebai ben gespetterd, o. w.
Spatten, h.jaillir. Het slijk spetterde op zijn kleed. Het
schadrouwende peerd deed denmodderspetteren.Het recent
dat het spettert. Hij smeet de knikkers dat ze spetterden.

Eene deur toe- of openslaan dat ze spettert (zegt men als

datgeschiedt met gewelden gedmisch). De vonken spetteren

als men gloeiend ijzer smeedt. Die schrijfpen spettert. fr. cctte

plume craehe.

— Wtgijlen, loopen. Ge moest hem zien spetteren. Elk
spetterde weg.

—SPETTEREN, z. Open-.

SPETTERING, v. Het spetteren.

— Ook collectief. De muur was vol spetteringe van bloed.

SPETTERLING, m. en o. Spetter, spat. Spetter-

lingen van slijk, van bloed, enz. — Zie -LING.

SPEUGELEN, h. w. Speukelen, spikkelea. Zie

SPEKELEN.

, SPEUGELIJNTJE, o., klemt. op lyn (wvl. liin).

Een hoegenaamd vogeltje met gespikkelde pluimagie. Die

kneeker is een schoon speugelijntje. Kojp mij een vogeltje,

't is onverschillig welk, groot of kleen, als het maar een

speugelijntje is. Een lief, een schoon speugelijntje.

SVE,ViK'El^K^,speukelde,gespeukeld,h.\f.'iiet7.e\iA<t

als Spukkelen, spikkelen, fr. tacheter, mouclieter. Gespeu-

kelde vogeleiers. Eene gespeukclde kleederstol. Eenen
muur speukelen. Van iemand die veel sproeten heeft, zegt

men schertsende dat hij gespeukeld is. Zie spekelen.
— De lange e verwisselt somwijlen met eii. Taz daar

andere voorbeelden van bij E.

SPEUNS, SPUNS,m.,zonder'mv. Al te waterachlige

kpelspijs, lunte, sliereslooi, fr. lavasse. Spuns van kaflle,

van melkpap, van potagie. Het is rechte spcuns.

— Vaelande gebniikt het schertsende voor Drank, gene-

ver, snaps.

Ach ! segt sy, myn vermaek

Is op jenever-smaek.

Den oom van myn \*uyl verken

Kon van dien spuns verwerken

Ontrent een aelster daegs.

— In 't bezondcr wordt het in eenige sti'eken gezcid

voor Temper om wafels of paluUen te bakken; voor Appel-

moes om taarten te bakken, enz. Dunne speims. Dikke

spuns. Speuns maken. Vgl. temper.
— Kil. heeft Sponne, succiis, lac. « Als Jesus u maech-

dclick span ontfinck. > (C. Vrancx.) « Dat Maria hem, die

God was, met haren boesem en maechdelick spon heeft

ghesoocht. ^ (Id).

SPEUR, o. De ruimte of breedte tusschen de wielen

van eenen wagen. Het speur van dien wagen is breed, is

niet breed. Een wagen met breed speur of breed van speur

(een brccdc wagen).

—SPEUR, z. Wijd-.

SPEUREN, speiirde, heb gespeurd, o. w. Een breed

speur makcn, sprek. van rijtuigen. Die wagen speurt wijd

(is wijd van speur).

SPEUT(E,v., vklw.i/6'«//>(wvl. i->H/y>,zleKLANKV.).

Zwalp, geut. Eene speute water ergens ingieten. Eene
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speute kaffi '.kleeiic plas). Ecn spiitje azijn. Het is speiite van

!< ilVi (slecUte kaffi, flauwe kaffi).

— v'oorbijgaande rcgenvlaag, korlstondige plasregen,

,/e, fr. ond<'e. Hct lieeft daar eene speute gercgend. Wij

liibben ile/,en moryend eeiie goede speute gehad.

— Soort van inetaal bij I. de Danihouiere, anders Blik,

W. fer-blattc. ZieSTURTE.
— Lange slungel, iemand die lang en dun is, h.Jlaiidrin.

Eene speute van eenen vent. Eene speute van eenen jongen

(-.iintjiingeui.

-SPICHT, -SPECHT, z. Hout-, In-.

SPICHTEN en SPECHTEN, spoJtt, ^respoc/iU-n,

b. w. Twee eindcn van koorden vereenigen en samenwer-

Ixcn met er tie losse draden of snoeren van ineen te vlechten

;

bij Weil. Splitseu, fr. episse). Eene gebrokene touw spich-

ten. Is die steen reeds gespochten ?

— Eene touw vlechten uit vier scliinkels (snoeren of

koordetjes) die men beurteliugs en kortaf over malkauderen

nederplooit zoodanig dat de touw eene aaneenschakeling is

vau kniisjes 'te:!n boven 't ander. Eene gespochten ton we.

Eene zweep spichten in plaats van ze te knokkcn. Zie

TREKKEN.

—SPICHTIG, z. Luttcr-. Vgl. —speekte.

SPIE, v., zouiler niv. Z\c spieaakde.

— SPIE, z. Koutcr-.

SPIEAARDE, SPIEEERDE, of enkelijk SPIE,
v., zonder mv. Soort \an mei-yolj^rond die vet en slevig en

hard is. In Vcurne-Ambaclit vindt men vcci spieeerje.

Spio uitdelven. Om zijn land te verlichten, bestrooide hij

liet ter dikte van eenen duim met blauwe spie. De spieeerdc

houdt steke bij 't delven.

SPIECKEN, bij Kil., zie spiekebekken.

—SPIEDEN, z.Af-.

SPIEGEL, :n. Zie spegel en de cornp. akl.

SPIEKEBEKKEN, spiekebckte, heb gcspiekebckt, o.

w. Watertanden, grooten lust hebben uaar iets. Ge moogt
daarop staan spiekebekken (ge moogt daarop staan kijken,

maar krijgen zult gij niet).

— Kil. Spiecken, ngiia rccenti macerare.

— Zie bij ZOTIEBOLLEN.

SPIERING, m. Dikke spier, rond stuk mager vieesch,

h. Jilel; /c spoils in de .anatomie. Eenen spiering braden.

\'an eenen spiering eten.

— Kil. Spierinck, spier, pidpa.

SPIERLUIT (wvl. .spiERLunT, zie ui), m., klemt.

op luil. Een vogel, anders ook Goudvogel, Popcliereloe,

W'rongeldewei en Weduwaal geheeten, fr. loriot. — Ook
een andere vogel die fr. courlis heet.

SPIEUL, m., en SPIOLE, v., Idemt. op de tweede
greep. Jachthond met lang haar en hangende oorcn, fr.

epagneui.

— Kil. heeft daarvoor Spilgioeu, spilioen, canis hispa-

nicus.

SPIEWIJSDE, bijw. Op wijs van eene spie of wig,

{x.eii formciic coin. Een stuk land dat spiewijsde uitloopt.

SPIGGELEN. spiggeUie, gespiggdd, b. w. 't Zellde

als Spikkelen, stippelea, fr. tacheter, moticheter. Een

gespiggeld kleed. Een vogel met gespiggelde pluimen.
Eenen muur spiggclen.

SPIJKELBOOR, o. Spijkerboor, fr. viUbrequin. De
keer van 't spijkeiboor. <i Een byl, een sluetel, een spikel-

boor, een blaesbalc, zyn al goede instrumenten, maer en
dienen niet tot alien saken. »(F. Rapaert.)

— Zie SPEKELBOOR.

SPIJKER (wvl. SPIKER, zic Ij), m., mv. spi/ivrs,

vkiw. spiikti-ljc. Afgeslotene zoldei waar men iels bergt.

—SPIJKER. z. Honimel-, Spaar-.

SPIJKERAAR, m. Iemand die spaart en spijkert, die

eenigszins gierig is. Hij is zoo een s|iijkerare. Die spijke-

raar rekent liet al uit tot op ecn ccntieniken.

SPIJKEREN (wvl. SPIKEREN, zie Tl), spi/kerde, ge-
spijkt-rd, b. w. In eenen spijker of afgeslotene plaats op
den zolder bergen. Na dat do honimel gedroogd en eenigen

tijd in de koelkamer gelegen heeft, woidt hij dan gespij-

kerd. Den hommel spijkeren. — Zie HOMMEI.SPIJKER.

SPIJKEREN, spi/kerde, heb gespi/kerd, b. en o. w.
Sparen, karig zijn, fr. epargner. Een wetkman die spijkert

h»et spaarzaam , maar een rijk man die spijkert heet gierig.

Wij moeten 't nog al spijkeren om toe te komeo.
— Meest zegt men spnren en spi/keren. Zijne kinderen

verkvvisten hetgeen hij gespai.nl en gespijkerd had. Men
moet kunnen sparen en spijkeren, als men weinig heeft.

SPIJKEREN, spi/kerdf, licb of ben gespi/kerdo. w.
Spinderen, las loopen, vluchten, wegijlen. De haas spij-

kerde over de vejden. De dicf spijkerde naar zijn Iniis.

—SPIJKEREN, z. Weg-.

SPIJKEREN, sfiijkerde, hcb of ben gespykerd, o. w.
Kral^elende opciispringcn, knetteren, fr. crc'piter. Kaffi-

boonen spijkeren van de warmte, als zij lang bij het vuur
gedrcogd worden. Pijnappeis, die in de brandeude zon
liggen, spijkeren. Het rijp graan op den akker hoort men
spijkeren in de warme d.agen. Het graan spijkert op den
brouwersast. Boonen en kastanjen spijkeren in 't vuur.
— Vgl. Spokken, Sporken, Sparken.

SPIJKEROLIE(wvl. SPIKEROLIE), v. Hetzelfde als

Spijkolie, naterolie.

SPIJS (wvl. SPIZE, zie IJ), V. Voedsel in 't alg.; doch in

't Kortrijksche bez. gebruikt voor Lepelspijs die anders
ook Soep, fr. soupe, potage geheeten wordt. De noenmaal-
tijd begint met de spijze. Neem nog een lepel spijze. Hij

eet liever spijze dan pap. — In 't bijzonder nog Dikke
soepe, zoppe.

—SPIJS, —SPIJZE, z. Anjoen-, Groensel-, Klok-,
Melk-, Oordje-, Paling-, Poret-, Pret-, Pot-, Raap-, Rijst-

Sulker-, Water-.

SPIJTEI (wvl. SPIT-Ei), o. Men zegt dat, waneer men
den nest en de eieren van eenen vogel rooft, men 's ander-

dags op den grond, of bij den boom, waar denest gest.-uan

had, een eitje viudt dat de vogel daar zou geleid hebben
uit spijt en gramschip. Dit eitje heet men het Spijtei of het

Gramei (gram-ei) van dien vogel. De vogel legt zijn spijtei

en g:mt elders wonen. De hen zal verschuwen en haar
spijtei leggen, indien gij haar nest versloort.

SPIJTIG (wvl. spitig), adj. Misnoegd en bedroefd

tevens. Spijtig zijn omdat men God vergramd heeft. Hij
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wierd ten onrechte beschuldigii, en hij was daar zoo spijtig

cm, dat ik het niet zeggen kan. Hij zag er geheel spijtig uit.

lemand spijtig maken. Het zien der onderdrukte deugd

maakt mij spijtig. Ik ben spijtig dat ik u den dienst niet

kan bewijzen dien gij mij vraagt.

— Spijtig worden, zich spijtig maken, zich eenigszins

vergrammen of verontweerdig-n {in eeoen goeden zin). Hij

wierd spijtig als liij die ondankbare daad vernam, Hij mielc

zich spijtig in (op, tegen) zijnen zoon omdat liij zoo laat in

den avond was weggebleven. Hij was zoo spijtig.

— U Wordt ook gezeid van onbezielde din^en in den zin

van Geweldig, sterk, lievig. Een spijtige vorst of koude.

Het donderde twee uren lang altijd even spijtig. Het droogt

spijtig, waneer 't weder of de wind al te spoedig den aliker

doet droogen, zoodat hij ervan te vast en te gesloten wordt.

Ghy spytighe winden voortaea houdt u still'.

(Ph. lennyn.)

Ghy spijtigh Noorts-gheblas met al u wervel-Iniyen

.

(J. de Harduyn.)

— De vruchten op den akker staan ^pi/'ttg, zegt men

als hun wasdom door de koude verhinderd wordt.

— SPIJTIGHEID, v. De staat van spijtig te zijn

.

SPIJTS, voorz.. fr. malgrc'. — Spijls z/nen diiivel,

zie DurvEL.

SPIJZEN (wvl. spizen), spijsde en spees (wvl. schcrpl.

ee, zie duigen), gespijsd en gespezcn (fvl. rspezen, zie ge),

b. en o. w. Voeden.

— Bij metsers. Met moortel de groeyen of de voegen

opvullen tiisschen de steenen van eenen mnur, of tusschen

de pannen van een dak, fr. ficher. Eenen muur spijzen.

Het regent door 't dak, alsde pannen niet gespezen zijn.

Een dak spijzen (aansmeren, zeggen de Hollanders).

SPIJZEN (wvl. SPIZEN), spijsde, heb gespijsd, o. w.

Hetzelfde als Spiesen, met eene spies of speer steken.

— Fig. Kwellen, plagen, stoeien, fr. taquiner, badiner.

Met iemand spijzen. Houd op van spijzen. Die knaap wilt

altijd spijzen. Zijn spijzen ver\'eelt mij. De jongens die met

malkander spijzen.

— Bij onze vroegere schrijvers vindt men Spijs in plaats

van Spies. « Zy joughense al deur de spyce. » (
J. Vande-

veldc
.

)

SPIKSPANKELNIEUW (wvl. spitk-, zie ind),

adj. Spiksplinternieuw, vonkelnicuw.

SPIL, o. Hetzelfde als Spel, U.jeii, in al zijne beteeke-

nissen.

SPIL, SPILLE, V. Elke groote branke die gelijk een

arm uit den stam van den boom steekt, en waaraan de

takken staan. De spillen van eenen boom zijn kort of lang,

en krom of recht. Eene spil in rondeelen zagen. Men onder-

scheidt de topspille en de zi/despil/en : zie aid

.

— Zijne haspen en zijne spillen pakken, zie H.\SPE.

—SPIL, —SPILLE, z. Armeel-, Ermeel-, Geterte-,

Klink-, Knaap-, Xijd-, Remeel-, Top-, Zij-.

SPILDE, adj. Recht en dun gelijk eene spil. Een
spiKleboompje. Eene spilde boomscheut. Vetkoorn struikt,

en mager koorn groeit spilde op. Een spikle jongeling

(recht en rank), Spilde beeneu hebben.

Wy zyn broosch en spilde

Weeck eerdsche scherfven.

(Ed. De Dene.)— Zie -DE.

— Kil. heefl Spikier.

SPILDERIG, adj. Hetzelfde als Spilde. Een boom
die spikierig opschiet.

*SPILGIOEN, SPILIOEN, bij Kil., zie spieul.

SPILLE, v. Zie SPIL, 2°.

SPILLEBEENDE, adj. Die lange dunne beenen

heeft gelijk spillen. Een spillebeende greppedanser. Spillc-

becnde zijn.

SPILLEBEIER, SPILLEBEZE, v. .Spinnebeze,

doornbezie.

_— Zie SPELLEEEZE en hiepe.

SPILLEBIJTER, m. IJzerbijter, menschenhater,

grijnzaard, wrevelig mensch.

-SPIN, —SPINNE, z. Kobbe-, Koppel-.

SPINAAL, o. Pekdraad, schoemakers garen, fr. ligncul.

chcgros. Dit w. staat in de Wdb.; maar wij gebruiken het

ook in den zin van Dik getwijnd garen waar men kousen

en zokken van maakt

.

—SPINAGIE, z. Zevenjaar-.

SPINALEN, adj. Van dik getwijnd garen. Wittr

spinalen kousen.

—SPIND, —SPINDER, z. Drie-, Kobbe-.

SPINDEREN, spindcrde, heb gespinderd, o. w.

Snel ioopen, ijlen, spoeteren. Ge moest den dief zien spin-

dereu . De vervolgde hazen spinderen over de velden. Dat

peerd kan een keer spinderen! Ge moest hem zien spinderen.

Ergens naartoe spinderen. Asa! spinder een keer (zegt men
aan eenen dienstjongen, enz. die men eene commissie zendt

doen, in denzelfden zin als : Asa! spoed u een keer).

— I'it w. is een frequent, van Spinnen, dat ook in dien

zin gcbruikt wordt, even als 't fr. HUr.

—SPINDEREN, z. Weg-.

—SPINNE, z. —SPIN.

SPINNEBEIER, m. SPINNEBEZE, v. Doorn-

bezie, niepe.

— Het eerste deel van dit woord is 't 1. spina, fr. epine.

Zie spelledoorn. — Bij De Gorter is het Spinnekoorn en

Haagappel.

SPINNEGE, V. Zie spin.mge.

SPINNEKOBBE, v. Spinnekop, fr. araignee.

SPINNEN, spoil en span, gesponnen, b. en o. w., fr.

Jilcr. « Daer span hy en haspelde. » (J. David, s, j.)

— Eenen^inngen end spinnen. Zie END.

— Een ivezentje spinnen, de droetheid of de teleurstelling

in het gelaat laten zien; anders ook gezeid Een wezen, een

aanzicht trekken, fr. avoir le visage allonge'. Is dat een

wezentje dat hij spint! Ge moest zien hoe hij een wezenlje

spon als hij dat hoorde

!

— Oolijk of slecht garen spinnen, ie's doen dat niet en

deugt, eeue slechte zaak verrichten.

— Blaiiui garen spinnen, zie G.\KEN.

— De kobben en zullen in zijnen nond niet spitintn, zie

KOBBE.
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— Sokken en spinnen, rie ROKKEN.
— Geli/kgy 't rokt, zult gi/ 't spinnen, zie ROKKEN'.

Alle dagen een draadje gesponnen

Is alle jare een lietnde gewonnen.

(Spreekw.)

— Snel loopen, wegijlen, \\. filer. In dezen zin zegl men
meest Spinderen. Ge moest hem zien spinnen!

— Onnoozele praat vertellen, zeeveren. Dat is maar een

onnoozele ven^ hij iloet niets dan spinnen. De dronkaard

stond daar te spinnen.

—SPINNEN, z. Hand-,Uit-.

SPINNEPIJP (wvl. -PUPE, zie PtjP), v. Houten

pijpje \\ aar het garen op gesponnen wordt. Eene spinnepijp

met garen beladen heet eene klosse. De spinnepijpen zijn

veel minder dan de babijnepijpen, doch meerder dan de

spoelpijpen,

—SPINNER, z.Drol-.

SPINNETTE, v., klcml. op«<'/(zie ette). Spinster,

fr. fileiise. Eene neerstige spinnette. De spinnetten zijn

meest al speldewerksters geworden

.

— Engelsche koperen munt van vijf of tien centiemen,

eng. pennv, halfpenny. Dus genaamd omdat de schild van

Minerva en de greep van Xeptuin, die er op verbeeld slaan,

aau een wiel en spinrok doeu denken.

— Zwitsersch zilveren muntstiik dat de groolte heeft van

eenen frank, maar zoo veel niet weerd is.

— Eene die veel onnoozelen praat vertelt, onverstandige

babbelette. Het is zoo eene spinnette. Zie sPlNXEiV.

— SPlXNETTEJfESTDAG, m. De feestdag van Sinle Cathe-

rina, patrooners der spinsters.

SPINNIG(G)E, SPINNEGE, v. Spinster, spinnette,

fr. fiUusc. '. Wullc ofte catoen spinnighe. » (N . Despars.)

« Wulle tappeghen, cameghen, spinneghcn, caerdeghen,

noppeghen, wiedeghen. » (Cueren van de wevers van

Brugge.)

— Zie -EGE.

SPINROK(KE, m. en v. Het werktuig waarop men
het vlas windt dat men spinnen wilt, fr. quenoiiille. Het

vlas op den spinrokke winden. De spinrokke wordt aan den

standblok gevestigd. Mahometh Iieeft uyt synen spitirock

grof ende drolligh garen gesponnen. > (B. Surius.) »; Een
medecyneghe die bet op haren spinrock dient, dan van

' medeci.ien te Iracteren. » (F. Rapaerl.) » Vat terstont hel

vlas en spinrock. » (A. Adriaensens.) « Nemende eenen

spinrock op dat sy wercken sonde. > (L. de Huveltere.)

« 't Sijn fabels, 't is een versieringhe, 't is uyt den spinrock

gbesoghen. » (A. Poirters.)

Dees, als een helsch gedrog, spalkt haer twee oogen open,

Met spinrok en met tang Vomt d'ander toe geloopen.

(L. Demeyer.)

— Weil, heeft daarvoor Spinrokkcn, o., en zegt dat

^piuKik, m. verouderd is. Bij ous is dit l;iatste mecr in

zwaiig dan 't eerste. — Zie ROK

.

SPINSENAAL, o. Zie p[NSen.\.\l.

SPINT (wvl. spiiNT, zie ind), o. Eene graanmaat van
t«ee achtendeelen. Een spint tarwe. Een spint haver. « Op

' k spint terwe, ij sch.; van elck spint sucrioen ende

geerste, j sch.; van elck spint boonen.hax'cr ende boeckwiet,

vj pen.
»
(Pauwel Heinderyc.v.) Zie achte.nueel.

SPIOEN, m. Bespieder, afloerder, bij Kramers spion.

— Ken Spiegel buiten aan de venster, om binnen huize

te zien wat er langs strate omgaat, it. jttdas.

SPIOENEN, spioende, lub gespioend, o. w. Locren,

bespieden, fr. espionner.

-SPIOENEN. z.Af-.

SPIOLE, v. Zie SPiEUL, m.

SPIT, o., fr. broche.

Bonke! bonke! busch!

Geef mij nog een bonke

Dat mijn spit vul is. (Zie bonke).

— Met iejnand geen spit knnnen wenden, hem niet

kunnen bestieren, met hem geenen weg weten, fr. tupou-

voir venir ii bout df quelqu'un. Wordt gez. van woelige

kinderen en lastige menschen. Er is met dien jongen geen

spit te wenden. Ik kan er geen spil mede wenden. 1 Merc-

kende dat metten upgheroeiden onbcclokerden ghemeente

gteii spit te 'wendene en was. » (X. Despars.) « Overmerc-

kende hoe met die bocsheit, valschcit, verraderie ende

tyrannie der Fransoysen teenegadere gheen spit te -wenden

en was. » (Id.)

— ilen zegt 00k : Er is geen spit wendelijk met dien

mensch.

— SPIT, I. In-.

SPITGRAS (wvl. -GARS, •GER.s, uitspr. gas, ges, zie

Rs), o. Soort van gras dat in de wetenschap loliuni perenne

heet, fr. ivraie vivace. Langs de wegen en in de weiden

groeit er veel spitgras. De kinders gcbruiken de halmen

van dit gras, om er braambeiers op te spitten.

SPITSEL, o. Bij timm., enz. Kleene balk liggende

langs eenen muur, met de uiteinden vastgeankerd aan twee

a. Jore muren, om een kleen gebouw samen te houden. Een

spitsel is eene soort van halven balk.

SPITSTEKER, m. Bij goudsmids. Een scherp drijf-

ijzerlje om fijn en diep te graveeren.

SPITTEN, b. w. Zie de Wdb.
— Rijgen. Braambezien op eeneu grashalm spitten.

Boonen of tabakplanten op eenen draad spitten. De
palingpeurders spitten tettingen op eenen draad voor lokaas.

SPLEET, V. Zie splete en de comp. aid.

SPLENADE, V. Hetzelfde als 't fr. esplanade, dat is,

een plein. Eene splenade rond met boomen beplant. De
soldaten exerceeren op de splenade.

SPLENTER, m. Sphnter, sprendel.

— Spotnaam dien men geeft, aan eene regenweer of

parapUiie, Ir. riflard. Zij;i?n splenter onder den arm

dragen.

— Het mv. splenters wordt in Veurne-Amb. gebruikt

voor 't geen men elders Smijbels, Pijkens, Schijven, enz.

noemi, fr. picaitlons. Splenters hebben. Met splenter? is

men machlig. — Te Gent zegt men splinters ook in dezen

zin v.lgens Alg. VI. Idiot. Bij Kr. Splint, v.

— .spi.e.nteke.n, b. en o. w. Splintcrcn.

SPLETBIES, V. SPLETBIEZEM, m. Naam
dien 't volk geeft aan twee soort en van biezen, de juncus
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aciitiyioriis EhrhzTt, en dejnnciis lamprocarpus Ehrh. Er

groeien veel spletbiezen in Jien meersch.

SPLETE, SPLEET, v. Bij vlashekelaarsters. De
Ideene vlecht of tres vlas die men in eens door den hckel

liaalt; vier of vijf van deze tressen, al5 zij genoeg geh.kelJ

zijn, worden te samen gevoegd, in 't midden toegepjooid,

en zoo gevloditen in een wrongsken dat men SUc't noemt.

Eene splete hekelen. De spkten op den spinrok open-

spreiden.

— Gespieten of gekloven hout. Eene vuinme splele. Er

ligt daar een hoop splete. Er was veel splete in die venduwe.

— Lange dunne Stengel of halm van gers, van zagge, ol

00k van hout. Spleten van hazegers. De tabalcrookers

gebruiken eene splete van gers of van berkenliout om den

steel van hunne pijp te zuiveren. De werkman snijdt eene

splete van den bezem om door zijne pijp te steken. — '/gl.

I'ljPKOOL en PIJPSTIER. Kil. geeft Splettcr in den zin van

'll./esitua.

—SPLETE, —SPLEET, z. Wedcr-, Wetr-, Wind-,

Zagge-.

SPLETGRAS (wvl. -gars, -gers, uitspr. -gas, -ges,

zie Ks), o. Soon van gras, anders ook Platgras genoemd.

Zie aid.

SPLETNEUS, SPLETNEOZE, v. Zoo heet een

iloghond tusschen wiens neusgaten er eene spleet of kerf is.

De spletneuzen zijn wreed van aard.

— ilen zcgt ook Tweeueuze.

SPLETRIEM(E, v. Bij greelmakcrs. Een vorkvor-

mig leder aan den loom van een peerd, ix. foutcitc de la

bride.

SPLETRUITE (wvl. -rute), v. Kneebout.

SPLETSTEERTEN, spktsteerttc, gespUtsUert, b.

w. Eene nepe op den steert zetten, den steen iu ccncn hall-

gespleten stok klcmmen. Eene kat spletsteerten. De gesplel-

slccrte hond Hep al huilende henen.

SPLETSTRAAT, v. Eene straat die zich in twee'n

verdeelt; fr. clumui qui se bijurqui:, bifurcation d'unche-

niin. Als gij aan de spletslraat konrt, ge nioet rcchts op-

slaan. Hij kwam aan eene spletstrate, en wist niet laugs

waar gaan.

SPLETSTUK, SPLITSTUK, o. Een decl van iets

dat gespieten is. Wanccr men een rondeel of een bul in

tM ec tleelen z;uigt volgens de leiigle, die twee dcelen heeten

spletstukkeu.

SPLETTEN, ypUtte, gesplet, b. w. Hetzelfde als Splij-

tcn, fr. fendre. Eenen stok spletten. Eene schrijlpcnne

spletten. Hebl gij geen bedde, splet uwe tee'n en slaap op

eene pertse gelijk de haneu (zegt het volk). Hot haar splet-

ten (er met den kam eene scheiding in maken).

— o. w. Dat hont splet geraakkelijk. De penne splet als

men op het straal duwt. De straat splet, Ir. la route sc

brfurque.

'SPLETTER, bij Kil., zie onder SPLETE.

—SPLETTER, z. Oordje-.

SPLETVIER, SPLETVUUR, o. By brouueis,

enz. Een fornuis of vieringe wior gloed en vlamme zich ver-

deelt in twee slokpijpen die aan beidc kantcn van den ketel

liggen, en m ile kave wei-r ineeukomen.

SPLETVOETTE, adj. Splcetvoetig, wiens voeten

gespieten zijn. Het zwijn was hij de Joden een onrein dier

omdat het, hoewel spletvoette, nogtan niet helkert. De
koeien zijn spletvoette, maar de pei rden niet.

Zuver (dieren) heetmense, die splet vocte sien

Ende bi natureu edekens plien. (Maerlant.)

— Zie -UE.

SPLETZAK, m. Zie bezatse.

SPLETZEVEN, o. Eene zilt van getouwd sohaap- ol

ezelvel vol lange en smalle (spleetvormige) gaten, dienende

om het graan te zuiveren.

—SPLIJTEN, z. Haar-, Uit-.

—SPLIJTER, z. Haar-, *Hayr-, Oordje-. Vgl.

-SPLETTEK.

SPLIJTMES, o. Bij kloefkappers, enz. Een groot

zwaar mes waarmede men houtblokken klicft om kloefen te

maken, enz.

SPLINTERNAGELNIEUW, adj. Vonkelnicuw.

Dejongeii heeft eene splinternagelnieuwe broek aan.

-SPLINTERNIEUW, z. Pleli-.

SPLITSTUK, o. Zie spletstuk.

SPOCHEL.SPOGCHEL, m.Rocliel, Huim,fr.<™-

chat, phlegmr.

—SPOCHEL, Z.Judas-.

SPOCHELEN, spocltvlde, }ub gespoclield, 0. w. G. -

durigspuwen,(r craelier bcattcoup. Rochelenenspocheleu.

- Frequent, van S|)uigen, spuwen.

SPOCHELING, V. Het spochelen.

— Vii'iiw die richelt en spochelt.

SPODDEREN, spodderde, heb gespodderd, a. w.

Hetzelfde als Spoiteren. spoeteren. Hij kwam gespodderd.

SPOEIEREN, spoeierde, heb gespoeicrd, o. w. Haas-

ten, voortgaiig maken, fr. avancer. Dat work spoeiert niet

genoeg.

— Zich spoeicren, zich spoeden, zich haasten. (jij niort

u wat meer spoeieren. Zich spoeieren om gedaan te krijgen.

— 't Is 't frequent, van Spoeien, spoeden.

SPOEL, o., zonder mv. Spoeling, vocht waarmcde iet>

uitgespoeld en gereinigd is. Spoel van eene bierton, van

een wijnstuk, van eene ameldonkkuip, enz. Het spoel van de

teljooren en tafelkommen. ilen geeft het spoel aan de

verkens

.

— Slooie lepels|)ijs, voedsel waar al te veel water in is.

Spoel van kafhj, van pap. SpoM malien voor de verkeii=.

— Veel verkens maken dun spoel, veel eitgenanun

maken datieder erfdeel kleen is; vele kinderen in een ai;

huis maken dat de tafel mager is, enz.

SPOELKABUTSE, v. Eene oude kabutse of mui-

waariu men de weefspoelen legt om ze naar deu wever te

dragen.

SPOELKOM, m. HeUelfde als Spoelkomme, diep

schaal, v., fr. jattc. Een spoclkom kaffie, melk, wai

drinken.

SPOELMUTSE, v. Eene versletene pet <3f zoo lets,

dat men gebrudit om de weefspoelen in te leggen en naai

deu wever te dragen.
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SPOELPIJP (wvl. -purE, zie pijp), v. Rieten pijpje

w aar men den iiislag op windt om dan in de scliietspoel

gcvestii/d le worden, ix.esfolin.

— Vgl Babijnepijp en Spinnepijp.

SPOELPIJPRIET, o. Soort van net waar men spoel-

pijpen van maakt, en dat anders ooU Lane genoerad wordt.

Zie LAAN.

SPOELPRIEM, m. Bij wevers. Een dun buigzaam

spiileken van metaal of balein, waar de spoelpijp op draait

in lie scliietspoel, fr. fuserolle.

SPOELPUT, ra. Bij lijnwaadbleekers. Een vierkantte

walerpm, lietreiit zes meters wijd en breed, waar men een

gebleekt sink lijnwaad in openwerpt en dan uiltrekt, om
h;l aKIus uit le spoelen ; op den boord van den spoelput is er

'

liiiutcu plankiet waarop men het gespoelde lijnwaad

ut.

SPOETEREN,j;/06-fr/-</f, Afi ofbengespoeterd,o. w.

Snelloopen, ijlen, zich spoeden. De baas spoeterde over de

velden, en de bond spoeterde er achter. Het peerd kwam to

vicrklauwe gespoeterd. De stoorawagen spoetert langs de

reilebaan. Hoe spoeterde de dief als hij mij zag. Elk spoe-

terde naar zijn huis.

— Ook Spouteren en Spotteren.

— 't Is het fre»iueut. van Spoeden, en 't wordt algemeen

-SPOETEREN, i. Aan-, Binnen-, Uit-, Voort-,

W-

SPOETERING, SPOUTERING, SPOTTE-
RING, v. Het spoeteren.

SPOG, m. Spouw, de daad van eens te spuweu ; hetgeen

men in eens spuwt. Ik geef er gecnen spog voor (dat is voor

mij van yeeiie weerde).

SPOGCHEL, m. Zie si-oohel.

SPOKE, V. Wiedauwstckke, wiedauwstrobbe, kort

il ^ -lioJcii einde van eene wissc om te planten, fr. quillettc.

\\ I .lauw in spoken snijden. Hij snijdt duizend spoken

^. ..I vijffraak.

— Vj;l. Spaak (korte hefboora), en Speek (wielsporte,

-:. sp..kr).

SPOKEN, spootte, lieb gc^paott (\\v\. spbkte, gcspbkt,

Ki.ANKVEKK.), o. w. Op zijn gemak en met schalkheid

ilsen of spottcn, met eenen halfgeveiusden emst icts

,< n dat schelmachtig is en dient om iemand bclachelijk

iKikcn, \x.fairc dcs malices^ di'e des incchancctes. Hij

1 uonderschoon spoken. Hij kan niet anders dan spoken.

t icniand spoken. Men spookte met hem, en hij verstoud

iiiel. Betrouw hem niet als hij u prijst, want hij doet

inaar om met u te spoken. Ik dacht eers; dat hij ernstig

ilc, maar ik gevoelde welhaast dat het spoken was.

— si'OKEK, ra. Iemand die spookt, Ir. pince-sans-rire.

j IS zoo een spokcr. Iemand al te veel prijzen, is het wcrk

lien spokei.

- sPoKliRij, V. De daad van spoken, fr. malice. De
Ivcrij is eene lijne spotternij.

SPOKKELEN, o. w. Frequent, van Spokkeu. «. De
I' I iIk, niue yeloopen, in slaap valt voor den spokkeUn-

hcLid. , (A. Uuclos.)

3POKKEN, spokte, heb gespokt, o. w. Hetzelfde als

>poiken, spijkeren, d. i. knilteren fr. crepiter. Brandend

hout dat spokt. Zout spokt in 't vier. De brandende laniptc

spokt als er water m de olie is. De heerd spokte.

— Knilterende openbersten. Boonen en kastanjen spok-

ken in 't vuur.

— b. w. Van de hitle doen poffen of openknilteren.

Boonen of kastanjen in het vuur sjiokken. Gespokte boonen.

Aardappels spokken (rauwe aardappels met de peel in

gloeiende asch leggen waar /ij in poffen en braden). Dric-

maal daags, zei de vent, cet ik aardappels : 's nuchtends

gespokte, "s noens gekokte (zie koken), en 's navonds

getjokte (zie TJOKKEN).

SPOKSCHAAF, v. Bij tinim. Eene schaaf dienende

even als de schuitschaal, om iels, dat holrond is, ml le

schaven. Vgl. POKSEEUW.

SPON, o. Moederzog. Zie speuns.

—SPON, z. Glas-.

SPONDE, v. De spontle van een bed, fr. la devant

d'un lit.

— Dc sponde van ecnen sloel is de platte houten

riggel die vooraan tegen den boord van de zaat ligt, en*aan

beide einden vastzit m de voorstijpers.

— De sponde van eene bollcbaan is de houten zoom of

boord der boUebaan van de eene klinke tot de andere. Aan
beide kanlen van de bolletraag is er eene sponde. De bolle

langs de sponde doen Ireunen. De bolle langs de sponde

doen zingen. Zulk eene sponde heel een schort in Antw.

,

volgens Alg. VI. Idiot.

— De sponde van eene kaUyde of steenueg is de zoom

bestaande uit eene rij groote en lange schorren die de kal-

sijdesteeneu beletten van uit te wijken, fr. la bordiite d'une

cliaiissce. Hij is doodgevallen met het hoofd op de sponde

van de kalsijde. Er is eene sponde aan elken kant van den

steenweg. » Den bailliu is gehoudea.... overhang van houte

te weeten, de sponden vander calciede te landen twee voeten

breedt. » (Cost. v. Poperinghe.)

— Ook ieder van die groote lange schorrun die eene

kalsijde zoomen. Eene karre vol sponden laden. .Sponden

vervoeren. Het zijn lijk sponden (zegt men van groote

klompen aarde op den akker).

—SPONDE, z. Glas-.

SPONDEEREN, spondeerde, gespondeerJ, b. en o.

w. Bij melsets. De ruimte volmelselen tusschen en boven

de bogen exuer vaute ol cens gewelfs, aanrazeeieu, fr. rem-

plir de mafonnerie les reins de voiite, araser. Do bogen

van die kerkpilarcn zijn gesteken, maar zij moetcn nog

gespondeerd worden.

— sieoN'DEERING, V. Aaniazeering, fr. arasement,

*SPONNE, bij Kil., zie speuns,

SPONSIE, V. Hetzelide als Sponse, ix.e'ponge. (Zie

onder CIEZE.) « Hem werd azijn in eene sponsie toegereikt.

»

(C. Van Hullebusch.)

— Van daar Sponsicachtig, bponsievormig.

SPOOK. V. Zie SPOKE.

SPOOK, o. Een Icvendig Itiud dat schalk en kwelziek

IS, li. iiiliii. Eeii spook viui een jongen. is dat een oolijk

spook.

— Zie SCHERillK en slijberjdijze.

-SPOOK, z. Wortel-. *



SPO 934 — SPO

. SPOOR, o. in deii zin van Voctstap, fr. trace, klinkt

tonzent altijd Speur, o. Zie speur.

SPOOR (bvl. SPORRE met korte o, fvl. spoore met

scherpl. oo), v. In ^t algemeen Een korte priem of pinne

dienende om te steken, om lu prikkelen, enz., fr. t'peron,

Sporreu aan de leershielen van den miter. De sporren van

den haan.

— Een stok met eenen scherpen ijzeren punt of prik.

Met eene sporre zich verdedigen. Die kreupele man rijdt in

een kleen wagentje dat hij zelve voortsteekt bij middel van

twee sporren. Die sne! willen op een ijspeerd rijden, reppen

de sporren.

— Eene metalen pinne die draait in eene pan, enz. De
sporre van eene lechte. De sporie van den staf in eene

molen.

— Te sporre en te zweerde ri/'den, zegt men van iemand

die haastig ergens naar toe snelt, gelijk een ridder tegen den

vijand.

—SPOOR (wvl. -sporre), z. Klem-, Klim-.

SPOORELEN, o. w. Zie sporelen.

SPOORGANG (bvl. sporregang, fvl. spooregang^

m. Hetzelfde als-Sporreleohte. Zie spook lechte, en vgl.

gang en gehang.

SPOORHAAI(E, v. Bij zeevisschers. Hetzelfde als

holl. Speerhaai, fr. aiguillat, 1. spinax acanthias. Deze

visch is van kleine weerde. (Van Beneden, Ann. Pari.

1 855-66, docuin. bl. 602.)

SPOORKRUID (bvl. sporrekruud, fvl. spoore-

Kruud), o. Eene plant die veel in 't koorn groeit, en in de

AVoordenb. Naaldekervel hect, fr. pcigne-de-Ve'nus, 1.

scanifix pectcn L.

SPOORLECHT (bvl. sporkelechte, fvl. spoore-

lechte), v. Eene lechte die met eene pinne rust en draait

in eene pan. De ijzeren deur draait op eene sporrelechte. De
sporrelecht beet ook Sporregang (zie gehang). Eene

sporrelecht nagelen aan eene poort. Er zijn sporrelechten

van verscheidene vormeu.

SPOORPOT (bvl. .sporrepot, fvl. spoorepot), m.

Een stuk ijzer, gemeenlijk vierkantte, met een hoi of kuil

in 't midden, waarin de pinne rust en draait van eene

Sporrelechte, enz., fr. crapaudine. De sporrepot waarin do

perestaf van eene moleii draait, heet in 't fr. poilier,

poallier.

'SPORCK, bij Kil., zie sprok.

SPORELEN, sporelde, gesporcld; (bvl. spoRRELEN,

fvl. SPOORELEN), o. w. Met de sporen slaan. De hanen spor-

releu als zij vechten.

— P"ig. Hitsigzijn, opstuiven, uitvaren, sl.aan en vechten;

bitter spotten en scheldeu. Die twee knapeu zijn dikwijls

aan 't sporrelen tegen malkaar. Miszegt gij hem iets, zoo

seffens sporrell hij, fr. on ne saitrait lui dire iin mot qu'il

ne se cabre.

SPOREN, spoorde, hcb ocspoord; (bvl. SPORREN, Ivl.

spooren), o. « . Met de sporren slaan. Het haantje sporde.

— f ig. Zijne misnoegdheid of zijne gramschap te kennen

geven door bitsige woorden, enz. Hij zal sporren als hij dat

verneemt. Hij sporde geweldig omdat ik heKi dat weigerde.

SPOREWAAN, o. Zie sporrewaan .

SPORIG (bvl. sporrig, fvl. SPOORIG), adj. Sporrclig,

wrevelmoedig. Sporrig zijn. Een sporrig wijf. Sporig is het

opposiet van verdiildig en zottaardig.

— Koud en droog en schraal. Eene sporrige lucht. In

sporrig weder vermager. n de veld\TU£htcn. 't Is dikwijls

sporrig wedcr in Februari (sporkelmaand, sprokkelmaand)

• en in Maarte.

— AH. Sporigheid (bvl. Spnrrigi, zie -HEID).

SPORKE, v. Hetzelfde als Sporte, fr. echelon. De

sporkcn van eene ladder, van eenen stoel

.

— Wegens <= ^, zie K.

SPORKEN. sporkte, gesporkt, b. w. Hetzelfde als

Spokken, d. i. kaslanjen, boonen, enz. in 't vuur doen open-

poflfen. Sesporkte boonen eten. Eenekastanjc spi>rken.

— Ook o. w. De boon sporkt in 't vuur.

SPORRE, v. Zie spoor 2" en de comp. aid.

SPORREGANG. SPORREKRUID, tnz., zie

SPOORGANG, enz.

SPORREN, o. w. ZicsP^REN.

SPORREWAAN, SPORWAAN en SPERRE-
WAAN, SPERWAAN en SPARWAAN, <>. (,loch

m. bij de schrijvers). Hetzelfde als Sperwer, bij Kil. ook

Sporwaer, fr. cper-vicr, soort van roofvogel tusschen de wou-

wen en de havikken. Het sporwaan vliegt niethoog, maar

krachtig en snel.

als duyfkens allegaer

Die snel den sporcxvaen comt vlieghen achter naer.

(J. de Harduyn.)

— Fig. Eene platte ronde vischnel vvier zoom omzet is

met nienigvuldige looden kogels, en wier midden vastligt

aan eene lange touw die men in de hand houdt, fr. c'pen'icr.

Het sporrew.ian wordt over 't water opengesmeten, en de

zinkende kogels loopen te samen onder de trekking van de

touw, en sluiten de visschen in de net, gelijk de sperwer in

zijne klauwen een vogeltje klemt, zoodat het ook wel eene

Grijpnet mag genoemd worden. In de Schelde vischt men

veel met het sporwaan. « Niemandt en vermach in andere

wateren te visschen met punckelen, houpnetten, catrollen,

sperre'ii'aeren, vluwen, Qochte ander netten. » (Cost. v.

Vcurne
.

)

— Maerlant zegt in zijnen Rijmbijbe! :

Holofernesse die sat al dare

Onder enen dieren spore-ware,

waarop Prof. David noteert : « Sporeu-nre, sporware,

sparcwaar, sparware, alien varianten van 't huidige sper-

'wer, fr. epervier. Maerlant gebruikt het voor 't 1. conopcum,

vliegnet, muggennet, dun doek dat men, in de lieete landen

om het bed spant, om muggen en ander ongediert af te

wercn. » •

— Verders is een Sporwaan een kinderspeeltuig dat

eenigszins tc vergelijken is met den top en de drilnoot. Het

bestaat uit eene ijzeren spil met een houten appel vol

kertels; die spil omwindt men met een touwlje, en slclt

het zoo omwonden in het gat van een stukje hout dat men
in de iinke hand houdt : dan trekt men met de rechte hand

krachtig aan het touwtje : de spil springt al draaiende uit

het hout, en valt op den vloer waar zij nog gedurig wente-

lende en ronkende op rondloopt.

I
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— <;>ok een levendig S|)eelziek kind dat gedurig rond-

loopt. Eeo sporwaan van een kind. Welk een rap sporre-

waan is dat!

— Op den ijreren weg geven de weiklieden dien naam

aan eene soort van wagentje op vier wielen, dat zij al loo-

|X!ndc met de hand voortdrijven »p de reilen.

— Wegeiis sf*orre7vaati ^ spfrreivaar^ vgl. meerlaan

liij ons ook meerlaar.

SPORRIG, adj. ZieSPORlG.

SPORTE. ".k SPERTE en SPORKE, v., tr.

,i //,/„„.

— De sporie van eenen \Tielploeg is een ijzeren roede of

sprciikel die het achterstuk van den riester of van het strijk-

hout verbindt aan den steert.

SPORWAER, bij Kil., zie sporrewaan.

SPOT, m., zonder mv. Het spolten, het vlekkerig wor-

den, sprek. van vochtige stoffe. Laat het lijnwaad niet

vochtig Hggen, de spot zou er in komen. Die zijde was

geheel wit van den spot.

— Zie SPOTTEX.

SPOTIE (uitspr. spocic), v. Hetzelfde als Potie (met

de voorgevoegde s ; zie s), voor portie, fr. portion. De
moeder I'eelde de spijs dat elk kind zijne spotie had.

— Gerecht, fr. service. Eene maaltijd van \'ier spotien, fr.

»« repas a quatre services. De eerste spotie was beugen-

vleesch, en de tweede een haas. Vaij eene spotie niet eten.

— De hoeveelheid die er noodig is voor een gerecht. Wij

hebben maar drie spotien aardappels meer (de hoeveelheid

aardappels, die wij nog hebben, is^naar genoeg voor nog

drie maaltijden). De schooler vroeg eene spotie aardappels.

Groenselier, ge moet vandage eene groote spotie spruitjes

brengen, %v.int ik ben volk verwachtende . De overschot

v,-m 't noenraaal was genoeg voor eene avondspotie. Eene

spotie visch koopen.

— Cote naar spotie betalen, meer of mil betalen volgens

dat men meer of min verteerd heeft, fr. payer son ccot en

proportion tin repas. — Ook aangeslegen zijn in de grond-

lasten naar evenredigheid van zijne fortuin, fr. payer sa cote

de contribution en proportion de sa fortune. Het is recht

dat ieder inwoner cote naar spotie betale.

SPOTSEN, spotste, ben gespotst, o. \v. Hetzelfde als

Spotten (even als men ook speitsen zegt voor speiten, en

spritsen voor sprittcn, enz.). Mijn kleed is gespotst.

— « In Cost.-VI. zegt men Sputs, mv. sputsen, van

kleene rosse plekjes of spikkelingen, die door vochtigheid

op lijnwaad, kleerstoffen ea vooral op zijde komen. » (AJg.

VI. Idiot.)

SPOTTE, v., mv. spotten, vklw. spotje. Kleen vleks-

ken of stippellje dat in vele kleederstoffen komt die vochtig

liggen. De spotten in 't lijnwaad zijn zwartachtig, de spotten

in de zijde zijn witachtig.

— Zie SPOTTEN".

SPOTTEN, spottc (wvl. ook spottege, zie liiPERFEcr),

iKn gespot (Ivl. espot, zie GE), o, w. Kleene vlekskeas

gelijk spatjcs of sproetjes krijgen, sprek. van lijnwaad,

zijde, laken, papier, enz. die vochtig liggen of hangen, eng.

to spot, fr. sc piqner, se piqtietcr. De wakte doet de kleede-

ren spotten. Leg het lijnwaad in die vochtige phuits niet :

het zou spotten. Gespotte zijde. Gespol papier.

— Ook gez. van appels, enz. die oud wordende hun sap
verliezen, en v.-m binnen drooge roste viekjes krijgen, 't geen
de eerste graad is van bederf. Die pondingen beginnen te

spotten : het is hoog tijd dat zij geeten worden. Ik sneed
den appel open en hij was geheel gespot.

— Ook gez. van planten en boombladeren die, begin-

nende te verdorren, met gele of bleeke viekjes bedekt

worden. De weg lag vol gespotte blaren die van de boomen
vielen. Tabakbladeren die beginnen te spotten.

— Schertsende nog voor Sproetig woiden, fr. se couvrir

de lentilles, de taches de roiisseitr. Haar aangezicht is

geheel gespot. Gespot vel.

— Onze dichters gebruiken het woord ook in den alge-

meenen zin van Gestippeld of gespikkeld worden.

Eikes, blinkende en bepereld.

En gespot rondom de schael

Met het bleuzendste korael. (G. Gez.)

— Ook Spotsen en Spotteren.

—SPOTTEN, z. Uit-.

SPOTTEREN, spotterde, ben gespotterd, o. w. Freq.

van Spolten, fr. sc piquer, se piqueter. Zie SPOTTEN.

S'POTTKS.'E.li, spotterde, heb oi ben gespotterd, o. w.

Zie SPOETEREN" en de comp. aid.

SPOTTERING, v. Zie spoeterixg.

SPOTTIG, adj. Hetzelfde als Schempig, d. i. boertig,

klUchtig, fr. drole, comique. Een spottige vent. Eene spot-

tige spreuk.

— Kil. Spottigh, jocularius, ludibttndus, nastilus,

salsus.

SPOUTEREN, spoiiterde, heb oficn gespouterd, o.

w. Zie SPOETEREN en decomp. aid.

SPOUTERING, V. Zie spoeteri.ng.

SPOUW(wvl. spow), m. De daad van eens te spuwen;

ook de hoeveelheid die men in eens spuwt of spuwen kan

;

eeu spog. Een spouw bloed. Geenen spouw water hebben

(zeer arm zijn). Van eenen vrek zegt men dat hij geenen

spouw water zou geven, of dat men van hem geenen spouw

water kan krijgen.

SPOUWSEL, o. Zie sptnvsEL.

SPRAAI, m. Valsche pronk die schittert in de oogen,

blaai. Het is al spraai. Blaai en spraai. Er was veel blaai en

spraai bij die trouwfeeste. Ik ben met den blaai en den spraai

weinig gediend.

SPRAAIEN, spraaide, heb gespraaid, o. w. Schitte-

ren, blaaien, speieren. Kleuren die spraaien. Dat kleed

spraait. Het spraait in de oogen.

Kik! zyn roode halsdoek spraeit;

Kik ! zyn steert gaet op, hy draeit.

(G. Gez. van den kalioen.)

SPRAAK, V. Zie de Wdb.
— Tot spraie komen, beginnen spreken, de spraak

wedervinden. De zieke lag dezen morgend nog zonder

spiake, en ik \Tees dat hij lot sprake niet meer komen zal

.

— Wordt ook gez. van iemand die, na gepruild en gezwe-

gen te hebben, weder begint te spreken

.

— I 'an iemand geene spraie krygen, geene aanspraak,
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geene antwoord, sprek. van iemand die niet kan spteken

omdat hij te ziek is, of niet wilt sprcken emdat hij pruilt en

bronkt. Het is reeds drie dagen dat hij geenc spraalv meer
krijgt van zijn grillig Avijf.

—SPRAAK, —SPRAKE, z. Aan-, Binnen-, Schoon-,

Voor-.

SPRANG, V. Branke, het ijzercn bovendeel van eeLe

gaaiperts, bestaande nit verscheidene stangen of sprenkels

waar de vogels op vastgevezen zijn. Hij school in de sprange

en de pijl brak. De vogels op de sprange zetten

.

— 't Wordt 00k genomen voor geheel de Gaaipertse

zelve. Tiene hooge sprange. Er staat eene sprange te midden
dat plein. De sprange oprichten. De sprange neerlaten.

—SPRANG, z. Gaai-.

SPRANK, v. De veearts Jac. Desmet geeft den naam
\an sprankt:n aan de taklien van aders, enz., fr. branches

d'line artere, d'litte veine, d'un nerf, enz. « Die bloed-

voerders ofte geest-voerders (fr. vaisseaux lacte's) zyn

versprej't door geheel het mesenterium ofte het krans net,

ende komen meest in het gedarmte, loopende met minder
spranken in liet grof gedarmte, om daer uyt de reste van

den cliylus op te halen Dese sprancken haer noch wat
omdraeyende, komen tot boven aen het Deaprachma ende
vereenigen daer, ende maecken daer een groot ader, t' wclck

geheeten is de Melck-ader. »

— Dit sprankc is hetzelfde-als branke met de sleunlettcr

S. Zie BRANKE.

— SPRANK(E, z. Dr.aai-.

SPREEDEN of SPREE'N (zie leeden), ipreedde,

gesprecd, b. w. Hetzelfde als Breeden met de steunletter s

vooraan, .Spreidcn, openspreiden, uitbreiden. Vlas spreeden

(Iiet geroole vlas op eene weide openspreiden om te dtoo-

geu). Most spreeden (spreidea) op den akker. Asch spreeden

(strooien) op eene klaverij. «: Dat de ghelande, te wiens

versoecke men eenighe water-ganghen sal ghedolven heb-

ben, gehouden worden d'aerde, die daer iiyt ghecommen
is, behoorHck te landewaert in, te doen spreeden t'haerlieder

coste. » (Keure vande Waeteringhe van Blanckenberghe.)

— Openstrijken, smeren. Boter spreeden op het brood,

of Het brood met boter spreeden . Zalve spreeden op eene

schroode lijnwaad.

— Zie EREEOEN.

SPREEDSEL, o. Hetzelfde als Breedsel met de steun-

li Iter J' vooraan. Zie ureedsel en s.

SPREEK(wvl. SPREK, zie klankverk.), m. De daad

van eens te spreken, een gesproken woord. Hij wikle

geenen sprMc meer spreken

.

SPREEKDRAAD (wvl. spr£kdraad, zie klankv.),

m. Een woord dat de vlaamsche gazetten bezigen om het

U.fil t'lectriqitc^ ligne tch'graphique, weer te geven.

SPREEKTRECHTER (wvl. sprektrachter), m.
U. portc-voix. — Zie TR.-\CHTER.

SPREE'N, b. w. Zie spreeden.

SPREKELIJK, adj. Die te spreken is, aan wien men
spreken kan. Sprekelijk zijn, fr. Hre accessible^ donner

attdience, recevoir. De minister is sprekelijk alle dage van

die uur tot die andere uur. Is de meester van het huis

sprekelijk (hecft hij tijd en wil om mij te aanhoeren)?

Poortier, als er iemand komt, zeg dat ik niet sprekelijlc

ben. Hij is altijd sprekelijk voor zijne \Tieuden. Hij is niet

sprekelijk voor iedereen. Zij is van dage niet sprekelijk, fr.

elle ne recoil pas aiijonrd'hui. Nooit sprekelijk zijn.

— All. Sprekelijkheid.

SPREKEN, sprak en sprok, gesproken, o. w-. Bij

orgelmakers. Eenen klank geven. Eene orgelpijp doen sprc-

ken. Die pijp spreekt niet meer omdat zij vol bestoven is.

— Schoone spreken aan of tegen letnand, beleefde en

doelmatige woorden zeggen. Iemand schoone spreken om
iets te verkrijgen. Geef dat kind eene aalmoes : het spreekt

zoo schoone.

— Schoone spreken voor ietnand, ten beste spreken, fr.

inlerceder. Spreek schoone voor raij. Ik sprak schoone voor

hem bij zijnen misnoegden v.ader, en de vader liet zich

gezeggen. Zie schoon.
— Die te veel spreekt, spreekt er zich uit, zegt dingen

die hij zwijgen moest.

— Te na fwvl. te naar) spreken, beleedigen, lasteren,

kwetsen, beschimpen. Hij wilt niet te na gesproken zijn.

Iemand een woordeken te na spreken. Hij draagt eenen

wrok in 't hert omdat zijn breeder hem te na gesproken

heeft. « Die wt fellen moede oft ooc w-t spotte gode, den

geloove, den sacramenten, den heyhgen ende den duechden

te na spreken, dwelc is blasphemie. » (Th. van Herentals.)

« Dat die kinders souden bemercken oft haer ouders binnen

haer leven yemant te na gesproken hebben, oft bi achterclap

yemants fame oft name benomen oft vermindert, oft yemant

belast buyler waerheyl. » (Id.) — Zie NA.
— Borge sprcken. Zie BORGE.
— Op scheer sprcken, zie SCHEER, m.
— Gczond gesproken, als men met gezond verstand wilt

spreken. Zidke eene doenswijs is, gezond gesproken, door

iedereen ai te keuren. Gezond gesproken, is dat geene

allergrootste dwaasheid ?

—SPREKEN, z. Xaar-.

SPRENDEL, m. Hetzelfde als Splinter, afgespleten

stukje hout, been, enz. De blilcsem sloeg den boom in

sprendels. Zich kwetsen aan eenen sprendel. Het been was

geheel gebroUen en de sprendels staken door het vieesch.

SPRENDELEN, sprcndelde, heb oiben gesprendeld,

o. w. Splinteren, in splinters vaneen scheiden. Dat hout

sprendelt gemakkelijk,

SPRENGZOUTEN, b. w. Zie springzouten.

SPRENKEL, SPRINKEL, m. Elkeen van de

ijzeren of houten stangen die eene soort van roosterwerk

uitmaken in eene venster, enz.; anders 00k Bareel genaarad,

fr. barreau. De dief had met geweld de sp renkels nit de

venster gewrongen.

Jae, nu vat ik wel waerom
De barons en broodloons hygen,

Kooplieu vallen op de knien,

Noonen door de sprinkels (fr. grille) sien

En 't kabaes uyt vensters hangen :

't Is al uyt on: goud te vangen.

(Vaelande.)

— De sprenkels van een hek zijn de latten of schetten

die, rechtstaande of geschrankt zijnde, het hek uitnlaken.

— De sprenkels van een staketsel zijn de staken. — De
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sprenkels van eeiie ladder zijn de sporten. De sprenkels van

eenen sloel zijn Cc riygels en sporten. — De sprenkels van

cen weefgetouw zijn houten riggels, twee voet lang, met
beide witeiiidcn vastgebonden aan den onderschacht van

den weefkam, en in 't midden de koorden ophoudende die

aan de geterten vastliggen. k,ij dienen om de werking van

den kam eene juistc richling te geven

.

—SPRENKEL. —SPRINKEL, z. Venster-.

SPRENKELEN, sprckeUe, gesprenkeld, b. w. Met
sprenkels of riggels bezetten. Eene ladder spienkelen. De
vensters van eene gevangenis zijn gesprenkeld.

—SPREUK, z. Peerde-.

SPRIET, m. Gaftel, ir.fourdie dc bois, in tegenstelling

met York, ix.foiirchc defer. Met sprieten spreidl men het

luioi open, met vorken laadtmen de graanschooven op den .

wagen.

— Het deel van 't lichaam waar de dijen zich aan

'tonderlijf voegen. Het knaapje was in den gracht gernld,

en stond in 't water tot aan zijn sprietje. — Het deel van

eene broek dat den spriet bekleedt. Eenen nieuweii spriet

in eene broek steken.

— Een wilde spriet, een loshoofdig meisje.

— Een rnkel en een spriet is altij'd iet, ma.ir twee

sprieten zipi twee nieten, zie RAKEL.
— Op sprietjes staan, zie staan.

—SPRIET, z. Koe(i-, Schui-, Schuur-, Scliuw-.

SPRIETEL, m. Een takkeling van sprietelend gewas,

enz. Daar zijn planten die opgroeien in eenen Stengel,

andere in sprietels. De sprietels van eenen tak. Caroten en

chicoreien die veel sprietels hebbeu. De tanden staan met

sprietels vast in de barbels.

SPRIETELAAR, m. Een gewas dat veel gesprieteld

is in zijne taklien of in zijne wortels. Een sprietelaar van

eenen boom. Ik wil mve chicoreien niet koopen : het zijn

al sprietelaars.

SPRIETELEN, sprietelde, ben gesprieteld, o. w.

Vorksgewijs uitschieten en zich openspreiden, zich vertak-

ken, fr. se ramifler, se partager en plusieurs branches.

Wordt veel gezeid van gewassen, waneer de slam zich in

takken of twijgen verdeelt en uitbreidt in plaats van in

66nen schacht recht op te groeien, of waneer de wortel zich

in wortelingen verdeelt in plaats van eenen geheeicn hert-

wortel te vormen. Knijp den top uit van eene plant of knot

den top af van een boompje, ze zullen sprietelen. Het kool-

zaad sprietelt. De toppcn van de vlasherels zijn gesprie-

teld. Een gesprietelde tak. Caroten en chicoreien, wier

wortels gesprieteld zijn, worden weinig geacht. Die boom-

wortels sprietelen overal roud in de aarde. Gesprietelde

tjok wortels.

— Van de aderen in 'l lichaam, de herthoorneu, enz. De
I

. I'lers sprietelen door geheel het lichaam. De hooruen

in hert zijn gesprieteld. De sprietelende waterstraleu

1 ene fontein. De vlanimen van het laaiend huis sprie-

leldeii in de lucht.

— Ook gezeid van 't hcht, in dou zin van Stralun, fr.

' nner, 1. radiare. De zouue sprietelt door de venster.

" Ills in de kerk, als het ceuwig licht aleen door de

-'i-rnis sprietelt. « Ende dat hier ende dacr de blixem-

pylen beghinnen vreesselyck te sprietelen voor ons gesicht.

»

(J. de Haiduyu.)— Zie BESPRIETELEN en doorsprietelen.

— Ook nog van de oogeii. Mijne oogen sprietelen. Zie

SPRIETEI.OOGE.N.

— Ook b. w. Die boom sprietelt zijne takken langs alle

kanten. Hij sprietelt zijne wortels ver in den akker. De
aderen sprietelen zich over gansch het lichaam. — Zie

UITSPRIETELEN.

— Kil. .Sprietelen, spargere, dispergere.

—SPRIETELEN, z. Door-, Xeder-, Uit-.

SPRIETELING, m. en o. Sprietel. De sprietelingen

van eenen tak. Een sprieteling van eenen wortel.

— Straal, fr. rajaii.

Ha! hoe dijii ooghskens naer myschieten
lluu spnrteliiixlvns vlammigh-heet.

(J. de Harduyn.)

SPRIETELING, v. Het spriolclen, het <;psprietel. De
sprietelinge van declilcoreion.

— Het stralen van 't licht.

't Was naclit, soo dat alree het sterre-licht vergiilt

HaJde de duysler locht met spricteling/tvervalt.

(J. de Harduyn.)

SPRIETELOOGEN, sprieteloogde, heb gesprietd-
oogd, o. w. Hetzclfdc als Sprietoogeu in de Wdb. Men
sprieteloogt, of de oogen sprietelen, b. v. waneer een tra.an

in de oogen hangt die den gezichtstraal van zijne behoorlijke

richting doet afwijken, ol waneer men twee voor een ziet,

enz.

SPRIETELTAK, m. Een tak die gesprieteld is.

— si'kiirn-.i.rAKrE, adj. Die sprieteltakken heeft. Een
sprielellakte l)oom.

SPRIETELTOP, m. Gesprietelde top v.in cojicn

boom of van een plantenstengel.

Als 't koolzaad zijne bloesemknopjes

Vol goud en honing openplooit;

Als "t jeugdig vlas zijn sprieteltopjes

Met hemelblauwe bloempjes tooit.

SPRIETOORM, SPRIETWORM, SPRIET-
WURM, m. Oorworm, fr. percc-orcillc.

— Zie ooKjr.

SPRINGEN (wvl. spriingen), sprangan sprang, heb
gesproiigen, o. w., fr. sauter. Hij sprong omhoog. Hij

sprang over den gracht. « Dat herte van Abiaham spranck
op van vreuchden. »(l^. Bacherius.)

— Schuttelke springen, zie scHurrEL.
— Tomotje springen, zieTouw.
— Door den hoepel springen, zie HOEPEL.
— Hi/ springt er op lyk ti/kenhane^ zie tijkenhane.
— I'erder wilten springtn dan de pertse lang is, zie

PERTSE.

— De board springt, zeggen de barbicrs, waueer eenige

haartjes onder het scheers zoo hard en broos valleu dat er

het vel bij keent en lichtjes bloedt.

— Ook b. w. voor Sprengen in de Wdb. Het vleesch

springen (met zout bestrooien, springzouten , sprengzouten,

fr. saupoiidrer). In <len namiddag at hij eenen boterham

met gcsprongen kalfvleesch. « Sanderdachs naernoene

wicrden tweescliuetclen^t'j;^/o«^/^«reutvleeschgebrocht.»

(N. D»spars.)
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Goe vaders, wie een %U.\k geiprongen Tleesch vervoegd

Met eenen haiiilen bout een Tuyadag-lafel dekte,

Dat men u onvoorsiens nu van de dood opwekte

En al dien lckl;ren kok aenbood, hoe stond gy stom

!

(Vaelande.)

Onse Ouderen voorheen, nicer mensch als wy, te paeycn

Met hutspot, koude scliael, kai-s, liain, wat verkensbraeyen,

Een sluk gcspioiigen vleesch, voor 't best een schaepen bout.

(Id.)

— Er zijn in de taal eenige \verkwooi\kn die elk, door

wijziging van den staraklinker, twee vorinen liebben waar-

van deeen, b. \\'., causaticf is van den anderen, o. w. Dus

Drenken, b. w. caiisatief van Diinken, o. \v.

Kwellen, b. w. — — Kwelen, o. \v.

Leggen, b. w. — — Liggen, o. w.

Sprengen, b. w. — — Springen, o. w.

Vellen, b. w. — — Vallen, o. w.

Voeren, b. w. — — Varen, o. w.

Wekken, b. w. — — Waken, o. w.

Zetten, b. w. — — Zitten, o. w.

Zogen, b. w. — — Zuigen, o. «•.

Bij 'tvlaamsche volk wordt dit veischil met altijd waar-

genomen, en wij gebruiken kwellen 00k voor kwelen,

springen 00k voor sprengen, zuigen 00k voor zogen, slepen

voor sleepen, an in 't Poperingsche leggen ook voor liggen.

Zie KWELLEN en zuigen. Bij onze schiijvers vinit men

't een en "t ander : « Twee schuetel stucken van een coe in

hct soudt leggliende, om ghespringht te eten. » (Z. v. Male.)

—SPRINGEN. z. Op-.

SPRINGER, m. Aardvloo, ix. puce de terre. Als het

vlas op den akker uitgeschoten is, wordt het somwijlen

afgeknaagd van de springers.

SPRINGHIELDE, adi. Wordt gezcid van een peerd

dat de hanespat (fr. eparvin sec) heeft aan den achterpoot,

zoodanig dat het geenen vasten steun heeft in 't gaan, cu

eenigszins al wippelende voortstapt. Een spriughielde

peertl. Spriughielde zijn.

— Zie DE.

SPRINGKOORDE, v. Eene touw waarih men

springt, bocht. •

— Eeue touw die men, door eene zekere beweging, doet

losspringen, bezonderlijk in het vogelvangen met de slagnet.

ZieSPRINGSN.AXE.

SPRINGSAS, o. Een groot sas met eene groote

hoeveelheid water dat, bij 't openen van de sluisdeuren,

met geweld uitstroomt en dient om b. v. het zand uit eene

haven -weg te spoelen, anders cok Jachtsas genaami, fr.

echisede chasse. Te Oostende is er een springsas.

SPRINGSLOT, o. Zie dagsi ox.

SPRINGSNAAK, SPRINGSNAKE, v., mv.

•snaken, vklw. -snaaksken (wvl. -sndkske, zie ICLANKV.).

Eig. Snaak of slang die met sprongen voortvaart. In

't gebruik is 't eene soort van lange hagedis, fr. lezard des

souches, 1. lacerta stirpium, enz. Hier dient aangemcrkt

dat Aristoteles de hagedissen vergelijkt .aan slangen met

pootjes.

— Bij vogelvangers. Eene kloeke pees of touw waar

men aan trekt om de springuet over den aard neer te slaan

anders ook Springkoorde genaamd,

SPRINGSTOK, m. Een stok dien men bezigt om te

springen over eenen gracht, enz.; anders ook Klauwstok

genaamd. De Franschen liebben er hrin d'estoc van

gcmaakt.

— Een stok dien men op- of uitspringen doet. In 't be-

zonder geven de vogelvangers dien naaiu aan elkeen van

de twee kluppels die, aan beide kanten van den aard

neerliggende, de springsnake en de slagnet in de groeve

neerhouden, en dan, als de vogelaar aan de springsnaak

snokt, opspringtn en de net over den aard halen.

SPRINGWORM, SPRINKOORM, m. Hetzelfde

als Springer, aardvloo, fr. altise, puce de terre,

SPRINGZOUTEN (wvl. sprhng-), springzoutte,

gespringzotit, b. w. Met zout bestrooien, fr. saupoudrer.

Het vleesch springzouten.

— Zie SPRINGEN, b. w.

SPRINKEL, m. Zie sprenkel en de <:«;«/. aid.

SPRINKELEN, b. w. Zie sprenkelen.

SPRINKHAAN, v. Zie KooRNBrjTER.

SPRINK(0)ORM, ni. Zie sPRraowoRM.

SPRITTELEN, sprittelde, gesprittcld, b. en o. w.

Frequent, van Spritten

.

SPRITTEN, spritte, gesprit, b. en o. w. Hetzelfde

als Spritsen in de Wdb. Water of speeksel door de tanden

spritten. Eene schrijfpen die sprit (die spat, fr. qui crache).

— Vgl. Spruiten en Sprietelen.

SPROE, V. Hetzelfde als holl. Sprouw, anders ook de

Rame en de Vessche geheeten, fr. aphthes. Die man g.mt

sterven, hij heeft reeds de spree in zijn mond.

— Meest gebruikt in 't N. van Brugge. Dit w. sproe is

geen bijvorm van sprouw ; want omv klinkt bij ons altijd

ow, zoodanig dat wij rouw, schouw, trouw, vrouw, enz.

uitspreken row, schow, trow, vrow, en geenszins roe, sclioe,

troe, vroe. Maar sproe is eene samentrekking van sproude,

even als wij nog voe, voen, schoen, schoer, ik zoe, we zoen,

enz. zeggen voor voude {vouw), vouden (vouwen),schouden,

schouder, ik zoude, wif zouden (zie ou). Hiei valt uogtans

aan te merken 1° dat ik den vorm sproude bij 't volk niet

gehoord heb, ofschoon voude nevens vx>e (elders vouw, fr.

pli) algemeen gebruikt wordt ;
2" dat er gevallen zijn waai

ozide uooit in oc verkort, b. v. Koude (nooit koe), h.froid;

en Oude (nooit oe), fr. age en Karsoude (ook Karsouwe).

SPROEIEN, sproeide, gesproeid, b. w. Sprenkelende

plengen, al spreidende iiitstorten, fr. epandre. Water

sproeien op het zand. De nacht sproeit den dauw op kruiden

en bloemen. De meid sproeit water op bleekend lijnwaad,

enz.

— Ook Spruien enSpruwen.

SPROEIER, SPRUIER, SPRUWER, m. Watergieter, een

vat met eene toot vol zijpgaten om water te sprenkelen,

eng. watering-can, (r. arrosoir. Met den sproeier water

sproeien.

— SPROEiiNG, SPRUilNG, SPKUWING, V. Het sproeien.

SPROETTE, adj. Die sproeten heeft. Sproette zijn.

Eeu sproette vel. Sproette wangen.
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SPROK, adj. Sprokkig, sprooi, bros, fr. cassant,

frai;iU\ IJs dat ?prok is. Sprok riet. t At is het glas soo

krank cndo broos, ook is het soo sprok ende onbuygsaem,

dat het met het minste geweld in duysent stukken berst. >

(l-". Croon.)

Al is een stok noch eens soo sprok,

Gy suit hem konaen krackeii

Naer wensch van pas, maer het gelas

Salseldeu effen geraeken. (Id.)

— Dit w., bij Kil. Sporck en Sprock, fragflis, is ook

gebriiikl in Brab., Antw., en I,imb. (Alg. VI. Idiot.)

SPRONG, m. Dwarsstok in eene muit of vlugge, waar

de vogel op- en afspringt. Drie sprongen in eene vogchnuit

sicken. De vogels slapen op den sprang.

—SPRONG, z. In-, Uit-, Voor-.

SPROOI, adj. Sprok, sprokkig, broos, licht breelibaar,

(r. fragile, hd. sprode. Zekere soorten van hout, zoo als

acajou, zijn sprooi. Hooi, strooi, blocmstengels, boombla-

deren, enz., die droog en dorre zijn, zijn sprooi. Glas en

gegoten ijzei zijn sprooi. Eene plant of zoo iets dat stijde is

van den wintervorst, is sprooi. De lippen, de handen, het

vel, worden sprooi als men buiten is in vriezend weder.

Sprooie lippen kenen. Sprooi vel keent.

— Sprooi weder, sprooie litcht. Wordt gezeid waneer

het hard vriest of buiten mate heet is, zoodanig dat er alles

van sprooi wordt. In den winter is hebdikwijis sprooie lucht.

Des zomers is het somwijlen sprooi weder. Een sprooie

zomerdag. Ec n sprooie vorst. Het is sprooi vandage.

— Dit iprooi, waarvoor men ook sproos zegl, is zeer veel

gebezigd

.

— sPROOiHEin (wvl. SPROOIIGHEID), V. De hoedanigheid

van sprooi te zijn. De sprooiheid van de lippen.

SPROOS, adj., scherpl. oo. Hetzelfde als Broos (i-broos;

zie s). Zie sprooi.

— .SPROOSHEID (wvl. ook SPROOSI, zie HEID), v. De
hoedanigheid van sproos te zijn.

SPROT, m. Zie schardijn.

SPRUIEN (wvl. si*ru-en), spruide, gcspruid, h. w.

Hetzelfde als Sproeien.

SPRUIER, m., SPRUIING, v. Zie spuoeiing.

SPRUIT (wvl. SPRUTE, zie ui), v. Bij geern.iarvangers.

De koorde wier uiteinden vastliggen onder en boven .-lan

den loodstok, en in 't midden eenen draainagel lieeft waar
het trekjjeerd aan vast is.

— Schcut van zekere soort van koolen die men sjiruit-

kaolen heet, fi-. cimette. Spruiten elcn met worsten.

—SPRUIT, z. Kauwel-, Loof-.

SPRUITARM, SPRUITBALK, m. Bij mulders.
''' "

' lioct elk van de twee lange stukken hout <lie horizontaal

' de kap van eenen steenen windmolen steken, en aan

1 uiteinden de zwepingen van den steert gevesligd zijn.

Oe spruitarm die bachten den pinnebalk ligt, beantwoordi

aan den zwanebalk (in eene houten windmolen).

SPRUITBALK(E, m. Zie spruitarm.

SPRUITELING, m. en o. Uilspruilscl van een

: 1 .^, fr. /*•/, rejeton. Er zijn veel spruitelingen aan dien

stam. Ik heb den grootslen spruiteling afgeknipt, en het

minste spruiteling laten staan.

— Zie -LING.

SPRUWEN, ';pruwde,gespruwd, b. w. Hetzelfde als

Sproeien.

— spruwer, m. Sproeier, gieter, metalen of aarden vat

om water te sprenkelen, fr. arrosoir.

SPRUWING, v. Zie .SPROEiiNG.

SPUIBAK, m. Zie spuigb.\k.

SPUIE (wvl. SPU-E), V. Spuige, fr. crachat.

SPUIEN (wvl. spu-en), spuide, gespuid, b. en o. w.

Spuigen.

—SPUIEN, z. Af-, Uit-.

SPUIGE (wvl. spuge), v. Hetzelfde als Spog, speeksel,

fr. ciiu-lmt.

—SPUIGE, z. Koekoek-, Koekoeks-.

— spuiGB.\K, SPUIBAK, spuwBAK, m. Houten baksken

met Zand om in te spouwen. Een spuigbaksken bij eeti

ziekenbed. Brengdie tabakrookers eenen spuibak.

— .SPUIGEN (wvl. spugen, zie ui), spoog (wvl. scherpl.

00), gespogen, b. en o. w. Hetzelfde als Spuwen, spouwen,

fr. cracker, vomir.

De zuidsche tonge zal niet staken

Te spuigen haer vergiftig nat —
Maer deugd wordt door geen nyd bcklad

!

(K. de Gheldere.)

— Vier spuigen, zie VUUR.
— De Hollanders schrijven spitgen naar het wvl. dialekt;

het is eene inconsequentie.

— Zie de comp. onder —SPUIEN.

— spuiGSEL (wvl. spuugsel, zie ui), o. Spuwsel, speek-

sel, fr. crachat. De hond likt het spuigsel (braaksel) op.

Het spuigsel van een tabakrooker.

SPUKKELEN, b. w. Zie speukelen.

SPULTEBUSSE, v. Spuitbos, h.seringue.

SPULTEN, spultle,gespnlt, b. en o. w. Spuiten. Met

eene spuit water spuiten. In 't water plotsen dat het spult.

SPUNS, m. Zie speuns.

SPURWE, V. Eene plant, in de W'.lb. Spurrie, fr.

spergii/e.

SPUTS, zie onder SPOTSEN

.

%'PWTE.'N,sputte,gespHt;h. en o. w. Hetzelfde als

Spuiten, spuiten. De heelmeester sputte in zijne oor. Water

spuiten.

SPUWBAK, Ml. Zie spuigkak.

SPUWSEL, SPOUWSEL.SPUIGSEL.o.Spog,
speeksel, fr. cruc/ial, nt/i-cc. I hie een wcinig spuwsel .aan

uwen vcrbraiiden vinger. » Christus heeft hem sijne vinghe-

ren in d'oirc ghesteken, cndc met jpouwsel sijne tonghe

gheraeckt. » (E. de Smidt.)

'SPYCE, ziesPijZEN, 2°.

STA, m. Wordt te Kortrijk en elders gezeid voor .St;ut.

Hij is in sta niet van mij te volgen, fr. il n'est pas en etat

de me siiivre. Ecu man kleen van sta. Ik vond hem langs

destraat liggen in dien ellendigen sta.
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STAAF ofSTAF, m., siechts gebraikt in 't mv. slnven,

d. i. de drie schoone glinsterende sterren die men 00k dc

tb /(• Koningeti heet, fr. le"; Trois-RoiSy in de wetenschnp

le Imudrier d' Orion. Kent gij de drie Staveu? Een van de

drie staven.

STAAK, STAKE, \. Een stok dien men in de aarde

vaststelt, paal.

— Stake van ecnen windniolen. Zie molexstaak.
— De stake in eene bolletraag is een stokje in den grond

geslegen, en dienende tot doelwit Toor de holders, fr. but.

Over de stake bollcn. Op de stake liggen. « Kicks boUe vast

gestuyckt de slake tegen lagli. » (CI. Declerck.) De stake

keeren (zie keeren).

— Dai treki de s/aai' mi, dat blaast of schijt de keerse

uit, dat overtreft alles, fr. cela depasse tout, Vechelle est

tirce.

— Weil, heeft dit woord, maar noemt het m.

-STAAK, -STAKE, z. Bed-, Beddc-, Bodem-, B0I-,

Bom-, Boom-, Meulen-, Plant-, Poelie-, Poelje-, Poot-,

Pot-, Tuin-, Vijl-, Wrijf-, Wring-.

STAAKBANDEN, b. w. Zie stakebanden.

STAAKWINDMOLEN (wvl. stakwdndmeulen,
zie KLAXKVERK.), m. en v. Houten windmolen die op eene

staak en vici stecncn tccrlinyen nist. Er zijn staakwindmo-

lens om graan te malen, en andere ook om zaad te breken

en olie te slaan.

STAAL, m., mv. stalen, vklw. staalke{n. Opgaande
stem van plantgewas; andets ook Stabel, fr. pied. Dc staal

van eenen aardappel, van loof, van koolzaad, van andijvie,

van porci, van selderij, cnz. Eenen staal afsnijden, uittiek-

ken. <. Beenen ende vi.schgraten dieopde strate gheworpcn
waren ende noch andere saecken, als slaelen ende verlees

van warremocs, rapschcllen ende diergelycke oVerschot van

cruydeu. » (Z. v. Wale.)

De witte lelye groeyt wydt hooghe der eerde

Met blaeykens an dc staele ghesloten.

(Ed. dc Dene.)

— Vgl. eng. staU; fr. tige, queue, ttTyau.

— Wordl ook, doch zclden, gebruikt in den zin van Hul
<>f Stmik, b. v, ccn staal andijvie (die niet opge.schotcn is).

— Kil. nocnit dit woord verouderd; bij heeft groot

ongclijk.

— STAAL, z. Bloem-, Kaak-, Kokte-, L00I-, Plane-,

I'onipe-, Pop-, Poret-, Prop-, Raap-, Rapier-, Snlker-.

STAAL, o., fr. acier.

— Fig. Kracht, sterkte, moed, fr. cnergie. Er •A\ staal in

dien mensch. Er is geen staal in hem. Hij lieeft te weinig

staal.

STAAL, bijw. Strak, h. Ji.xcment, sprek. van den bhk
der oogen. Staal kijkcn. Zijne oogen stonden staal. .. Hij

bezag de menscbeu die langs hem stroomden, en hij wicrd

ei van bezien staal in de oogen. » (K. Callebert.)

... Zijn stervend cog

Bleef stael op my verheven.

(K. de Gheldere.)

STAALBLIND (wvl. -blend), adj. Stokblmd, geheel

blind; Kil. Stael-blind, /ro/«« ceecjis. « Hy wierdt daer

stael blcndt, end* bleef stael blend! al zyn leven lanck. ,

(C Vrancx.)

STAALBOONEN, v. mv. Hetzelfde als Stoelbooneu.

STAALIJZER, o. Hetzelfde als Staanijzcr.

STAALVOGEL, STAALVEUGEL, m. Bij vogel-

vangers. Een levende vogel, genieenlijk eene vink, die men
met eene broek vastlegt aan eene wippe op eenen aard om
de andere vogelen uit te lokken en le vangen. Ook Roer en

Foks genaamd

STAAN, o. Zie sta.antje.

STAAN, stond, en in Fr -VI. ook sioeg, gestaan, b. w.

Betrouwen, op iemand staat maken. Het weder is niet te

staan (is wankel, men mag er niet op rekenen). Ik zou dien

man niet staan. Hij is niet te staan. Hij is een treffelijk man
die te staan is. Die verraderlijke hond is niet te staan. Veel

wilde dieren zijn niet te staan.

— Zy'nen man staan, zoo veel doen als een man kan en

behoort te doen, niet ten achteren blijven. Indien ieder

zijnen man staat, zijn wij zeker van den zegepraal. Staat bij

zijnen man aan tafel, hij staat ook zijnen man in 't werk (eet

hij wel, hij werkt ook wel). Ik beloof u dat ik mijnen man
zal staan, indien de baansi roopers ons aanranden.

— Zy'nen schrank staan, zeggen de vlasslijters van

iemand die niet achterblijft, die zoo spoedig als de andereo

het vlas uit den akker slijt en in schrauken legt. Ik zal ik

wel mijnen schrank slaan. Hij kon zijnen schrank niet staan,

onidat b. v. de anderen toch al tc zeere wrochten, of omdat

zijn gekwctste hand hem bclemmerde, enz. — Zi/n steke

staan, zeggen dc delvers en de koolzaadplantenstekers van

iemand die zoo spoedig spit en graalt of planteu in den

grond poot als zijne metlewerklieden. Hij staat wel zijn

steke (hij blijft uiet_achter). Ge moet trachten uw steke te

staan. — Verders zcgt men zijnen schrank staan, zyn

steke staan even als zijnen rnan staan, in den algemeenen

zin van Zoo veel doen als een ander, niet ten achteren

blijven. Ais het aankomt op eten en drinken, dat is een

kerel die zijnen schrank staal. Jongen, ge moet neerstig zijn

in de school en trachten uw steke te staan

.

— Bij jagers. Het wild staan, fr. arreter le gibier.

Wordt gez. van den jachtliond die stil blijft staan en kijken

naar het wild dat hij ontwaard heeft, en aldus den jager ver-

wittigt. De hond staat eene palrijs, eenen kwakkel. Hij stond

eene suep. Die jachthond is veel wecrd omdat hij zoo schoon

het wild staat. Daar is wild, dc jachthond staat. — Eenen

haze staan, hem afwachten. De pensejager speurt binst den

dag de plaats af langs waar een haas zijnen gang heeft, en

's nachts gaat hij hem daar staan. Hij heeft veel hazen

gestaan in zijn leven. Terwijl hij daar eenen haze stond,

zag hij den brand uit een huis opstijgen.

— o. w. met hebben, en gevolgd door van. Ophouden,

staken, fr. cesser. Hij stond van loopen. Als het peerd

staat van trekken, staat de wagcn van rijden. Die molen

staat nooit van draaiea. Ge moet staan van niij zoo lastig te

vallen. De boomen staan van groeien binst den winter. Dat

zieke kind siaat niet van schreien. Het staat niet van rege-

nen sedert twee weken. Ge moet staan van zoo boos tc

leven.

Hy (de tyd) vliegt en de uren die hy gooit

En door zyn losse vingeren strooit

Van worden en uit-zyn en staen ze nooit.

(K. de Gheldere.)
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— Hit Evangelic staat, zegt men voor De Mis is aan

'l Evaiit;elie (onder 't welk het volk lechtstaat). Hij kwaiii

in de kerk als het Evangelic reeds gcstaan had (d. i. na hct

Evangelic'. De blikscni sloegin den torre tcrwljl het Evan-

gelic stond, fr. pendant I'^vang-ile.

— Gann en staan, zegt men van eenen ziekc die niet

bedlegerig is. Hij gaat en staat nog. Hij is gaande en

staandc.

— Van ecnen pricster die ergens cene prochie bedicnt als

pastor of ondeqiastor, zegt men dat hij daar ,?/««/. Waar
staat u\v eeiwecrde brooder nu? Wie staat er op die prochie

als pastor? Hij heeft daar twintig jaar gestaan. Zie I.IGGEN.

— Si/iuldig staan, schuldig zijn, sprekende van eene

schuld die aangcteekend staat, fr. devoir une somme d'ar-

^ i:t (i quchjii'un. Hoe veel sta ik u schuldig? Eer ik u nog

\\ .ucn bestel, moet gij betalcn hetgccn gij schuldig staat. Hij

-i.i:it hicr en daar wat schuldig. Al dat hij schuldig staat,

beloopt maar tot honderd frank. — Ookelleptice. Hoe veel

sta ik hier? fr. combien vousdois-jef Hij staat nog honderd

frank. Hij staat hier voor vijftig frank, en daar voor hon-

derd. — Met zegt 00k : Hocveel staat er (d. i. hoeveel is cr

aangcteekend op mijne rekening? wclk is mijne schuld)? Er

staat maar twintig frank nicer. Ik heb het a! betaald wat er

stond. Staat er nog lets (ben ik u nog lets schuldig) ?

— Er staan, ergens kwalijk van afkomen, teleur gestekl

zijii. Ge nieendet daar eenen slimmen trek te doen, eh?

niaargc staat er! Hij hecft mijnen laad veracht, en hij staat

er nu. Hij heeft er (leelijk) gestaan.

— .Ichler iets, naar iels of op iets staan, er lust op

hebben, het begcren. Ge meugt dat gerust behoudcn ; ik

sta er niet achter. De modcpoppen staan altijd achter nieuwe

klccren. Ik zag dat hij er naar stond. Het zijn cr zoo velen

ilic- op dat pnstje (op dat anibl) sta?n!

— Staan oni, op het puiil zijn van. Hij stond om te

^'itrekkcn, als ik binnenkwam. Uc vogel stond juist om te

\licgcn, als hij geschoten wierd. Die koe staat om te kal-

vcn. Het convooi staat om voort tc gaan : haast u maar.

— Op stroo staan, zegt men b. v. van cene koe die gecn

ander vucdscl krijgt dan liooi en stroo (droog cton, in plaats

van rapcii, bceten, enz.). 't Is een niaand dat onzc koeien

op stroo staan.

— In de verkoojnngcn zegt men dat iemand op iets staat,

wancer hij het hoogste bod gedaan heefl, maar nog als

1 iinitieve koopcr nicthcrkend is, gelijk hetgcvalis in den
" -icl of voorloopige verkooping van huizen en lauden.

Iiii'gendecl zegt men dat een Imis of een land op iemand
lilt, wanccr hij als wellige bczilter crvan gcrcgislreerd is.

— //< / staat er niet op, het koml er niet op aan, er steekt

niet in, 't geeft er niet 'lan. Ik moet schrijven e» heb geen

iiikt; maar het staat er niet op, ik zal 't met depotloodpen

docn. Zijne oadcrs vcrbodcn 'I hem ; maar 't stond er niet

op : hij heeft hct nicttemin gedaan. Hoeveel mag ik dat

koopcn? twintig frank, niaar het staat niet op eenige

1' titimen.

— In boge staan, zie BOOG.

— Staan inanr de bezem staat. Zie mulhoek.
— In den intithoek staan, zie mulhoek.

fi — Gete staan, zie GETE

.

• De perre o( te perre staan, zie PERRE.

Met eene nettze staan, zie NEUZE.

Op den hork staan, zie hork.

Ten y'ze staan, «ie ijs.

— /// z^'n vierkanttc staan, zie viERKANTfE.
— Te iweerde staan, zie ZWEERD.
— II- late staan, zie LATEN.
— Op sprietjes staan, wankel st.ian. Dat handclhuis

staat op sprietjes (loopt op stokjes, steekt in schulden,

dreigt tespringen).

— Staande goederen, vaste onroerende goederen, fr.

hiens immeublcs.

— Eene staande vuist, eene maat zoo hoog of zoo lang

als de vuist inet den uitgestrekten duim erbij, d. i. bijkans

twee palmcn. Hel vlas was nog maar eene st.aande vuist

lang, als het verhageld wierd. Deze tafel is eene sLaande

vuist hooger dan die andere . H j is wel eene staande vuist

te kort om soldaat te zijn. — Kil. heeft Staande voet, pes

porrectus ; justa pedis mensura.

— Den imperfect ik stoeg, gij stoegt, wy stoegen, die

gebniikt wordt in Fr.-VI., vindt men ook bij vroegere

schrijvers, b. v. A. Adriaenssens. Volgens Alg. VI. Idiot.

hoort men in Brab. en Antw. ook in den tegenwoordigen

tijd, stagct voor staat het.

—STAAN, z. Aan-, Alis-, Onder-, Op-, Toe-, Uit-. Zie

ook Vcrafstaand en Uitstaanlijk.

STAANDER. m. In 't algemeen iets dat staat, bij Kil.

en Weil. Slander en Standaard geheeten. De puntstijl in

een dak, de makelaar van eene dobbele deur, de kantstijlei

van een vensterraam, de schalieren van eene ladder, dc

stijpcr van een stapeel, de standflijken van eene schouw,

enz. zijn staanders.

— In 't bijzonder Meulenstaak. Zie aid.

— Looze staanders. Zie LOOS.

—STAANDER, z. Middel-, Midden-.

STAANIJZER (wvl. -izer), o. IJzeren staantje, drie-

stijper, treeft, fr. trepied. Anders Staalijzer.

— STAANS, z. Aan-, Recht-.

STAANSVOET, bijw. Opstaanden voet, terstond, 1.

stanle peJc. .. Daer up dat by den ghemeeute staensroet

verantwoort wicrt dat zy van ghcender orloghe en wisten. »

(N. Despars.)

— Spansvoet, fr. a piedsjoints. Staansvoet springen. De
jongcns springen somw-ijlen met een wipken staansvoet

achteruit.- — Ook Staanvoetjc en door klanlcvcrk. Stan-

voetje.

— Kil. hecit het w. in bcidc beteck.

STAANTJE, o. Al wat, op een of meer stijpers

staande, ilient oni iets andcrs te dragen of te ondei^teunen.

Een treeft, cene schraag, cene schranke, een driestijper,

een stapeel, een standbjok, eene fontiere, enz. zijn staantjes.

De waschkuip stond o|) een staantje. Het kussen van de

spelleweikslers rust op een staantje. Het ijzeren staantje,

waaraan de tang, de schup en de pook leunen, heet in

't fr. porte-pelle.

— Het staantje van de zoutzieders is eene klcene berrieof

stocl dien men in de ziedende panne plaatst om er de manden
op te slellen waarin het nienwe zout geschept wordt. Dit

staantje rust met een decl op den boord van de panne, en

met het ander staat het op twee stijpers in den pekel.

— Ook eene schabel, een passeetje, een blok of zoo iets

dat tot voetstuk dient van iets anders, fr. socU, piedestal,

support. Een standbeeld op een staantje. De kachel staat

op een houten staantje.
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Staant/e i^evcii, le handen saamgevouwen houden

derwijzc dat cen ander cr den voet Kunnc op slelleu als nji

cencu trap, om erf;ens op te klimmen of aaii te gciaken. Hij

gaf hem staantjc om u\cr i! -'ii muur te kruipen .

— Men zegt 00k Staaii, o. en Stane, v. Een groot slaan.

Dc waschkuip op de stane zetten. Doch het verklcenw

.

staantjc is nieest gebruikt.

STAAS, m. Dwaze niensch, iemand die vveinig of geen

veruuft heefl en daavbij weinig van zegs is. Het is maar een

staas van een vent. Bij zoo eeneu staas kan men niet vecl

leute hebben.

STAAS, V. Zie sia/.e.

—STAAT.z. W.nter-.

STAATKANT, m. Zie stutkboord.

STAATSMOEIALSCHAP, o. Een woord dal de

vlaamsche gazetten gebruiken om uit te drukken hetgeen

men in 't fr. centralisation des pouvoirs, monopole dc I'Etat

noemt.

STABEL, m. Dikke Stengel of stam van opschietende

planten, zoo als l<oolz3ad, roode beeten, tabak, opgeschoten

salade, smalle dokke, bijvoet (fr. armoise), enz., anders 00k

Staal genaamd. fr. /;><. Den stabel afsnijden tegen den

gronJ. Den stabel laten opgroeien.

— Ook do schacht van boomplantsoenen. De stabel van

eenen eikzaad. Eenen stabel afknotten en griffelen.

— Kil. lieeft Stapel, caulis, stipes. « Wat kost' er gevoe-

lijker zyn als dat hy met zijne eigen handen moest dooden

zijn eenig kind, den stapel san zijne familie, de vreugd van

zijnenouderdom? » (C. Hazart.) « Ziet daer den voet, den

stapel van dien boom. » (J. De Vloo.)

— Hxiis wa.ar een depot is van wijnen en likeuren, fr.

aliais. Er zijn veel stabcls in deze stad. Welk is de bcstc

stabel, volgcns u ?

nij die alle de stapels kent

Van do wynen, hier ontrent.

(P. Croon.)

-STABEL,/,. Wijn-.

STABELAAR, m. Koopman die zijne wareu trckt van

eenen grossicr en ze aan dc slijters voortverkoopt . Stabelaar

in drank, fr. maychaiid dc liqueitrs.

Bij vent en is stabelaar, zegt men van eenen herbcr-

gier die tovoiis stabelaar is, die bij kleenc en groote maat

'

verkoopt.

STABELAREN, stabelaarde, kch gcstabelaard, o.

w., klemt. op sta. Stabelaar zijn. Hij st;iliela.irt, fr. il est

nmrchand dc liii ct de liqueurs.

-STAD, z. Have-.

STADHOUDER, m. Zoo hcet, in de nog liestaande

gildcn van scliutters, enz. de vice-president of pla:itsvor-

yangcr van den hoofdivian of dekeu. De stadhoudcr is de

twoede digiiitaris eener gilde.

STADHUIS (wvl. -HUUS zie ui), o. Gemeentehuis,

hetzij ill ^lad hclzij te lande.

— De Idenitoon is tonzent op stad. Elders is liij op ///;«,

en zoo zingt Vondel :

Oin haren Twalefmau te groeten :

Stadtlutis en huizen krijgen voeten.

STADIG, adj., STADIGHEID, v. Zie gestauiq

enz.

*STAECKETSELEN, bij Kil., zie ST.VKIJTSEM.

STAF, m. Bij mulders, zie peresTak.

— I'.ij landb., zie VLEISTAF.

— Zie ook ST.\AF.

— STAF, z. Peer-, Pere-, Trcndel-, Vlegel-, Vlrgei-,

VIcl-.

STAFFIJKE, v., klemt. op staf. Hctzelfde als Stand-

fijkc, door assimilatie even als iijen joffroaw zegt voor

jonpTroii-di, en reffecrdig voor rechiveerdig, enz.

STAFKAPPE, V. Bij landb. IJzeren ring met twee

\ltr< II die aan 't uiteiude van den vleistaf genageld zijn. De

statka])pe wordt aan de vleikappe verbonden met eenen

k(.ppc_ll)and.

STAGELD, o. Staangold, standgeld, fr. /tallage.

— IJus zegt men ook Gamande (gaanmande) en Gastok

(.aanslok).

STAGIE(^= 2/. Wvl. STAAIZE, fvl. bXADSjE, zie

-AiiiE), v , mv. stagier;. Verdiep, verdieping van een huis,

d. i. de ruirate zoowel tusschen den vloer en de zoldering,

als tusschen twee zolderingen ; en daarin verschilt het woord

van het fr. c'tage, dat enkel gezeid wordt van eene ruimte

tusschen twee zolderingen. Een huis v.aneene stagie is in

fr. unc maison sans c'tage. Een huis van drie stagicn, Ir.

maison ii deux etagcs. « De huysen zijn van een stagie oft

van eon ghebindt. *(P. Devynck.)

— Nogtans in de zegswijzen Op de eerste stagie wonen,

\'an de tweede stagie afvalleu, De vensters van de derde

stagie, enz. heelt Stagie den vollen zin van 't fr. etagc :

dcmeurer an premier etage, toiiibi-r dn second c'tage, les

fenctres du troisieme ctage.

— STAGIE, z. Drie-, Twee-, Vier-, Vijf-, Zes-.

STAKE, V. Zie staak en de comp. aid.

STAKEBANDEN, stakebaiidde, gcstakeband ; ook

STAAKiiANiiEN, b. w. Aan eene staak tjf paal vastbinden

met cone koordc die meerof.niin lang is. Eene koe of eene

gcit stakebanden in dc weide. Een verken stakebanden op

den reekant van eenen akker. Eene gestakebande koe kan

uiel verder grazen dan hare koorde lang is.

STAKEN, staakte, gestaait {wvl. stakte, gestiikt, zie

K1.ANKVEKK.), b. \v. Stuttcn, met staken voorzien, fr. cclia-

lasscr. In Frankrijk staakt men de druivelaars; in Vlaande-

dcien staakt men de hoppe. — Nogtans zegt men meest

pertsen, en zclfs' van boonen sprekende zegt men altijd

pcrtsen en nooM staken ; van erweten zegt men rijzckn.

— Ook soniwijlen gebruikt voor Stakebanden. Eene gcite

staken. Eene koe staken.

' — Zie I!EST.\AKT en gestaakt.

STAKESTIJF, adj. en adv. Zoo stijf als eene sii il

^ijn been was stakcstijf.

STAKESTIL, ailj. Boomstil. Stakestil staan.

STAKIJT, STAKIJTSEL, en ook STANKIJT-
SEL (ivvl. .stakiH'-, zie ij), o., klemt. op kijt. Hctz. IM

als Staket, Staketscl in de Wdb., fr. palissade. Een sl.il^yt

is eene rij staken dicht nevens een in den grond geplanl - lu

tot scheidingof afsluiting te dienen. Een stakijtsel tuss. li

n
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twee lochtingen. Een stankijisel zetten rond een plein, rond

eeiien lochting, cnz.

STAKIJTSEN, staki/tste, gtstaki/ist, b. w. Door

]

ilwcrU alsluiten, fr. palissadcr, bij Kil. Staecketselen

.

I> n kaiit van deu lochling naast de straat ga ik stakijtsen.

' 1 1 il gij daar eene hage planten? Necn, ik wil 't stakijtsen.

— Fig.

Ick bevele Cupido niyn bitter zeer

In I \vir^e ghcstaeckytst met Venus stylen.

(Ed. De Dene.)

— STAKIJTSEN, z. .Vf-.

STAKJE, een woord gebniikt in 't spel, zie bleune.

STAL, (1. Vastslaande kraam of toonbank in hel stede-

vleeschhuis of onder eene galerij op de vischniarkt, fr.

'. In bet vleeschliuis even als op de vischmaikt heeft elke

. ; i;ooper zijn stal, en deze stallen staan op eene rij. Het stal

van Jien beenhouwcr lag vol vleesch. Dit is liet stal van

die oude \ischvrou\v. De stallen zijn van hout, doch te

Brugge zijn de stallen op de viscbniarkt thans van orduin-

steen.

STALAGIE (wvl. sTjU_\aize, zie -agie), v., klemt.

le tweede greep. Stallinge, de stallen voor iieeiden en

. De slalagie van eene bofstede.

STALBEZEM, m. Bezem van terkenhout meteenen
~ii C'l oni stallen, straten, grippen, cnz. mede te scbrobben

en te kuiscbeu ; in tegenstelling van den pottebezem die

gem. van heed is, en zonder steel. « De rijskens van bercken-

boom zijn seer tay ende bequaem om stal lcst:men af te

maken, ende oock roeden voor quade kindercn die niet

tieughen willen. » (Heynian Jacobsz.)

STALBOER, ni. Hovenier die, in of bij tie slad Bnigge,

:>n groc-ten h'lf heeft waar bij alle soorten van moes-

..Linden kwcekt diehij dan vervoert naar de groens>Imarkt

oni ze te verkoopen. I'e stalboer heeft gemeenlijk een peerd

ol twee. Een rijke stalboer. De woning van eenen slaiboer.

De stalhoeren wonen meest in de uabijheid van de vcstingen.

— De stalboer heet te Parijs un maraicher, en te Bnissel

if.7 boer-koos (Alg. Vi. Id.)

— STALBOERDERij, V. De woning van eenen slaiboer.

Ki ne slalboerderij Uoopen bestaande uit een huis, scbuur,

!Iing en groenselhofrondoni bemuurd. Eene slalboerderij

: n de vesting van de stad.

- ST.U,BOERE.N, stalboerde, heb gcstalboerd (zie ri>i;k-

\i>f.n), o. w. Stalboer zijn. Hij heelt geheel zijn Icven

1 ilboerd. Hij kent goed het stalboeren, en winl ci veel

i;'hI mcc.

STALKEERSE (wvl. uitspr. kesse, zie Rsl, v. Groote

w.i^keers (van vier ol z::s pond b. v'.l die in plechtige uit-

iten op elkeen van de vier hoeken van den tuin rond

iijkbare gesteld wordt. Het is maar in eenige kerkcn dat

I stalkeersen slell, b. v. in de dorakerk te Brugge.

— Dit woord staat bij Kil. die 't gelijk stelt met Stallicht,

• na collocala in arts ant loci's cminentioribiis. c Item

prochieclerckeu die de vier stallichten ghehouden

1 len le stellene ten grave, ende die te doen bernene. »

hieven van O. L. V. te Brugge.) « Voor vier vereche

lieuwe stallichten clc weghende xxxvi pond of daer

itcnt. ' (Id.) « Nyemant en zal vermoghen kcrssen ofte

.'.^illichten te vercoopene van wasse eer zy ghewaerdecrt

zijn. » (Cueren van Rousselaere.) « Maertin Lem was ghc-
brocht doot van Luevene te Brugghe ... doe was hy ghedre-
gen met vier barnende stallichten ende met 20 bar-

nende toordsen. » (Kr. v. Br.)

— In 't L. V. Aalst bet. Stalkeerse hetgeen wij Dood-
keerse heeten, in de Wdb. Dwaallicht, k.fejifollel.

*STALLICHT, o., bij Kil., zie stalkeerse.

STALMELKER, m. Stalboer.

STALSCHIPiPE, STALSCHOP(PE, STAL-
SCHUP{PE, v. Bij Landb. Eene brecde schup of ijzeren

niifel waarmede men drek en vuilnis wcert uit de veestallcn.

STALVORKiE, v. Tweetandige vork o.*^ ijzeren gaff»l

die men in de veestallen gebmikt.

-STAMDE. /. Reclit-.

STAMFIJKE, STAMFIKKE, v. Zie sta.xdfijke.

STAMIJN, V. Zie .str.«iijn.

STAMIJZE (wvl. st.\mize), v., klen>toon op mi/.

Stiimijn, teems, verzijp, doorslag, fr. passoire.

—STAMMIG, z. Recht-.

STAMP, m. Harde stoot o( schop met den hiel of de

voelzool. Eenen s'amp geven op iemauds dear, en dan weg-

loopen. Eenen stamp krijgen. Hij is zijn been gebroken van

eenen stamp van t peerd. Met eenen stamp was de ratte

dood.

STAMPE, v. Stempel, vorm, om aan een metalen

plaatje eene gedaante te stampen. Er zijn stampen van alle

slag en vorm. Stampen o.r. lepels te vormcn. De goud-

smeden gebnriken veel de stampen. Ook Stamper.

— Gestampte aardappels, kadul. Stampe eten. « Zij h.adde

stamps gemaakt, dat is eerdappels gestampt, tot het noen-

maal. » (R. d. H.)

*STAMPEIS, o., bij Alg^. VI. Idiot. Zie .st.vmpijs.

STAMPEN, stampte, gestampt, b. w. Bij goudsmids,

enz. Met de stampe eenen vorm drukken in eene plaat van

metaid. Een herte stampen in zilver, Ir. estamper.

— Olie sUan, ix.faire de I'huile. Zaad stampen. Olie

stampen. Het is vandage awind, hij kan niet stampen (omdat

de molen niet draait). Veel geld winnen met stampen.

— Stampend£ vul, proppende vol. De kuip was stam-

pende vol aardappels. — In Brab. zegt men Stanipensvol.

(Alg. VI. Idiot.) Zie deelw.

STAMPER, m. Bij goudsmids. Ijzeren bout wiens

ondersle deei een slempel is dienende om eenen vcTrm of

eenig sieraad in goud of zilver te slaan. Ook Stampe, v. —
Van daar Lepelstamper, Hertst.amper, enz.

— Olieslager, fr. huilier. De stampers zullen dit jaar

niet veel winnen. Hij trouwt met de dochter van den stam-

per. Hij is stamper lijk zijn vader was.

-STAMPER, z. Olie-.

STAMPESTOVERS, m. mv. Gcstoofde a.aid.ippcls

die tot moes geplelterd en gestampt zijn. Stampestovers

eten. Vgl. k.vdul en stampstoof.

'STAMPHYCKE, zie onder stakdfijke.

*STAMPIJS, o. Grool gedruisch, sp. estampido. « Hy
maekte meer stampi/s en getiers daerom, dan de reputatie

belaemde. » (R. Versteganus.) « Doen hy s,ach dat hy gecon-
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demneert was, liy maecte veel stampi/s al oft hem groot

onrecht wacr geschiet. » (Id.)

— Dit is een Brabandsch woord, bij ons onbekend. Alg.

VI. Idiot., dat Stampeis schrijft, leidt hel al van Stampeien,

en geel*t als een voorbeeld van 't gebruik : hi/ maakt zoo

veel stampeh. — Zou de nominatief niet Stampij of Stam-

pei zijn ? Althans in de diie voorgaande citateu is stampijs

of stanpeis, acliter meer en veel, gemakkelijU door den

genitief te veiklaren.

STAMPKOT, 0. Oliemolen. Naar 't stampkot gaan

oni olic. He wind is af, het stampkot draait niet.

STAMPLAKEN, o. Zie maalfijn.

STAMPSTOOF, o.,zondermv. Hetzelfdeals Stampe-

slovcrs. .Slampstoof maken, eten. Vgl. KADUL.

STAMPZAAD, o. Koolzaad, raapzaad, lijnzaad, dat

de olieslagers stampen om er de olie uit it persen. Zie

SMETE

.

STAMPZAK, m. Een zak van maalfijn waarin het

gekneusde zaad geperst woidt om er deolie uit te drukken

in een stampkot, tr. ctendeUe,

—STAND, z. Om-, Uit-.

STANDAARD, m. Bij mulders. De rechtslaande spil

of boom die, in eene molen, den looper of bovensten niolen-

steen draaien doet; bij Weil. Stander genaamd. — Ook het

stuk hout waar het een einde van den vangvleger in zit en

zijn steunpunt heeft.

STANDBLOK, m. Bij spinsters. Een houten blok die

op den vloer rust, en waarin>en houten stijl recht staat om
den spinrok te dragen.

STANDE, v., mv. standen, vklw. 5tandeke(n. Een
staande vat uit duigen verveerdigd, van onbepaalde grootte,

doch altijd hooger dan wijd, in tegenstelling met de kuip,

den eemer en de tubbe die zoo wijd zijn als hoog, of leeger

dan wijd. Eene bierton of wijnvat, waar men den eenen

boom uit slaat, kan dienen voor stande. Eene groote stande

in den koeistal, waar men de zoppe voor het vee in doet.

Eene stande op den zolder om er meel in tc bewaren. In de

winkels zijn er groote en kleene standen, met zout, rijst,

boonen, kafli, pruimen of dorgelijke dingen. De scheel (het

deksel) v.in eene stande.

—STANDE, z. Assche-, Asschen-, Baut-, Bold-, Bolt-,

Bouwd-, Ivoc(i)-, Maling-, Peerde-, Vleesch-.

STANDFIJKE (wvl. -FlitE, zie ij), v., klemt. op

stand. De standlijken van eene schouw zijn de smalle zijde-

muurkens die den mantel ondersteunen, en de hoeken van

den heetd uitmakeu, ix. jambage de cheminc'c. Eenen uagel

in do standlijke slaan. Voortijds waren er zware en groote

standlijken, maar nu zijn ze veel minder.

— I'estandfijke van eenen trap of steeger is de groote

post of stijl die, staaudc op de onderste trede, dient om de

reeze van de Icuning te vestigen, fr. bourdon d'escalier.

— De standlijken van een bed zijn de stijpers of pijlers

die 't bed ondersteunen, fr. colonne de lit. Aan iedereu hoek

is er eene standlijke. Vgl. bedstijp.

— In de oude kerkrekeningen vindt men dit woord
gebniikt in den algemeenen zin van kleene zuil of stiji die

iets ondersteunt, fr. colonnette, balustre. D« gemetselde

standfijkeu van eene gaanderij. De koperen standfijken van

den autaar. Eene leuning met ijzeren standlijken, fr. balu-

strade enfer; enz.

— Men zegt ook Staffijkc, Stamfijke, Standflijkc, Stand-

llikke en StandvUkke. Kil. heeft .Stand-vincke en Stand-

vlict in den zin van 't fr. jambage de cheniinde. « Betaell

over den coop van een paar anticke stamjicken omme de

bovcnscreven nieuwe camer. » (Rekenynghe van Veurne-

Ambacht, van 1598.) « Van vergult thebben de twee steenen

slanipliyclan in de voornoemde s,alettc. '> (Il)id.) « Op de

zijilc ofte cant daer eenighe cave ofte stant-vlieten staen. »

(Cost, van Au'^enaerde.) «• Waermen in mueren bevindt tot

yc iiiants erfve waert not-steenen, schrancken, siantvlieten,

k psscmen, sommagien, ofte teeckenen van oude \iii-

sledcii, sulcke teeckenen bewijsen den muer ghemeyn. •

(C .»l. V. Ypre.)

STANDFLIJKE, STANDFLIKKE, v. Zie sr.\Ni)-

I'lJKK.

STANDOLIE, v. Bij schildeis. Lijnolie gemengd met

loodwit en in de zonne gebleekt, dienendc om de vei w stand

en kloekte te geveu. De standolic is \ast en rekiichtig. Eene

pulle standolie.

STANDVENSTER (wvl. standveister), v. Eene

nitspiingcndc dakvenster in looJiechten stand.

STANDVIKKE, v. Zie stani>h,|ke.

STAND-VINCKE. STAND-VLIET, bij Kil., zie

Olhlul SIANUHJKE.

STANDVLIKKE, v. Zie stanwijke.

STANE, V. Zie staantje.

-STANEGE, -STANIGE, z. Bij-.

STANKIJTSEL, o. Zie sfakijt.

STANVOETJE, STANSVOETJE, bijw. llet-

zelfde als Staansvoet, fr. a pieds joints. Slanvoelje springen.

— Zie KL.VMvVERK.

—STAP, /. Lamber-, Lammet-, Over-.

STAPEEL, o., vklw. stapeeltje, klemt. op^C(;/,scherpl.

ce. lien staantje of lessenaar waarop de misseboek ligt op

den nulaar, fr. porte-missel; of ook waarop de Evangelie-

boek ligt waar de diaken uit ziugt. Als het heiligdom in

rouw is, ligt er een zwart kleed op de stapeelen.

— De staantjes of lichte lesseuaartjes waarop de muzi-

kanten hunne zangpapieren leggen, enz. zij.i ook stapeelen.

Stelt de stapeelen hier.

— Een knielbankje, fr. prie-Dieu. De prins knielde op

het stapeel, dat voor hem bereid was in 't heiligdom. •> Met

de ellebogen op het stappeel liggende. » (***).

STAPEL, m. Zie stabel en de conip. aid.

'STAPPEEL, o. Zie stapeel.

—STAPPEN, z. Af-.

STAPSEL en STEPSEL, o. Eene houten of steenen

afsluiiiiig van oratrent twee voet hoog, staande in eenen

engen door- of ingang, zoodauig dat er de menschen kunneu

over stappen, maar dat er geene osseu, peerden, zwijneu,

enz. langs daar weg kunuen. Een stapsel aan den ingang van

eene weide. Een stapsel nevens de poort van een kerkhof.

— Dit Stapsel, dat ook Overstap heet, is niet te verwar-

ren met Stapsteen. Zie onder stechel.
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STAPSTEEN, STEPSTEEN, m. Een sieen oin

n|i ic stappcii, eng. stepstone. I^angs inoiklerige wegen
lisjuen dikwijis, van schrede tot schrede, stukken orJuiii of

aiidcr steenen, waar de voclgangers op treden : dat zijn

siapsteenen. « So wie ryden sal met waghen, pecrdt, oft

[ecrden over de itap-sieenen, sal bocten XXX sell. » (Cost.

^. Belle.)

STAPWEG, STEPWEG, m. Eeu weg met stap-

steeneri voovzicn. lien schoone stapweg. Eenen stapweg
ni.ikon. r.angs den stapweg gaan.

STASE, V. Zie st.vze.

STASTIJF (wvl. sta-stiif), m., klemt. op stijf. Van
ieni.Did die, iiit karakter of anderszins, bijk.ms nocli sprcckt

^

nocli inert, schoon de anderen rend hem vrolijk zijn, zegt

{• men : Hij is gelijk den heiligen SlastijI, enz.

— Zie DURF-AL.

STATUWE, v., met de stemnist op tu. Standbeeld. De
-tntiuve van eenen Heilige. Hy toonde hem in den slaap

iiii zware en hooge statuwe, welkers hoofd van goud was. »

!<'. Hazart.) « Een koperen reygher op een steenen pilaer,

en de statue van den Keyzer op den boordt des vvver. »

[
(I. de Grieck.)

— Dit woord is het latijn statita, fr. statue.

STAVEL, m. Hetzelfde als Staaf, dat is, eene gegotene

ofgesmede stang van goud, zilver of ijzer, fr. lingot. Een
-i.ivel goud. IJzeren stavels.

STAZE en STASE, of STAAS, v. Eeu halve kous.

Stazen weven of breien. Witte stasen dragen. Ee.) paar

stazen. Eene staze vemiaken. De stazen staan recht om h t

l)cen zouder opgebondcn te zijn.

—STE. Zie over dien uitgang ondcrjUNSTE.

STECHEL, STICHEL, STIGGEL.m.Kaai, leege

steenen niuur langs een water, ol aan beide kanten van

eene steenen bnig, fr. rcboid d'lin qitai, d'un pont. De
stechels van eene brug, De jongers loopen op de stechels

met gevaar van in 't water te vallen. Op eenen stechel

kruipen, zitten. Tegen den stechel staau.

— .Steenen blok nevens den ingang van de kerk of daar-

omtrent, waarop men gewoon is de ordonnantien van den

^iineenteraad, de plakbrieven van de notarissen, enz. af te

Ivondigen voor het volk, na de Hoogmis; ook Kerksteen.

1 )c veldwachter stond op den stiggel lets af te lezen nopens
de jacht. . Dat den Settingh-boeck wordt af-ghelesen ten

kerck-stig'g/iele. » (VI. Setting boec.)

— Kil. Stichel, Stijghel,^/-(r(/;(i. — In Brab. enz. wordt
Stichel, Stiggel gebruikt in den zin van 't geen wij Stapsel

"I Overstap noemen; ook de kerkhofmuren worden, om
liunne laagte, hier en daar stichels genaamd. (Alg. VI.

Idiot.) De familienaam Vanderstichel, Vanderstechelen is

niet ongemeen.

STEDE, v. Zie siEii.

STEDEN, steedde^ gesteed^ b, w. Professen, sprek, van

nc begijne. Men zai haartenaaste weke steden. Waneer
Aordt zij gesteed? djoffrauwe Amelberge ^«/frfe Beggyne
in 't Beggyu-hof van Ste EIiz.abelh. » (N. Vanhove.)
— STEDt.VG, v. Steedsel, profes van eene begijne. « Met

dat sy, naer haere twee voUc proefjaeren, haer stedinghe

liehoorlick hebben ghedaen. » (Het Gends charter-boekje.)

I

STEE, STEDE, v. Plaats, stad; zie de Wdb.
— EIke stei- h<reft hare ziuei; zie ZWEE.

-STEE, STEDE. z. -Hofstcde.

STEEBOLLE, v. De weezeknechljes die te Bnigge
opgevoed worden in de zoo gcnoomdc Bogaardeschool,

heeten Sleebollcn of, zoo do Bruggelingea zeggen, Steedsche

bollen. De Steebollen zijn te Brugge hetgeen de Kulders
zijn te Gent, de Sloetseu te Iper, en de Rooboutjes le Pope-
ringhe.

STEEBOORIG, adj , klemt. op stee, zachU. f<?. Stug,

ongedwee, onwillig, stijihoofdig, eng. stubborn, fr. raide,

opiiiiiitre, tetu.Ken steeboorige ezel.Een steeboorig mensch.
De koning wilt het welzijn van 't land, maar zijne ministers

zijntesteeboorig(willeu niet genoegmedewerkeu). Steeboorig

vlas (vlas dat taai is en moeielijk om gezwingeld te worden).

— Steeboorig zi/ii van verinoeidlieid, stijf en strara zijn,

fr. etre roide defatigue. Hij was geheel steeboorig van zoo

verre te reizen

.

— Kil. Sticfboorigh, terebrce resistens, dijficilts tere-

bratu (haul en moeielijk om met het spijkerboor of den

avegeer te doorbooren) ; et dunis, obstiuatus, pertinax.

— Bij Ed. De Dene lees ik Stijfboorig in de volg. verzen :

Adieu alle speckspaen nieuwe verghoten mannekens,

Wiens drank men verwaermt noch in steenen cannekens,

Tot datse styfboorich worden weder gheieidt.

Zulcke liefver noch een ghebraen appelken eit

Dan asenuetkens craecken, enz.

— Afl. Steebooriglieid, eng. stubbornness.

— Vgl. Slnbbighi] D' Dejager, 731.

STEEDSEL, o. Steding, het profes. van eene begijne.

STEEFEL, m., scherpl. ee. Eene rechtstaaade stang

of staak dieneade om icts te ond^rsteunea en op te tillen.

De steefel van eene kelder\'ijze, fr. la cremaillere d'un eric.

Het stuk hout dat men gebruikt om den molenas op te

tillen, waneer men b. v. den windpulm vermaken meet, is

en heet een Steefel. Een tak, die van 't wegende fruit neer-

zakt, wordt met eenen steefel onderschraagd en opgehouden.

De steefels van eene stellagie.

— Afgeleid van Staf.

— STEEFELB.\LK, m. Bij mulders. Een strdc hout dat,

horizon taal in eene raolen hggende, dient om den steefel

te ondcrsteuuen

.

STEEG, adjp met zachtl. ee in de eene streek, scherpl.

re in de andere. Dat weerstand biedt, dat niet raedewilt,

waar men moeielijk in-, over-, ofdoorschuift, fr. resistant,

« Stecg is het tegenstrydig woord van slibberachtig : wak
lynwaet is steeg, geschoten graen is steeg, klytachtige

aerde is steeg. » (Vaelande.) Die smoortabak vunst maar
steeg (vat niet gemakkelijk vuur). Een wiel dat steeg draait.

Een weg is steeg, waar men, om het slijk of het zand,

lastig voortstapt of rijdt. Graan is steeg, waneer htt wak
zijnde, weerstand biedt aan de hand die men cr in steekt.

Het land is steeg, waneer de ploeg er moeielijk en traag

door gaat. Een tap schuift steeg in een gat dat te uauw is.

Eene deur is steeg waneer zij hapert en sleept in 't open en

toedoen. Steeg hooren (niet te wel hooren, een weinig doof

zijn).

— lemand is steeg, die tra.ag en weinig gewillig is om
lets tc doen, stug. « Men stelde die tarwe up xi schellinghen
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thoedt, tal zulclier ghemeeiier inurimiralie van de zeer

steg'ht' cnde overwillighe landtslieden dater viere in vanghe-

uesse gherochten. » (X. Despr.rs.) I'xn steege ezel (die

nauwelijUs voort wilt gaan). . Hoe incnige ziele is 'er in

den put gevallen, om dat 'er cenen sti!<rfn en herlneckigen

Doctoor nieten wilt syn opinic afgaen; om dat een veimeten

Leeraer gebeten i^ van hethondeUen Laetdunli?« (F. Van-

den Werve.) « Den eenen lieiTt biyven seggen, hetis soo;

en den anderen even stege, het en is soo niet. » (Id.) « Sijn

selven stcegh hoiiden, ghebaeren oft men veel belets hadde,

om soo eenighe ghifte wt te locUen voor dat men iet aen-

veerden sonde te doen. » (J. Steeghius.)

Den Ezel de zyn werck als een goet pleghere

Maer laughs so stegherc, (Ed. Dc Dene.)

Hoe dikwyls, dikwyls zag ik niet

Den werkman, met nen stegcn slap,

Daer komen. (K. de Gheldeie.)

— Siceg om. Die weg is steeg om gaan. Dat land is stceg

om ploegen. Die deur is steeg om opendoen.

— Steeg ami, traag om iets te doen. Steeg aan 't gevcn

(bijlioudendl. Steeg aan 't werken, aan 't werk. Steeg aan

't bidden, aan 't gebed. Hij is steeg aan 't slapen gaan, maar

nog steeger aan 't opstaan.

— Steeg van. Steeg van outhoud (lie moeiclijk iets in

't geheugen vestigt). Steeg van begrip (tra.ag om iets te

vevstaan). Steeg van geloove (die traag is om iets te ge-

looven).

STEEGER, m., scherpl. ee, Eene reeks van opeenvol-

gcndc trcden langs dewelke men ergens opklimt of neer-

daalt, fr. escalkr. De steeger van den zolder. De steeger van

eene windmolen. De steeger van eenen toren. Op den

steeger klimmen. Van den steeger atvallen. De trappen van

den steeger. De standfijke van den steeger. Een steeger met

een vertert. « Slepende hem by beede zyn beenen ter stee-

gherc nederwaert. » (N. Despars.) « Af-gaen ende op-gaen

van (iexn'^^ steeghers. » (B. Gheysen.J

— Dit woord is veel gebruikt.

— Voor Steeger zegt men 00k Trap (hoewel Trap eigent-

lijk maar eene trede van den steeger is, fi. marche o['degrc'

it'escalier) even als de Franschen hun degrcodk voor esca-

lier bezigen.

— Zie STEEGERTJE.

—STEEGER, z. Meulen-, Torre-, Zolder-.

STEEGEREN, steegerde, keb gesteegcrd, o. w. Hct-

zclfdc als Steigercn, fr. se cabrer. Het peerd steegert.

— OnwiUig zijn, bijkans weigeren, traag en steeg zijn om'

iets te doen. Hij steegerde lang mij dat huis te verkoopen.

Ik VToeg hem geld maar hij steegerde het te geven. Hij

steegert mede te gaan. Waarom steegert gij alzoo, telkens

ik u iets vraag?

— Op iets steegcrcn, ougenegen en traag zijn om iets te

doen. AJs het questie is van schulden te betalen, hij steegert

daar altijd op. Ik heb hem gevraagd om met mij op reize

te ga;.n : hij heeft er eerst wat op gestecgerd, maar einde-

lijk toegestemd.

— Veel gebruikt. Wtgens ci= ce, zie bij E.

—STEEGEREN, /.. Tegen-.

STEEGERREEZE, v. De leuning van den steeger,

fr. rampe d'esenlier. Houd u vast aan de steegerrceze. —
Zie REEZE.

STEEGERTJE, o. De steegertjes zijn een middenbi;!-

van pecrdebnonen. Steegertjes koopen. Steegertjes planten.

STEEGERTRAP, in. Eene trede van den steeger, fr.

tin dcgre de t'escalier. De hoogste. de leegsle steegertrap.

Langs de steegertrappen afkadotteren.

STEEGHEID, STEEGTE, v. Het steeg zijn. De
steegheid \an do wielen kwani daaruit voort. «. Onghehoor-

saemheyt, liooverdye, steegkeyt en onghewillicheyt. • (C.

Vrancx.)

STEEGREEP, m., mv. steegreepen. Hetzclfde als

Stegelreep; zie akl. Den voet in den sleegreep zetten.

« Haughende met zijn een voet in den stegreep van den

tipgheresen ende loopende peerde. » (***)

Ende die stegereep van goude.

(Maerlant, /i/<^A. X, 11 55.)

STEEGTE, v. Zie STEEGHEID.

STEEK, m. De daad van eene koe die met de horcns

steekt. Hij is gekwetst van eenen steek van den os.

— Weil, geeft aan dit woord veel andere beteekenissen

die wij uitdrakken de eene door .Stek, m., en de andere

door Steke, v. — Zie STEK en STEKE.

STEEK, V. Zie siEKE on de romp. aid. en 00k liier-

ontlcr.

—STEEK, z. Af, Op-, Over-.

STEEK-AF (uvl. ,sti:k-of), m., klemt. op af. Af-

steeksel, miszit, iet^ dat de schoonheid of het falsoen van

ontwat verhindert. Die nieuwerwetsche vensters in die

gothische kerk is een groot steek-af. Die mensch heeft veel

gaven; maar hij is tamelijk trotsch er over, en dat is een

steek-af. — Zie DURF-AL.

STEEKBAND (wvl. STiiKiiANn, zie klankyerk.),

m . In 't algemeen een stuk hout dat in eene schuinsche

richting tot schoore dient in een zwaar timmerwerk. De
schoorbalken en de okselbalken van eene vvindmolen zijn

steekbauden.

STEEKIND, o. 5tefe'«rf wmfew, zie onder BELLE.

STEEKKAR (wvl. ,stekk.\rre), v. Eene karre met

twee wielen en eene traam of eenen dijsel. De metsers ver-

voeren hunne gereedschappen op eene steekkar.

STEEKKOE (wvl. stekkoe, zie klankverk.), v.

Eene koe die met de hoornen steekt, stoothoofdige koe. De
steekkoeien zijn gevaarlijk. Gekwetst worden van eene

steekkoe.

STEEKMES (wvl. .stekmes), o. Een mes om te ste-

ken. Het steekmes, waarmede men de spergels (fr. aspergcs)

in den grond afsnijdt, is lang en smal. Het steekmes waar-

mede de beenhouwer een verken, cnz. doodsteekt, is kott

en breed, maar spitsig.

—STEEKNAALD, r. Door-.

STEEKNET, o. STEEKNETTE (wvl. ,=;ti>k-

XETTE, zie KL.'^NKV.), v. Zie I'UIKELNET.

STEEK-OP (wvl. STEK-ii",STKK-U)', zie kljVnkv.), rn.,

klemt. op op. Opsteek, opsteeksel, voorwendse!. fr. pre-
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tex/e. Eeuen steek-op hebben. Dat is een steek-op, maar

de reden niet. Hij zegt dat hi] ziek is : liet is een slcek-op

om niet te nioetcn Iconicn. — Zie UURK-AL.

STEEKPILAAR (wvl. stekimlaak), m. Dreumer.

Xaer 't bewijsen vaiide stecck-pilacrcn, stijiea, iiool-

• nen ofte andere teeckenen aldaer bevonden. » (Cost. v.

ipre.)

STEEKSANCTJE (wvl. st£ksantje, zie klankv.),

ook STEKESANTJE, o. Een blad papier waarop een

kinderverdichtsel verbeeM staat in twaall of zestien printjes

grof geteel;eud en geschilderd. Een steeUsantje met de

historic van Duimken, of van Rookapje, of van Barbe-

bleue, enz. Men vindt op de maikt, en in zekere boek-

winkels de steeksantjes te koop voor twee a vijf centimen

het stuk. Een steeksantje met zestien printjes.

— STEEKSEL, z. Aan-, Af-, Op-.

STEEKSPEL (wvl. STfiKSPEi, zie klankverk.), o.

Bij de kaartspelers. zegt men het is stcekspel of enkel 'I is

sh'ke, waneer de twee tegenpartijen een gelijk getal punten

hebben, b. v. elk t\\ intig, zoo dat de kans van te winnen

dan nog dezelfde is voor beide. — Verders ook gez. van de

eenparigneid der stemmen in eene kiezing, enz.

— Kramers geeft aan 't onz. \v\v. staten den zin van fr.

I'tre egalement parta^f', en pariant des sriffrnocs, dcs voi.x,

des opinions; b. v. bij die beraadslagjng staakten de stem-

men, fr. dans cette deliberation, les voix ctaicnt cgalement

tagces, il n'y avail fas de pluralitc de voir.

STEEKSTEEN (wvl. .stekstef.n), e.. STEKE-
STEEN, m. Bij metsers. Eensteen van gcbakken eerde,

gclijk aan een Sneedje, doch merkelijk breeder. Deu ast

van eene brouwetij met steeksteenen vermaken.

STEEKTE (wvl. stekte, zie kl.\nktork.), v Een
stekend zeer, pijn die men gevoelt in een dee] van 't lichaam
dat, oft ware, met eeneri priem dooiboord wordt, bij Kil.,

Sickle, pungens dolor. Stcekten hebben in "t hoofd. Eene
steektc in de zijdc, fr. point dc cole. Stcekten gevoelen.

— De steekle doen aan ieinand, ieniand cmderkruipen
of verdringen, ieniand schade veroorzalccn en hem van zijne

kalanten afnemen met hetzelfdo ambt iiit te oefencn of

dcnzelfden handel te voeren. Die nieuwe geneesheer doet
de steekte aan den ouden. Die winkel gaat leelijk de steekte

doen aan dien anderen. Gij zult hem eindelijk nog de
steekte doen.

— STEEKTE, z. Maai-, O.Mm-, Worm-.

—STEELDE, z. Kort-, Rood-, Wit-.

STEEN, m. Zie de Wdb.
— Seiiilde steen. zie SCHILDE.

— Steencn hagen, zie HAGEN.
— VairTzi/n herte eenen steen m iken, zie HERTE.

—STEEN, z. Beuthem-, Bleek-, Diamant-, Crardel-,

Grendel-, Hals-, Hurt-, Hurtcl-, Hut-, IJzermaal-, Kaliek-,
K'Mlijk-, Kalk-, Kalsijd(e-, Kalsij-, Kalsie-, Kassie-, Kassij-,

1 ^ijn-, Keernmelk-, Keerze-, Kerk-, Kerze-, Klink-,

1-, Kop-, Krebonkel-, Nagel-, Xeut-, Xoot-, Wot-,
Nut-, Plak-, Panne-, Pape-, Pluim-, Preuf-, Pulfer-,

Ruini-, Stap-, Sleek-, Steke-, Step-, Strek-, Terd-, Jert-,

Vei I-, Velt-, Viering-, Voct-, Vuring-, Water-, Winkel-,
/.ivl-, Zegel-, Zet-,

STEENAKSTER, STEENAAKSTER, m. en o.

Soort van klcene bmine ckster.

STEENBALK, m. Bij mulders. De stccnbalk van

eene slai'kniolen is een zwaar stuk hout dat waterpas op dc

nokke van de molcnstake ligl en geh;?! ile kuipc of roa.])

van den nioleu draagt

.

STEENBEDDE, o. Zoo heet, in eenen molen, dc

zokkr waar de niolensteenen liggen en draaicn, fr. btffroi

de moiiliii.

STEENBIES, -BIEZE. v.,-BIEZEM, m. Soort

van bies, in de wetenschap Juneus glaneus, fr. jonc des

jardiniers. Haar Stengel, 4 a 8 decimeters lang, is grijs-

groen, gestreept, met een merg dat aaneen niet houdt. De
steenbiczen zijn taaier en harder dan de papbiezen ; maar

de hoveniers gebruiken beide om de planten op te bindcn.

STEENBLOEM, v. Zie hondsmlle.

STEENBUKJE, o. Zie steen'MUsch.

STEENDAM. m. Geplaveide of gekalsijde dam of

voorland om op te gaan langs de huizen, plankier, fr. trot-

toir.

STEENDAS, m. Zie steenezef..

STEENDOOD, adj. Morsdood, geheel dood. Hij is

van den toren steendood gevallen. Hij lag steendood.

lemaiid steendood slaan.

STEENEN, ni., mv. steenens oisteens. In 't kaartsijel.

Hetzellde als Koeken of Ruiten, fr. carreati, Steenen aas.

Sleeuen heer. Steenen vrouw. Steenen zot. Steenen lien,

enz. Steens spelen. Geenc steens hebben. Steenens zijn

troef. Eenen steenen uitgaan.

STEENE2EL, m. Een scheldwoord dat, even als

Steendas, toegepast wordt op een koppig en onfatsoenlijk

mcnsch.

STEENGREIS (wvl. ook steeurets, zie AS>ntii.A-

i'Ie), o. Sleengniis, puin, muurgrais, fr. gravois. Eene
straat met sleongreis opvoeren. Eene kar stcengreis. Van
oude huizen, die aigebroken worden, komt er vcel stecn-

greis. — Zie greis.

STE.ENHAAI(E, v. Bij visschers. Een zeevisch van

slechte weerde, in de Wdb. Hondshaai, fr. milandre, 1.

galeits canis gcnaamd. (VanBeneden, Ann. Pari. 1865-66,

docuni. bl. 602.)

STEENKISTE, v. Bij mulders, zie KISTE.

STEENKLAVER, v. Soort van wilde klaver die in

de wetenschap trifolium repens I,, heet, fr. triolet.

— In de Wdb. is 'f anders.

—STEENKNUL, z. Putje-.

STEENKOOLAARD, m. Zie koola.vrd.

STEENKOT, o. Zie steenpiere.

STEENKRUID, o. Eene plant, lilhospcrmum ar-

vense L.

STEENMANDE, v. .Maude waarin de metsers het

steen verdrageii ol ophijscheu. De sleenmande wordl ook
bij laudbouwtrs gebezigd lot allcrhande dienslcn.

STEENMES, o. Bij verwers en schilders. Een lang

plooibaar mes, twee vingers breed, ea dienende om de



STE - 948 STE

kleiiren te belimperer, en om de verwe, die onder den

looper gewrevcn is, van den steen af te nemen, fr. a?nassctte.

STEENMOORTEL, ni. Bij stecnbaldcers. De gca-

jicide klei waai van men steenen vormt en bakt. Steenmoor-

tel TnaUeii. Den iteenmoorlel naar de tafel brengen. om
daar in dc vornien het fatsoen te Icrijgen van sleenen.

STEENMUSCH, v., 00k steenbukje, steenrutje,

STEENRATJE, o. Soort van niuscli die minder maar levendi-

ger is dan de Papmusch, en in de wctenschap pyrgita

montana, fr. moineaufriquet geheeten wordt. De steen-

nmsch heeft eene zwarte vlek op iedere wang. Zij woont iji

de hollen van oude boomen, terwijl de papmusch (pyrgita

domestica, fr. tnomeau fierrot) haren nest maakt in de

takken van sparren, enz. Beide sooiten wonen 00k in de

huisdaken. — Ook Boommusch genoemd.

STEENNETEL, STEENNITTEL, m. Brandne-

tel, Ideene nctel die veel tusschen steenen en puinhuopen

groeit, en geweldig tingelt, fr. ortie grieche, 1. urtka mens.

STEENOVEN, m. — Eencn steenoveti holen, zic

KOLK.N.

STEENPIERE, v. Vogelknip bestaande gcmeenlijk

uit vier steenen dusdanig samengevoegd dat er te midden

eene niimte is waarboven een vijfde steen sleep staat ge-

steiind op een stokje en een sprielje : springt de vogcl op

liet sprietje, het knip valt toe en de voge! zit er in ; anders

ook .Steenkot en Kip geheeten, fr. trebuchet. De kindeien

vangen er mnsschen mede, als het gesneeuwd is. Eene steeu-

pierc zetten.

— Kil. Piere, pcdka : laqncus qiiihtisfciu- caphtiititr.

STEENPUT, m. Gemetseldc wati rput, waar genieen-

lijk eene pomp in slaat.

— De steenput is gcen Kegenbak. De steenpul bevat

kwehnwater dat uit den grond opwelt; de Regenbalc bevat

regenwater dat langs buizen van de huisdaken crin afvlocit.

STEEN-PUYST, bij H. Jacobsz., zie steknzweek.

STEENRATJE, o. Zie steen.musch.

STEENREEP, m. Bij mulders. DiUke kommd dien

men vastlegt aan dcu niolenas van boven, en van ondcr aan

deu looper, wanccr men dezen wilt optillen en van den

ligger afwenden.

STEENROOD, o. Slijp of schuurzand van briken.

Met stecnrood wiijft en kuischt men koperen ketcls, ea

anilei kcukengciief.

STEENROTSE, v. .Sin.n van rivicniscli, biiinKr d.m

dc rotse, mcl lootle vinnen.

STEENRUTJE, o. vkhv. Zie .steenmiiscii.

STEENVIOLIER, m. Muurbloem, h.giiojh-r /miiir.

STEENVOS, m. Een peerd met brainros haar, fr.

alczan bn'ilc.

STEENWIJTING (wvl. steenwiting, zie ij), ni.

Bij zeevisschers. Een visch korter en breeder dan de wij-

ling (fr. merlan), en heetende iu 't fr. mullet, 1. morr/ma

lutetts. (Van Beneden, Ann. Pari. 1865-66, docum.

bl. 602.)

STEENZWALUW (wvl. steenzwalji), v. Zic

SCHARE, fr. martou I noir.

— Weil, heeft Strandzwaluw, fr. martinet lic rivogr,

eng. sandmartiti.

STEENZWEER, v. Eene be^innende blocdzweer

(fr. clou, furoncle), die niet overgaat tot ettering, maar

traagzaam verteert en vcrdwijnt.

— Heyman Jacobsz zegt Steenpuist : « Haver in water

ghesoden tot dat zy splijt, en dat water met roos-watcr

ghenienght, verdrijft de steen-pnysten uyt den aensicht als

ment daer mede wascht. »

STEERT, m., fr. queue.

— '/ Venijn zit in den steert, in zekere zaken 't is het

eiiide dat een gevaar bevat waor tegen men zich hoeden

moet, fr. le venin est a la queue. Die ziekte schijnt er niet

gevaarlijk uit, maar 't venijn zit in den steert. Die bock

begint wel, als maar 't venijn in den steert niet zit.

'I Eyndeken brenght vreught oft pyn.

In het stertje ligt 't fenyn.

(Gheschier.)

— De wulfin den steert, zie VVULK,

— Het geld en heeft geenen steert, zie GELU.

— De hem en leggen daar al met hiinne steerten naar

de markt, zie hen.

— De krul van den steert is 'tfatsoen van d-n hond,

zie KRUL.

— Luizen met stecrten hebben, zie LUIS.

— 'Ten is zifn schuld niet dat depuiten gecn steertjrs

dragcn, zie PUJT.

— Gij zijt al te haastig om znai/yis te niaken, gij zoudt

wel den steert vergeten, zie ZWIJN.

— Nock steert noch ende, zie ENDE, o.

— Om de katte eenen steert te maken, zie K.\T1 1:.

— Dc panne bi/ drn steert houden, zie P.\NNE.

— Zij'nen steert oficten, zich met tegenzin overgevcn,

met spijtigheid zijn ongelijk bekennen.

— Bij vliisreedcrs. i" Zwingelsteert, anders ook Lee gc-

naamd : zie LEE. Hcl fr. queue bet. in den koophandel Em
pak vlas w^egende ecu kilogram. — 2® Hckclstecrt, wroii-

van vier of vijfspleten fijngehekeld vlas, dal de spinster uni

lien spinrok roll. Vgl. SPLEI'E.

— Bij landb. Dc steert van den ploeg is het stuk huiil,

gemeenlijk omgebogen, dat van onder in het zoolhoofd ru>i.

in 't midden met den ploegbalk vereenigd is, en van bovin

dienl lot handvatsel voor den akkerman.

— Dc slceit van eenen langwagen, zie l.mjgwagen.
— Bij mulders, De steert van eenen molen Ijestaat uil

zwarc langc balken die, onder aan den molcn vast, scluiin^

door den steeger neerdalen tot bij den gfond waar zij gc-

steund wordeu door de loopschooren.

— Het w. duidt met verachting eenen persoon aan in

Drilstecrl, Plaagsteert, Vraagsteert en Droogstecrt.

—STEERT, z. Blek-, Blik-, Dril-, Droog-, Hamoi-,

Heuzing-, Hozing-, Kalver-, Katie-, Keune-, Koc(i)-.

Korte-, Lammer-, MoUe-. Pauw-, Peerde-, Fiji-, Pl.aa;;
,

Pluim-, Ratle-, Rochesteerten, R00-, Vlei-, Vraag-, W
pel-, Zijp-, Zwalm-, Zwijne-, Zwingel-.

STEERTBALK(E, ni. Bij mulders. De steertbalkm

zijn de twee lialken die den steert uitmaken (zie STEER 1),

en die dienen om den molen in den wind te trekken.

STEERTELING, m. en o. lets dat als een steert
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ergens aanhangt en gemeenlijk overtollig of nulteloos is.

Dat verslelen en gescheurde klced liangt alin steeitelingen.

Rapen met veel steerlelinge'i (gesprietelde worlds en ve-

zelb). Er zijn te veel steertelingcn aan dat geschrift (te vcel

liiuUen on trekUen). lets vertellen met al :;ijne steerteliiigen

(met al zijiic omslandigheden en bijveerden). — Zie -ling.

STEERTELING(E, v. collectief. Al de steerlen en

steeitelingen van lets. Er is veel steertelinge aan die rapen.

Vcrtel inij den grond van de zaak, en laat al de steertelinge

van l<ant. Geschrift met veel steertelinge.

— 7av -inc.

-STEERTEN. z. Splct-, Verrecht-, Weg-, Wikke!-.

Zic ook Nicuwstcertig.

STEERT-EVEL of STEERTEUVEL, o. Zektre

ziekte \'an peerden en koeien, anders wulf in den steert

genaamd. Zie WULF. — Vgl.MEl-EVEL.

—STEERTIG, z. Nieuw-.

STEERTLIJN (wvl. -line), v. Bij mulders. Do
stecrtlijncn zijn twee koorden onder aan het zeil om dit tc

vestigen aan 't einde van de wiek.

STEERTPAN, v. Eene pan met eenen steert of hand-

vatsel, gemeenlijk van aardegebakken. Er stondinde asch

eeu steertpanneken met melkpap voor het kindje. « Eene

nienwe aerde stet'rtpan, houdende dry pinten nat. ')

(G. Simons.)

STEERTPLAAT, v. Bij landb. IJzeren plaat die den

jiliicj^stecrt verbindt aan 't zoolhoofd.

—STEERTS, z. Blik-, Blikscm-.

STEERTSCHOTEL, STEERTSCHEUTEL,
ni., lif STEERTSTUK, o. Zekor stuk vleesch van het

achtorkw.iilier van ecn rund, fr. cii/oltc.

— STEERTTE, z. Kort-, Lang-, Ratte-. Rost-.

STEERTVIJS, STEERTSVIJS (wvl. -vize), v.

Eliic \ ijs niet ecnen steeit, fr. vis ii queue.

— De stcerlvijze van cen vuurroer is een stuk ijzer wiens

reii uileinde, krulrankte gegroeld zijnde, gevezen wordt in

liet aihlcrdecl van den loop, en wiens ander uiteinde ol

steert ingelaten wordt in de kolve ; fr. vis de culassc.

— l"ig. Kort zijn van stcertvi/ze, weinig bcmiddeld

zijn, IJcen zijn van rang en staat. Zij is veel te kort van

slcer(vij/c, opdat hij zou willen met haar trouwdn.

STEERTVLIM(ME, v. De aarsvin van eenen vi:,ch.

STEERUFFE, v. Steehoor, ontucluig vrouwspcr-

siion uit stad. — Zic RUFFE.

STEGELIJZER, o. Stijgbengel, waar de voet in

striiiil aK men Ic pcerde zit, fr. e'Irier.

STEGELREEP, STEEGREEP, m. Rie.n waar-

aan ile stijgbeugel hangt, fr. elri.h-e.

— 't Wor.lt ook gebniikt voor den Stijgbeugcl zclvc,

fr. etrier.

— Bij timni., enz. Soort van ijzeren schroefmoer met

twee ooren om ze met kracht te kunnen aanvijzen. Deze
naam is haar gegeven om hare gelijkenis aan een kruis-

voetijzer of stijgbengel. Het is met stegelrecpcn dat men
het geleed van eene ploegschaaf vesligt.

*STEGREEP, bij Maerl., zic .steegreep.

STEITEN, steitte, heb gesteit, o. w. Wordt maar
gcbczigd met cen negatief in den zin van Niet deugen, nict

goed zijn, fr. ne rien valoir. Die jongeling zal nooit nievers

toe steiten, fr. nc serajamais bon a rien. Die slechte kerel

hceft nooit gesteit. Dielioe steit niet (geeft weinig melk, wilt

niet termen, enz.). Diekat steit niet om muizen tevangen.
Fruitboomen die niet steiten worden uitgeroeid. Die klaver,

die tarwe, die akkervnichten steiten niet (grocien niet,

nemen niet toe). Dat is slecht papier dat nievers toe steit.

Znlk hout steit nievers toe, tenzij om te branden.

— Kil. hceft Niet stnyten, nihil vnlere.

STEITENIET en STEITNIET, m. lemand die

niet steit, die nergens toe goed is, fr. vaurien, faineant.
Hij is een rechte steiteniet. Hij heeft altijd een steiteniet

geweoBt. Zijne twee zonen zijn twee steiteniets van de eerste

soort. Een steitniet van eenen werkman. Een steitniet van
een peord. Een steiteniet van eenen hond.
— Zie i)URF-AL.

-STEK, z. Oordje-, Uit-.

STEK, ni. Een steek van iels dat puntig is. De stek

\-M\ eene naalde, b. v. in de hand, fr. piqi'iie (niet te ver-

warren met de .Steke van eene naalde : zie .stebte). De stek

van eene S])ade in den grond. De stek van eene bie, van
eene vloo, van eenen houtworm, enz., ^.piqiire.

— Fig. Schimpwoord, bijtend gezegde, £r. brocard,

coup de langue. lemand eenen stek geven. Stekken krijgen.

Een fijne stek. Een harde stek. Een geweldige stek. « Heb
ik iemand van julder eenen stek gegeven ? — Dat ik wete
niet, ten minste heb ik geenen gehoord noch verstaan. —
Ik zegge en ik houde staen dat het ne stek was tegen

iemand van ons. — Al die stekken en die sneuven zijn

doorgaens de grootste preuven van iemands bot en dom
verstand. »

(' **)

— Een appel met rotte vlekken. Die appel is een stek.

't Zijn al maar wat stekken.

— Einde wegs dat men aflegt, fr. trotte. Dat is een goe
stek voor cen peerd. Met nog zoo eenen stek, zal de reize

ver gevoorderd zijn. Dat is nog al een stek van hier. Ik lieb

dien stek gedaan in ccne halve mir. — Ook Stekke zic

't volg. art.

STEK, STEKKE, v., mv. stekken, vklw. steksk, («. Een
pnntige stok of zoo lets dat men in den grond steekt om er

eene touw of richtsnoer aan vast te leggen tot het opslaan

van eene tent, tot het rechtdelven van eenen gracht, tot het

rechttrekken van eenen wegel of straat, enz., (r. piquet.

— Een priem dieu de inetsers in den muur vestigen, om
er den draad aan te spannen langs den welken zij hunne
st;encn leggen. Den draad op de stekke winden.

— Eene afgesneden boomschent die men in dc aarde

steekt om eenen nieuwen boom tc kwcekcn, h. lionture.

Weil, heet dat Een stek, o.

— Eene stekke van wicdauw. Zie wied.miwstekke.
— Siilferpriem, fr. allumette.

— IJzeren bout die in den ploegboom gesteken en ver-

steken wordt volgens dat men nicer of min diep wilt

ploegcn.

— Bij schocmakers. Een puntig tapje ol nagel zonder
hoofd, dien men in den hiel van schoe'n en leerzen slaal, Ir.

elieville. Hij sloeg derti.; stekken in den hiel van den schoe.

— Bij drukUers. Soort van breede ijzeren vork met twee
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liandhaven, dienende om dc drukrol over dc inktlafcl en

van daar over de letterplaat te rollen, Ir. inanche dc rouleau.

De drukrol draait op eene spil die in de uiteinden van de

twee armen der stekke gevestigd is.

— Droogspelde, U.fichoir.

— Plantspade. Zie plantspade.

— Een bout dienende om te boetseeren. Sclierpe stekke.'

.Stompe stekke. Gekalkoende stekke.

— Een einde wegs dat men in eens afreist, fr. etape,

traite, trotte. \ Is nog eene groote stekke %'an liier, fr. il

y

a line bonne traile d'ici-la. Ik heb dien weg in twee stek-

ken afgeleid (in tft'ee poozen gaans, met er tusschen eens

terusten). Ook Stek, m.
— De stekken van den iinsel zijn de geteekende graden

waarin de unsel afgedeeld is. Dat weegt drie pond op de

stekke (d. i. juist drie pond). Twee pond en eene stekke.

— Het meet altifd op de stekke zi/'n voor hem, het muet

altijd juist gepast zijn. Is 't op de stekke niet, hij is mis-

noegd en hij pruttelt. Hij wilt alles op de stekke, Tr. il vent

lea points sur les /.

— Tot het laatste steksken, tot het laatste punt, tot het

uiterste einde. Hij heeft vertoefd tot het laatste steksken.

Gij moot tot het laatste steksken niet wachten van voort te

gaan : ge zoudt misschien te laat komen. Hij heeft zijne

bekeering niet uitgesteld tot het laatste steksken van zijn

leven.

—STEK, —STEKKE, z.Boot-, Tempel-, Wiedouw-.

STEKBAK, m. Een houten bak waarin men b. v.

rapen in stukken stekt met eene spade, tot voedsel van het

vee; ook Scherfbak geheeten.

STEKE of STEEK, v. De daad van lets, dat scherp

of puntig is, ergens in te steken ; ook het uitwerksel d.aar-

van. lemand eene steke geven met een mes. Eene doode-

lijke steke. De steke van de naalde leeren. Er zijn verschil-

lige steken of manieren van naaien. Met wijde steken

naaien. Die schoe'n zijn eene steke te groot.

— Met de heetc steke naaien, zie HEET.

— De steke van een huts, van eene kamer, dehoogte van

de zoldering, Verdieping bij Kramers, fr. monte'e. Eene

kamer die hoog is van steke. Dat huis is te leege van steke.

— Bij schoemakers. Van steke snijden, den rand roiidoni

zuiver afsnijden om gemakkelijker de lijksels te leggen,

— Geen steke zien, volstrekt niet zien. Het was zoo

donker dat ik geen steke zag. He zie in dit hoi geen steke

voor mijne oogen. Hij is bUnd geworden, hij ziet geen

steke meer. « Saulus opstaende en sack niet een steke. » (M.

Lambrecht.) « Zulck een eclyps der zonne dat men niet een

steke en zach. » (N. Despars.)

— Bij landb. Steke houden, wordt gez. van grond die

onder 't delven, niet brijzelt noch brokkelt, maar vast en

dicht blijft, zoo dat het spoor van de steek der spade et

ongeschonden bewaard wordt. Het is een goed akkerland

dat steke houdt. Zandige grond houdt geen steke. Als men

eenen gracht moet makeu in grond die geen steke houdt,

bezet men de kanten met graszoden, om het inzakkenJe

beletten.

— Zijne steke staan, zie ST.\.VN.

— Zie STEEKSPEL.

—STEKE, —STEEK, z. Bachten-, Bazijn-, Drieg-,

Jleuleuaar-, i'aliug-, ,Stik-, Stop-, Zaterdag-, Zij-, Zijd-.

STEKEBEIER, STEKELBEIER, STEKER-
BEIER, m. Hetzelfde als Stekebeze, Stckelbeze, Steker-

beze, de vrucht van een doornstruik die in de wetenschap

ribes in'a crispa L. heet, ir. groseillier epineu.x. De wilde

stel;ebeiers zijn glad en green, de temme zijn glad of ruig-

haarde en gemeenlijk roodachtig.

— Hi/ gaat er /nee voort gelij'k eene henne met een

steheheier, zegt men van iemand die gemakkelijk iels draagt

dat zwaar is, of gemakkelijk lets venicht dat moeilijk is. i

STEKELBROM, m. STEKELGINSTE. v. Een .'

stel:e]achtig heestergewas, ook StekeTs geheeten en in de

v.'clcnschap iilex Europeeits L., fr. ajonc.

STEKELHAARDE, adj. Wiens haar kloek en recht

st:vat lijk slel;els. Hij is stekelhaarde. Een stekelhaarde kop. •

Eene stekelhaarde koe.

— Zie -DE.

-STEKELING, z. Uit-.

STEKELLISCH, o. Eene waterplant <lic men vindl

ill \cion'.-Vl., in de Wdb. Watervcder, straliotes aloides

L., fr. /'(iiix-aloi'S.

STEKEN, stak, gesteken, b. w.

— Brand steken, brand stichten. Veroordi eeld wordcn

voor brand gesteken te hebben. Moorden, rooven en brand

steken. — Vandaar Bran^steker (brandstichtei).

— Dering steken, during graven, met eene spade uit den

groiul sti.-ke:;. In Noord-Vl. steekt men veel ilering. Bezig

zijn mctdering te steken. — Vaiidaar Derings'.eker (dSring-

gravcr).

— De kaarten steken, onder 't kappelen de azen, de

heeren, cnz. bijeen steken, h.faire le ptite. Let op dat hij

de kaarten r.iei steke. Hij heteftde ka.arlen gesteken, ikheb

het gezien. Haddo hij dc kairten niet gesteken, hij zou

zulk geen sclioon spel hebben'.

— Den hoorn, de tronrpet, het schuifeting steken, er op

"

blazgii. De moordenaar stak het schuifcliiig, en terstoud

kwanien er vier andercn hem ler hulp g^'loopiu. Men steekt

het scliuifeling om iemand te rocpen of le verwittigen.

— De mcord steken. Zie MOORD.
— De uialge steken, zie mooru.

— lets in si/'n hoofd steken, zich lets inbeelden, aan lets

denken. Ilij heoft in zijn hoofd gesteken dat hij niet lang

mecr gaat leven. Hij stak in zijn hoofd van soldaat te

wordon. — Dus ook lets uit zijn hoofd steken. Ik kon dat

gedaclit uit niijn hoofd niet steken. « Wy stac iiit zyn hooft

alle ghedinckenisse van syn vrienden.ende magen. » (M.-

Lambrecht.)

— /.ijne zinnen in iets steken, zie ziN. '•

— Eene spelle ergens voor steken, zie SPELLE. J
— Lavei steken, lawei steken, zie r.,\VEI, 1°. ,4

— Depese steken, zie pees. '

— lets in 'tdnk steken, iels laten varen, (r.y renoneer.

« Sy hadden voor hem ghenomen den handel in 't dak te

steken. ende de stadt te verlaeten. » (P. Devynck.)

— Sint Picter heeft er zijne krikke {z i/ncn stok, of s '/'neh

palster) in gesteken, zegt men als eene onderneming wel

gelukl, als iets gaat en slaat naar wenscli

.

— Ergens geld, tijd, enz. in steken, et ^-1 i, tijd, cn;f.

aan besleden. Zij steekt veel geld in hare siei.ideu. Het is

spijtig van da.ar zoo veel geld in te steken voor zoo. weinit

voordeel. Die zieke heeft veel geld in de geneeshei.tei
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gestcken. llij liecft ilcn helft van zijne fortuin in die omler-

neniin^ yesteUen. Vecl Ujil ftt-keii in prutswerk. Ik toch zul

daar niijn tljd niet in stclcoii. « Van tlaer moet men noch ecu

tire -aeeghs in sicken eernien yheracckt tot casteel. » (P. Dc-

vynck.)

— Een laud under water steken, vrijwillig onder water

zetten, fr. tnondcr, submerger. Eene weide onder water

steken (met de beken en dc gracliten at te dammen). Zij

braken de zeeduinen open en staken geheel de streek onder

water om den vijand to vcrwijderen. « Door het lant onder

water te steken. » (H. Hoinderycx.)

— leinnnd in de klecrcn (of kleederen) steken, hem de

kleederen nandoen. AI5 de loteling in 't leger kwam, stak

men hem aanstonds in de kleeren. Zoo zegt men 00k Eenen

armen man in 't nieuwe steken, voor Hem nicuwe klee-

deren aanstroppen. — Fig. lemand foppen, hem voor den

aap houden. Ze staken hem daar leclijk in de kleeren. Hij

zat in de kleeren.

— le'nand een stroo steken, iemand prijzen om hem wel-

gezind te maken, of om van hem eene gunste te bekoraeii,

of ook om bedeklelijk met hem te lachen. Men stak hem

daar een stroo, een lang stroo, een stroo dat slecpte.

— Leer steken, leerke of leertje steken (voor leder, fr.

c.v/r), door arglistige woorden trachten andcren tegen mal-

kaar misnoegd te maken, of hunne misnoegdheid te ver-

meerderen. Die slangetong steekt altijd leerke. Hij steekt

wederom al leerke. Ge moet geen leerke steken.

— Foot steken. In 't niarbelspel. — Zie poor.

— Baantje steken, op eene ijsbaan sledderen. De kinde-

deren verlustigen zich 's winters met baantje te steken.

— Ring of den ring steken, naar den ring steken, fr.

courir la bagiie. Zich verlustigen met ring te steken. Mor-

gen steken ze den ring.

— Eemerke steken, zie eemersteking.

— Sehavnit steken, zie schavuit.

— Plein steken, zie PLEIN.

— Broed steken. Wordt gezeid van bie'n die den honing

bebroeden om nieuwe bietjes voort te brengen. Die korf

heeft reeds broed gesteken. Daar zijn bic'n de 't zecm' ver-

garen en andcre die 't broed sicken.

— Geld bieden voor lets dat verkbcht wordt in eene ven-

duwe; anders gezeid Hoogen, fr. encherir. Hij stak twintig

frank, maar anderen staken nog meer. Zoohaast hij stak,

was hij koopman, was hij kiiakaard.

— Plenen litel of eernaam geven aan iemand om hem te

vloien. Als gij van hem lets verkrijgen wilt, ge meet « Mijn-

liccre» steken, fr. /V/diiif lui donner du Afonsieur. Wi\t

gij hem greien, sleek « Mijnheer de Baron ». Zij staken Mijn-

heer dat het schaduwc gaf, fr. on luidonndit du monsieur

qros comme , le bras. Vergeet niet van « Mevrouw » te

-I'-ken (van haar Mevrouw te iioemen). — Ook om met

1 niand te spottcn. « Wei kunnen steken van pape en goei

kunnen schrecuwen van kweek. » (***) — In deze en dcrge-

lijke spreuken valt de accent oratoire op den titel, en niet

o(> steken.

— Zich pater steken, zich soldaat steken, pater worden,

fi. prendre le froc, soldaat worden. Hij gaat de wcreld

\ aarwel zeggen, en zich pater steken. Uit spijt heeft hij zich

soldaat gesteken. Als de duivel oud-grijsde wordt, steekt

llij zich cremijt (spreckw.).

Wordt gezeid van eene koe die met de hoornen stool,

die stoothoofdig is. Die koe steekt. Eene veers leercn steken

met zc le plagcn. De dnlle koe heeft den pocsler doodge-

steken.

— Sprek. van de brandende hitte der zon. De zon steekt

als er een onweder op handen is.

— Aarde opwerpen, sprek. van den mol. De mol heeft

hier gesteken. Als ikop't land kwam, was er hier en daar

een mol die stak. Als de mol steekt, werpt hij eenen hoop

aarde op in eene en dezelfde plaats; maar als hij r'y'dt, dan

vaiirt hij voort onder de oppervlakte van den grond.

— Het steken (of de schuld steken) op iemand, de oor-

zaak of de schuld van iets aan iemand toeschrijven , op

iemand schuiven. Als hij kwalijk vaart, hij moet het op

niemand steken dan op zichzelven. Hij stak de schuld op

zijnen broeder. Op wien steekt gij de oorzaak van dien

twist ? Zij steken 't altijd op mij. « 1st sake dat Godt u ver-

dryft, waerom steket ghy op my. » (M. Lambrccht.) . De

achtcrklappers niet alleenlijk seggen quaed van de nwnschen

daer'quacd van te seggen is; maer sy socken 't op de En-

gelen selve : op menschen daer niet op te seggen en valt,

daer zuUen sy 't op steken en soeken. » (F. Vanden Werve.)

— Er steekt veel in, -weinig in, niet in, er is veel, weinig,

niet aan gelegen, ilimporte beaucoiip, pen, rien. Er steekt

veel in van te weten wie dat gedaan heeft. Ik heb dat ver-

loren, maar er steekt niet veel in. Hij wilt niet medegaan,

maar er steekt niet in. Er steekt niet in dat hij henengaat.

Er steekt maar geheel letter in. — Men zegt meest :
het

steekt veel in, het en steekt niet in. Zie HET.

— Het steekt er niet op, het komt er niet op aan. Gij

zult trac.lcn ten negen ure thuis te zijn, maar 't en steekt

op geen kwartier. Het en steekt op geencn frank of drie.

« Waerwia hebde lestmael soo gevochten, dat het macro/

een hair lu:eft gesteken, dal'er den eenen of den anderen

niet dood en is gebleven?. (F. Vanden Werve .)« Gy segt

het is noch tyd genoeg, het en steekt op eenen dag of twee

niet. » (Id.)

— Het niet natiw steken, niet itipt noch nauwkeurig

zijn. Die timmerman steekt het niet nauw : is zijn werk

maar half in de voegen, "t moet u niet verwonderen. Hij

steekt het niet nauw in 't wegen, in 't meten (hij geeft ruim

gewicht, raime maat). Hij steekt het niet nauw op zijn

geld (hij betaalt eerderteveel dan te weinig). Hij steekt het

niet nauw in het volbrengen zijner plichten (hij is niet

nauwgezet van geweten).

— Tegen iemand steken, er afkeerig van zijn, fr. lui

etre antipathique. Zij steken tegen malkander. Het is reeds

lang dat hij steekt tegen mij.

—STEKEN, z. Aan-, Af-, Bij-, Door-, Onder-, Op-,

Over-, I'ijpe-, Tegen-, Toe-, Uit-.

STEKER, m. Stekel, fr. piquant. Een distel vol

stekers. Doornslruik met groote stckers.

— Stekers, mv. Stekelbrom. Langs de v.iart van Gent

op Brugge groeien er stekers.

— In het koemiespel, zie kof.mie.

—STEKER, z. Bieze-, Brand-, Distel-, Door-, Pit-,

Plat, Poonl-, Put-, Spit-.

STEKERBEIER, m. Zie stekebeier.

STEKEiRiLING, o. Zie kramvisch en jagermng.

—STEKERLING, z. Kra.ai-.

STEKESANTJE,o. Zie steeksantje.
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STEKESTEEN, m. Zie steeksteen.

STEKEVET, a.ij. Zeer vet. Een stekevet mensch. Dat

zwijn IS stekevet.

— Vgl. StekedonUer (stikdonker), Stekeblind (stikblind),

Stekcvol (bij Kil. stickvol).

STEKHUIS, o. Huisje waar meu gemeenlijk stekken

verknopl. dat is, appels die meer of min rotte vlekken heb-

ben. — Zie STEK.

—STEKIG, z. Maai-.

-STEKING, z. Eemer-, Licht-, Seultje-.

STEKKE, v. Zie stek. v. en de comp. aid.

STEKKEN, stektf, <^esteit, b. en o. w. Een steeiicn

holletje of zim ids, dat men tusschen den duimknokel en

den \vijsvinL;er druki, wegschieten met den duini krachtig

op te lichten, fr. /oner attx bilks. Eenen marbel stekken

tegen den muur. Met knikkers stekken. Naar eenen inarbel

stekken met eenen anderen marbel. Eenen marbel stekken

(hem doen wegspatten met cr eenen tegenaan te scliieten).

Hij stekte den marbel van verre. Hij stekte de knikkers uit

den mok. Wei kimnen stekken. Eenen goeden feeni heb-

ben cm te stekken. Moede zijn van stekken. — Voor dit

Stekken zegt men ookSchieten.

— Prikl- en, hard steken met iets dat puntig is. Met eene

naalde stekken iu het vel. Die doom stekte in zijnen voet.

Hij stekte naar mij met eene vork. Hij slekte ir.ij in mijn

hand. Met het vliem in eenen ader stekken.

— Bezondere manier van naaien, anders Stikkcn gczeid.

Eenen hemdband stekken. Zij kan wel stekken.

— In stuliken sluotea met eene spade ol zoo iets, sclier-

ven. Rapen stekken tot voedsel van 't vee. De boeren

stekken de appels om taarten te bakken.

— ]£ene 7'ore steiien, met de spade zulk eene vore del-

ven die men stekvore naamt.

— Hard pikken . Het vogeltje stekte met zijnea bek in

mijnen vinger. De hennen stekken dekorreltjesgraan. Van

eene niugge gestekt zijn. De muscli is van eenen roolvogel

gestekt geweest.

— Gretig grijpen. Dat is eene schoone gazette ; elk stekt

er achter. Achter de oordjes stekken (neerstig zijn om geld

le krijgen).

De vogelkes springen den landbouwor na,

En stekken de worremtjes zondcr genii.

(K. de Gheldere.)

— Dievelings nemen. lemands borze stekken. Laat iiwen

hoed daar niet : hij zou gestekt worden. Er heeft iemand

mijn boek ggstekt.

— Vastgrijpen. Men heeft den dief gestekt. Hij stekte

hem bij de Icraag. De vogel wierd van de katte gestekt.

Hadde ik mij niet vast gestekt aan eenen tak, ik viel van

den boom.
— Beleedigen, eenen stek geven, fr. piqtur^ doyiner ittie

pointe, darder, dardiller. Altijd schcren en stekken. Hij

wierd daar gestekt nu van den eenen, en dan van den
anderen.

— o. w. Neerslig gaan, spoedig aanstapijen, h. piqner

des deux. Hij zal wel mogen stekken om met den avond

t'huis te geraken.

— .Stakebanden, stakcn, aan eene stek in den grond

met eene touw vastbinden. Eene geite stekken langs de

dreef.

— Bonte stciken, Zie onder bonte, 2°.

— Hagemutte stekken, zie H.\GEMU'nE.

— Stekken en gerven, of stekken en tanen, zie tanen.

—STEKKEN, z. Af-, Uit-, Voort , Weg-. Zie 00k

Doorstckt.

STEKKER, m. Een ))eerd dat de landbouwer liezon-

derlijk gebniikt om naar de stad of elders te rijd';n, lietzij

ten do»se, helzij in de cizie ; fijker. Met den stekker uit-

rijden. Hij zat op zijnen stekker. Die stekker kan wel

loopen.

— Verders in 't alg . Een rijpeerd van geringe weerde.

— Stekel, fr. aigjiilhn, piquant. De stekkers van en
dooriiboom

.

Lachende rooze,

Gy niet booze.

Die met stekkers lang en fyn

Pronkt en niet genaekt wilt zjti.

(K.de Gheldere.)

— Soort van visch. Zie post .

—STEKKER, z. Bietje-, Deslel-, Distel-, Motte-,

Pinte-, Slekke-.

STEKSEL, o. Bij wevers. Zie sterksel.

'STEKTE, bij Kil., zie steekte.

STEK-VAST (met den klemtoon op vastj. — Vim

koopeii op stek-vast, zie onder KOOPEN.

STEKVEUGEL, m. Zie stekvogel.

STEKVEURE, v. Zie stekvore.

STEKVOGEL, STEKVEUGEL, ra. Sperwer, fr.

e'pervier.

— Oiik in 'I algemecn een Grijpvoyel, Roofvogel, fr.

oiscaji de proie.

STEKVORE, STEKVEURE, v. Zie zeeuwvore.
— STEKVOREX, stekz-oorde, gestek-ejord, h. en o. w

.

Eene stekvore delven. De hoofdcinden van eenen bezaaiden

akkcr worden gemeenlijk gestekvoord. Hij kan wel stek-

voren

.

STEL, o. Bij vogfelaaars. De toeslel oi gereedschap

(zoo als de slagnet, de foks, enz.) om vogels te vangen.

— Bij vinkeniers. De vink die men in den strijdkamp

stelt om den prijs te winnen. De eerste prijs is voor het stel

dat meest zingt.

—STEL, z. Achter-, In-, Uit-.

STEL, adj. Wordt gezeid van eenige dingen die begin-

nen te bederven, die hunne frissche smaak verloren hebben,

Dus :

— Stel bier, bier dat verschaald is.

— Stel/e boier, anders gezeid sterke boter, v. du beurre

ranee.

— St'-l/e ziseh, visch die ontkeerd is. "t Ziju menschen

die lievei stclle roch eten dan versclie, omdat die ^isch dan

korter en sappiger is.

— Kil. heeft Stel in den zin van Oud, en hij- vertaalt

stel bier door vettcs cerevisia et defcecata. L, Vossius zegt

:

« Hy had ghister te seer ghepoyt van 't stelle Maerte-

bier. »

— Men zegt 00k Stellig.

— Vgl. eng. stail (oud).
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STELDELIJK, adj. Die te stellen is, bednarlijU. Zij

w;is nict stcUlelijl<,dat zij zoo moest krijsclien, fr. /«.? moyen

de la calmer, tcllcincnl die plan ait. Als hij dat hoorde,

hij was niet steldelijk meer van gramschap, hij was zoo

kwnad dat hij niet steldelijk en was..

— Dit w. is gevormd van stellen, en niet van stiilen,

want in dit laatste gevai zouden wij stildelijk zeggen, aan-

gezien het w. stiilen ook in de spreektnal bestaat. Zie

STEI.I.EN
.

STELEM, stal en stool, ^estolen, b. w. Heimelijk ont-

viecmdeji. Van nil voort 't zijn al gestolene stappen die hij

doet (zegt men van eencn ongeneesbaren zieke, bez. van

eenen die iiitteert, en alle dage kan sterven).

— Rapen stelen, zie R.VAP.

— Weil, geeft voor den voorl. tijd enkclijk ik stal. Wij

zeggen meest ik stool

.

STELLAGIE (wvl. steli.aaize, zie -agie), v. Stel-

ling. fr, Cihafaudai^e.

— Tooneel, fr. theatre, scene. « Gelijk eenen comediant

op de stellagie." (C. Hazart.) « Een batemcntspeclder

hadde op de stellagie Ons Lieve Vrauwe gheblaemeert. »

(C. Vrancx.)

STELLEN, stelde, q;esteld, b. w. In de maalschappij

plaatsen, eene hiiishouding verschaffen, fr. placer, etahlir.

Die vader zorgt om zijne kinderen te stellen. Al zijne kin-

deren zijn gesteld. Hij is daar wel gesteld.

— letnand kunste stellen, oi iemand blenne stellen, zie

KUNSTE.

— Te gelde stellen, zie oeld.

— Zi/ne ooren stellen, zijne ooren spitsen, fr. dresser les

oreilles. Het peerd stelde zijne ooren. Als de eze! te vrec!c

is, stelt hij zijne ooren.

— Zich stellen, eene huishouding oprichten, zich vesti-

gen, fr. s'etahlir. AVaar gaat die geueesheer zich stellen ?

Hij weet nog niet waar hij zich stellen gaat. Hij heeft zich

daar gesteld als advokaat.

— Zich stellen, vasten stand nemen om zich te verweren

,

fr. se dresser, se mettre en defense. De kat vluchtte niet

voor den hond, maar zij stelde zich. De wet laat toe dat

men zich stelle tegen eenen baanstrooper die ons aanrandt.

« En den hane wilde zich nog stellen tegen my; peyst dat

eens! 't was een gekakel zonder eynde; 'k meende dat hy

my in eenen keer ging opvliegen; zoo coleerig was hy! ^>

(C. Duvillers.) « Eenen vraeghden aen eenen seer coura-

gieusen soldaet teghen hoe veel mans dat hy hem sonde

dcrven stellen ; is het saeck, antwoorden hy, dat hy, daer

ick >ny teghen sonde stellen, eenen vromen man is, soo is

hy alleen ghenoech; maer teghen een heel straedt vol

schelmen sonde ick my cioeck ghenoech kehnen. » (R. Ver-

steganus
.

)

— Van 't weder sprek., zegt men dat het zich stelt, als

het helder wordende belooft van heldei te blijven. 't Heelt

langgeregend, maar 't schijnt dat het weder zich nn stellen

zal.

—STELLEN, z. In-, Uit-. Zie ook Achterstellend,

Welstellend.

STELLIG, adj. Zie stel.

—STELLIG, z. In-.

STELLINGGAT, o. Bij mclsers, enz. Elk gat in don

muur waarin de bulsterhouten van eene stellagie rusteu.

Ook Mazegat.

STELLINGZAAG, v. Zware zaag in een raani, d.it

door twee mannen bewogen wordt om een bul in planken

te zagen. In plaats van de Stellingzaag gebruikt men mi

m;est de Kraanzaig die nog zwaarder van b!ad is, maar

zonder raam

.

STELNET, o. STELNETTE, v. Bij visschers van

de zeekiist. Eene lange plalte net die dwars in den iiillaat

van eene kelle aan slaken vastgebonden wordt, om bij het

afvloeien van de ebbe, den visch te vangen die in de kelle

verbleef, fr. etenle, drouillet.

— Bij visscheis in vijvcrs en stroomen. Eene lange net

met looden bollen van onder, en houten bollen van boven

;

ook Vluwe genoemd. Het binnengaren en de waarden

eener stelnette. Zie VLUWE, 2".

STELSEL, o. Schcnkblad met al de toebehoorten, als

kan en schalen en suikerpot, voor thee of kaffi. Een porse-

leinen stelsel. Een schoon stelsel.

— Kleene trapstellagie waar men alle slag van aardige

postmirtjes en andere sieraadjes op stelt, fr. etagere,

— Lichaamsgestel, fr. complexion. Zijn stelsel is niet

goed. Kloek van stelsel zijn. Met zulk een stelsel kan men
nooit gczond zijn.

STELTE, V. Bij visschers. De daad van eens Je vluwe

of stelnette in 't water te leggen en dan uit te trekken. Eene

stelte doen . De tweede stelte lukte beter dan de eerste.

Hoe veel visch hebt gij in de eerste stelte gevangen?

— Vgl. Hitte en Sleepte. — ZieSTlLTE.

—STEM(ME, z. Beurl-, Burl-.

—STEM MEN, z. Uit-.

STEP, m. Stap. Met rasse steppen gaan. De keik is

maar een Stephen van hier. Step en half gaan (met groote

stappen voortspoeden).

STEPER, m. Stepering, schommeUng. Ter gelegeu-

heid der aanstaande feeste, zijn wij in den grooten stcper.

,\ls ik daar toekwam, vond ik ze in den steper (in het

zuiveren van huis en huisraad). .

STEPEREN, steperde, heb gesteperd, b. en o. w.

Ten ruigste schoonmaken, den vloer schuren en het kcuken-

werlc wrijven. Het huis steperen. De meid stepert elken

zaterdag. Hcbt gij al gesteperd? Zij is bezig met steperen.

— In dezen zin gebruikt men ook Schommelen ; doch

in eenige streken is er eenig verschil tusschen, te weten dat

Schommelen gezeid wordt van eene groote stepering : men
stepert iedere week, maar men schommelt maar eens of

twee maal 's jaars, b. v. in de week voor de kermis.

— Stoken, hout aanschuiven in den heerd om 't vuur te

voeden . Als ge niet stepert, de heerd gaat uit. Het vuur

steperen. Hout aan den heerd steperen. — Den pot, den

moor steperen (zorgen dat het iiiur altijd wel brande onder

den pot, onder den mooi-, met gedurig hout toe te steperen).

— Kil. Steperen, stueperen, instigare; en Steper-quaed,

instigator ad malum (kw.aadstoker). Ed. De Deuc zegt

:

De wijntcr was leden, die zwaricheyt stepert.

—STEPEREN, z. Toe-.

STEPERING, V. Het steperen. In de steperingc zijn,

met do steperinge bezig zijn. Te na.aste wcke is het groote

stcperinge.

"STEPER-QUAED, bij Kil., zie steperen.
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STEPPEN, stepte, hdi ^i^nt^p/, o. w. Stappcti. Gc
j;aat /,eeic moeten steppcn oiii voor den avoud thuis te zijn.

VVijd steppen. Over een beekje steppen. » Nau iteppende

up inckel ghezuelde schoentjens. » (Ed. De Dene.) — Zie

STEP.

STEPSEL, o. Zie stapsel.

STEPSTEEN, m. Zie st.\pstee.\.

STEPWEG, m. ZieSTAPWEG.

STER, STERRE, STERNE, v. Voorlioofd, fr.

front, lid . slim. Eenen os de slerre inslaan (den Icop in-

slaan, kfillen, fr. assoinmer). Zwijg of 'k sla u de sterre in;

zoo ge niet zwijgt ik sla u de ster in (zegt men bcdreigender-

wijze). lemand eenen slag op de sterre geven. Het is ver-

loren gezeid ; als 't hij jn zijne sterre lieeft, hij heeft het in

zijn gat (of in zijnen hiel) niet (ge zult hem niet overtuigen,

van gedacht doen veranderen). In de sterre gepaktzijn (meer

of min krankzinnig zijn). « Munten docn de pine int hooft

vergaen, alsment op de sterre leyt boven tvoorhooft.

»

(L. Fiichs.)

— Kil. Sterre, Sterne en Stirne.

Singt, Broeders, en verheft het puj'k der vroege bloeyen

Die men roud iiwe Sterne, o Lente-maegd, siet gloeyen,

De roos vol soeten reuk. ( Vaelande.)'

— Ik! ik schoot er tien om vcrn.

— Ik trof eenen in de stem.

— Ik schoot neusen afen teenen.

— En ik eenen vyf ses beenen. {!''•)

STER, STERRE, v., Ir. etoile.

— De sterre van de ooge is het zientje, anders .Spiegel,

Maantje, fr. pritnelle, bij Kil. pitpzlla, ocies oculi.

— Kil. geefl Sterre ook in den zin van Staar, fr. cataracte.

(i Ooghentroost useert men tot doncker ooghen, ende tot de

sterre in de ooge. >> (L. Fuchs.)

—STER, —STERRE, z. Ave-, Aven-, Dag-, 'Vroe-

ge-, Zeven-, Zcvenge-.

STERFHUIS (wvl. sterfhuus), o. Erfenis, nalaten-

schap. Een schoon, een groot, een rijk sterfhuis. In een

sterfhuis gerecht zijn, fr. avoir droit a une part d'un heri-

tage. « De hoyrs zijn schuldich binnen een jaar te veiclaeren

oft sy t' stcrfhtnts willen aenveerden ofte lepudieren, op

peyne van te vervallen vandcn rcthte van successie. » (Cost.

V. Veurne.)

STERFPLAKAAT, o. Groote doodbriefaan den in-

gang van de kerken geplakt om iemands overlijden aan te

koudigen. Eenige stcrfplakaten doen drukken. De sterfpla-

katen ziju veel meerdei dan de doodkaarten die men naar

de huizen ronddraagt.

STERFZIEK, adj. Doodziek, ziekgenoeg om te ster-

ven. Hij is stctfiiek van werken, van drinken, enz. Eenen
sterfzieken man berechten.

STERHAMER, m. Kolliamer, zware hamer waar

men de ossen op de sterre, li. i. op het voorhoofd mede bolt

of doodslaat, fr. merlin,

STERK, adj. Beginnende te bcderven. Sterke boter,

fr. beurrc ranee. Sterke tarwe (die hare echte smaak ver-

loren hebbende bijt in den mond en wringt in de keel). De
bakkers als zij tarwe koopen , ouderzoekcn wel of deze niet

sterk, geschoten of vermnft is, want ieder van die drir

slechte hoedanigheden is hun schadelijk. Sterk ni.Mscpeiii.

Sterke marmelade.

— Sterke aseni, zuurriekende adem

.

STERKHOUT, o. Bij wagenmakers, enz. Elk stuk

hout liggonde dwars over den langwagen, dienende tot

steun van de kas tusschen den voorblok en den achterblok.

Een wagen die maareen sterkhouten heeft. De sterkhouten

vervangen de plaats van scliee'n om de onderschalieren te

verbinden.

STERKSEL, o. Bij wevers. .Soort van dikke bloem|)ap

waarmede men de keten overborstelt en versterkt; anders

Reepap, in 't Wdb. van Sleeckx en Vandevelde .Steil;,

m., en bij Kramers Slichtpap genaamd, fr. ehas. .Stcrksi.l

maken. Met sterksel de keten reeden.

— Het volk zegt steksel, zonder r.

STERLINGS, bijw. Zie stekrelinge.

STERNE, STERRE.v. Voorhoofd. Zie STER, lo.in.

STERRE, v. Zie ster i" en 2" en de comp. aid.

STERREGESCHING, o. Het schingen van do

sterren.

STERREKNEEKER, m., vklw. sterrekneekertjr.

Een vogeltje anders ook Fiioentje genaamd, fr. sizerin.

— Zie KNEEKER.

STER(RE)LINGE, STERLINGS, bijw. Str.ik,

met strakken blik, fr. fwement. Hij liezag mij sterrelinge in

mijne oogen. .Sterrelinge kijkcn op lets, « Denckt dat Godt

daer teghenwoirdich is ende u sterlineks aensiet. » (F. de

Smidt.) « Moeder, zei Jan, en hij bezag ze sterrelinge.

(K. Callebert.) « De dood gelijk sterlings aanziende, zyn 'ei

die haar gantsch versmaden. » (C. Hazart.)

En stcrrelincks altijdt zal ick mijn ooghe slaen

D.aer ghy sulthenen gaen

.

(J. de Harduyn.)

STERREN, sterde, gesterd, b. w. Sterrewijs doen ber-

sten ol springen. Een glas sten'en, fr. e'toiler un verre,

— o. w. met zi/'n. Gesterd zijn. !-et op datde flesschen

niet sterren.

STERREVAUTE (wvl. -vowfe, zie au), v.Stenen-

gewelf, fr. fir?nament,

'K vloog op tot in de stcrrenvout.

(J. B. Decorte.)

STERSE (uitspr. stesse, zie Es), v. Hetzelfde als Strcssr,

bij metathesis van r. Zie stresse.

STERVEN. De verleden tijd is stier/en ook storf,

oul. star/. Er storven dan vele menschen \an de pest. « Die i

voorstelders van dien storven al ghelyck swoendachs in de

goeile weke voort zweert. » (N. Despars.) «Voor my
storft ghy de doodt. » (B. Vanhaeften.) « De lyeden stor-

ven zoe zeere, datter begoste een carre met een belle te ,

ryden achter de stede, om de doeden te voeren buter de
i

staedt.
» (G. Weydts.) « Waer of dat hy ooc star/, »(Kr.

V. Br.)

— J'oor de kcrideure sterven, zie KERJCE.

STETWAGEN, m. Stootwagen, kruiwagcn, kord-

wagen.
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STEUKELEN, sh-iiielde, gesteitkeUl, b. w. 'I'ceder-

tjes bezorgen, kloesteren, paniperen . Van menschen en

dieren. Dat peenl is ziekachtig : ge moet het wat steukelen.

lemand slcukelen die oud of zwak is. Een kindeken steu-

kelen.

—lemand met jjeldelijke hulp of anJerszinsond.rsteunen,

: --in vooizien viiu *t geen hij noodig beeft m zijn ambacht

t zijnen handel. Ware hij nietvan zijne familie gesteukeld,

iiij zou sedert lang op slrate wonen. Zijne handelzaken staan

liiaar flauw : gij moesl hem cen weinig steukelen.

— Vgl. eng. to stocky verzorgen, voorzien, verschaffen.

STEUN(E, V. Deugniet, sloeber, iemand die zich

kwalijk gedraagt, fr. mauzais stijet. Eene steune van eenen

vent. Eene leelijke steune. Kwislekolea, dronkaards, los-

boUen, en andere zulke steunen.

STEUR, adj. Westvl. uitspr. van Sluur, fr se-ji-re. Een

-tcure mensch. Steur weder, enz. — Zieu.

-STEUR, z. Krabbeke(n-.

STEURIE, V. Zie storie.

STEVENIST, m. Een aai.liaui;-] w„, ut -^,.,?.,uitieke

-ecte die 3.011 ile echilieid van het coucordaat van i8oi tus-

-chen Pius VII en Xapoleon gesloten niet geloovende, zich

if^clieidde van de groote ir.eerderheid der priesters en

jiloovigen, en den goddelijken dienst, dien zij in de kerken

ii^t ineer wilde bijwonen, in bezondere huizen verrichtte.

Deze secte, die in Erankrijk la petite Eglise heet, kreeg bij

MIS den naam van Stevtnisten, d. i. aanhangers van den

heer Stevens, vicaris-generaal van 't bisdoni van Namen,

een rechlschajjen en god\Teezend man, die geenszins zoo

eenen smaad verdiende. De Stevenisten zijn niaar in zeld-

^anie plaatscn en in kleen getal meer tc vinJeii.

STICHEL, m. Zie stechel.

—STICHTIG, /. Worm-.

STIEFBOORIGH, bij Kil., zieSTEEBOOKiG.

STI EL, m. ZiesrijL.

STIER, o. — Biiiten stier, over stier, zie buiten en

' iVER.

STIER, 111. — Den bonten stier scheren, zie SCHEREX.

— STIER, z. Bij- (.'), Moer-, Pijp-, Polder-, Stoppel-.

STIEREN,' stierJe, gestierd, b. w. HetzeKde als

Stur.n in de Wdb. (zie U), t. \v. richten, wenAenJt. Jiriger;

— zenden, fr. en-uoyer. Eenen brief naar den post stieren

(zenden). Om den geneesheer stiereu (hem zenden halen).

lemand medestieren (medezenden) om den weg to toonen.

Henen soldaat geld toestieren (toezenden).

-STIERIG, z. Stoppel-.

STIERKEURING, v., fr. expertise Jes taureau.x

-/,-,,//«.-i ..• /./ >.iillie.

STIERSVEE, STIERSVEDE, v. Bullepecs,

"Sroe, bij Kil. Verren-teers genaamd, fr. ncrf de taitreaii.

— Men geeft ook dien naam aan Eene zweep die van

eene bullepees, of ook van welster gemaakt is. De koopman

in ossen drijft deze dieren voort met eene stiersvec.

— Vede bij Jvil. is 't 1. mentiila. Men vindt dit woord

Jikwijls bij Jehan Yperman : i Van deiTcancker in de vede.

— Van bloed te stelpene in de roede der vede, » cuz.

— Dit woord klinkt overal niet gelijk. In eeiiige streken

zegt men stiers/ce, ciders stiersvege, elders nog sliers/cge.

STIERTEBEEN, o. Stietbeen, .Stuilbeen.

STIETE, bj Kil., zie prijkek.

STIGGEL, ni. Zie .stechel.

STIJBEREN (wvl. STtBEREN, zie IJ), sti/bcrde, hcb

i;estijhfrj, n. w. Uubben, aarzden, tr. lu'siter, ctre inde'cis.

Ge moet niet stijberen (van dat a.in le gaan). Hij stijberd'

er op. Xa eersl wat gestijberd te hcbben, sprong hij over

den gi^cht.

— Ook Sdijberen.

STIJBEUGEL {vi\\. sti-beugel, stiib-eeugel), m.

HetzeliMe als Stijgbeugel, (r. e'trier.

— Zie assimil.\tie.

STIJDE (wvl. STIDE, zie ij), adj. Stijf, stram, vast, fr.

roidf. Siijde zijn van de koude. Hot lijk bleef stijde. Het

natlc kleed is stijde vervrozen. De werkiiian was stijde van

arbeiden. Dat kleed is stijde van 't goud. Zoo stijde als een

hoom, of als een hoornije.

— STijuiGHEiD of STIJDHEIU, v. De hoedanighciJ van

stijde te zijn.

STIJF, adj., fr. roide, zie dc Wdb, — Zoo stiff a!

eene Imrde, zie HURDE.

-STIJF, z. Sta-, Stake-.

STIJF (wvl. STIIF, en geen-.zins .>7//noch stief, zie tl),

bijw. Zeer, sterk, geweldig. Stijf groot of kleen. Stijf warm
ofkoud. Stijf leelijk. Stijf dronken. Stijf neerstig. Stijf snel.

Stijf ziek. Stijf werfcen, fr. travailler forteinent. Stijf veel

schrijven. Stijf schoone spreken. Stijf vriezen, fr. geler

Jorleinent. Stijf verwonderd staan. Stijf schreeuwen, fr.

rrier fort. .Stijf luide zingen. Zich stijf gram maken. Stijt

zacliljes spreken. Slijf /cere gaan of loopen. Het gaat stijf

wel. Ik ben stijf van 't gcdacht dat ... ix, je suisfortemcnt

tie I'opinion que ...» Die styf willen verwerpen voor iiu

geweld, hebben ongelyk; Florimond Remond (zegt) : hn

meer men hem gebood te swygen, hoe hy styver en yselyker

licp. Vondel (ziugl) : Getroost het Hunsch geweld t'ontfan-

gen slerk en styf. » (Vaelande). « En klaegt niet meer soo

sti/f. » (J. lennin.' « Want ick liep al relelyck styf. » (L.

Vossius.) « Dc boer die het al ging beloopen, en was al

uiet stffhaas,6g. » (K. Callebert.)

Maer Abel bid en looft den Schcpper styf en sterk.

(Vaelande.)

Het jaer was oud, styf o\xi, sty/oaA;

't Was winter en 't was koud.

(K. de Gheldere.)

Daer men den wyii dranck slerck ende styf.

(Ed. De Deue.)

De vrekaerd zei : 'k vergis iny styf.

Of deze hen draegt in haer lyf

Een allergrotititcn schat.

(J. B. Decorle.)

— Dit woord is van alledaagsch gcbruik geheel Vlaa -

deren door. In het Thieltsche en ook tussschen Scheldc

Leic onderscheidt men dit bijw. van het adj. stiff Ir. ro..

met het bijw. stitufviil te spreken, en het adj. stiif.

— Styf tii {met den accent oratoire Q\>styf). Waii

men al gebruikt ora te anlwoorden aan eene vraag, vo

men tr somwijien sti/f bij om klcm tc geven. Is I i
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al? Stijf al. Hebt jjij hc[ nu al gezcitl? Ja 'U, en stijf al. Is

het al weggegeven ? J;i 't, en slijf al.

STIJFBLOEM (wvl. stiifisi.omme), v. Ameldonl;,
iy.amidon. Met stijfbloemo niaaUt men stijfpap oni lijn«:iad

te stijven.

STIJFBOORIG, aclj. Zie sTEEiiOOniG.

STIJFBROEDER (wvl sri-, sTiiii-HKiiiiKic. /,ie

AssniiLATiE), m. IfptzeKde als Stiefbrneder in de Wdb.

STIJFMOEDER (wvl. .sxr-, .stiim.mof.der, zie .^ssr-

JiiLATiE), V. Hctzelfde als Sliefmoeder in de Wdb.

STIJFPAP (wvl. STIIF-), m. Stijftel van ameldonk ten

gebiuike van linncnwasschers,schoemakers,en7,.,fr. empois.

— STijFPAPPEN, b. w. Met stijfpap bestrijken.

STIJFSELEN (wvl. stiifrelen), stiifielde, gcsti/f-

schi, b. w. Stijven, doorlialen, fr. empeser. Gewassclien
lijnwaad wordt gestijfseld.

STIJFSTOK (wvl. .STIIFSTOK), m. Eene plant, Mndeis

IJzerkniid, fr. Jncc'e dcspre's.

STIJFVADERfwvl. stiifvader), m. Het/clfde als

Stiefv.ider in de Wdb.

* STIJGHEL, bij Kil., zie -stechel.

STIJKSTOK (wvl. STiiKSTOK, en geenszins stiistoi),

m. Eerste uitspniitsel van eene pluim, anders 00k Stoppcl

genaamd, bij Kil. Stoppelveder, stock-veder; bloed-veder;

fr. sf/fiii/e. Uitgeki])tc vogeljongen en kiekens zijn cerst

blutsch of kaal, dan krijgen zij enkele stijkstokken, dan
pluimen, en zoo worden zij vlug.

STIJL (wvl. .STIH., zie IJ), m. Bedrijf, brood winuijig,
anibacht, liandwcrk, fr. metier, ^^agne-finiii, profession.

"Wat voor eenen stijl doet hij? Eenen stijl leeren. Dat is

een goede stijl, de beste stijl van alien. Hij is schrijnwerker,

sclmemaker, tinimerman, metselaar, klecrinaker van slijle.

Hij kan met zijnen winktl niet leven ; hij moet cr nog een
stijleken bij doen (zegt men, als hij weinig ofgccn kalantcn

hceft). « Genesen is de styl znAc constc van een nicdecyn. »

(F. Rapaert.)

— Dit w. rijmt tonzent op bifl, de-toijl, pi//, cnz., niaar

nict op ivicl, ziel, em.

— STIJL, z. Hangsel-, Hoek-, Pricm-, Punt-, .Schaar-,

Scliccr-, Schoor-.

STIJPER (wvl. STii'EH, zie I.l), ni. De pikkel van

^ Lne tafel, van eenen stocl,enz.Eene tafcl opdriestijpcrs. Uc
Mcr stijpers van eenen zetel. Er is een stijper gebrokeji.

De stijpers van eenen stoel heeten Stapels bij Kramers.
— De stijpers van een spinnewicl zijn detwee gcdraaide

arnien die de vilten dragen waar de spil in draait. Deze
stijper heet eene Non bij Weil.

— Korte slok of steefel dienende tot schoor of stut.

Ergens eenen stijper onder stellen. lets ondersteunen met
eeneii stijper. Stel daar een stijpertje onder. « Voor matsen
van eenen stvper of pilaster onder de kruysbalken van

S. Josephs kapelle. » (Kerkrek. 1825.)

— Al wat aan eeuen korten slecfel of aan eenen stoel-

pikkel gelijkt. Dus geven dc landbonwers den n.aain van

Stijpers aan alle knolvruchten dielanger zijn dan gewoonhjk.

Die rapen zijn al stijpers. Lange stijpers van beetwortels.

Zom datse miicglien quaelick alomme ghaen,
Al hebbense nochtans vrome stypcrs van beenen.

(Ed. De Dene.)

— Bij pottebakkers, is de Stijper een ronde houten blok,
van boven plat, waar men het eerdewierk op stelt om er
h.nndv.ntsels (onren of st.ert) aan tc zetten.

— Bij .slotmakcrs. zijn de Stijpers de dwarsnagels of
dwarsplaaljes die. binnen in de slotkasse, de dekplaat aan
dc slotplaat verbinden.

—STIJPER, z. Achter-, Bed-. Drie-.

STIJPEREN (wvl. STIPEREN), stifperde, ffesti/pird,
b. w. Samendrukken. ineenpersen, proppen, I. stipare, fr.

serrer, condenser, presser. Tabak stijperen in eenen |50t.

De kleederen lagen gestiiperd in de kist. Veel boonen eten

stijpert de maag. De kachel is zoo gestijperd van kolen, dat
zij niet vlammen kan.

— De Dictio?iiiairefraitfois-flamen van D'Arsy vcrtaalt

het fr. stiper ioorMei gewelt ergens in steken of voeyeren.

STIJVEN (wvl. STIVEN, zie ij), steef(v{\'\. scherpl. <•,-,

zieDUiGEN),^«/(T^72(fvl.«^raOT,zieGE;,b.w. Zie de Will).

— Geen heentje kunnen stijven. zoo slap in de beenen

zijn dat men niet recht kan staan. Dat kind is zoo flauw en

ellendig dat het geen beentje kan stijven. Het vogeltje viel

van zijn slokskens in onmacht ; 't en koste geen beentje nieer

stijven ; maar 't hegint allengskens weer bij zichzelven te

komen.

— Kramers wilt dat men enkelijk steef, gesteven, zegt

in den zin van 'l fr. empeser, en in al andere beteekenissen

s iffde, gestijfd. De Vlamingen kennen dat verschil niet.

STIJVERIK, ni. Bokketeers, tninstaak, een die geen.s-

zins flink noch vceidig is.

— Gckfiokic . arda]ipel die tels en vast is. Het zijn al

w.atcizakken en stijveiikken.

STIK, o. Zie stuk en de comp. aid.

— STIKBOOM, m. Zie stukuoom.
— sriKERWEET, v. Zie .STUKEKWEET.

STIKKEN, I), w. Bijzondcre manicr van n.a.ii.-n, /ir

STl'KKEN.

STIKSANTJE. o. Zie .steek.santje.

STIKSTEEK, v. Manier van met cfe naald te werkcn

als men stikt. De stiksteke kennen. De stikstekc leeren

(leeren std^ken).

STIKTE, v. /ie steekte.

STIL, adj. Zedig, in tegenoverslelhng met Wereld.sch.

Het slille leven (godvruchtigen ingekeerd).Eene stilK doch-

ter (godvreezend en zedig). Een stil kleed, een'- stille miil-.

(zondcr blaai of pracht). Stil gckleed zijn.

De liladeren fijn nitgesnikkckl,

Van stil fatsocn,

En langs den blecken steel ontwikkeld

In 't donkergroen.

— lets in 7 stille doen, in 't verborgen verrichtcn. Ilij

had i'ich tot den oorlog bereid in 'I slille. Hij wrocht in

't stille om mij hatelijk tc niaken, om het volk tot opstand

tc brengen.

— lets stil houden, geheim houden, fr. tenir secret.

Hetgeen ik u hier zeg, moet gij stil houden. Men heeft die
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schandelijlse daad nog al laiig stil gehouden, maar nu is zij

uitnekomen.

— Redelijk, niet al te wf 1. Het gaat maar stillc met dicn

ziekc. Hoe gaan zijne zaken ? stille, sHllekens.

— STIL, z. Boom-, Muize-, Stake-.

STILLIGHEID, v. Srilheid, stilte (zie ig). In de stil-

Helieid van den nacht. « Hij en is geen liefhebber van itil-

li'irheyt, want in ruysschen en ongerustheyt heeft hy syn

aldermeeste genochten. • (F. Vanden Werve.)

STILMOEDIG, adj. Stil van gemoed, kalm, nistig,

bedaard. fr. cahne. Stilmoedig het ongelijk verdragen- dat

men ons aandoet. Stilmoedig te werke gaan in moeilijke

zaken. Tien legerhoofd dat stilmoedig zijne bevelen geeft in

den strijd.

— Afi. Stilmoedigheid.

STILTE, v. Stelte, houten been, dat de plaats verv.angt

van het natuurlijk been, hetzij dit afgczet is geweest aan den

knie. hetzij het verminkt of verlamd zijnde onbniikbaar is,

h. jambe de bots. Op stilten gaan. Op eene stilte springer.

— Een schoeisel met hoogen klamp, voor iemand wiens

een been korter is dan 't ander. Die eene groote spakke heeft

gaat gemeenlijk op eene stilte.

— Even als men Krikke zegt voor iemand die met krik-

ken gaat, zoo zegt men ook Stilte voor iemand die op eene

stilte springt. Met eene stilte trouwen.

— In den zin van fr. fchnssf, dien de Wdb. aan Stelte

geven, zeggen wij altijd Sch.aatse, nooit Stilte. f. Op schaetsen

loopen ofte op stelten springen. » (Vaelande.)

STILZWIJGENS (wvl. .STn.zmGENS, zie ij), bijw.

In stilzwijfjendheid. lets stilzwijgens aanhooren. « De
(klachten^ zijn stih^vv^hen^ voor by gegaen ofte onverlet

gelaeten. • {^'l. Setting-boec.)

— Zie nEKT.AvnoRD.

'STINCKEBOOM, bij De Gorter, zie vijleboom.

STINKEGE, v. Zie stinkkr, m. _

STINKEN (wvl. STIINKEN, zie ind), stonk en stank,

h,h (ratonkcti, o. w. Slccht rieken. « Als hy I^zanis van

der doot verweckt heeft, die al stanck ende begraven was. »

(Hcyman Jacobsz.)

— Stinken lifk een fisjouw, zie Fisjoinv.

— Stinken li/k een flameie, zie FLAMEIE.

— Zochte meesters maken stinkende ivonden, zie ZornT.

— Het is naar den ^^rond dat V water stinkt, zie WATER.
— Stinkend ongeli/k kebben, volstrekt ongelijk hebbcn,

fr, avoir eompletentent tort. Als hij stinkend ongelijk heeft,

zai hij nog twisten om 't gelijk. Gij zoudt stinkend ongelijk

hebben, \an zoo iiwen vriend te verradcn voor eene ])nille

van niet.

— Al itinken{de a/komen of henengaan, d. i. met vcr-

iliiiide schande en teleurstelling. Zij gingen da.ar om het volk

1 de priesters op te jagen, maar zij zijn al stinkende

lu'ekeerd. Als hij zag dat zijn baring hier niet en bried,

IS hij met zijne slechte boeken al stinkende voortgetrokken.

— Iemand ^itmaken voor stinkenden visch, hem uit-

schelden voor al wal slecht en eerloos is. Hij meende ze

met schoone woorden te bewilligen, maar ze mieken hem
uit voor stinkenden visch.

STINKER (wvl. STiiNKER), m. STINKEGE, v.

Smaaduaam van iemaud die eerloos, Irouwloos of onbe-

schoft is. Die stinker, die leelijke stiukcr heeft mij bedrogen.

— Jiosle stinkers, eene hofbloem, anders ook Afrikaan

en Fluweele genaamd, fr. tagete.

STINKVETTE fwvl. .stiinkvette, zie ind), v. Soort

\ nn vreemd akkermest, gem'enlijk guano geheeten.

STINKWIED (wvl. .STIIJJK-). o. Zeker akkerkruid,

.-^n^lr-rs Hondsdille genaamd, fr. cajnomille pnantet

"STIRNE. bij Kil.. zieSTER. i°.

STOBBEL, ni. Zie stoppet. en Aecoin/>. daaronder.

•STOCK-VEDER, bij Kil.. zie STriKSTOK.

STOEG, imperf. van Staan. Xie .STA.^N.

STOEL, m., fr. chaise. Onder stoelen noch banken
steken (niet verbergen, opentlijk belijden). Al met eens. ik

en steek het noch onder stoelen noch onder banken, ben ik

tegen u verbitterd geworden.

— De kop Tan den stoeJ. zie KOP.

— De storJvan eene s^aaipertse, het gestel van schooren
en sinken onder aan den voct ecner gaaipertse. De gaaipertse

brak af jiiist boven den stoel.

— De stoel van eenen antaar, de gemetselde grondslag

waar de aiitaar op nist.

— De stoel van eene klok, houten gestel waar eene klok

in hanct. fr. heffroi. Ook Klokstoel genaamd.

— Ook gebruikt voor Biechtstoel en Predikstoel. Die
biechtvader heeft eenen zwaren stoel (hij heeft doorgaans
veel volk te biechten).

— Alsr. VI. Idiot, stipt aan dat men in Brab. stoeldraaier,

stoelgeld, stoelmaker, stoelmarkt, stoelzetter. enz. zegt, en

niet stoelengeld, stoelenmarkt, enz. Dit geldt mede voor

Vlaanderen.

— STOEL, z. Dering-, Hof-, Hoofd-, K.ik-, Klok-,

Melk-. Poorter-, Za.ag-.

STOELBIES, STOELBIEZE, v.. STOELBIE-
ZEM, m. Soort van groote bies waarmede men den schoot

van ecnon stoel bevlecht, ook Poper, scirpits laciistris L.

Ken bondcl stoclbiezen

.

STOELBOONEN,v.mv.,vklw. stoelliootitjes. Zekere

soort van puikerboonen groeiende in eenen stmik van eenen

voet hoog, zonder ranken. Anders ook Hutteboonen en

Stniikboonen genaamd, phaseolus nanus \.., fr. haricot

nain,

STOELBREIER. m. .Stoelvlcchter die de z.ate van de
stoelen met biezen bevLecht.

STOELEN, stoelde, ben gcstoeld, o. w. Stniiken, eenen
struik vdimen. sprek. van akkeri'ruchten. Het koorn begint

te stoelen (in de lente).

— Zich stoelen (wvl. eens stoelen. zie EEN.s), zich necr-

zctten op eenen stoel. Stoel « (zet u).

STOELING, v. rollectief(zic -inc.). Bij deringgravers.

Kene reeks van dertien scandplaatsen die trapwijs opklim-
nien van uit den deringput naar boven; in icder van welkc
standplaatsen een w erkman staat om de uitgehouwen dering-

stnkken naar boven op te geven. Als men de vonte gestekcn

heeft, dan maakt men de stoelinge. Wancer de dering op
eene al te groote uitgestiektheid ontiloot is, moet men som-
tijds twee of ilrie sloelingen maken.
— "t AVordt ook gezeid van de werklicden zelvc die in
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de stoelingc staau, en die elk eenen bezonderen naam voe-

ren, te weten; 1° de Tiapfer, die in den put den denng

uithouwt ;
2° de muizer die de uitgehouwen stukken op-

neemt; 3' de katte die het stak overneemt uit de handcn

van den muizer; 4° de legeuic die 't stuk ontvangt van de

katte;5°de timmerman, die het stuk ontvangt van de
_

legeure; 6« de deringstoel, die 't stuk overneemt van den

timmerman
;
70 de deringoore, die 't stuk neemt van den

deringstoel ; S* de aardoore die 't stuk ontvangt van de

deringoore
;
g" de khene zetel, die 't stuk overneemt uit de

lianden van de aardoore; 10° de wandelaar die 't over-

neemt van den kleenen zetel; 11° Ae pape die 't overneemt

van den wandelaar; 12° ingroote zetel, die 't ontvangt van

den pape; en 130 de haande die 't stuk, hem door den

grooten zetel overhandigd, in de karre werpl.

— Voegt daarbij den Snakkebaas, de Kloven en de

Ranters, en gij hebt geheel het personeel van eene dering-

graverij.

STOELTUIT, m. Stoeldraaier. Daar woout een stoel-

tuit. Die stoeltuit heeft veel werk.

— Een kleen stoeltje zonder leuning, fr. tabouret. 0\>

eenen stoeltuit zitten om de piano te spelen.

STOF, o. Ziertje, lutteltje. Geef mij een stof boter, een

stof wijn. Ik heb er geen stof van gedronken. Hij kon daar

geen stof mede lachen. Ik zou voor hem geen stof wijken uit

den weg.

—STOF, z. Meulen-, Mussche-.

STOFDOEK, m. Een doek dien de huismcid gcbmikt

oivi het stof van de meubels af te vagen.

STOFFATIE, v. Bij ambachtslieden. De stoflfe, het-

geeu waar men lets van verveerdigt, fr. matiere. Viae is de

stoffatie waarvan men lijnwaad maakt. De stoflFatie van den

timmerman is hout, van den smid is ijzer, van den schiUlei

is verwc. Het fatsoen kost meer dan de stofl'atie. Ik heb

geene stoffatie meer. De stoffatie is uit. Nieuwe stoffatie

koopen. De stoffatie is goed genoeg, dat de werkman wat

betcr ware.

— Dit w. rijmt op gratic, natie, em. De AVdb. hebben

stoffagie dat rijmt op bosschagie, pluimagic, enz. — Zie

-ATrc.

STOFFEEREN, stoffeerde, gestoffecrd, b. \v. Van al

het noodige of vereischte voorzien. Een huis stoffeeren, fr.

meubkr mie maison. Eene kamer stoffeeren, tr. garuir utt

appartement. Eenen winkel, een magazijn stoffeeren, fr.

assortir une houtigne, tin magasin. Eenen kostscholier

stoffeeren, {t.foiirnir le trousseau a un elevc. Die winkel

is wel gestoffeerd : men viudt er van alles. Hij is gestoffeerd

gelijk een bond' met vlooien (zegt men schertsende van

iemand die al het vereisehte heeft).

— Bij metscrs. Eenen muur stoffeeren, de voegen dicht-

strijken, met moortel aanvullen, fr. jointoyer un mur.

STOFFEL, ni. Zio CHRISTOFFEL.

STOFFELEN, b. en o. w. Zie stomfelen.

STOFFELING, v. Zie stomfeling.

STOFHAAR, o. Dons, fr. duvet. De vogeljongen heb-

ben stofliaar ecr zij stcippels krijgen.

STOFLIER, STOFFELIER, m. Hctzelfde als

Stokllier, btokfelier, slokviolicr, anders Giroftelbloem gc-

nanrad, cheiranthus annuus L. , fr. quarantaine, gi''''

annuelle, violier d^ete. — Zie FLIER.

STOK, m., fr. baton.

— Verder iiriUen springen dan zi/n stok fang is, meer
willen doen dan het onze middels toelaten.

— Van zijnen stok vallen, van zijn stuk geraken, in ago

vallen, niet meer weten wat zeggen of wat antwoorden, fr.

perdre la tramontaTU, perdte Ve'trier.

— Den stok in t-wee'n breken, eenen koop sluiten met hot

verschil tusschen den gevraagden prijs en den aangeboden

prijs in twee'n te deelen, zoodat b. v. de koop sluit op 19 fr.

waneer de verkooper 20 fr. vroeg en de kooper maar 18 fr.

wilde bieden. Willen wij den stok in twee'n breken? Wij
zijn eindelijk overeengekomen, rnet den stok in twee'n te

breken. — Ook bij uitbreiding van andere dergelijke ver-

schillen gezeid. Hij wilde tien dagen in die stad verblijven,

en ik maar zes : wij hebben den stok in twee'n gebroken, en

we zijn er acht dagen gebleven. De een beweert dat de

schuld tot 100 fr. beloop;, de ander maar tot 80 : breekt

den stok in twee'n, en maakt vrede.

— Al't lachen op een stoksken gebonden. alle boerterij ter

zijde, fr. plaisanterie a part.

— hi stokken liggen, in stokke liggen, en in tjokke liggen,

niet overeenkomen. in geschil zijn, fr. Hre en bisbille. Zij

liggen sedert lang in stokken te gader. Met iemand in stokke

liggen. Die twee familien liggen in stokken, omdieswille van

een testament.

— Xaar de stokken gaan, ten onderen gaan, vergaan,

vervallen, van menschen en van dingen. Hij gaat naar de

stokken (hij gaat dood, fr. // de'pcrit, il se meurt ; — hij

gaat ten onderen, fr. // de'choit, il se mine). Dat ongelukkig

land gaat naar de stokken. Zijn winkel is geheel naar de

stokken. Zijne fortuin, zijne gezondheid is naar de stokken.

— Loop tiaar de stokken, loop naar den bliksem, fr. que

le diable t'emporte. Loop naar de stokken, met .al uwe

pruUen.

— Te stokke en te klokke, voor 't burgerlijk beslier en

voor 't kerkelijk bestier, fr. quant au civil et quant an

religieu^y. Waneer twee prdchien A en B in eene en

dezelfde gemeente C liggen, zegt men dat de inwoners te

stokke zijn te C, en te klokke te A of te B. Hij woont te

Langhemarck te stokke en te klokke (d. i. te Langhem.arck

als gemeente en als prochie); maar zijn broedcr woont te

Langhemarck te stokke en te Poelcapelle te klokke.

— Te stokke en te messe zi/n, gaan, zitten of staon, d. i.

eig. met stok en mes om zich te verdedigen. In 't gebvuik

1° Zich met drittige woorden verdedigen in eenen rcitc-

twist of gekijf. Zij stonden of zij zaten tegen malkaar le

stokke en te messe, fr. its etaient a couteaux tire's. 2" Wak-

ker en veerdig staan om iets door te voeren, om anderen

tot iets te dwingen, enz. Zij stonden le stokke en te messe

om te vertrekken. Dat ik niet gedurig te stokke en te in-

stonde, die werklioden zouden niemendalle verricli

— Te stokke en te bresse, zie MES.

— Sem scheet op een stoksken, zie SCHEET.

—STOK, z. Aal-, Ammeloos-, Anijs-, Assel-, Deun-,

Dwing-, Futsel-, Ga-, Godswille-, Hoel-, Kapitirl-, Klau

IClop-, KI0UW-, Knorre-, Knorze-, Korre-, r_.ampte-, I i

Lood-, Loot-, Matboom-, Oel-, Peur-, Peure-, Pinn
.

*Pols-, Poorter-, Puis-, Reeuw-, Roeste-, Rokel-, Spring;-,

Slijf-, .Stijk-, Traam-, Trap-, Trek-, Verhovie-, W.ilU-,

Werk-, Woel-, Zarrc-, Zeug-, Zeugc-i
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STOKAAS, o., zonder mv. Zoo noeml men tie made

van ecu ycvleugeld insekt dat aao de akkernaald gelijkt ; fr.

casct, chiiiit'e, larve depkrygane. Het stokiias is een worm
die, zittendj in een popje of kokertje van kleene stukjcs

hooi en schelpjes gcvlochten, hisschen het kruid boven

't water ligt, en door de visschers gebraikt woidt om met

den hengel te visschen. Stokiias zoeken. Met stokitas vis-

schen. Het stokiias verdwijnt in de warme lentedagen,

omdat de maden er dan uit vliegen.

— Bij Kramers heet het Schooraas, Oeveraas en Haft.

STOKEN, stookte, gestookt (wvl. stokte en stbkUge,

gestbkt, zie KLANKV.), b. w. Toesteken, aanschuiven. l^ette

stoken is, in den landbouw, het mesl in de yoren schuiven

om ingeploegd te worden. / 'ier stoken is het bout toeschui-

veii op den heerd om h^t vuur te voedeu. « En kijft niet met

ceiien mensch die veel claps heeft : ende ghy en suit gheeu

hout lot synen viere stoken. » (J. David, s. j.) « Dat men
dapper groen hout stokt,soo dat het soo sterk rookt. »

(F. \'anden Werve.l « En stokt uwen oven niet te heet. »

(Id.) K Doen dede hy hem aen de galghe hanghen ende vier

onder hem stoken ende alsoo^ietten roock versmachten. »

(C. Vrancx.) « Het vier dwelck de priesters inde oude wet

altijt op den aultaer mosten stoken en onderhouden. » (Id.)

— Stoken vetschilt van Rokelen, Poken en Koteren, zie

kOKELEN.

— Bij zeepzieders. De loog en de olie te samen in den

zecpketel koken om zeep te maken. Vgl. genever stoken,

fr. distiller. Vgl. ook UROUWTEN.

STOKER, m. Zie de Wdb. — Van stokers hand ge-

beten si/ii, zie HOND.

—STOKER, z. Kwa-, Kwaad-, Kwiste-.

STOKEREN, stokerde,gestokerd, h. w. Hetzelfdeals

Stoken. Het vuur stokeren. Vuur stokeren ondei den ketel

om de koezoppe te koken. Genever stokeren, fr. distiller.

STOKERKRAM(ME, v. Bij landb. Eene krara langs

den ploegbalk, waar de stokerspa in zit.

STOKERSPA(DE, v. Bij landb. Soort van mes of

platte schup, dienstig om den ploegriester te zuiveren van

de klijtaarde die er aan kleeft.

STOKFLIER, m. Zie stoffelier.

STOKHAVER, STOKMANSHAVER, v. Slagen,

fr. dii loaps. Stokhaver geveii of krijgen.

STOKJESNET, o., niv. -netten, fvl. -nets (zie s).

1
1 van vischnet, waarmede de zeevisschers van de

J bij Veurne en van elders rochen en terrebutten van-

gen, fr. redre, folle. Een stokjesnet van 400 frank. « Hy
had reeds ecnige haringnels en een paer pakken stokjcsnets

gemackt . » (Conscience, Bella-Stock.)

STOK(KEjDOOD, adj. Steendood, morsdood, gansch

en ^fhecl doo.l, fr. roiie mart. Hij is slokkedood. « Dat

zyn vaJcr Xylan was gheschoten stocke-doodt. » (Ed. de

Dene.) . Of hy faghe stocke-doodt. » (P. Devynck.)

— Zith stokkedood icerken^ loopen^ zingefi, enz., zoo-

danig werkc-n. onz. dat men er van slerve.

STOKMANSHAVER, v. Zie stokhaver.

STOLKEREN, o. w. dat bij Kil. hetzelfdf- is als

Stolloii, ij,.i ,-, H.vr, coagulari; en in 't Alg. VI. Idiot,

gelijkstaal iiicl Storkelen, Sturkelen, d. i. strcmmen, slol-

len. /let vet sturkelt. Het water is m'sttirkelddoor den vorst.

— \'gl. \'arkelen en Scheikercii.

STOMFELAAR, m. STOMFELAARSTER, \ .

lemand die M.)mfelt.

STOMFELEN, slomfelde, gest07nfeld, b. en o. w.

Wegsteken, verbergen, duiken. Waar heefl hij dien boek

gestomfeld ? Hij stomfelde het geld in eenen hoek.

— Fig. Verzwijgen, geheim houden. Hij zeide wel iets

van de zaak, maar h j stomfelde het bezouderste. Het is

niet fraai voor een kind van te stomfelen.

— Men zegt ook Stonfelen, Stompelen en Stoffelen; de

Woordenboeken geven daarvoor Stoppen en Wegstoppen.
Wegens de verschillige vormen van dit \v., vgl. Schamfelen-

schanfclen-schampelen-schaffelen; en Mimfelen-OT^f/^?j.

STOMFELING, STONFELING,en STOFFE-
LING, v. Het stomfelen.

— Stomfelaarster. Die leelijke stomfelinge.

— Zie -ING.

STOMMERIK, m. Dwaashoofd, dommerik, botterik.

— Stoin (s-dom), gelijk Weil, zegt, is dikwijls gebruikt

in den zin van Lomp en doni. (le moet stom zijn om zoo

iets te doea. Die storame vent wilde zijnen misslag ver-

schoonen. Zie s.

STOMP(E, v. Kloeke ladder op wier boveneinde eene

andore vastgebonden wordt, dienende bij de metsers om
aan hooge gebouwen te weiken.

— Lomp vrouwmensch.

— Eene plant : zie waterstompe.

—STOMP(E, z. Water-.

STOMPELEN, stompelde, gestompeld, b. en o. w.

Zie ? rOMFELEN

.

STOMPERIK, m. Dwaas en lomp measch, fr. lonr-

daiid.

STOND, m.

— Tot alter stand, tot aller tijd, middeleiwijl, Ir. e-H at-

tendant, provisoirement . « Zy bleeven noch vat in huer-

lyedet doestere tot aider stondt. » (G. Weydts.) « De Vae-

len dyt hoerende, zij hebben altoes blyven ligghende daer

ontrent, tot alderstondt. » (Id.) « Dat men zoude statteren

van messe.te docne ende van preken tot alder stondt, tot

merder verzekeringhe van den pacys. » (Id.) « Dan wiert

sy inweudich met een wetenschap vervult die haer tot aldei--

stont genoechde. » (L. de Huvettere.)

— In plaats van tot aller stand vindt men ook tot ander-

stond, « Hy sal blijven in vangenisse tot ander-stont dat hy

wort gheadviseerl idsoo te verantwoorden. ^(Cost. v. Cas-

sel.) « Mils verantwoordende de schulden ende lasteu tot

anderstont datter staet ende verdeel geniaect sy. > (Cost. v.

Rousselaere.)

— Voor ander stand, voor aleer, fr. avatit que. « Die

gheen hoirs noch aeldinghen en sijn in een poorterlick sterf-

huys en sullen niet moghen coopen ende vercrijghen het

rechl van succfessie voor ander-stondt datter wettelick deel

ghepasseert sij op... » (Cost. v. Rousselaere.)

—STOND, z. Noen-, Noene-, Nuchten(d-.

—STONDEN, z. Xoen(e-.

STONFELEN, b. en o. w. Zie sto.mkelen.

STONFELING, v. Zie .stomfeling.

r

I
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STOOF, V. Zie stove en de comp. aid.

— stoofhul(le, v. De plaat ot schijf om de opening van

eene kookstove te dekken, als er geen vat op staat.

STOOFPOT, in. IJzeren of aarden pol waarin men
hutsepot ol auder kooksel stcoft op den heerd of op de

kachel

.

— Niet te verwanen met Stovepot.

STOOFSEL, o. Gestoofde spijs.

STOOKPUT, m. Een kuil voor aan den oven van eene

zoutzied- rij, enz., waar men in daalt om het vuur aan te

-token.

STOOKTE (wvl. sToKTE. zie kl.\nkverk.), v. Het-

geen men in eens stookt. Eene stookte genever. Eene
stookte zeepe. Uit de stookte scheppen. De stookte laten

koelen.

STOOP, m., scherpL 00. Maat van vier pinten. « De
kerne melck iiij groete de stoept. • (G. Weydts.)

— Een dwaas mensch, een stomp niensch, fr. homvie

stupide, grassier.

— Soorl van bloempot. Zie PEE.

STOOPACHTIG, adj. Stomp, dwaas, dom, fr. stu-

piih^ 1. stupidus. Een stoopachtig mensch. Stoopachtig zijn.

Ik wil met hem geen gemeens hebben, hij is te stoopachtig.

— Afl. Stoopachtigheid.

STOOR, m. Het stooren, stoornis, fr. cmoi, trouble. In

stoore steflen of zelten. Die nmitmakers stelden geheel de

stad in stoore. Hij stelde geheel zijn huis in stoore, omdat

men hem in die zake niet geraadpleegd had. In stoore staan.

Geheel het gehuchte stond in stoore, bij het hooren van die

schrikkelijke moord. Een wreed gevechtofgekijf dat geheel

de straat in stoore bracht.

STOOREN, b. w., bij Kil. Ititum out vadum commo-

— Having stooren, de haringen onder 't zouten omroe-

ren met een houten spaan, fr. brailler. Gestoorde haring,

fr. du hareng braille.

STOOREN, stoorde, heb gestoord, o. w. Geurig zijn,

eenen sterken goeden geur uitwademen, fr. etre fragrant,

odorant, rcpandre une odettr plus oit moins aroniatiqtte.

De bloemen st oren als het avond wordt. Het stoort gewel-

dig in eene apotheek. Geheel het huis stoort naar die mede-

cijn. De kamer stoort van den tabak. Zijn adem stoort naar

den jenever. Zijn haar stoort van de pommade. Die peper

stoort. Zijne kleederen stooren.

— Schertsende 00k gebruikt voor Stinken.

— Men zegt 00k Stormen en Sturmen.

— Algemeen gebruikt.

STOOTKANT, m. Zie stuikboord.

STOP, o. Bij vinkeniers. Een vochtig en donker beslo-

ten plaatsje waarin men eene levende vink verscheidene

maanden opgesioten houdt, opdat zij maar laat zou begin-

nen zingen. Eene \-ink in het stop zetten, of op het stop

steken. Eene vink die op het stop zit, is ziekachtig en

treurig, en gaat er somwijien van dood. Men steekt eene

\4nk in het stop, opdat zij niet te \Toeg zou aankoraen en

te verre op hare raacht geraken, voor den dag van den
prijskarap. Eene \'ink, die op het stop gczeten heeft, dient

om andere vinken te vangen in den herfst. Bij Kil., Muyte.

— Verders geven de vinkeniers den naam van Stop of

Stopvink aan de vinke zelvc die in het stop gezeten heeft

tot aan den herist, en die bggcvolg maar beginl te zingen

als de anderen al zwijgen. Vinken vangen met het stop. In

October c.i iiovember stelt men buiten in eone kooi een stop

dat door zijnenzang de wilde vinken uitlokt; niet ver van
het stop plaatst men eene doo.ie vink te midden menig\-ul-

dige lijinstokken of bij eene slagnet : de wilde vinken vallen

gramnioedig neder op de doode vink, en blijven aldus

gevangen aan de lijmstokken ol onder het slagnet.

STOPBEETJE (wvl. stopbetje, zie kl.'lXK\'.), o.

H.tgeen men neemt om de maaltijd te stoppen, nagerecht.

Ee:i aniandelbroodje voor stopbeelje opdienen. Een lekker

itopbeetje voor 't letste.

STOPBRAKE; v. Stoppelbrake.

STOPIJZER (wvl. -IZER, zie IJ), o. Bij leidekkers.

Flatte ijzeren lemmer eindigende op eene soort van halve

maan, om de oude nagelen onder de versleten schalien van

een dak af te stooten en uit te snokken.

STOPMES, o. Bijglazemakers. Een raes waarmede
het iiiastiek op de voegen van eene ruit in de kleinhouten

gestreken wordt.

STOPPE, V. 't Geen van het gezwingeld vlas afvalt als

men het hekelt, anders gezeid Werk, bij Krara. Hede,

fr. e'loiipe, 1. stuppa, sp. estopa. Koorden draaien van

stoppe. Een donk stoppe. Stoppe spinnen. Dc stoppe vei-

koofen. De stoppe verschilt van de kroten. Met stoppe

eene gerre of spleet dichtmaken. « Eene wiecke gemaect

van oude en suveren linen cleederen, ofte van stoppen dat

men beet were. » (J. Yperman.)

— Het vier in de stoppe steken, door woorden of werken

opwekken tot opstand, tot geestdrift, tot gramschap, fr.

inettre le/cii aiix poiidres. Hij stak het vier in de stoppe,

en miek zich daarna van kante. Hij is altijd de eerste om
den andere op te hitsen, en 't vier in de stoppe te steken.

— Kil. heeft groot ongelijk dit woord verouderd te

noemen.

STOPPEL, ook STOBBEL en STROPPEL, m.

Zie dc Wdb.

—STOPPEL, z. Tarvve-, Zaad-.

STOPPELBRAKE, STOBBELBRAAK, v. Een
stoppelveld dat men na den oegst onbebouwd laat liggen

en rusten. Het gebruik, vroeger zeer gcmeen, van een land

te laten braken en rusten, is bijkans geheel verdwenen

;

zoohaast de oegst geschoren is, akkert men thans den stop-

pel ^m, en men zaaiter rapen of wortels in, of men plant er

koclzaad in, enz. Daarom ook gebruikt men dit w. stoppel-

brake tegenwoordig in den zin van

— Akker die, na den oegst, met raaploof bezaaid en

bestaaii is.

STOPPELDE, adj. Kort en stevig lijK stoppels van

een .;cschoren koorn- of koolzaadveld. Zie STOPPEL in de

Wdb. Een stoppelde baar^ (stoppelbaard). Stoppelde haar

(stoppelhaar).

— Zie -DE.

STOPPELHAARDE, adj. Wiens haar kort en stevig

staat als stoppels. Stoppelhaarde zijn. Een sloppelhaarde

hoofd. De kernels zijn stoppelhaarde. — Zie -DE.



STO — 961 — STO

STOPPELKLAVER, v. Klavtr die in de maand

Maarle j^e/.aaia cii in>;rrakcia wiirdl op cell rogge- of havci-

land, t-n dan, iia den oegst, voorlgroeit in de stoppels.

STOPPELLOOF, o. collcclief. Raaplool dat gezaaid

wiiidt in conrii aliker onmiddelijk na den ocgst van 'tkoorn,

l,ij Kil. Slnppeh open, fr. i.,iv<-li iVaiitomnr. — Zie -LOOF.

STOPPELMUITE, STOBBELMUITE (wvl.

-Miil-E), adj. Die begint stoppels le Urijgc-n, sprok. van een

\ogeljong. Een stobbelmuite vogeljong. Die nest is nog

niaav stoppelnuiite.

STOPPELRAEPEN, bij KiL, /io STOfi'EU.oob.

STOPPELSTIER, m. Wordt gelioord in de zegs-

tt ij/.e Ph-kken, kijken, zicn li/k een stoppebtier, hct wit van

de oogen laten zien om zijne misnoegdheid uit te drakken.

Hii bronkt en blekt lijk een stoppelstier.

STOPPELSTIERIG, adj. .Stuursch ?n onfatsoenlijk gelijk

een stoppelstier.

*STOPPELVEDER, bij Kil., zie stijkStok.

STOPPELWEEUW, STOPPELWEDUW, v.

Scliinipnaam van eene Ongehuwdc docliter die inoeder is;

nolc Hageweeuw gelieeten.

STOPPELWORTELS, m. niv. Wortels of caroten

III-, in Maaitc nnder de logge gezaaid en ingehaikt, na den

oegst Noortgrocien tussclien de stoppels.

STOPPEN, slopte, gestopt, b. w. Stakcn, doen o|ihon-

den, een eindc stcllen aan, eng. to stop, fr. arrctcr, n sser.

Den oorlog stoppen. Hij heeft zijn slecht leven gestO|it. Een
werk stoppen. Hij stopte zijn werk maar ver in den avond.

— o. w. met hebben en zt/n. .Staken, ophouden, ren

einde nemen. Als de avondklok luidt, stoppen de werk-

lieden. De geldzucht stopt nooit. Ge moet stoppen van

drinken. 't Heeft lang geregend, maar nu tocli is 't gestopt.

Hijsprak twee iiren zonder stoppen,

—STOPPEN, z. Op-, Ult-.

—STOPPER, z. Muile-.

STOPPERTSE (wvl. uitspr. -perse, zie RTS), v. Band-
roede, perlse ol afgeschalmde tak dien men bezigt om de

opening in eene liaag, enz. dicht te maken. De stoppertsen

zijn meest sperren.

STOPPEVIER, o. Vuur dat men maakt met stoppe

en vlaslcmen. Met stoppevier eenen oven heeten.

Hun faeme was beneden hier

Noch min of meer vA^stoppe-vver,

Het welcke wel wat hooghe l.aeyt,

Maer wordt in haesten uyt-gliewaeydt.

(A. Debuck.)

STOPPIG, adj. Ruw, mokkend, misselijk. Een stop-

pige vent, fr. nn ours mal leche. Hij zegt weinig, en zegt

hij nog iets, het is norsch eu barsch : 't is een stoppige
vent.

— Stoppig weder, duister en mistig weder, r. temps
sombre et brioneux.

— Stoppig vlas, dat moeielijk gezwingeld wordt.

STOPRASTEEL, o. Bij glazemakers. Kleen rasteel

dat men in de hand draagt om ergeus eenig Ideen werk te

gaan verriehten.

STOPSAYETTE, v. .Sayelte om kousen of ander

gebrcido slof te stoppen. Twee strengen stopsayetle. De
stopsayette verschilt van de breisayette.

—STOPSEL, z. Oven-.

STOPSTEEK, STOPSTEKE, v. Bij borduursters.

Manier van met de naaldc te wcrken, zoodat de draden
kruisen. gelijk eene naaister dnet die kousen stopt.

— Kramers geeft aan dit woord dcnzelfden zin als aan
Stiksteek, fr. piqiire.

STOPVINKE, V. Eene vink die in het stop gezcten
heeft. Met de stopvinke vinken.

— Zie STOP.

STORIE, STEURIE, v., zonder mv.Versleten alaam,
werktnigen die niet steifen, enz.. fr. rehnt. Er was in die
verkooping een hoop steurie. Het alaam van dien werkman
is maar steurie. Met stenrie kan men geene schoone werken
veri-eerdigen.

STORIE, v. Verkorting van Historie, fr. histoire.

De ston'e meldt dat men, in dringende gevallen,

Zulke opoflringen doet.

(J. B. Decnrte.)

— Hct w. st.iat 00k bij Kil.

STORL, m. Zie storret..

STORMBAND, m. Bij timm. De stormbanden in een
dnl; zijn de twee scheune steunliouten die op zijde den
makelaar verbinden aan den schaarstiji ; of ook de twee
scheune steunhouten die het midden van den makelaar
verbinden aan den noUbalk ; fr. contre-vent. De stormban-
den zijn hoven den schaarbalk, de karbeelen zijn er onder.
— Een lint of snoer dat, onder den Itin neergelaten,

dient om, als het waait, de muts of den hoed op het hoofd
te houden

.

— ' >ok de Kinketen van een peerd, fr. gourmette.

STORMEN, stormde, heb gestortnd, 0. w. Op hoi
gaan, de vlucht nemen, fr. prendre le mors attx dents. De
peerden stormden. Het peerd heeft gestormd. Hij is van de
stormende peerden overreden. « Er is geen tegenhouden
aen, niet meer als aen een peerd dat stormt. -> (C. Duvillers.)
— Oprijzen, te berge rijzen, sprek. van haar. Zijn haar

storinde van woede. Mijn haar stormde van schrik. Uw
haar zou er van gestormd hebben.

— Eenen sterken geur uitw.ademen, anders gezeid Stoo-
ren. Daar zijn planten die sterk stormen. Geheel de kamer
stormt van die medicijn. <; Den soet-stortnenden geur van
syne heyligheyt.

» (Mallants.) Het stormt hier naar muscus,
naar tabak, enz. Zie sturmen.

STORMSCHOOR(E, v. Bij mulders. De storm-
schooren zijn twee zware en lange staken die vastziju aan
't midden \'an den molcnsteert om tot steun te dienen als

hct hcvig waait.

STORREL, STORL, ra. Aanval, vlaag, storm, fr.

a<xh. Meest gezeid van den hoest, en ook van gramschap.
Eenen storrel krijgen, of hebben. Als er een storrel komt.
I'e storrel is weerom voorbij.

— Vgl. Storrem, storm (dat ook in dien zin gcbniikt
wordt).

STORTBAK, m. ZiesxuRTEBAK.
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STORTBIER, <>. Zie sturtebier.

STORTVLOED, m. Kramers verlaalt iin tornmt

d'l-dti rapiihi^ or-iin. proihuT par des ora^^s oit desfontfs

d(' Tit'ige. Wij georuiken het ook in den zin van Stortregen,

fr. averse.

—STOUT, z. Helle-.

STOUWEREN (wvl. stoweren, zie au), stoiiwerdu,

gestouwerd, b. w. Hetzelfde als Slouwen, Stuwen, fr.

poitsser; exciter, « Bemerckende d'historie haers levens,

hoe dat sy vol van alle sedighe ende godtvruchtighe leerin-

glie is, SOD heeft het my ghestaiiwert om de selve een

yegheUjck kennehjck te maecken. » (L. de Huvettere.)

STOVE, V. Wordt algemeen gebruikt in den zin van

het holl. K.ichel, fr. poele, welkdanig 00k de vorm er van

zij. De stove ontsteken. De buis van de stove. Het eten op

de stove koken. Eene stove in de salette. Er zijn veel soor-

ten van sloven : kookstove, openvier, toevier, enz.

—STOVE, z. Kook-. Zie 00k Stampstoof, o.

STOVEBUIS (wvl. -BUZE), V. Kachelbuis, fr. tiivan

drpo.-le.

STOVEKO(T)TERAAR, ra. Pook of stookijzer om
het vuur in eenen kachel om te roeren , fr. iisonnier.

STOVEMAKER, m. Kachelmaker, fr. poilier. « Gor-

delmaekers, s:ovenviaekers^ fumisten, Tfff^-schaelemae-

kers. > (Wet van een recht van Patente voor het vyfde jaer

van de Fransche Republyke.)

STOVEN, stoo/de, heb gestoofd, o. w. De kinderen

brengen sonitijds hunne snoeperijen te gader, de een appels,

de ander pcren, de ander krakelingen, enz. om dat alles

dan te samen op te eten zoodanig dat elk iets hebbe van de

vcrschilligc sooi ten ; het is dus een slag v^-n hutsepot dat zij

maken, en dat noemen zij Stoven. Willen wij eens stoven?

— Veel gebruikt te Brugge.

—STOVEN, z. Af-.

STOVEPLATE, v. Soort van pkiatijzer of sturto \va.ar

men dc kachcUiuizen van ni.iakt, fr. rancetle.

STOVEPOT, m. De pot van eene keukenstove, waar

de koleu in bianden boven eeuen rooster. De stovepot is

gesprongen : hij moet door cenen nieuwen vervangen wor-

den. — Xiet te verwarren met Stoofpot.

STOVERS, ni. niv. Gestoofde aardappels. Een pateel

htovers. Stovers eten. — Zie ER.

—STOVERS, z. Stampe-.

STRAAF (uilgesproken met deheldere «, d. i. met den

verlengden klank der korte a), mv. strove., compar. strmier,

adj. Hetzelfde als Straf in de Wdb. d. i. sterk, krachtig,

streng, fr. fort, ferine. Strave kaffi. De kaffi mag niet al te

straaf zijn om te drinken. Strave medicijn (krachtige, felle

medicijn). Dat vergif is van 't straafste nit. Een strave win-

ter .
" De storm wierd van langs om straver. Eene strave

(kloeke, felle) stem. Strave (strenge, harde) woorden. Straaf

(stevig) laken, lijnwaad. Strave kost (kloeke kosl, fr. ali-

ment substantiel). Strave (strenge) meester. Die koorde is

niet straaf (sterk) genoeg om dat gewicht op te hijschen.

Strave peper. Ik drink niet geern dien wijn : hij is te straaf.

Straaf ziek zijn, fr. fort malade. Hij heett straaf de koorts.

Het is straaf gevrozen. Dat is te straaf (te erg, fr. trapfort).

— AH. Straxigheid. Zie STKAVES.

STRAAL, STRALE, v. Eene bie, fr. ahcllc. Kin.l.

raak aan dat beestje niet; het is eene stralc.

—STRAAL, —STRALE, z. Stront-.

STRAAL, m. Het stralen, de steek van eene bie, enz.

Eenen straal krijgen van eene bie. De vergiftige straal van

een insect.

— Het stralen van de zon, enz., fr. rayonncnient, rayon.

De stralen van 't licht. De bliksemstraal.

— ilen gebruikt het \v. ook vr. Eene strale van licht.

Eene bliksemstrale. De strale der liefde (titel van een

gebedenboek).

Drinkende met lange dronken

De allereerste morgenstrael. (G. G.)

Zaegt gy die strale niet waer uwe ziel naer smacht ?

(K. de Gheldere.)

STRAAL, o. Angel van eene bie, van een insect, of

ook, in 't gedacht van 't volk, van eene slang, fr. dard,

aiguillon . Het straal van de bie'n is uitnemende scherp.

— Het gesplitst puntje van eene schrijfpen. Die pen moet

besneden worden, er is geen straal nieer aan. Het straal is

af Schrijven met een fijn straal, met een grof straal.

— Het straal van de oog is het punt dat zwart schijnt te

midden in de oog, anders ook de Sterre, het Maantje, en

het Zientje gena&md, fr. pninclle, 1. acies oculi.

— Kleene drietandige \oik met weerhaken aan de pun-

ten, om snoek en ander zwemmenden visch te stekken, fr.

fichure,foene. Het straal is verschillig van den Aalgeer of

Palingschare, want deze is veel grooter, met breede taudeii

als eene zaag gekerleld, en dient maar om paling te stekea.

— Het straal van de hoeve van een peerd : zie scmCHi

.

« Soo moet men het Peirt bloedt trecken in alle vier de

voeten, t'eynden het strael van den voet ofte in het uytter-

stcn van den teen, » (Jac. Desmedt.)

— Bokaal of glazen bol vol pompwater, dien de spelle-

werksters 's avonds voor het licht plaatsen, om de stralen

op hun kussen te verzamelen en aldus klaarder te zien, fr.

bocal. Bij een straal werken. Zet het straal wat nader de

lampte. Een straal koopen voor 25 centiemen. Er kunnea

viei a vijf spellewerksters bij een en 't zelfde straal werken,

t. w. als zij van het licht weg nevens malkaar op eene rij

zitten, zoodanig dat de verzamelde lichtstraal op ieder werk-

kussen schinge; en, aangezien men vijf stralen roud een

licht kan plaatsen, zoo kunnen er 20 a 25 spellew'erksters

te samen werken bij een en 't zelfde licht, zoo men ziet in

de spellewerkscholen. Vgl. arnaal.

STRAALJOEN, o., met de stemrust op /of/;. Het-

zelfde als Strangeljoen.

STRAAT, V. — Eene kwade straat, zie K\VA.\D.

— Als elk zi/n eigen hiiis vaagt, zyn alle straten schoon,

spreekw.

—STRAAT, z. Klijt-, Made-, Schouw-, Splet-, Tjool-,

Vraag-

.

STRAATARM (wvl. stra.\taarM), adj. Zeer arm.

« Op eenen dag werd Job straetarm, beroofd van alle zyne

kinders. . (C. Van Hullebusch.)

STRAATBRAKKE, STRAATSBROKKE, v. le-

mand die veel op straat verkeert en gemeenlijk niet veel

deugt. Die jongen is eene straatbrakke. O gij leelijke straats-
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brokke! « Wanneken Hep het dorp rond met de meeste

straeibraikm, en met al zulke knechtejnngens die in de

bosschen schencn opgckweekt te zijn. » (C, Duvillers.)

STRAATHOUT, o. Mutsaards, enz. die uen in nior-

sjtje straten legt om dezelve vastheid le geven en gebruik-

baar le maken. De gemeente heelt dit jaar vcel betaald

\'oor straathnut.

STRAATMESCH of STRAATMEST, n. Most on

vuilnis dat op do stralcn ligt. In de stedcn zijn cr mest-

rapers die dagelijks hot straatmes wegnemen. « Met straet-

mesck ende alle ander vuylicheyt. » (N. Despars.)

— Zie MES.

STRAATSBROKKE, v, Zie straatbrakke.

STRAATZWIJN (wvl. straatzwiin, zie ijl, o.

Straatverken, zwijn dat zijn voedscl langs de straten zoekt.

— Fig. Eerloos monsch, vent of vrouw die leeft lijk een

redeloos dier.

STRABANTIE, STRABANSE, v., zonder mv.

Ontsteltenis, beroering, wanorde, h. trouble, di'sordre. Ge-

heel de stad gerocht in strabantie als de vijand naderde.

De bie'n vliegen in strabansie rond, als hun korf ge'toord

wordl. Het staat al in strabantie, als men het liuis schom-

melt. Ik vond a! de meubels in strabanse ligg' n. « Menich

duuzend menschen waren daer omme in mere, ende in groot

storbancyen. » (Kr. v. Br.)

— Men zegt ook Astrabansie, Asterbansie, Anstrebantie,

Insturbansic, en Estrabansie. Vgl. 1. exijirbatio, disturba-

tio. « Zij trockender met zulc eene vieiicheit ende furie

jeghens dat zy zyne leghere gheel ende al in destnrbatic

stelden, ja teeneghadere schonden en bedorven. » (N. Des-

pars.) « Diet daer al in distil rbntie ende in roeren stelden,

als of zy van den diivele booslicK bezeten haddcn ghewcest. *

(Id.)

STRABANTIG, adj., met den klemtoon o]) ban.

liardnekkig-aanhoudcnd. Strabantig rcgenen. Strabantig

werken, arbeiden.

— Al^. VI. Idiot, heeft Strabbant voor straf, sterk, ste-

vig, fel, kloek, dapper, geweldig. Dat is een strabbante

kerel. Ze vechten, arbeiden, enz. strabbant. Het ging er

strabbant.

STRAF, adj. Zie straaf.

STRALE, V. Zie straal, v.

STRALEN, straalde, gestraald, b. w. Met den angel

stekon Wordt gezeid van de bie'n enz. Van eene hie ge-

straald zijn. Het bietje heeft hem gestraald in de hand, op
hot voorhoofd. De peerdhorsels stralen.

— Fig. Gestraald zi/'n, dronken zijn. Hij was een wcinig

gestraald.

— o. \v. met hebben. wordt gezeid van iets dat in de keel,

in de neus of in de oogen prikkelt en bijt. Zuur bier straalt

in de keel. Chicoreien en dergelijke bittere groensels stralen

in dekeel. De mostaard straalt in de neus. De rook van

eenen veiizenden tabaktniis straalt in de neus en de keel.

Rauwe ajuinen, die men in stukjcs snijdt, stralen in de
oogen. Dompige rook van houtviiur straalt in de oogen.

STRALJOEN, o. Zie STKANGEIJOKN.

STRAMIJN, STAMIJN (wvl. stramux). v. .har-

den of houten gatenpateel, doorgietschotel, fr. passoire.

— Meest gebruikt aan en binnen de oostvl. grenzen. In

de Woor lenb. bet. het een zeefdoek.

STRANG, adj. Hetzelfde als Streng, r. severe. Eon
Strang gebod, fr. un ordre severe. lets Strang verbicden.

— \Verk7aam en spaarzaam tevens; bij Kil. Slrengh,

streiv.ius, gncn>iis,fortis od res gerendas, prompttis. Die
moeder is Strang in haren hiiishoud. Met Strang genoeg te

zijn, geraakt die werkman door de wereld. 't Zijn menschen
die gehoel strange zijn in liunne wereldsche zaken, maar die

do geestelijlie \cronachtzamen.

STRANGE, o. Het strand van de zee, fr. rii'age de la

mer, plage. Langs het strange wandelen. Er liggen vele zce-

schelpen op het strange. Het wrak wordt door de baren op
het strange uitgeworpen. « Desen verraeder is naer het

stra'igr gliegaen. » (N. Vanhove.) « Het strange, waer die

schipbrcuke geleen hebben, komen toe- en aangespoeld. »

(K. Callebert.)

— /let strange is mager, ligt mager, zegt men om aan

te duiden dat er maar eene dunne lage zand op ligt, dat de
klijte bijkans bloot is.

— Kil. geeft aan dit woord nog eene twocde beteekenis,

deze van brachiiim maris vel fliivii, sinus, fr. golfe, zee-

boezem.

STRANGELJOEN, o., klemt. op joen. Eene peer-

denkwaal bestaande in eene geweldige keclontsteking die

belet van te zwelgen en te ademen ; in de Wdb. Halsstreng

en in 't fr. e'tranguillon geheeten.

— Eene verkoudheid die een peerd krijgt en veel doet

hoesten, anders Droes genaamd, fr. gourme.
— Men zegt nok Straaljoen en Straljoeo.

STRANGEN, o w. Als de dagen langen, ze strangen,

zie LANoEN.

STRAVEN (met de heldere a, d. i. met den vcrlejjg-

den klardc dor korte a : zie .strajVF), straafde, gestraafd,

b. en o. w. Versterken. Zie verstr.\ven, dat meest ge-

bruikt is.

— Niet te versvarren met straffen (strafte, gcstraft,

fr. pnnir), dat met harde ff spreekt, terwijl straven eene

zachte v laat hooren achter eene heldere a, zoodanig dat dit

straven niet en rijmt met draven, gaven, grai.'en, slaven,

noch ook met bestraffen, verschaffen, enz. Een woord dat

met dit straven rijmt, is haven (anders paffen, d. i. slaan).

Deze twee woorden zou men kunnen schrljven Pafvcn,

pafde, gipnfd, en Strafven, strafdc;gestrafd.

STREDE, STREE, v. Berisping, fr. reprimande.

lemand eene strcc geven. Eene stree krijgen.

— Zif STKIJDEN.

STREEK, STREKE, v. Slrljking. Geeft dat mes
eene strekc (wet het, fr. aiguisez ce couteau) .

— Streke ge\ien, gelegenheid geven, te passe komen. Als
het eenen keer streke geef', fr. i/itand I'a propos se pr,f-

sente. Ik zou hem daarover gesproken hebben, maar 't heeft

nog geerit streke gegevcn.
« Jan mochte nu en dan ne keer

uitgaan, als 't strekegaf, om zijnckennissen te g.ian bezoe-

kcn. . (K. Callebert.)

— ftii vinkeniers, zie VRIJ, o.

-STREEK. —STREKE, z. Bolump-, Rogge-,

Rugt;e-, T.irwe-, rerwe-, \'las(ch-.

STREEK. STREKE, adj. Erton als of het gestrekcn
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ware, 't Wordt veel gebruikt in strcke vul, datis effen vol.

Dat vat is stieke vul feffen vol tot aaq de kini). De put

staat streke vul water. Die stande is streke vul graan. Ge

moet dat glas ?treke \\\\ gieten.

— FifT. Strcie zi/'n, stroke stann, eft'en zijn, in orde zijn,

lets voltroklven hebben. alles vereffend hebben en bereid ,

i)n om iets andeis te beginner. lie sta streke. Tk ben

bijkans streke met mijn werk. Hij zai nog in lange niet

streke zijn. De dood mag komen als zij wilt, zij zal hem
altijd streke vinden. Telkens zij mnet uitgaan, duurt bet

lang eer zij streke wordt (eer zij alles verordend en zich

opgetooid heefi). De kleermaker moet somtijds diep in den

naclit werken om streke te geraken.

— Men zegt ook \ecl effen en streke zi/K. Ge moet efl'cD

en streke zijn tegen den noen. Tk stond effen en streke, als

hij kw.Tm. Alles is effen en sireke (kant en klaar).

STREEKTE, v. Streek, gewest. <'De prochien liggen

hier en daar verzaaid, en deze streekte herinnert mij de

schoone en groene valleie van de Schelde, waar dat achter-

wecrts 'si.iarsmethonderden melkkoeiengrazen.»(R. d.H.)

STREELEN,b.w..?/rff/«i«« wreelen,z\e wreelen.

STREEP iwvl. striIp, zie klankverk.), m. Zie

STRIP.

STREEP, STREPE, v. Zie striep.

STREEPHAAR (wvl. STRfePHAAR,zie kl.\nkverk.),

o. Sluik haar dat in strepen iieerhangt.

— STREEPH.\ARDE (wvl . STREPIIAARUE), adj. Die

streephaar heeft.

—STREEPTE, z. .Silderij-.

STREK, ni. De strekkende lengte van iets. De strck

van eene brike is tweemaal de breedte.

— De langte der uitgestrekte hand van 't uiterste van den

duim lot hct uiterste van den pinkel o( van den midden-

.vingor: anders ook Vaam, Perzonge of Perzomme, en hij

Weil. Span geheeten, fr. cmpan. Dat is vier strekken lang.

— STREK, m. Strik, knoo|), fr. nmid. De halsdock met

ecnen strek toeknopen. De sluitlintcn van de sclioc'n met

ccnen strek toeknopen. Een strck linten. Zijtooit haar hoofd

op met strekken en linten.

—STREK, z. Princessestreks1ie(n , Zaadje-, Zaaikcn-.

STREK, adj. Plat en effen uitgestrekt zonder krimpen

noch Iciullen. Als men iets droogt dat vochtig is, b. v.

cencn huid, een perk^xment, enz. moet men dat gespannen

houden of er een gewicht op leggen, indicn men wil dat het

strek blijve. De planten die men droogt om ze in eenen

kruidboek te lijmen, worden tusschen twee vellen papier

geleid met een gewicht er boven, opdat zij zouden strek

blijvcn. Met het strijkijzer strijkt men hetgesteven lijnwaad

strek.

— Strak bij AVeil. is eig. Uitgerekt; in 't gebruik zoo

veel als Sterk gespannen, b. v. eenestrakke koorde.

STREKBINDE,-v.Eenakkerkruiddatin'tfr.?-£'«o»t-i?

liseron, vrille'c datarc/egeheeteo w'ordt, polygomim cotivol-

vithis L.; bij David dc Gorter ook Zwarte winde, en Wilde
boekweit.

— Binde is bij ons wat elders Winde beet, r. liseron,

'', convo/vn/iis.

STREKBREEDTE, v. De strekkende breedte van

eene vlakte. De strekbreedte vermenig\uldigd door A>

streklengte geeft het vierkantte. Zie strekkend.

STREKE, V. Zie streek 1° en de comp. aid.

STREKE, adj. Zie STREEK, adj.

STREKEL. m . Kegel van hout ofvan stcen waarmede

de mnaicrs hunre zeisen wetten om er snee aan te geven.

De stnlen priem waarmede de beenhouwers hunne messen

wetten, is ook een strekel. De strekel van eene viool, de

strijkstok, fr. arehet. — Van Striiken.

STREKGRAS fwvl. strekgars, -gers, uitspr. -gas,

-ges, zie Rs), o. Gras wiens lange Stengels en drendels langs

den grond strekken, a^rostis alba (var. /^rtrf;&("ff.j) of beter

ngrostis stolonj'fera T-. Het strekgers doet veel kwaad in

den akker, doch min als de pemen.

STREKKEND. eig. dee'woord van Strekken. Wordt
als ad), gebezigd in den zin van Plat uitgestrekt in de lengte.

Een huis met strekkende zolders. De strekkende lengte van

diestrantis tien duizend meters, of, diestraat is tien duizend

strekkende meters lang. Dat stuk land is dertig strekkende

meters lang, en twintig strekkende meters bieed. Zes

kamers op de stagie, en daarboven een strekkende zolder.

STREKKRUID, n. Algenieene naam dien men geeft

aan kniiden en planten wier Stengels langs den grond strek-

ken en kruipen. Dreesem is een strekkruid.

STREKLAAG, v. Bij metsers. Eene rij steenen die

volgens hunne lengte, niet dwars in den muur, maar in de

richting zelvc v/ n den muur gemetseld zijn, zoodanig dat

men gehef 1 de lengte van de steenen ziet als men de oogen

op den muur vestigt.

STREKLENGTE, v. De strekkende lengte v.an iets.

De '-treklengte van dien hof is veertig meters. Zie STREK-

KExri.

STREKPEEM, v. Dc cigenlijk gezeidc Peem, die

veel schade sticht in den akker, fr. ehiendcnt, 1. tritiemn

repens,

— Zie PEEM.

STREKS, l>ijw. Effen weg volgens dc lengte, in hmi-

/ontale richting. lets dat toegerold is openplooien en stri k-

leggen.

— Streks werken. Bij metsers. De steenen zoo legi'i n

dat hunne lengte de horizontale richting volge van d., n

muur. Zie STREKI,A.\G.

STREKSTEEN, m. Bij metsers, enz. Een stecn dir

horizontaal gemetseld is in den muur, zoodanig dat m-

n

hem zie in zijne lengte, fr. panneresse. Men nietselt osoi

-

hands eene lage streksteenen en eene lage kopsteeoen.

STREM, adj. Stram, stijf. Strem zijn van de koudc,

van het reumatijs, van vermoeidheid. van ouderdom, van

werken. Hij is strem gewrocht, strem gegaan. Ik ben strem

geklapt, strein gestudeerd, fr.y'i? siiis a bout Je forces phy-

siques, tant j'ai parle', eludie. Ik ben strem moe. « Zijne

stremme leen zochten niste. » (K. Callebert.)

*STREME, tij Kil., zie strieime.

STRENG. m. en v. Zie STRING en de comp. aid. •

STRENGEL, in. Zie stringel. ^

STRENGIGHEID, v. Hetzelfde alsStrengheid(zielG).
j

^ Schroomende ile eenigheyt, stilswygenthcyt en andere J

strengigheden. i- ("F. Vanden Werve.) i
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STREPE, V. Zie striepk.

STRESSE, en 00k STERSE (uitsp. stesse, zie RS).

V. Kleene hoeveclheid draden, halnicn, haarpijleo, enz.,

volgens hunne lengte te samen gpnomcn, fr. tresse. Eene
stresse garen of twijn heet men 00k Strong of Streen. Eene
stresse haar afsnijden. Lange stressen haar. Eene stresse

haar die gevlochten is, heet eene Vlecht. Eenen bondel

stroo in stressen slaan. dat is, in stressen verdeeleD om er

iets mede te binden 200 als de schooven op den akker, de

afgemaaide klaver, enz. Eenestresse vlas is een handvoHetje

herels, of eene splete gehekeld vlas. Haal eene sterse stroo

om 't \ner te ontsteken.

— Behendige trek, streek, perte, fr.farce, conte. Slechte

stressen uitsteken of uitmeten. Wie heeft er ooit van zulke

eene stresse gehoord ? Is dat eene stresse! Dat zijn stressen.

Die knaap zit vol stres.sen. Al weer eene van zijne stressen.

lemands stressen vertellen. Eene stresse uitgaan, fr. confer

tine hotirde. lemand eene sterse ophangen (eene prulle

wijsmaken).

— E^n strip vocht. De melk wordt bij (of in) stressen

uit den iiier afgemolken. De geneesheer ried hem van 's mor-

gends op zijne nuchtere niaag twee of drie stressen melk

versch uit den uier te drinken . Hij spuitte mij eene stresse

water in 't aangezicht. Hij gispte er eene stresse water op

.

— Zie TRESSE.

STREULEN, sireiilde. heb of ben gestreuld, o. w.

Hetzelfdein Veurne-Ambacht als Stroelen.

STREUSCH, adj. Kloek en gezond. fr. robuste. Een
streusche kerel. Er streusch uit zien. Hij is nog streusch

voor zijne jaren. Eene streusche gezondheid. Al zijne kin-

deren zijn streusch en gezond. Een streusch peerd. Zie

STRUISCH, adj.

— De Wdb. geven Struis in denzelfden zin. W'egens

ui= eii, zie onder herpeus.

STREUSCHHEID, v. De hoedanigheid van streusch

te zijn. In streuschheid winnen. Van zijne streuschheid ver-

liezcn.

STREUVELAAR, m. Boom of plant die onderblijft,

die niet behoorlijk opgroeit, maar vernukkelde takken of

schcuten draagt, en vruchten noch bloemen geeft. Die fruit-

boom is maar een streuvelaar. Er staat hier en daar een

streuvelaar in dat koolzaad, in die aardappels. Vgl. IRUI-

ZELAAR.

STREUVELEN, streuvelde, hebofben gestreineld

:

00k STRUIVELEX en STRUWELEN, o. w. Oprijzen, recht-

st.aan, sprek. van haar of pluimen, fr. se hcrisser, se dresser.

Zijn haar staat gestreuveld. De hond was zoo verbitterd dat

er zijn haar ran streuvelde. « Met lang gestreuveld haer. >

(Volkslied.) Gestreuvelde pluimcn. Als de hanen vechten,

hunne pluimen streuvelen op kop en nek, fr. les coqs .ie

htibissenf. c Al uwe sorghe was met afgheleent hair u te

bereyden eenen hooghen tros om die te doen struyvelen. »

(J. de Harduyn.)

— Kil. Struvelen, horrere, inhorrere. Zie OPSTREUVE-
n VERSTREl-V'Er.E.N".

TREUVELHAAR, o. Gestreuveld, rechtstaande

Die vent met zijn zwart streuvelhaar.

STREUVELING, v. De daad van streuvelen. ifen

ziet aan de streuvelinge van het haar, dat een hond gram
wordt. De streuveling van de phiimen is dikwijls een teeken

van ziekte bij de vogels.

STREUVELKOP, m. Een boold met verwarreld

rechtstaande haar.

— Iem.ind die eenen streuvelkop heeft.

STREUVELPLUIMEN, v. mv. Pluimen die gere-

zen staan.

STREUVELVLAS. STREUVELVLASCH, o.

Bij landb. Vlas wiens herel of stcngel getakkeld en gesprie-

teld is, niet aleen van boven, maar bezonderlijk om het

midden. Streuvelvlas is eene slechte soort, omdat de bast

er van in 't zwingelen grootendeels verloren oaat

.

STREVELEN, stre-.elde, gestrei'eld, b. w. Zie

STRIEWELEX.

STREVELING, v. Zie striewelixg.

STREWELEN. b. w. Zie striewelen.

STREWELING, v. Zie STRiEn-ELiNG.

STREYLEN, bij Kil., zie stroelen.

STRIEBELEN, striebelde, gestriebeld, b. w. Zie

STRIEWELEN.

STRIEBELING, v. Zie strieweung.

STRIEMfE, V. Eene stroomende streep van vocht

of van licht. Een water\al stort in striemen neder. Het
water van eene snelle be k stroelt in striemen als er groote

steenen ofandere hinderpalen haren loop breken. lien ziet

dikwijls de zonnestralen in striemen fr. en faisceaii.v de

ravons) tusschen de wolken uitstrnnnien. De opstijgende

vuurpijlen maken in de lucht eene strieme van ^•uur, fr. tine

trcn'nee de feu. De steert van eene comeet is eene strieme

van licht.

— Eene streep die door strooming gevorra 1 is. Het zand
van de baan lag door den stortregen in stiiemen afge-

stroomd door de weide. De geberglen zijn hier en daar van

de groote regens uitgestroomd in striemen die men in 't fr.

ravins en ravities heet Er waren in zijne kaken twee strie-

men gekomen van 't langdurig vloeien zijner tranen.

— Verders al wat eene stroomende ofgestroomde streep

verbeeldt, of eraan gelijkt. De melkriem (fr. Viie iactee) is

eene witachtige strieme dwers door 't firmament. Die zwarte

striemkens die, op de landkaart, naar de zee kronkelen,

duiden de rivieren aan. Kostelijk houl met schoone kron-

kelende striemen. Marbel met witte en roode striemen

dooraderd. Ik mag dat vleesch niet met al die roode strie-

men. Slecht koel- brood waar gele striemen in zijn. Eene
vochtige striem in eenen muur. De wolken liggen op de
kimme somwijien in balken, en somwijien in striemen (d. i.

in lange sfraalvormige strepen of schichten). Een akker-

grond waar vochtige striemen of zavelaehtige striemen in

liggen.

— Eene versletene of vuilc streep in kleederstoffen, eoz.

Een kleed, dat altijd in dezelfde plooien hangt, verslijt in

striemen, verliest zijn kleur bij striemen. Waar hebt gij die

vuile strieme in uw beste kleed gekregen ? Vuilc striemen

in het lijnwaad heeten linksels.

— AVervel ot streep in 't vel, voortkomende van eene

langdurige plooi, of \'an eenen z\veep-of roedeslag. Zijn

rug lag geheel in blauwe striemen en wer\-els, zoo wreed

was hij gegeeseld geweest.

• - Bij Kil . Streme. Vgl. Striepe.

—STRIEM, z. Water-.
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STRIEMDE, adj. Striemvormig, met striemen. Het

Zand lag striemde, ten gevolge van den vloed die erover

gespoeld had. Striemde wolken in de luchl. De femen van

zijdelintgras zijn striemde, fr. lesfeuilks du phalaris varu:-

gatn scat panache'es, raye'es de vert et de blanc.

-STRIEMDE, z. Water-.

STRIEMELGRAS, o. Zie striemgras.

STRIEMEN, striemde, heb gestriemd (fvl. estricmd,

zie ge), o. \v. In strepen afstroomen. Het water van de

beek \loeit al striemende over den steengrond. Het regent

daar in de verte ; want men ziet het striemen, men ziet den

regen striemen in de lucht.

— Ook gez. van zand dat in strepen stroomt, en van

wortelvast vlotgras vi-ier Stengels en femen op vloeiend

water liggen en drijven. Vlotgr.ns dat in eene beek striemt.

Als het stortregent, striemt het zand van de straten naar de

grachten.

— Verders van licht dat eene streep vormt of in strepen

uitstraall. De steertslerren stiiemen in 't firmament. Ik zag

eenen ontvlamden meteoorsteen door de lucht striemen. De

zonnestralen striemen somwijien door de wolken, en dan

zegt men : « Het striemt, de zunne trekt water. »

— Zoospoedigvoortvaren dat men als eene strieme schijnt

te maken in 't voorbijijlen. Het convooi striemde langs de

baan. Hoe reed de ruiter toch snel : hij striemde door de

lucht.

— Ook van de wolken die in lange spitsige strepen lig-

gen. Striemende wolken op de kimme. Gcstricmde wolken.

De lucht striemt (komt vol striemende wolken).

— Ook van marbel, enz. waar striemen in liggen. Ge-

stricmdc marbel. Zijn lichaam was blauw gestriemd van de

zweepslagen.

— Spichtig rijzen, zooals een spitsige toren, boom, enz.

Die toren stiiemt in de lucht. Een populier die in de lucht

striemt.

Laet ons een branke van den boom
Striemende langs den Vrj^heidsstroom,

Van den groenenden rayrtelboom breken.

(K. de Gheldere.)

STRIEMGRAS, STRIEMELGRAS (wvl. -gars,

-GERS, uitspr. -gas, -ges, zie KS), o. Vlotgras dat, woitel-

vast in eene beek, zijne Stengels en femen met den stroom

laat drijven en slingeren, glyceriajltiitaiis.

STRIEN, stree, yestreen, o. w. Westvl. vorm van

Strijden. Zie -lEN.

STRIEP, m. Streep vocht, stresse. Bazinnc, geef mij

nog eenen striep (zegt men als men zijne pint bier uitge-

dronken heeft en dat men geeneu tijd of geene goest meer

heeft om nog eene andere geheele te drinkeu en de bazinne

dan giet ernog eenen striep in, d. i. omtrent eenen kapper

of halve pint)

.

. — Het geeft striep om te reinen, zegt men als het ge-

weldig regent, fr. il pleut ii verse.

STRIEPE, v. Eene meer ot min regelmatige streep,

zij weze natuurlijk of kunstmatig, fr. raie. Eene koe met

eene witte striepe op het voorhoofd. Tien appel met

roode striepkens op de pelle. IMarbel met zwarte striepen.

Kleederstoffen met striepen. Een vrouwejak met blauwe

striepen. Eene striepe is geene reef, fr. n 'est fns line strie.

— Eene striepe land, eene streep, eene schroode land.

Eene striepe land langs den ijzeren weg.

— De striepe verschilt van de strieme die eene stroo-

mende of gestroomde streep is of lets dat er aan gelijkt, en

bijgevolg het gedacht behelst van (wezentlijke of schijnbare)

beweging, terwijl zij dat van kunst en regelmatighcid meer
of min uilshn't. Vandaar komt i" dat het ww. striemen

altijd onz. is, en striepen bedr.; 2° dat men zelden spreekt

van striepen in de lucht, niaar wel van striemen; 3° dat

striepen in een kleed gemaakt zijn voor 't sieraad, en

striemen in een kleed toevallig zijn en leelijk ; 4° dat men,

in sommige gevallen, waar dit oaderscheid niet duidelijk is,

strieme oS striepe kan zeggen, volgens dat men hetopvat,

b. V. een peerd met eene zwarte strieme of met eene zwarte

striepe op den rug; marbelsteen met striemen of striepen.

—STRIEP(E, z. Bloed-, Water-.

STRIEPEN, striepte, gestriept, b. w. Strepen, met

striepen versieren, fr. raver. Gcstriepte kleederstoffen.

— Stiossen, stropen, stroppen, bedriegen in den handel.

Een winkelier die de lieden stiiept.

STRIEPGOED.STRIEPJESGOED, o.Gestreep-

te stoffe, ctotje ravee.

STRIEPING, m. Soort van gestreepten appel, ook

Pompermieting.

STRIEPTE, adj. Gestreept, met striepen. Een striepte

kleed. Dat marbelsteen is striepte. De striepte pel van

appels, enz. — Weil, heeft Strijpt.

—STRIEPTE, z. Silderij-, Water-.

STRIEVELEN, b. w. Zie snuEWErXN.
.

STRIEVELING, v. Zie sikieweling.

STRIEWELEN, strie-relde, gestrieweld, b. w.

.Slrooien, spreiden, fr. epandre, repandre. Suiker striewelen

op de spijzen. Asch strieweien O]) het land. Bloemen strie-

welen op den weg. Graan en krensen striewelen voor de

hoendeis. De afgemaaide klaver wordt gestrieweld opdat

zij te spoediger verdrooge en hooi worde.

— Strooisel spreiden onder 't vee in stal, fr. faiir In

litiere aux vaches. Zijn de koeien reeds gestrieweld ? Vn-
geet niet die veers te striewelen.

— Fig. en schertsende. \'an drinkgeld voorzien. Zijt gij

genoeg gestrieweld? Hij is wel gestrieweld.

— Oolc Stiicbclen, Stiievelen, Strevelen en Strewclen.

STRIEWELING, STRIEBELING, STRIE-
VELING, STREVELING, STREWELING, v.

De d;iad van Striewelen, strooiiiig.

— colleclief. Strooisel, hetgeen dat gestrooid is of ge-

schikt is om gestrooid te worden . De strievelinge van het

vee wordt aUkermest Op den processieweg spreidt men

striewelinge (geschrood kleurpapier, bloemen, rosmarijn,

hsch en ander groen), fr. jonchc'e. Striewelinge vergaderen

voor de processie.

— Fig. en schertsende. Drinkgeld, (r. poiirboire. Slrii

welinge gevcn of krijgen.

STRIJDEN, streed, gestreden (w\l. .STRIEN, stret , ,

sirecn, zie -lEN), o. w. Kijven, twisten, krakeeleu, fr. y.v. -

relkr, dispiiter. Zij streen geweldig. Strien om 't gelijk. fi

.

disptiter four avoir raison. Altijd stiijdcn en nooit ovei-

eenkonien. — Tegen iemand strijden (met hem twisten, Ir.
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dispuler avcc). Ik heb ccne mir lang tegen hem gestieen

over politieke kwestien.

— Harde berispingen of verwijtingen zeggen, fr. grander,

gourmander. Die schoolmeester kan geweldig strijden.

Hij strijdt voor eenen niet, fr. il gronde pour un ricn.

Moet-je daarom zoo strieti ? « Ten waere van geen bescheen,

dagge consus cnulde, cnoterde of striedde. » (Kortr. lis.

1736.) — Op iemand strijden (hem bekijven, bestrijden,

fr. grander). De vader streed op zijn kind oradat het iets

misdaan had. Ik heb reeds dikwijls gestreen op hem, maar

al dat strien en helpt niet.

— Knotercr, karien, kuk-kuk-kuk-kuk-kuk zeggen,

sprek. van ecne hen. Die hen gaat haastleggen, zij loopt al

strien.

— In den zin van Vechlen, fr. se battre, is Strijden in de

volkslaal niet gekend.

— In Fr.-Vl. is de verleden tijd streeg[%che'np\. ee) en het

deelw. «/r(?^«{zachtl. ee). Hij streeg het af(hij loochende 't).

\^.deeg voor deed (van Doza^stoeg voor stand {yoM

Staan).

—STRIJDEN, z. Af-.

STRIJKBLOK (wvl. STRiiKBLOK),m. Bij tinim. Eene

schaaf die van maaksel en van dienst is gelijk de reeschaaf,

doch zoo lang en zoo groot niet. De strijkblok is veel meer-

der dan de kortschaaf. Men gebruikt den strijkblok om pa-

neelen en pianken effen te schaven, na er het ruwste van

afgenomen te hebben met dea Voorlooper.

STRIJKBORSTEL (wvl. striikburstel, uitspr.

-bustel, zie KS), m. Een borstel waarmede men iets be-

strijkt. De strijkborstels van den wever. De bakkers glan-

zen de bovenkorst van een koekbrood of volaard met wit

van ei dat zij er over breiden met een strrkborstelken.

STRIJKEGE, v. Zie strijkigge.

STRIJKEN (wvl. striken), streek (wvl. schetpl, ee,

zie DUIGEN), gestreken, b. w. lets dat rechtstaat nederlateo,

platleggen, fr. abaisscr. Eene gaaipertse strijken. Eene leere

(ladder) strijken.

— Gisl strijken. Wordt gezeid van de bakkers die hunnen

gist halen bij eenen brouwer. Waar strijkt die bakker gist

(bij welken brouwer haalt hij zijnen gist)? Hij heeft tien jaar

lang bij dien brouwer gist gestreken.

—
• Zoete beuter strijken, zie eoter.

— Stri/tende vol, boordevol. Een vat graan strijkeiule

vol. Eene kuip strijkende vul aardappels,

—STRIJKEN, z. Op-, Uit-.

—STRIJKER, z. Panne-.

STRIJKIGGE, STRIJKEGE, STRIJKINGE.
v. Ik'lzelf le al=. Sliijkster, eene vrouw die lijnwaad stiijkt,

fr. repnsseitse,

STRIJKHOUT, o.Bij metsers, enz. Eene dikkepertse

ofribbe die horizontaal vastgebonden ligt aan staanders, om
lie bulslerhouten van eene stellagie te onderschragen.

STRIJKPLAAT, v. Bij landb. De strijkplate van

eenen ploeg is een ijzeren blad dat de zijdekanten bekleedt

van het zoolhoold, en zijn spoor achterlaat in den braitw.

— Ook Slijpplate genaamd.

STRIJN (wvI.strlne), v. Nieuwjaargift in 'talgemeen,

1. strena, fr. etrenne.

— In 't bez. Nieuwjaarwafeltjc, lukkc. .Strijncn bakken.

Eene zoete slrijne.

— Wegens ij = e, vgl. Venijn — I. venenum.
— STRIJNEN (wvl. STRINEN, zie IJ), slri/nde, gestri/nd,

b. en o. w. Lukken, eene nieuwjaargift vereereu, fr. ctrcn-

?ifr. Iemand strijnen met een gouden zakuunverk. Ik heb

gisteren mijnen vriend gestrijnd. Rondgaan om de familie

te strijnen.

STRING(wvl.STRiiNG, zie iND),m.STRINGE (wvl.

STRiiNGE), V. Hetzelfde als Streng. De siring van de klok.

De stringeii van een trekpeerd. Een string garen. Twee
stringen twijn.

Gheluckig is den mensch die breken kan de stringen.

(G. De Dous.)

— Een kioksken hooren liiiden, maar niet weten waar
de string of waar de klepel hangt, zie KLOK.
— Eene streep, een lang en smal deel. Er is een dwarl-

wind over de akkers gerukt, hij heeft er eenen geheelen

string in verwoesten vernield. Die vlaschaard is uitgebrand

bij stiingen.

— Ecti laj.g en smal stuk lands, liggende tusschen twee

grachten. Nattegronden wordeu verdeeld in stringen om het

water te gemakkelijker weg le leiden. Eenen string beploe-

gen en beplanten

.

— Een lang en smal stuk lands liggende tusschen twee

rijen kreupelhout. Die string ligt tusschen twee elzenhage;:

die de vruchten beschutteu van den wind.

— Lange en zeer smalle ruirote tusschen twee rijen hout

rond eenenakker of in eenen bosch; anders ook Siugel ge-

naamd. Eenen bosch van vijfiig stringen. Er groeit mager

gers in de stringen. Drie stringen hout verkoopeu. Eenen

string hout afkappen. Den string elzenhout uitroden die

rond een land staat.

— STRING, —STRENG, z. Nafl'el-, Puim-, Roeze-,

Tripel-, Tripoli-.

STRINGBOS, STRINGBUSCH, m. Mutsaard

van ironkhout dat langs eenen string of singel groeit. Een:^

mijteciken stringbusschen. De stringbus best.iat uit onge-

splelen stokken en rijshout.

STRINGEL (wvl. STRIINGEL,) STRENGEL, m.

Hetzelfde als String, in al zijne beteekenissen. Een stringel

garen. Een stringel lands. Eenen stringel van eene weide

verkoopen.

STRINGGRACHT (wvl. strhngg-), ra. Een gracht

tusschen twee stringen lands. Een stringgracht isgemeenlijk

drie voet diep, en twee of drie voet breed. De stringgiach-

teu vindt men meest in natachtige akkers, waar zij dienen

om het water af te leiden. In 't Xoorden van Vl.aanderen

zijn de stringgrachten zeer gemeen ; men ziet er ook in 't

Zuidcn, maar daar heeten zij Laken.

STRIP, m. Hetzelfde als Streep, doch meest gebruikt

in den zin van eene geut water, zand, enz., die straalswijs

ergens uit stort; anders ook Stresse. In den zak was er eene

scheur waar nu en dan een strip graan uit reuzelde. Hij goot

het water uit bij strippen . De melk wordt uit den uier afgc-

molken bij stiippen. Een strip melk.

STRIPHAAR, o. Zie streeph.\.\r.

STRIPPEN, sln'ptc, gestript, b. \v. leU tusschen de
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vingers of de nagels of de tandea trekken, gem. era er de on-

effene deelen en steertelingeQ vaa af te scheiden . Vlas strip-

pen (zie K.\lI^CEN). Eene bieze strippen tusschen den

wijsvinger en den nagel van den duim, om er hut merg uit

te drijven. Een grasauwtje door de tanden strippen, zoo

't gebetirt in 't muizebreidelen.

— o. w. met kcbben. Water lozen, bez. bij stressen, het-

geen bij zekere dieren, niet bij den hond, een teeken is van

/.iekelijkheid.

—STRIPPEN, z. Af-.

STROBBE, V. Stomp die van eenen afgebroken of

afgekapteu tak of boompje, boven den grond uitsteekt, fr.

chkol, Vallen over eene strobbe. Zijn kleed scheuren aan

eene strobbe. Er zijn korte strobben en lange. Eene strobbe

van drie voet hoog.

— In 't bezonder Afgesneden einde van eene wisse om
te planten, fr. quilUtte. Zie SPOKE.

—STROBBE, z. Wiedouw-.

STROBBEL, m. Strobbe, het overblijvende en uit den

grond stekenile einde van eenen afgebroken tak of ander

houtgewas; bij Weil. Stomp genaamd, fr. chkot. Een kotte

strobbel. Een lange strobbel. Over eenen slrobbel vallen.

Zich kwetsen aan eenen strobbel. De strobbels afkappen

tegen den grond. Dat boompje is ten halve afgekraakt, de

strobbel staat er nog.

— Hetgeen op den akker overblijft van de halmen die

afgepikt of afgesneden zijn, anders 00k Stoppel genaamd,

fr. e'teuU. De strobbels van tarwe, van rogge. De strobbels

van peerdeboonen, van koolzaad. De strobbels uittrekken

en branden.

— Stuk land waar koom, klaver, koolzaad of peerdeboo-

nen gestaan hebben, en dat nog niet omgesloold is, zoodat

er de stoppels nog staan. Mogen de schapen op dien strob-

bel gaau? Eenen strobbel omploegen.

STROBBELRAPEN, v. mv. Stoppelrapen, raaploof

dat in eenen omgeploegden strobbel gezaaid is en gegroeid.

STROEL, m. Het stroelen, ruischend gestroom. Neer-

gezeten bij den stroel van een beekje.

STROELEN, stroetdi', lieb of ben gatrocld; ook

STREULEN en STRCILEN, o. w. Ruischende of ratelende

stroomen, bez. in strepen of stralen. Het water stroelt uit het

gootgat neder in de grip of den zimperput. Het regende dat

het van de daken stroelde. Het regenwater stroelt (langs de

goten) in den regenbak. Het bier stroelt uit de kraan. Een
beekje dat over of tusschen de steenen stroelt. Het water

stroelde door den opengedolvenen dam. Wat hoor ik daar

stroelen ?

— Kil. Struylen, Strullen, Stre5'len, rcddere urinam. In

dezen zin gebruiken wij ook Stroelen, doch altijd met
het bijgedacht dat men het hoort stroomen of storten; want
al wat vloeit of stroomt zonder dat men het hoort is geen

stroelen.

—STROELEN, Af-, In-, Uit-, Voort-, Weg-.

STROELING, v. STROELSEL, STRUILSEL,
o. Ruischend gestroom. Ook Stroelend vocht.

STRONT, m. Zie de Wdb.
— Van )ioiite te stronte gaan of komen oi vallen^ van

rijk arm worden. Hij is van honte te stronte gevalleu. Men
heeft bemerkt dat zij, die tijdens de fransche revolutie zwart

(d. i. nationaal) goed gekocht hebben, alle van honte te

stronte gekoraen zijn. Die winkelier gaat allengskens van

honte te stronte.

— KU. heeft Hond in den zin van Eitclionis aula, the-

saurus reconditus aut in terra de/ossus, d. i. hetgeen wij

eene Ponte of Ponke heeten, fr. pe'cule, tre'sor cache'. En —
nota bene — voor van honte te stronte zegt men ook van \

ponte te stronte. Zoodat van honte of van ponte te stronte

eig. bet. van rijkdom tot krotte [kotnen). — Eenigen zeg-

gen van den honte tot de stronte.

— En omdat de zegswijze hi/ is van honte te stronte ge-
"

komen zooveel doet als hy is volstreki arm gewordcn, hij is '

gansch en geheel geruinecrd, zoo gebruikt men ook 7w«
honte te stronte somwijlen in den an van gansck en gcli

b. v. Dat kind is van (den) honte te stronte bedorven,

im enfant completejnent gate.

—STRONT, z. Henne-, Hinne-, Koe(i-.

STRONTBIE, v., mv. -bie'n (zie drie). Een twee-

vlerkto insekt, gelljkende van verre aan eene honingbie, met ]

blinkeiid bruinachtig kleur; anders ook Pauw geheeten, en

in de wetenschap crislalis tenax. De strontbie'n 2 itten -.

opde bloemen, en bij 't naderen van den winter vindt

men binnen huize op de venslenruiten. De larva van de

stronlbie heet Aalmane, fr. ver H queue de rat, levende in

drekpulten en in slijk. De strontbie is de drekvlieg, scato-

phaga stercoraria L., niet.

— Den naam van Strontbie geefi men ook aan een ander

insekt dat er zeer aan gelijkt, dock iels minder is, en iu de

wetenschap elophilus pcndulus heet. Het zit ook veel op de

bloemen bij de andere strontbie'n, of h.ingt op zijn vler-

ken in de lucht, als de warme zon schingt.

STRONTLES(SE, v. Dwaze rede, slechte praat,

onnoozele klap. Strontlessen verlellen of uiteeudoeu. Ga

van hier, met uwe strontlessen. Ik ben met al die strontles-

sen niet gediend.

— Prulle, dwaas gedoen, fr. betise, incongruite, baga-

telle. Eene slrontlesse uitsteken. Ge moet met al die omwe-

gen niet te werke gaan : dat zijn al strontlessen.

— Dit w. is zoo algeraeen dat men het zonder erg

gebniikt, zelfs bij kiesche lieden.

STRONTSTRALE, v. Een insekt wiens larva de

aalniano is, anders ook Strontbie geheeten.

STRONTVOGEL, m. Zie kruisbek.

STROO, STROOD, o., scherpl. 00, fr. paille, chaume.

Dat is sclioon strood, lang strood. De breedte van een

strood. « Giaenen, stroot, hoey, ende ander ghewas. » (VI.

Setting-boec.) « Arendt Meuleke zagh op alder kinderen

dach zijp buys boven staen branden, ende hy vergiftet aen

ons Vrauwe van Kerselere, ende daer nae en verbrander

niet een \>y\>estroots meer. »(C. Vrancx.)

— lemand een strood of ren stroo steken, iemand over

lets prijztn of gelukwenschen, bezonderlljk als men weet

dat hij daarmede gediend is. Vgl. STEKEN.
— Hi) zou geen strood verleggen, zegt men van eenen

grooten luiaard.

— Op stroo itaan, zie STAAN.
— Gekapt strood, fig. Redevoering zonder verband noch

vervolg,

— Een strood breed, een stroo breed, de breedte van een

stroohalm. Dat laken is een strood breeder dan 't ander.
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Hij wilde geen strood breed verschuiven. « Noyt een strooy

hret-t wijken van 't gebod. » (A. Poirters.)

— lemand een strood in den weg leggen^ hem niet liet

ininsle verhinderen. « Wat reden hebbe ick om u te slaen?

ghy en hebt my uw' leven noyt een stroy inde wegh gbe-

leyt. !>
(J. Van Heumen.)

— V Vliegt veel stron naar Frankrifk^ zegt de vlaara-

sche boer als de koude oosterwind langen tijd over de

akkers snijdt, en aldus bet koorn schraal en mager maakt.

— Stroodje trekketi, fr. tirer a la cotirte-pailk.

— Het stroodje steken, hier of daar door misverstand

gezeid voor het roodje steken. Zie ROODE.

—STROO, —STROOD, z. Band-, Bed-, Duivels-

bed-, Reeuw-, Zaad-.

STROOBATSE, v. Kolder, vliegertje van papier op

eeiieu stroohalm, fr. petit cerf-volant des en/ants.

— Ook enkelijk Batse.

STROOBOUT, m. Zie bout.

STROOD, o., scherpl. 00. In vele streken gehoord

vofir Slroo, fr. paille. Zie STROO en de comp. aid.

STROODAKTE, STROODAKKIG, adj. Met een

strooien dak. « Een schamele stroodackieh huys, daer, by

tbaruen van een doot zwijn, zeer onvoorzienlick die vlamme

in slouch. » (N. Despars).

STROODEN, adj. Hetzelfdeals Strooien, van suood,

fr. de paille. Een strooden hoed.

— Strooden (of strooien) beenen hebben, zie BEEN.

STROODILTE, m. -DILT, o. Stroozolder. Zie

niLTE.

STROODUTS, m. Eene dot ofkort bosseUje stroo,

een wrong stroo. Met eenen strooduts een gootgat stoppen.

Eenen strooduts in eene kuip water leggen, opdat zij niet

uitsw.insele in 't vervoeren oft verdragen.

STROOIELING, v. coUectief. Strooisel, Strooielinge

onder het vee in de stallen. Gcplukte bloemen, papieren

snipperlingen en andere strooielinge voor de processie.

« Om kaf, stroyelink in uwe korven te raepen. » (Fr. Van-
den AVerve.)

— Niet te verwarren met Strooling, dat gevormd is van

stroo met den iiitgang ling (zie ling), terwijl strocieling

gevormd is van strooielen met den uitgang ing (zie ing).

STROOIEN, strooide, gestrooid, b. w. Bij huidevet-

lers. De Imidcn strooien, dezelve uit de boenkuip overbren-

gen in de strooikuip.

— Zeelen, heiselen, hier en daar iets laten vallen van

't geen men draagt. Dtaag die asch naar het ovenkot zonder

ze te strooien.

— Ook gez. van vochten, in den zin van Sturten, fr.

e'pancher. Let op dat je geen bier en strooit op het tafel-

1. Draag die melk zonder ze te strooien. Ge meugt die

water niet strooien.

-STROOIEN, z. Uit-, Weg-.

STROOIKUIP (wvl. -KUPE), v. Bij huidevetters. Eene
l"i;. wa.irin de huiden, die uit de boene komen, plat op

I lei geplaatst worden, maar elk overstrooid met taan

.;malen eikenschors, en alien te samen overzopt in

'i water. De huiden blijven van twaalf tot achtlien maan-

den in de strooilcuip, en als zij er uitkoinen, zijn ze leder.

STROOLING, ra. en o. Een stroohalm. Een lang, een

kort, een stevig, een gebroken strooling. Eene handvol

stroolingen. Zie STROOIELI.>iG.

STROOM, m. Met stroom of tegen stroom varen,

zwcmmeii, gaan, cnz. d. i. den stroom volgen, of tegen den

stroom opgaan, fr. naviguer en aval, of en amont, aller

aval of alter amont,

— Ook gez. voor naar de streek of tegen de street,

sprek. van laken, en/. Een kleed, eenen hoed met stroom

burstelen of tegen stroom burstelen, fr. brosser selon Ic

poll, of a contre-poil.

—STROOM, z, Gier-, Krank-.

STROOMSGEMOED, adv. Stroorasgewijs, fr. par
torrents, a grands /lots. .\Ieest gebruikt m stroomsgemoed

weenen, de droefheid van 't hert in overvloedige tranen

lessen. Stroomsgemoed zijne zonden beweenen. Zij zat

daar te krijschen stroomsgemoed.

— Stro'^nisgemoed regenen of rcinen, geweldig regenen,

regenen dat het giet. (?)

— Stroomsgemoed spreken, met hert en overtuiging vele

woorden zeggen om indruk te maken. De predikant wak-

kerde stroomsgemoed de zondaren op tot bekeering. Zij

vertelde stroomsgemoed al hare kruisen en ongelukken.

— Is dit stroomsgemoed zooyeel 3\s siroomsmoedig(mei

stroomenden moede), even als men ook lie/getal, onge-

moed, ongestuim zegt voor lieftaUig, onmoedig, onstui-

mig? Of is stroomsgetnoed voor stroomsmoede, even als

stroomsgewys voor stroomsioi/ze, zijnde moede hier zooveel

als 1. modus, fr. mode, d. i. wijze?

STROOMUSCH, v. Soort van dikkc rausch met
geelzoomden bek, auders ook Pannemusch, Papmusch e:i

Tarwmusch genoemd. De stroomusschen zijn zoo levendig

en zoo nijdig niet gelijk de boommusschen (steennitjcs).

Vg!. BLOKMUSCH.

STROOVEURST, m. Groote halfronde dakp.ui

dienende om op den nokbalkof opperriggelvan een strooien

dak geplaatst te worden, fr. en/aiteau, ticilefaitiere.

STROOVLAAK, v. Dekmat, tuinmat van stroo, Ir.

paillasson. Eenen dem rond bezetten met stroovlaken, o;n

het wegspatien te beletten van 't graan of van 't zaad dat

men uitdersciit. « Hij dekte ze (de eerweetjes) met kaf, lei

er strooivlaken op. » (K. Callebert.)

STROOVLUW, STROOVLUI, m. Zie VLUW.

STROP, o. (bij Kramers en Weil, m.) Schuifkoorde

die men ergeus rond vastwoelt. De beul hong den boos-

wicht aan een strop.

— Schuifkoorde waarmede men dieren vangi, fr. collet

.

Een strop in eene hage zetten. Patrijsen vangen met het

strop.

— Een snoer of draad waarop iets in plooien toeschuift.

Het strop van eene geldbeurs. Het strop van eene vrouwen-

muts is de geplooide achterkant die de muts in den nek

vastrijgt.

— De sluitspier van den aars, fr. sphincter de I'antis.

— Het strop van het vangewiel in eene windmolen is de

ruite rond den as binnen de velgen.

— Fig. Een schalk eu levendig kind. Een strop van

eenen jongen, van een meisje. Dat is een strop !

—STROP, z. Galge-, Haze-, Ootje-.
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—STROPER, z.Baan-.

STROPPEL, in. ZieSTOPPEL en de comp. daaronder.

STROPPELEN, stroppelde, gestroppeld, b. w. Fre-

quent, van Stroppen, vooral in den zin van fr. froncer.

Eene sciiorle strcippelen.

STROPPELING, m. en o. Eene plooi van iets dat

op eene;i draad ^estropt is. Er vergaart stof en vuiligheid

in de stroppelingon. Er is een stroppeling los. Groote,

kleene stroppeliiigen.

— Z4 -LI.N"G.

STROPPELING, v. coUectief. Verzameling van vou-

wen in iets dat gesliopt is. De stroppelinge van eene rants,

van eenen voorschoot, van eene mouw, tnz. De stroppelinge

losmaken.

— Dit woord is gevormd van stroppelen met den uitgang

iitg : zie -I.N'G.

STROPPEN, sttopU, gestropt, b. w. Hetzelfde als

bij Weil. Stroopen, dat is, het bekleedsel van iets afhalen,

gelijk met doet b. v. als men het vel altrekt van den haas,

van den paling, enz.

— lemand stroppen, hem zijne kleederen aftrekken,

pjun'leren. Fig. In den handel bedriegen, strossen. Die

winkelier hecit mij gestropt. Hij heeft daar eenen koop

gedaaii, maar hij is er aan gestropt.

— Een stuk lijnwaad, enz. op eenen draad of koordetje,

dat er door gesteken is, in kleeue plooien toeschuiven, fr.

froncer. Eene schorte stroppen. Eene gestro|)te halslobbe.

De rok van een klced is gestropt aan den gordei. Die mutse

is niet genoeg gestropt van achter. Met een snoer eene borze

stroppen.

— Eenen knop stroppen. Bij kleermakers. Een schijfken

van houtol metaal in een stukje lijnwaad, laken, enz. inslui-

ten en vastnaaien. Geslropte knoppen aan een kleed stellen.

— Met eenen strik of schuifkoorde vastbinden. Stropt

de koorde aan zijnen hals.

— In eenen strik ol schuifkoorde vangen. Hazen strop-

pen, U. prendre des lievres aa collet. Eene katte stroppen.

« En 'k zal, als 't God belieft, voor 11 'nen haze zien te

stroppen. » (C. Duvillers.)

— Gestropt zitten, fig. In nootl ziju.

— o. w. met hebben. Moeielijk doorschniven, nauwelijks

ergens in ofuilkunnen. Het gareii mag niet stroppen in

den weefkam. De twijndraad van de naaister stropt als er

een deelken, een vezeltje van afschuift en een knobbeltje

maakt dat haar belet den draad door tehalen.Datisallerbeste

twijn, hij stropt nooit. Als de twijndraad stropt, kan de

naaister niet naaien. Hij is zoo diklijvig dat hij in de deure

stropt. Het volk stropte in de kerkdeur. De merkt stropte

van 't volk. Het huis stropte van de menigte van menschen.

Het zal daar nog eens gaan stroppen (veel volk zijn). Het

heeft daar gestropt. « Daer hel ij; zyn' herberg altjd stropte

van 't volk, zoo en is 't 00k geen wonder dat ik hem op

zijn' reaten heb weten leven. • (C. Duvillers.)

— Stroppende viil, zoo vol dat het stropt. De herberg

was stroppende vol volk. I'e stad was stroppende vol men-

schen. De schuur zit stroppende vul stroo. 't Was er al

stroppende vul.

— Bij vervvers. Rimpehn, in rimpels inkrimpen, sprek.

van gestreken verwe. De grond van dien muur moet eerst

met olie bestreken worden, opdal de lijmverwe niet stroppe

die men er op leggen wilt.

—STROPPEN, z. Aan-, Af-, Op-, Toe-.

STROPPER, m. lemand die stropt, strosser, enz. Van
daar Wildstropper, Hazestroppet, Baanstropper.

— In 't bezonder, Soort van jak of kort vrouwenkleed

met mouwen, en dalende slechts tot op de heupen waar h^t

rond het lijf toegeslropt is. Zij deed haren stropper aan

om te werken.

De daad van stroppen. Ook het jSTROPPING,
uitwerksel er van.

STROPSEL, o. Stroppinge.

— Het stropsel van een kleed, van eene muts, van eene

gordijn, enz., d. i. de samengeschoven plooien op een snoer

of draad.

STROSSEN, stroste, gestrost, b. w. Te veel doen

betalen, bedriegen, bezonderlijk in 't verkoopen, fr. c'cor-

cher. Die winkelier strost de menschen. Ik ben gestrost.

Men heelt hem daar gestrost.

En, al helpt hy niem;inds kwaelen,

Doet hem dobbel nog betaelen,

Strost de lieden t' alien kant.

(Vaelande.)

— Ook Strufl'en, Striepen, Stroppen, Strussen.

—STROSSEN, z. Toe-.

STRUBBE, v. Grooie rivi<;rpaling, in tegenstelliog

met Dozijnepaling. Strubbe:i verkoopen. Eene strubbe

braden.

STRUBBE, V. STRUBBEL, m. Hetzelfde als

Slrobbe, Strobbel.

—STRUF, z. Oordje-.

STRUFFEN, slru/te, gestrn/t, b. w.Bedriegen, ver-

neuken, auders gezeid Stroppen, fr. floner. Die winkelier

struft de lieden. Hij heeft daar Icelijk gestruft geweest.

STRUIF (wvl. STRUVE), V. Eig. hetzelfde als Dniif

(met de s vooraan, s-druif : zie s); in 't gebruik Een ti

zoo als een duiventros, enz., fr. grappe. Er hangen gr^

stniiven aan dien wijngaard. Deaalbezien, de jcneverlicziLn,

enz. grocicn in struivekens.

— Verders hetzelfde als Struifel.

STRUIFEL (wvl. strlfeli, STRUIVEL (nvl.

.STRUVEL), STRUWEL, m., vklw. strui/elh:(n,struivcl-

ke{n, struwelie(n. Hetzelfde als Struif, Iros, rist, fr. grappe.

— Kwast, kwispel, troetel, trosje van wolledraden of

zoo iets, fr. houppe. Eene muts of pet met eenen struif
'

van zijde. De hemel van een mi predikstoel, van een b;il

kijn, van een ledekant, is dikwijls rondom behangen n,

rijke struivels van gouddraad. De struwels van eene gordiju,

van eenen gordei, van een kleed.

— Trosje of groepje van haar, van liuten, van bloemeu,

enz., fr. touffe, bouquet. Een struifel haar. De beenhouwer

trok het gedoode verken zijne borstels uit bij stniifels. Hij

laat eenen struifel baard op den kinne groeien. Er zijii

vogels die eenen struivel pluimen op den kop hebben. Zij

draagt eenen geheelen sttuwei linten op hare muts (Ir.

bouquet de riibans). Een struivel tymoen, bosseboom, fr.

une touffe de thym, dc buis. Er groeiden hier en daar

eenige straifels gras.
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STRUIFELING (wvl. strufei.tnge), STRUI-
VELING (wvl. STRUVELINGE), STRUWELING, v.

colleclief. Kwastwerk, fr. crepine, campane.

STRUIK, 111. Familie, geslacht, zie TRONK.

—STRUIK, z. Jenever-, Jenijver- Klaver-, Wiedouw-.

STRUIKAKELEI (wvl. struukakeleie), v. Soorl

van aliclei ilic in ilc lioven groeit, aquiUgia glandutosa L.

STRUIKBOONEN (wvl. .struukb-), v. niv., vklw.

striiikboontjes. Anders Staalboonen, Stoelboonen en Hutte-

boonen, zie stoeiboonen.

STRUIKEN (wvl. STRUKEN, zie UI), struikte, heb of

ben gestriiikt, o. w. Wordt gezeid van planten die een'

struilc maken, die veel scheuten of veel bladeren krijgen

rond den stani tegen den grond, fr. buissontier, taller. In

de lente slruikt de tarwe, de rogge. Die klaver slaat gulzig

gestruikt. Die andijvie struikt sclioone. Vlas stniikt niet,

niaar scliiet rechtop. Er is gras dat struikt, en andcr dat

niet stniikt.

STRUIKPEEM, v. Soort van peem die eenen struik

niaakt, die vrel scheuten en Stengels schiet; anders 00k
Rijgkoorde.

STRUIKPLANTE, v. Eene plant die in eenen struik

opgrcieit. De andijvie, de klaver, het koolzaad, de bijvoet,

de alseni, enz. zijn struikplanten.

STRUILEN (wvl, strulen), o. w. Zie stkuElen.
— SIRUILSEL, o. Zie stroelsel.

STRUIS (wvl. STRUUS, zie ui), m. Hetzelfde als Truis

(met de vooigevoegde s, zie s), d. i. tros, fr. bouquet, touffe,

houppc, trochet.

STRUISCH (wvl. STRUuscH, zei ui), adj. Kloek,

vrooni, fr. robuste. Een struische kerel. Een stniisch kind.

— Men zcgt nieest Streusch.

— All. Struischheid.

STRUIVEL (wvl. struvel), m. Hetzelfde als Struifel.

STRUIVELEN (wvl. struvelen), o. w. Zie .strei:-

VELEN

.

STRUIVELING, v. Zie struifeling.

*STRULLEN, bij Kil., zie stroelen.

STRUSSEN, striiste, gestnist, b. w. Hetzelfde als

Sirosscn, stropijcn, stnifTen. « Sy strnuen soo de christenen

dat sy ghecii kooren-werck en hebben oni 't geheel jacr te

leven. • (P. Devynck.)

STRUTS, 111. Kleene hoeveelheid water die men
ergens stovt, onitrent hetzelfde als siresse. Eenen struts

water op eene bloem gieten. Een vocht bij stratsen uitstor-

ten. Bleed spmven bij strutsen.

"STRUVELEN, bij Kil., zie streuvelen.

STRUWEL, m., klemt. op strii, en uiet op -wel. Het-
zelfde als Slruifcl.

STRUWELEN, o. w., klemt. o^ stric. Zie si'reu-

vei.en .

STRUWELING, v. Zie struifeling.

STUBBE, V. Stof, hd. staub, fr. portssiere. Het w.
staat bij Kil. en bij oude schrijvers : « Als de stubbc der

aerden datmen metten voeten tiedet. » (H. Herp.)

— In de Kcmpcn zcgt men Stul)l>er, ni. en 0., en liet

WW. .Stubheren (bij Kil. Stubbcn, stuiven, fr.y"nz><f </f /a

ponssirr-). De stubber ligt eenen vinger dik op de plank.

Het stubbert. Wat stubbert gij zoo? (Alg. VI. Idiot, stob-

bc-r).

*STUBBEN, bij Kil.. zie onder .stubbe.

STUEPEREN, bij Kil., zie steperen.

STUIBERT (uvl. STriiERi), ni., mv. stuiberts, klemt.

op slid. Een koperen niunlstuksken dat hier in gang was
voor de Fracsche revolutie, en waar de oude lieden nog
weten van te spreken. De stuibert had eene weerde van
omtrent drie centimen. Er gingen drie stuiberts in eenen
stuiver.

STUIF (wvl. STUUF), bijw. In sonimige gcwcslen
voor Slijf, fr. tris, fort, bemicoup. Hij was stuif dronken.
Hot donderde stuif. - Zie .stijf.

STUIFAAL (wvl. STUUFAAL), m. STUIF-AUWE
(wvl. si'uuFOWE), v. Aar of aal, vooral van schokkeljoen
sprekende, wiergraan in zwart stof vergaan is, fr. epi nielle'.

De jongens nemen stuifauwcn oni elkander daaimee zwarte
striemen in 'I aangezicht le slaan.

— collectieflijk zonder mv. drijmte, lugge, fr. nielU,
grail s nicllt-s. De stuif-auwe is in dat schokkeljoen. Er is

veel stuif-auwe in.

— Zie LUGGE, en grijmte.

STUIFREGENEN (wvl. stuufreinex), het stuif.
regend,\ k,rt/ gfstuifregciid, onpers. w. Hetzelfde als Stof-

regcncn, miggclcn.

STUIK (wvl. .stuuk), m. Stoot, daad van eens te stui-

l;en. lemand eenen stuik geven met den vuist of den cllc-

boog. Eene buil in 't hoofd ten gevolge van eenen stuik

tegen den niuur. Eenen stuik krijgen -/an iemand. Al de
eiers braken van eenen stuik tegen de mande.

-STUIK, z.Uit-.

STUIK, m. Een hoopje van onitrent twa.dl samengc-
stelde graansclioovcn op den .ikker; eng. stook. fr. tre'zemi,

trcscau (van treize, dertien). Men stelt de schooven eerst in

stuiken opdat zij te gemakkelijker zouden droogen, en dan,
na eenige dagen, stapelt men ze in schelven. Als het reint

;n sleint, begint het graan in de stuiken te kiemen. De
stormwind rukte de stuiken omver. De stuiken mantelen.
Eeiiun stuik zetten. Eenen dooncgenden stuik in de zon
openleggen om te droogen.

— De Stuik wordt 00k Mandel genaamd, en bij Kramers
een Gast.

STUIKBOORD (wvl. stuukb-), m. De omgeslagen
onderzoom van een' vrouwcniok, enz., of diezelfde onder-
zoom belegd met eene strook o( schroode laken van drie of
vier vingers breed. De sUiikboord van eene priestertoge,

van een bcgijnckleed. De stuikbocrd is versleten. Eenen
mcuwen stuikbocrd aan een kleed naaicn. De stuikbooid
was ontnaaid en slecpte aan flcnters.

— Men zegt ook Staalkant, dal verbasterd is uit ,Si «.t-

kant. Stootkant staat bij Kramers.

STUIKEN (wvl. stuken, zie ui), sliiikte en slooi
(wvl. -.clierpl. 00, zie nWGim), gesluikt cr. gesioken, b. en
o. w. Slootcn, fr. kenrter, pousser. Ik kon niet schiijven,
omdat hij mij gedurig stook. Hij stuikte zijnen voet tegen
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eenen steen. lemand stuiken met den elleboog. — Hij stook
met zijn hoofd tegen den muur. Hij viel en stuikte met zijn

hoofd in den grond.

— Door stooling af- ofnederwerpen. Hij stuikte mij van
den zolder, van den wagen.
— Nederstorten, zoo afvallen dat men in den grond

stoote. Hij stuikte van den zolder, van den boom, en viel

dood.

— Geld stuiken, of enkelijk j-te*<:«, ^/stuzieti, geld tel-

ler, betalen, dokken, duiraen, fr. botirsiUer. Hij heeft moe-
ten stuiken. Begin maar te stuiken. Hij is nooit de eerste
om te stuiken.

— Bij spelende kinders. Xoten, marbels of knikkers uit
de hand in eenen mok ot een kleen kuiltje stooten, anders
gezeid Schokken, Kil. liidere mmbiis in scrobem conjectts.

e speler wint of verliest volgens dat er een effen of een
oneffen getal uit den mok springen.

Kork stuiken, korksken schieten, metteren, ir. yo?(fr
au bouchon.

— ochreefstuiken, schreve schieten, met een schreefstuk
naar eene reef wcrpen om ter naast.

^T^vuavjs
, sfjiikte, gestuikt, b. en o. w. De schooven

op den akker, de versche eikenschors, enz. in stuiken of

kleene hoopjes rechtstellen om te droogen, eng. to stouk.

Ais 't gepikte koorn in schooven opgebonden is, wordt het
dan gestuikt om later geschelfd of gemend te worden. De
tarwe stuiken. Zij hadden juist gedaan met stuiken, als 't

begon te reinen.

—STUIKEN, z. Af-, Uit-, Voort-, Weg-.

STUIKIJZER (vvvl. stul-k-izer),o. Bij steenkappers.
Soort van beitel op virijze van eenen koker of buis, en die-

nende om, onder den slag van den hamer, ronde gaten te

stooten in een stuk arduin dat te dik is om geboord te wor-
den. Er zijn kleene en groote stuikijzers.

STUIKLAP, m. Bij schoemakers. Een lederen lap op
de zool onder de tee'n, anders ook Teenlap genaamd

.

STUIKMANDE, v. Bij brouwers. Eene mande die

men in het mout van de brouwkuipe duwl, zoodanig dat
de weerse et binnendringe, en aldus uit die mande uitge-

schept kan worden (wcl te \erst;.an dat de mande in 't mout
blijft staan).

-STUIKSEL, 2. Uit-.

STUIKVUUR (wvl. sruuKVlER), o. Een fornuib of
vieringe met eene slokpijp waarlangs de vlamme onder den
ketel naar de kave trekt, zonder eerst rond den ketel te

varen gelijk een spletvuur of loopende vuur doet.

STUIM (?), V. Zie onder STUIMIG.

STUIMEN (?), o. w. Zie onder STUI.MIG.

STUIMIG (wvl. STUsnG), adj. Wordt in Veurnc-
Ambacht on elders algemeen gebruikt voor Onstuimig,
stormachtig, Ir. oragcux. De zee was stuimig. Stuiniig

weder. Stuimige wind.

— Men zegt mij, doch ik sta er niet voor in, dat men
ook het vr. n;iamw. Stuim (wvl. slmne) gebruikt voor fr.

bourrasque, rafale; en zelfs het onz. \vw. Stuimen (wvl.

stumen) voor Onstuimig zijn, b. v. het stuimt op zee. —
Het zw. stiim , stiiihei. gewoel en gedruisch. P. Devynck
zegt:

Maer houdt gy voor gewis dat ic toch soude stervcn -

Ic kan dat bleecke spooc, sijn stuymen noch wel den

— Hieniit blijkt hetgeen Weiland gist dat on in onstui-
mig een enkel versterkende voon'oegsel is. Dus zeggen wij

nog onkusseld, onsassamig en onverschil, voor kurzft,
sassaam en verschil.

STUIPEN (wvl. STDPEN), stoop (wvl. scherpl. 00, zie

DUIGEN), gestopen, b. w. Xederbuigen, Ir. courber, sprek.
van 't hoofd of 't lichaam. Stuip uw hoofd een weinig.
— Zich stuipen (wvl. eens stupen, zie EEivs), zich buigen.

Zich stuipen om lets van den grond te rapen. Ik zou mij
daarvoor niet willen stuipen.

— Meest o. w. met zi/n. Stuip wat; ik zai de vracht op
uwen rug leggen. Gestopen gaan van ouderdom. Hij is zoo
dik dat hij niet meer stuipen en kan. Pijn in de leen hebben
van te lang te stuipen. Die waschkuip staat te leeg; men
moet te vele stuipen. Aan eenen muur gestopen staan nm
uit de neus te bloeden. Al de dieren, buiten den mi:
gaan met het hoofd gestopen. De koornaren hongen •.

pen van 't graan. De bloemen stonden gestopen v.u

dauwdroppels die er aan hongen. « Datti hem wachte
vele te siupene ofte vele te knielene.'.

(J.
Yperman.) . \

.

zy stoop, neech ofte badt, 't was al te vergeefs. » (N. Ij. -
pars.) <i Bidt, begheerdt, stuipt ende neicht soo langhe 1 i

dat u begeerte volcommen is. » (Z. v. Male.)

. . . Een huis

Waer men niet zonder stuipen

Kan binnen kniipen.

(J. B. Decortc.)

Indien g\- wildet stuipen,

'K zou op uw rugge kruipen. (Id.)

Heere, schept my weder,

Zoo gy Adam schiept weleer,

Stuipt naer my beneen in

't Slyk der aerde, nog een keer.

(G. Gez.)

Als t' Scheminckel stoop, de Meercatte neech.

(Ed. De Dene.)

Loftuter voor de weercit py.idt tstupen, te nyghene

Flctsblaescaeckich te hygnene. (Id.)

Een yder nyght, een yder stuypt,

Een yder hem te voete kruypt.

(A. Debuck.)

Het sttiypt er al voor hem.

Hoe sterck, hoe valsch, hoe ergh.

(L. Vossius.)

— 'k En zou niet stuipen voor de bate, ik weet er gecu

verschil, geenen voorkeur in, sprek. van twee dingen waar-

van 't een ons zoo goed, zoo groot, of zoo voordeelig schijnt

als 't andere. Van Veurne naar Bulscamp, of van Veurne

naar Co.\yde, 'k en zou niet stuipen voor de bate (de afstand

is omlrent dezelfde).

— Vgl. Duipen (s-duipcn, zie s), dat Kil. vertaalt vrr-

ticem capitis dimittere.

—STUIPEN, z. Neder-.

STUITE (wvl. stute), v. Snede brood, dun of dik,

geboterd of niet, fr. une tranche de pain, Eene stuite
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roggenbroo I. Dunne stuitjcs snijden. Dat arme kind nioet

diooge stuilen eten. Eene stiiite van tarwenbrood wel

gebolerd. . Om ' cuter op uwe sfii/ten tc doeu. » (K. (_'allc-

berl.)

— V" En bcirouwc gecn schclms, leg mijn stuite op de

balic, zcgt men schertsende aan iemand wiens gezegde men
"ict nelooft en er bewijzen van vraagt, b. v. in 't liaarlspcl,

ieuiand zegt dat liij geenen troef heeft, en gij, meenende

dat liij liegt, eischt dat hij zijne liaarten toone. — Di-zc

!-pi-eul<, zcgt men, komt oorspronkelijk van eenen droeven

bocrejongen die, uit huis en hof weggeloopen was np do

stinat, en als zijn vader hem wcdeniep hem cene 1<oe1ie-

stuile belovende, deze antwooide gaf, willende de koeke-

stuit wel gaan halen van de balie of hek der hofstede, maar

niet uit 's vaders hand.

\, -STUIT(E, z. Vior-, Vo(l)laard-.

' STUITER (wvl. stuter), m. Kwakzalver, balsem-

olii verkooper, tandetrekker, of zoo een ander jan-potagie

die met vee) gesnork en gezwets drogerijen en artscnijen

verlioopt o]5 de merktpleinen, fr. charlatan, marchand
d'oivirtnti.

— Kil. Stuyter, miles i^Ion'o.'ins, ostentator^gi-andiloquus.

STUIVER (wvl. stuvee), m. Een munisluk dat vier

ooidcn deed, d. i. onitrent 9 cenlimcn van hel hedendaagsch

geld. Dc sluiver wordt in sommige plaatsen Kluile ge-

na.nmd. Men zegt veeltijds diklte shaver, dikke khiite, voor

een st7(k van Hen centiemen, en halve khtite voor een stuk

\- van vi/f centimen.

— Den stuivcr op cell oord;e irengen, stuivers op blan-

ken brengen, enz. Zie HI.ANKE.

— Een stiiiver op een zcsken brengcn, zie ZESKEN.

— Eene tuinbloem, anders ook Dukaat ec Patakon

,.
genoemd, fr. thlaspi dcs jardins. De stuivertjes bloeien

; reeds.

\ STUIVERELLE (wvl. stuverelle), v., klemt. op

» rel. Riimoer, lawcit, twist, ramulte. Er was daar eene

.
stuiverelle in de horberg. De politieke kiezingen brengen

-somw'ijien stuiverellen mede. Uit een onvoorzichtig woord

kan er eene geheele stuiverelle komen. Twee dagen na die

stiii\r Telle, wareii wij wederom al vrienden.

STUIVEREN (wvl. stuveren, zie Ul), stniverde,

; hce/t gestuiverd, onpers. w. Vermeerderen in getal, spre-

i kende van stuivers die men geeft of onlvangt. Het stuivert

'- genoeg, maar het frankt niet (er komen stuivers genoeg,

1 maar geen frankeu). Hier een sluiver en daar een stuiver,

dat stiiivert zoo zaere dat ik haast uilgestuiverd ben.

STUK (wvl. STIK), 0., fr. piece. Zie de Wdb. Een stik

wijn. Een stik geld. Een stik hout, enz. « Den donder

kan een rots wel scheuren in twee sticken. » (A. Debuek.i

.' « Die ketenen vielen in sticken ende hy wierdt \erlost. o

C. Vrancx.)

— Het geldt stikken van menschcn, het is uit der mate

diuu. Deboler geldt stikken van menschen.

— In 't bezonder. Een akker, een bebouwde land; —
Kil. Stuek lands, ager, pra-dium, fundus. Op een stik, op
il' stikken werken. De vruchten staan schoon op de stik-

ken. Ik koiii van het stik. Een stik beploegeuen bezaaien.

Rend de stikken wandelen. Over een stik gaan. Een stik

\prkoopen. Een stik tarwc, haver, kla^er, aardapjjels, enz.

K

I

« irnstik, klaverstik, loofstik, enz.

— Bij wever?, enz. Bobijn, een toortol met weefgaren
beladtn (zie nomjN')- Hoeveel stikken hebtgij?

— Hompe broo', fr. chanteau. De bedelaar verkoopt
zijne stikken. Een stik krijgen. « Dat zijn stikken », zei de
schooler, en hij kreeg eenen « God beware u! »

— Stikken koopen over eene halve dettr, Zie DEUR.
— Lant op zijn stikken zi/'n, op zijn achterdeel zijn, later

dan gewoonlijk op zijn werk zijn, enz. Gij zijt vandage laat

op uw stikken. De brievendrager was gistcren wat laat op
zijn stikken, en daarmede heb ik niet aanstojids mijne ant-

woord o]3 uw en brief kunnen zendcn.

— .Sink geven, pas geven, te pas komen. Ik ga hem dat

zeggen, zoohaast a!s het stuk geeft. Als het eenen keer stuk

geeft, ga ik dat voortvertellen.

— Een stik in de kraag hehben, dronken zijn. Zie KR.VAG.
— Stik over rik gaan, zie RIK.

— /« ferten en stikken: om perten en stikken gaan,
7.K TFRTF.

— STUK,—STIK. z. Aal-, Achter-, Begijne-, Dreve-,

Hand-, Harre-, Herre-, Kap-, Liber-, Liere-, Preuf-,

Proef-, Raap-, Rapier-, Rogge-, Rugge-, Schaal-, Schier(e-,

Schouw-, Schreef-, Schreve-, Sieet-, Slete-, Slijt-, Sloof-,

S]ilet-, Split-, Tarwe-, Trom-, AVeef-, Wortel-.

STUKBOOM (wvl. STIKBOOM, .STrKKEBOOM), ni. Bij

brouwers. Soort van grooten bierboom dienende om over-

groote tonnen te verdragen, zoo als wijnstukken, enz.

STUKERWEET(wvl. stik-erweet. met den groo-

ten klenitoon op stuk, en den tweeden op er : zie ERWEEt),
v. Hetzelfdc als \'elte, Veltboone. Zie velderweet.

STUKS (wvl. STIKS), bijw. Bij stidcken.

— Stilts en geheels, heelegansch. lets stuks en geheels

verkoopen. lets stuks en geheels lafen verloren gaan. Het
schip is stuks en geheels verzonken.

— Stuks en geheels ergens t' huis zi/n. Wordt gezeid van

iemand die in een anders huis zijnde, zich daar gedraagt

alsof hij in zijn eigen huis ware. Als ik mijnen vriend ga

bezoeken, 'k ben daar thuis stiks en geheels.

STUL, m. Boterstul, boterwegge, klomp boter, groot

of klcen, hooger dan wijd, en gemeeniijk opgeschikt om op
de markt verkocht te worden. Eenen stul opmaken. Groote

slullcn. Rleene stuilen. Eenen stiU koopen, verkoopen.

Ses stuyveis 't pond geld een raew kalf,

De stulle boter twaelf en lialf.

(Vaelande.)

— Algemeen gebruikt.

-STUL, z. Boter-.

STULBUL, m., zonder mv., klemt. op stul. Vodde-
goed, steurie, ^ersleten huisraad, bucht, dingen van weinigc

weerde. Zijnen stulbul verkoopen en het beste voor zich

houden. Er was veel stulbul in die verkooping. Geheel zijn

Imisraad is maar wat slvdbul.

STUMMEREN, stummerde, heb gestnmmerd, o. w.

Stamcren, stamelen, stotleren. Hij stummert een weinig.

.Stummerende spreken.

—STURBANTIE, z. In-.

STURMEN, stuimde, heb gesliirmd, o. w. Stormen,

stooren, veeigeur van zich geven. Die medicijn sturmt. De
muscus sturmt. Verbrande botersaus sturmt in de keuken.



SUA 974 — SUI

— In 't L. V. Aalst zegt men Sturmen ook van een

peercl dat op de vlucht gaat. Het peerd sturnit. Zie

STORMEN.

STURT, o. Goor of bagger uit eene vaart of rivier.

Start halen. Sturt vervoeren. Eenen leegen akker verhoo-

i^cn met sturt.

STURTE, v., zonder mv. Metaalblad, plaatij/.cr, Ir.

tolc, rancctte. Eene kookstove met eene buize van slurtc.

Een dak van sturte, fr. tin toit dc tole.

— Bij I. dc Damhoudere leest men Speute misschien in

denzelfden zin : - Die lattoen vercoopt voor gout ende

spciite voor selvere. »

— lemand schrijft mij : Is Sturte helzelfde als Speute?

Ik denk van neen ; want Speute is Blik, h.fi-r-blanc. »

STURTEBAK, STORTBAK, m. Stortvat, ten vat

staande onder de kraan van eene Inn, om den drop op te

vangen die er uit adekt. Dc inlioud van den sturtebak heet

stitrtivijn, si!t/thi\'}\ enz.

STURTEBIER, STORTBIER, ". Lckbier, bier

dat uit de kraan van eene ton druppelt in een vat dat er

onder staat. Zoo zegt men ook Sturtewijn, Stortwijn.

STURTEN, sturtte, gestiirt, b. en o. w. Hetzelfde

als Storten, fr. verser, re'pandre. Water sturten. Het

regende dat het sturtte. Draag die melk zonder sturten.

x\ls ge drinkt, let op van op de tafel niet te sturten.

— Bij brouwers. Eene ttinne sturten, eene tonne bier

geheel aftrekken en verbezigen om de vaten van eene

brouwte op te vuUen. Waneer men de tonne maar begint

aftc trckken en erslechts ecu deel van verbruikt, zegt men

ecu vat aantrckkett.

STUUR (wvl. .sTKUR, zie u), adj. Al vcr helzelfde als

Stuursch, streng, fr. severe, rude. Een slure kcrel. lien

stuur gezicht. St'uur zien, stuur kijken. lemand stuur aan-

sprekcn

.

— .All. Sluurheid (wvl. Steurheid).

STUVEI, m.,klemt. op vei. Smoorei, stuifregeu.

STUVEIEN, stuveide, heeft gestuveid, o. w., klemt.

op vei, Stuifregenen, miggelen, smuikelen. Het stureit. Het

heeft geheel den namiddag gestuveid.

'STUYTEN, bij Kil., zie STEITEN.

SUATIE, SWATIE, v. Het hecnvlocien, het weg-

stroomeu van walei, enz., fr. e'coulement, suinteineiU. In

natte landen moet men zorgen voor de .sualic van dc waters.

Dc suatie verhinderen, of vergemakkelijken. ^ Een stucxken

eeckcn houl in het ucus-gat, heeft belet de stiatie van de

nalurelycke vochtighcydt. » (X. Van Hove.) « Niemandt

en vermach te versluusen olle te verstoppen eenighe water-

loopen, daer by den loop olte suatie van de vvateren belet

wordl. » (Cost. V. Veurne.) « Soo wat persoon die fn eenige

waterloopen netten ofliilten leyde, met vlercken hoofden,

hcurden ofte ander schuttinghe, den cours ende suwatie

vanden watere daer by belettenile, die sal verbeuren ses

ponden. . (Keure vande Wateringhe van Blanckenberghe.)

— Eene buis onder de aarde langs waar het water weg-

vloeit. In de st^den liggen vele suatien onder de straten. Het

water uit dezen kelder loopt weg langs eene Ideene suatie.

— In Noord-VIaanderen geeft men den naam van Suatie

aan eene beek langs waar het water van de stringgrachten,

enz. uit de landen wegvloeit naar eene rivicr ; anders ook

Ader en Zwin geheeten. Eene suatie delven . Zie ZWIN.

— Dit woord rijmt op Gratie, Natie, enz. en schijnt met

het fr. suer, suinter samen te hangen,

SUATIEGELD, SWATIEGELD, o. De lasten

die de grondeigenaars moeten belaten aan de Wateringen

voor 't onderhouden van de suatien. « De Dyck-gheschoten,

Wacteringhen, Suatk-geldcn, ende andere dierghelijcke

Penninghen, de welcke worden ommeghcstclt tot het

maecken ende onderhouden van Dycken, Waeter-ghelee-

den, Sluysen, Dammen, Rys-hoofden, Wogen, Brugghen.

etc. zijn die geene Pointingen ende Settinghen ? Geensin^ ;

maer sy zijn reel oramestellinghe gheresolveert ende >iyt-

ghesonden by de Proprietarissen, wiens goederen daeriniH

hebben te contribueren. » (VI. Setting-boec.)

SUBBEDUTTE, SIBBEDUTTE, v. Eenvouilit^^

brave vrouw die suft en dut, die weinig verstand '

u

behcndi^heid heeft.

SUBBELEN, o. w. Zie s.\fi'ELEn en sobbei.en.

SUDDEREN, sudderde, lieb ges'.uiderd, o. w. Siilt-

ren, sjuttertn, langzaameu preutelende koken of stoven "i

braden. De hutsepot heeft drie uren lang gesuddcrd. La it

die raapjcs nog wat sudderen.

SUIFERLUI (wvl. SUI-ERLU), m. Hetzelfde als Schui-

ferluit.

SUIELEN (wvl. su-ELEN) suielde, gcsuield, b. w. /-n

SOUNVELEN.

—SUIEN, z. Op-. Vgl. -ZUWEN en -suwen.

—SUIKER, /.. Pocr-, Pot-, Sick-.

SUIKERBABBELAAR, m. Zie babbeijv.xk.

SUIKERDONZE, v., klemt. op r/o«. Een huisje ui

winkeltje waar men kafli schenkt voor dc reizendc [(as-

santen.

— Het laatste deel dome is misschien te vergelijken met

Does ia iafiperdoes (zie kapperdoes). Weil, heeft Slob-

berdoes voor lemand die ongeschikt is in al zijn doen. —
Nochtans omdat de klemtoon op dome is, schijnt het «

.

van vrecmden uitsprong.

SUIKEREI (wvl. sukereie), v. Zoo spreekt lnj

't volk het woord Chicorei, ei:hon'um intybusJ^.

— Po£der van suikereiwortels, fr. cafe'-chicoree.

— Vaelandc keurt dit woord af : « Kwaelyk... die

suykerev voov bittere pee, geseyd chichorcy, soud stellcn.

— Eenigen schrijven suikerij met y •in plaats van (.

deze vorm woidt bij ons nooit gehoord, niaar in den on-i-

vlaamschen tongval schijnt hij te bestaaa. « Violetten bl.u -

deren, i«tTori' blaederen, en witte maluwe blaedercn.

(G. Simons.)

SUIKERKOEK (wvl. sukerkouke, zie ui en mi,

m. Soort van mastclle met suiker gebakken. Het ojuliijl

bcstond uit suikerkoekcn met chocolade.

SUIKERNONKEL, m. SUIKERTANTE, x.

Ongehuwde oora of moei, van wie men nog een erfdcel te

vcrwach'eu heeft.

SUIKERSPEKKE. v. Zie spekke en babbela,vr.

SUIKERTANTE, v. Zie SUIKERNONKEL.
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SUIKERVISCHJE (wvl. sukervisschelke), o.

EiMie wine oiigcv'lcugeldc mot die men in de suiker viiidt,

cii in dc wetenschap leppma saccharinuiii heet. De suiker-

\ isclijes blinken en gelijken aan de schieters die in de boe-

keii zitteii.

SUIKERWORTEL, m. Pee, de gesuikerde carote

die <le giTicnseliers op de niarkt verkoopen. Dat zijn allcr-

l)este suikcrworteltjes.

SUIKERZAND (wvl. suker- zio ui), o. Fijn poeder

van witte suiker, in de apotheek sacckarum album oj/ici-

nnlc geheelen . Men geneest de perels op de oogen , met er

buikerzand in to lilazcn.

-SUIZELEN, Z.Door-.

SUKADEBROOD, o. Zie ARANjEiiRooii.

SUKKELJAREN, o. mv.,SUKKELTIJD, m. De
tijd dat de maanstonden verdwijnen, fr. f/^*v' critique. Zij is

in de sukkeljaren.

SUKRIOEN, o. Zie schokkeljoen.

SUL, ni. (nooit V.) Bleed, dompclaar, eeuvoudige man

of jrjngen dio zich laat verongelijken.

*SUL, SULLE, V. \'o]gens Alg. VI. Idiot, bctcekeut

dit woord 1° dorpel, Ir. seiiil; 2° eemer, Ir. seaii. Wij zeg-

gen 1° ziille, zille, in den zin van Dorpel; en 2" sriile in den

zin van Eenier. Zie aid.

SULFER, o. Zwavel. Het sulfer is eene geelkleurige

brooze stolle.

— Di'fi 7vi/n op zijn sulfer leg-gen. Bij wijnverlaters,

Deu wijn sulleren, den wijn op eene beludite Ion overste-

ken, fr. soiifrer le vin. A\'ijii van sulfer doordrongcn, gesul-

ferdc wijn, fr. 77>; sou/re'.

— sliU'EK, m. Zwavelstok, fr. nUniiictlc soiifi-i'c. Het

suKer van eenen snlfer, fr. le soufre di'nne allumette. Een

bundcllje sulfers. Met eenen brandenden sulfer de lampte

ont.-.tekeu.

— Een sitlfertje in vieren en een pintje in een leiigsken,

zie J'EiKJE.

— stiLKERBLOMME, V. Zvvavelbloeni, fr. sonfre pulverise.
— sui.FEREN, b. w. Zwavelen.

— I'^ig. Hard bcrispen, roskaninicn, fr. eliapiircr, laver

la tete it qtcelqu'nn. Ge moot hem een kcer sulferen.

— sui.FERKl.oEE (wvl. -KT.OUE, zie ou), m. en V. Een

holblok aan den wand liangende, waar de gcringe lieden

dc sulfers of zwavolstokken in steken. De sulferkloef is

een sulfcrbak.

— sui.KERL.M", m. Bij wijnverlaters, Eene sclnoode lijn-

waad, b. v. van twee vingers breed en een voel lang, in

sulfer gedopt, fr. miche soufre'e. Men brandt sulterlap in een

ijdel vat oni het tc beluchten. De sulferlap wonlt ook

Lucht gcnaanul.

— SU1.I'"Eup.\n(ne, v. Bij hommeUhoogcrs. Eeiic aarden

test die, met eenen kilo brandend sulfer, gesleld wordt op

de zeuge in de helle van den hommelast om den hommel
ti- sulferen terwijl hij op de vlake droogt.

— .SULFERI'RIEM, m. Zwavelstok. De sulferpricmen zijn

stekken van hcnnipsteugels, in zwavel gedopt aan beide

einden.

— .SULKERRIEME, V. rfelzelfde als Sulfeilaj).

—SULFER, z. Fleurc-, Flore-.

SULKER, V. Een moeskraid, andars ook Zurkel, en

in de W'Ah. Zuring genoemd, fr. oseille, Suiker verlezen

om in de soepe. Die suiker staat jeugdig.

—SULKER, z. Koekocks-, Koekoets-, Peerde-,

.Schaap-.

SULKERSOEPE, SULKERSPIJS. v. Soepe met

veel zuring. Zie .si'ijs.

SULKERSTAAL, m. Opgeschoten zuringstam.

'SULLE; v. Zie *SuI.

'SUM MA, bijw. Zie somm.\.

SURGIJN (uitspr. .?»rsy«, zie Rs in de bemerk.), m.,

Idemt. op gijn. Heelmeester, wondarts, chirurgijn. « Mcdi-

cijns, ckurgijns en apothecarisen. » (C. Vrancx.)

Oft ghequetste haeckte naer den surgyn.

.(A. Biins.)

De stirgi/'n

Die fijn

Medicijn in ons woonden goot. (M.)

Bori die snrgien was wijs.

Van ivonden had hi groten prijs.

(Oudvl. gedicliten.)

— Dit woord, dat verbasterd is uit het fr. chirurgien,

is veel gebruikt. Men zegt ook Serzijn en Sirzijn.

SUSIN, bij Simons, zie sezijn.

SUSSE, I)ijvv. Zoetjes, fr. dotteement. Sussi spreken.

SUTTE, v. Zie seute.

SUTTEKA, V. Zie seuteka.

SUTTEREN, sutterde, heh gesutterd, o. w. Lang-

zaam en preutelende stoven . De hutseimt suttert op het

vaiur.

— Peuteren, prutswerk verrichten.

— Ook Sudderen, en Sjutteren.

— SUTI-ERWERK, o. Prutswerk.

SUWELEN, b. w. Zie sowweien.

SUWEN, suwde, gesuwd, b. w. Huischcn, ophitsen.

Eenen bond suwen.

—SUWEN, z. Op-.

SWABBELEN, o. w. Zie .swobbelen.

SWAL, ni. ( ;roote regen die. of 'I ware, in eenen zwalp

ncdervalt, fr. ondee, Invasse. Het regent met grooteu swal

(met groote geuten). De akkers varen betcr met eenen

zachten regen dan met eenen grooten swal.

SWANKSELEN (?), b. en o. w. Zie s\v.\nsei.ex.

—SWANS, z. Swijn-.

SWANSEL, m. De daad van eens te swanselen. Een

swansel is genoeg om een deel van 't vocht uit het vat te

storten.

— Uitgestorte zwa]p. Er viel een swansel water op den

vloer.

— Slechte drank, waterachtige lepelspijs. Eenen swansel

niaken voor het vee. 'T is al swansel. Wat slechte swansel

van drank

!

-SWANSEL, z. Swiesel-.

SWANSELAAR, m. Icmand die een vocht swanselt.

— Dronkaard (die den drank swanselt).
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SWANSELEN, swanseld,; <;c.nt<anse/ii, b. w. Hut-

sflcn, docn zwalpen, al zvvaiiUende uitslorteu, sprek. van

water of antler vocht. Een vat vol water dragen, zonder het

te swanselen. Hij swanselt het bier uit het glas.

— o. w. met hcbben. Hiitselen, zwalpen, sterk wiegelen.

Het watert swanselt als men het weg en weder beweegt.

De zee swanselt, fr. la mer clapote. De swanselende baren

van de zee. Zijn hand beeft dat hij niet drinken kan zonder

swanselen.

— Swanselen verschilt van Swieselen, zie d. .w.

— Misschien voor Swankselen (zwanken), of Swantselen

i^A. schwcinsfln\ of van Svvatelen (zie aid.); te Brugge zcgt

men Zwanselcn.

—SWANSELEN, z. Uit-.

SWANSELING, v. D= d.iad van swanselen.
'

— Ook het uitwerksel van swanselen, uilgestort vocht.

De vloer ligt vol swanselinge van bier.

~ Ook slechte drank of lepelspijs, fr. lavasse. .Swanse-

linge van pap. Die kaffi is maar swanselinge.

SWANSEN, swanste, hch geswanst, o. w. Hetzelfde'

als Swanselen, swollen. Die drinkebroers die in de herberg

battevieren en swansen

.

—SWANSEN, z.Swijn-.

SWANTSELEN (r), b. en o. w. Zie swanselen.

SWATELAAR, m. SWATELAARSTER, v.

lemand die swatelt, die brabbcit in 't sprekcn.

SWATELEN, simteLle, geswateld, b. w. Zwaaien,

weg en weder schuddcn, schommelen, zwierlen, fr. secouer.

Ge nieugt de lampte niet swatelen, of de olie zou xiitsturten.

Eenen dock in 't water swatelen (weg en weer slingeren,

om hem b. v. .af te spoelen).

— Ras en onverstaanbaar spreken, brabbelen, eng. to

twattle, fr. bredoutller. Wat hceft ze daar al geswateld ?

Hij swatelt veel als hij dronken is. Hij hceft in zijne gram-

schap eenige woorden geswateld die niemand verstond. Hij

swatelde 't al dooreen. Ook Swatercn : tatercn en swateren.

't Wordt ook gezeid van het talerende gezang van

eenige vogelen. De zwaluwen swatelen. De jonge vogelen

swatelen als zij leeren zingen. Die meerl begint al te swa-

telen.

— SWATELINGE, v. Hcl Swatelen.

— Eene swatelaarster. Zij is zoo eene swatelinge. Zie

-ING.

— SWATELPOT, m. Swatelaar.

Stamercatte griele bottecroes zwatelpot.

(Ed. De Dene.)

— sw.\TELTAAL, v. Brabbcltaal.

SV''ATEREN, b. w. Zie swatelen.

SWATIE, V. Zie su.\tie.

SWATIEGELD, o. Zie suatiegeld.

—SWEIR, z. Ander-.

*SWELTEN, bij Kil., zie /.welten.

—SWETEL, z. H.age-.

SWETELEN, o. w. met hebbeii, zware r. Swatelen,

brabbelen, fr. bredotiiller.

— Taterende zingen, sprek. v.in vngcls. De hagcmakc

swelelt.

SWIERZEN (.-), onp. w. Zie .SWLEZEN.

SWIESEL, m. De daad vaa eens te swieselen.

— Slooi, waterachtige drank of lepelspijs, fr. lavaisc.

Swiesel van kaffi.

— lemand die lang en dun is en .slap v.an leden. Een

lange swicscl van eenen vent, van een vrouwmensch.

—
• Ijniand wiens kleederen slordig of gescheurd afhan-

gen. Zij is zoo een swiesel.

SWIESELAAR, m. lemand die swieselt.

— Drinkebroer die den drank laat uitstorten.

— raliakrooker die veel speekelt.

SWIESELEN, swieseld-e, gcswieseld; ook KWIE-
SELEN, b. w. Water of ander vocht in kleene hocveel-

hcid laten neervloeien, bij zwalpjes uitstorten. Die met

eene b;-vei:de hand drinkt, ^swieselt dikwijls een deel van

dt-n drank. Gij moogt het water op den vloer niet swieselen.

— o. w. met hebben. Een paander, waarin men zeer

nalle dingen draagt, swieselt. Die zeevert, swieselt. De
huzicdrup swicselde op zijn hoofd. Hij kwam binuen, al

swieselende van den regen. Het heeft geheel den dag

geswieseld (gereind<en gesleind).

— Swieselen verschilt van Swanselen hierin dat .Swanse-

len gezeid wordt van vocht dat men in plassen of gmote

zwalpen nitstort. Zie swanselen.

—SWIESELEN, z.Uit-.

SWIESELING, V. Het swieselen.

— J.angdurige regen. Al die swieselinge belet ons op

den aUker te werken.

— Vocht dat geswieseld is, zoo als de uitgestorte drank

van diinkebroers, het speeksel van de tabakrookers, cnz.

De vloer van de herberg lag vul swieselinge.

— Slooie drank, zoo als dunne kaflfi, watersoepe, en/,.,

fr. lavaac.

SWIESELSWANSEL, ra. De daad van swieselen

en swanselen . De kinderen doen swieselswansel als zij de

handen in 't water pletsen. De swieselswansel van reinig

weder.

— Natle spijs waar te veel water in is, fr. lavasse. S.vic-

selswanscl van pap, van kaffi, enz. Geef dien swieselswan-

sel aan den bond, maar aan een menschc niet.

SWIE,ZEN, swicsdc, fiee/e geswiesd, onpevs. v/. \liit-

ten, liikken, lokken, slagen, wel gaan, een goeden uitsl.it;

hebben. Het swiest niet al wat men onderneemt. Ik ging

mijn-vriend bezoeken, in 't gedacht van mij daar eens goed

te vcrzetten, maar 'ten svviesde er niet (b. v. omdat hij in

eene slechte luira was). Doe dat alzoo volgens zijnen raad,

en ik hoop wel dat het zal swiezen. Ik trachtte hem op alle

wijzcn daartoe op te wekken, maar het swiesde niet.

— Onze uitspraak belet niet van Swierzcn te schrijven,

indien 't de ixdknnde vereischte. Zie Rs.

SWIJNEN (wvl. swiijen), o. w. Mooschen, kwisli;:

te werke gaan. Zie ZWUNEN.

SWIJNSELEN (wvl. swiinselen), swi/nseldc, ;,
'•

s~fiinschi, b. w. Kammen en opschikken, sprek. van 't ha.u

,

Zij isbezig met heuv haar te swijnselen. Geswijnseld haar.

SWIJNSWANS (wvl. SWIIN-SWANS), m. lemand die

swijaswanst, swijnswol, slampamper.

SWIJNS^VANSEN (wvl. SWIIN-SWANSEN), s%llynSWa>l\ .',
,

heb geswt/nswanst, o. w. Swijnen en swanscu, zich kwisli^
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aiinstellen. J';cn kind swijiiswanst aan lafel.^ls het de spij-

• zen verkwisten de tafel bjsmaddert. Een ventswijnswaiisl

die brast en zuipt en dronken loopt. Gcheele dagen swijn-

swansen, teiwijl vrouwcn kiuderen van gebrek vergaan.

— Wcgens de samenstelling van dit w., zie ki.ikflooien.

SWIJNSWOL (wvi. swiiN-swoL), m., mv. -swollen

en -su'ols (zie s). Swanselaar, iemand die drank of lepel-

spijs laat iiitstorten. Dat kind is een swijnswjlaan tafel.

— Dronkaard, zatlap, die vele drinkt en rinkinkt, fr.

imniocheur.

— svvijNswoLl.EK, n. w. Swijneo en swollen, swijn-

swansen.

SWIJSELEN rwvl. swisELKN), b. en o. w. Zie

SWIESEl.EX.

SWILLE, 'S WILLE, conjonctie, eene verkorting

\a:] Om des wille, fr. pa/re qice. Ik kan niet uit, swille van

vader die ziek is.

En laat mij hier niet lange staan,

Swille 'k inoet nog in veel ander plekken gaan.

SWIN, SWEIN, SWEN, zie zwin.

SWOBBELAAR, m. Iemand die swobbelt.

— Dronkaard, drankverkwister.

— Stamelaar, woxiwelaar.

SWOBBELEN, swobbelen, geswobbeld, h. en o. w.

Wordt gezeid van de ruischende zwalping di" in 't water

geniaakt wordt door iels dat er in slingert of spartelt. Een ?n

doek, een kleed in 't water swobbelen oni hem te zuiveren.

Ilij viel in de bjek en lag daar te swobbelen. Ik hoorde

daar lets in 't water swobbelen. Eea zwemmende bond

swobbelt in *t water. Hij lieeft er in geswobbeld.

— Veel drinken en tevens voel drank sturten langs den

L;T'nd, swollen. Drink met mate : gij en liel)t geen deugd

\ 111 :A dat swobbelen.

— Wouwelen, mommclen, onverst.aanb.iar spivken

.

— Men zegt ook Sw.abbelen.

SWOBBELING, SWABBELING, v. Het swob-
belen.

SWOL, m., zonder mv. Natte spijs zoo als pap, soepe,

enz., fr. liquide. Hij moet swol eteu omdat hij tandzeer

heeft en geen <lrooge spijzen bijten kan. Sedert vcertien

dagen leeft hij met swol.

— Swanseling, slooie spijs die al le waterachlig is, fr.

lavasse. Swol van bier. Swol van kalli. Swol van pap. 't Is

maar swol. Dat is swol voor den bond.

— SWOL, z. Swijn-.

SWOLDER, m. SWOLLEGE, v. Iem:md die,

onder 't drinken, gedurig dea drank uitswanselt op zijn

kleeren, enz. Een swolder van een jongen. Eene swollege

van een raeisje.

SWOLKANDEEL, o., met de stemrust op jwo/.Een

die, onder 't drinken, I'.en drank uitswanselt op zich zelven,

enz. Meest gezeid aan een jongen die de lepelspijs op tafel

strooit. Gij zijt zoo een swolkandeel : leer eens eten soboor

met fatsoen,

SWOLKAPELLE, v. Swijnswol, swanselaar. Ge
zijt een rechte swolkapelle. Die herberg zit vol swolkapellen.

— Iemand die veel stort enswanselt van de soepe of van

de melk die hij drinkt, swolkandeel.

SWOLLEGE, v. Zie swolder, m.

SWOLLEN, swolde, }ub geswold, o. w. WjrJt g.zeid

van eenen drinkebroer die schenkt en drinkt en giet en

stiirt al dooreen. Zij dronken en swolden gehcel den dag.

Hij swolt in 't bier. Brassen en swollen.

—SWOLLEN, z. Swijn-.

—SWOLLERIJ, z. Bier-

SWOLP, m. Zie zvv.^lp.

SWOUWELEN (wvl. svvowelen), swoicwelde, hcb

geS2i)0Hwelii, o. w. Hetzelfde als Wouwelen, met de voor-

gevoegde s. Zie s.

SWYCK-SLAEN, bij Kil., zie *z\vijkesl.aan .



T
1. ^ Deze consonant, sejjamat genomcn, wonlt uitge-

sproken met ecne zachtl . e in 't een geweste, en met ecnc

sclierpl. ce in 't ander.

— Tie t staat somwijlen overlollig . aan den uitgang van

een woord gevoegd, b. v.

±\3\t voor aal; Ament — amen; Aulaart — autaar;

Eerdveelt — aardveil (UruidV, Hedent — heden; Huisge-

zinl — hiiisgezin ; Januarijl — janiiari ; Kast — lias, fr.

aiisse; Kloeft — kloef; Mast — mas (van een soldaat);

Most — mos ; Piest — pres (ponk); Pastoort — pastoor;

Pulst — puis, pols; Steurt — steur; Tant — taan, fr. tan;

Teemst — teems; Tendent — t'enden, ten einde ; Themaat
— tliema; Tonzent — t'onzen; Tyrant — tyran; Wand —
Wan ; Wijlent — wijlen.

Dus ook Stoopt voor Stoop (eene maat) : « De kerne

mclcl; iiij grcete de stoept. » (G. Weydts.) — Zie -te.

— Dikwijls wordt de t niet uitgesproken, waneer zij de

eindletter is van heteerste deel eener samenstelling, b. v.

Borstkanker, vitgcspr. bos-kanker; Geestgetuiger —
gees-getuger ; Geslaclitlijst, — geslach-liist; Grootmoeder,

-— groo-moeder ; Grootvader, — groo-vader; Heetbrood,

— hee-brood; Luchtverschijnsel, — luch-verschiinsel;

Nachtrust, — nach-niste; Paclitgoed, — pach-goed ; Smacht-

lap, — smach-lap.

— In de schrijvende taal, de tweede en derde persoon

enkelv. van den tegcnw. tijd indicatief eindigen op ^(uitge-

nomen hi/ is, ky tan, hi/' mag); liet volk laat die < dikwijls

wegvallen in 't spreken, en zegt b. v. hi/ oigi/ wil niet mce-

gaan o{ hy oS.gy ivilt voortgaan, hi/ oi gy schrijf schoon

of schryft schoon, hi) of gyga voort, hij oi gi/ drink het

ai op.gi/ oi hi/ ?tioe slapcn,oy ot hi/ draa^ nc gtootrn hoed,

hij oi gi) komt vandage, enz. En dit vindt men somwijlen

ook bij vroegere sclirijvers, b. v. < De liefde vlikkcr (d . i

.

fiikkert) uyt. » (G. De Dous.)

Dees kroon die ovcrtreffct (d. i. overtreft het) al

Die boven kroonen blincken sal.

(T. de Grieck.)

En 's weireldts droncke volk, eilaas en hoor'etm&\..

(G. De Dous.)

'T, voor Het. Zie het.

TAAI, adj. Zie de Wdb. — Tani li/k cenc dck-.nisstfZK

DEK\\^SSE.

TAAL (vl. TAEL, TALE, zie ae), v. Stem, fr. la voix.

Een mc-nsch met eene grove tale. Eene fijne tale. Eene lijze

Inal.

Blyde blyde nachtegale,

Eerlyk en van schooner ta/e,

Die zoo helder ende zacht

Hellemt in de stille nacht. (G. Gez.)

Vgl. fr. taille (tenorstem), hasse-tailU, haute-ta'ille.

— Antwoord, fr, reponse. {Zyne) taal aan iemand wei-

geren, hem geen antwoord geven, hem niet willen antwoor-

den. Hij was misnoegd en weigerde mij zijne tale. Tale

geren, taal en aniwoorde geven, fr. repondre, * Dat hy daer

met eenen persoon ghediscoureert hadde Hie hem tatl ende

atitwoordt ghegheven hadde met soo goede rede als iemant

soude connen doen. » (R. Versteganus.) « Yeghelijck zult

gheven andwoorde en tale. » (Ed. De Dene.)

— Tale noch teeken geven, geen teeken meer van leven

geven, dood zijn of dood schijnen. Hij ligt daar of hij dood

ware, zonder t.ale of teeken. Hij geeft tale noch teeken meer.

« Persoonen die seven jaeren hemlieden gheabsenteert heb-

ben uyt den lande, sonder tale ofte teecken overghesonden

te hebben. » (Cost. v. Rousselaere.)

—TAAL, —TALE, z. Akster-, Kwa-, Kwade-, P-,

Pe-, Pee-, Snabbel-, Swatel-.

TAALDJE, TAALJE, v. Zie t.xlie.

TAANTJE, o. Zie onder tiete.

TAART(E, V. Zie de Wdb. — Eene taarte bederr, >,

voor een tv, zie EI,

—TAART(E, z. Boon-, Pap-, Parochic-, Procliic-,

Room-, Smoelie-.

TAARTEBAK (vl. taertebak, zie ae), m. Het bak-

ken van taarteu. De taartebak is wel gelukt, is mislukt. Bij

'1 naderen vande kermis, bereidt men den taartebak. Appels

schillen voor den taartebak. Het is morgen taartebak bij

raijnen gebilur.

— Ook Taartebakken, o. Zie onder boekbinden.

TAARTEDEEG, o. Verschilt van Taartemoes; zie

d. w.

TAARTEKLAAI (vl. taerteklaei, zie ae), m.

Dwaashoofd, iemand die weinig verstand en weinig karakter

heeft, die onwijs en lafhertig te werke gaat. Het is zoo een

taarteklaai. o Gij taarteklaai

!

— Ook Iemand die geern taarten eet.



TAF 979 — TAF

TAARTEMOES, o. Brij of lionlijt om ta.irloii lo bak-

kcii, of recils in laarten gebakkeii. Het taartemoes vcischilt

van het Taarteileeg ; (lit laatste is koekdeeg van meelbloem,

en client nni do schelen of dunne korsten te maken waar

het taartennes in en tusschen gebakken wordt. Taartemoes

van appols.

TAARTEPATEEL, >. Een patecl waarin men taar-

ten hakt.

^TAARVE, TAARWE, en ookTARIE, v. Woidl
langs en binnen de oostvl. grenzen gehoord voor Taiwe, fr.

fioment. Zie TARWE en de comp. aid.

— De (1 en o, die bij ons en elders kort zijn, klinken ge-

meenlijk lang bij de Oost-Vl., ten minste in 't L. van Aalst.

TAATS (vl. T.VETSE, zie ae), v. Tatse. Zie tatse en

daarondcr.

TABAK, m. llxtt toebak.

TABBAARD, m. Wordt hier meest gebruikt voor

Naclillaljbaard, nachtkeerle, Ir. robe de chambre,

—TABELLE, z. Koor-.

TABLETIJN (wvl. tabletiin), m., niv. tahlcfi/ns,

klcmtoon op ///h. Hetzelfde als Djablentijn, fr. diablothi,

o\orsuikerd chocoladekoekje ol bolletje.

— Ook gezeid voor Pijpje drop met anijs, anijsstokje. De
]iijpjcs tablelijn zijn de dikte van eenen pijpsteert. Zie

ANIJSSTOK.

TABLETTE, v. Hetzelfde als fr. tablrtte m den zin

van pastille, spekke.

— In 't bcz. Schijf van siroop en suiker die, te samen

gesmolten, op een kouden steen gegoten en gesteven zijn.

Tablctten liakken.

TABOT, ni., mv. tabotten, vklw. tabotje, nicl deu

kicnuoon op de tweede greep. Choraal, koorknaap, fr. en-

fant de chceiir. De tabotten dienen de Mis. Hij heefl in

zijne kinderjaren ook tabot geweest.

— Gebruikt te Iper.

TACHENTIG, telw. Overal gebruikt voor Tachtig, fr.

(jualre-vinift. T.ichentig jaar oud.IIet jaar achttien honderd

taclii/ntig. Hij is reeds in de tachentig. — Zie Weil, op

Taehlig.

TACHTERNOEN(E, bijw. Dezen namiddag, fr. cet

n/>iis miili. Ik zal taclUernoene komen. Het is tachlernoene

gaaischieliiigiii lict pleiii.

— Wordt maar gezeid van den aanslaanden namiddag.

Van cenen namiddag in 't algemeen zegt men 's achler-

noens. Dat is 's acbternoens gebeurd. Dat hcelt altijd 's ach-

ternoens plaats.

— Dit woord is eene crasis voor te achternoeiie, even als

tlian^ en tluiis voor te hands, tehttis.

fTAERE, bij Kil., zieonder TEERS.

TAFEL, v., en in eenige streken m. Brecdc werkbank

bij .unljaclUslicdon. Het is op de tafel dat de steenbakkers

liuiinr brikcn vormen en planen. Bij den tafel.

I'.ij landb. Een breed bed, anders ook Gewend ge-

liL' icn. Zie aid.

— Maaltijd, diner. Het is daar tafel op alle uur van den

daj/, fr. diner a tout heure. Hij heeft eene prachtige tafel

gegeven ter gelegenheid van de eerste communie van zijn

zoomje. Zij houden daar •goede tafel. Bij iemaad zijne tafel

koopen. Het is reeds con ja.ar dat liij daar zijncn tafel koopt

— Onder de tafel kloppen, voor iemand onderdoen of

zwichten, fr. baisser pavilion. Het is een ellendig liiiis

waar de kinders meester spelen, en de ouders onder de lafel

kloppen . Ik toch zal onder de tafel niel kloppen.

Hy mag zyn zoo hy wilt, van glori opgekropt,

Zyn hoogmoed, zonder meer, hier onder tafel klopt.

— Het tafelken voor de deur zetten, alles moeten verkoo-

pen. Als alles verdronken en verkwistis, zet menhet tafelken

voor de deur (vcrkoopt men den huisraad). Die jongens ge-

dragen zich slecht, en zullen hunne ouders nog verpliclilen

het tafelken voor da deur te zetten.

— Tafel is berd of Had, zegt men in 't kaartspel, cnz.

voor Niet te herdoen, d. i. het kaartblad blijft gespeeld zoo-

haast men het legt, alhoewel men door onoplettendheid ge-

mist hadde.

—TAFEL, z. Blazoen-, Hof-, Schoeljc-, Schra.ng-,

Schuif-.

TAFELDIENDER, m. Knecht die de tafel dient.

TAFELDRAGER, m. Zoo heet men te Brugge dczen

die door de kerkfabriek of door den heer pastor aangesteld

en belast is met dc ontvangsten van de kerkdiensten, 1.

puncta/or.fllem den tafeldra^he die de viere jaarghetidcn

den ghemeene choore in behoorlicke tide gehoude wert te

intimerene.
»
(Archief van O. I-. V. Kerk te Brugge 1474,

waar men ook roedraghe vindt voor roedrager.")

*TAFELDRAGHE, m. Zie tafeldrager.

TAFELIER, ni. Gast die bij iemand de maaltijd

neemt, fr. convi'.'e. Hij heeft in de kermisdagen veel tafe-

lieren gehad.

— Die bij iemand zijne tafel koopt, kostganger, fr. com-

mensal, pensionnaire. Hij heeft twee tafelieren bij hem. Dat

cnllegie heeft geene dagscholieren, het zijn al tafeliers (kost-

leerlingen).

TAFELIER, 0. Werktafel bij goudsmeden en klecr- -

makers, fr. c'tabli. De kleermaker zit met de beenen

gekruist op zijn tafelier. Leg dat op het tafelier. « Den tijd

dat Jan nog kleeremaker was op Stijns tafelier. » (K. Cal-

lebert.)

— Op een vogel die nest maakt, bestaat bij 't volk de

het volgende raadsel

:

Tierclierclierlje,

Zat o]i zijn tafeliertje.

En 't maaktc zijn kazakske

Van honderd duizend lapjes

Zonder garen of twijn.

Raad wat mag dat zijn.

TAFELKLEED, o. Ammelaken, dwaal, fr. nappe.

TAFELKOST, m. Maaltijd, tafelspijs, fr. table, noiir-

ritnre. Dc tafelkost is daar goed.

Zijnde nu den tijdt verloopen

Van As tafel-kost te koopeu.

(L. derStud.)

— Het mv. lafelkosten bet. Onkosten van eten, ft,fran
de table. « Taefel-costen belooft by contract van huwelick,

wordt-men ghehouden in to bringhcn. » (Cost. v. Roussc-

laere.)
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TAFTE, V. Taf, fr. tafetas. Een stukje tafte op eene

kwctsuur leggen.

— Bij ons is taf niet gebruikt. Zie -TE.

TAK, m., fr. branche.

— Tak-tiit tak-in, eig. van een boom wiens (akken on-

regelniatig uit en in staan ; en, bij uitbreiding van 't gedacht,

van al de andere dingen, b. v. rotsen, gebomven, stukken

lands, enz., wier deelen onregelmalig uit en in loopen. Il<

zie geern rotsen die tak uit tak in springen. Dat huis is

tak uit tak in gebouwd. Dat beekje loopt tak uit tak in door

de veldcn. Een kleed ismoeilijker om vermaken als het tak

uit tak in gesdieurd is, dan als de scheuren volgens den

draad zijn. Hij heeft het brood tak uit tak in gesneden. Tak

uit tak in klappen (wijds en zijds klappen.geenzweehouden

in de gedachten, fr. saider dr branche en branche, parler

ab hoc et ab hac). Die menschen zijn altijd tak uit tak in (zij

komen overeen niet, zij twislen en krakeelen). — Men zegt

ook iakkel uit en in. De rijen of rangen van 'tleger gingen

niet soboort : zij waren alien takkel uit en in.

— Van den tak vallen, op zijncn stoel in sla.ip vallen,

beginnen tukkebollen. Terwijl ik bezig was met vertellen,

viel hij van den tak. Van den tak vallen terwijl men nog aan

tafel zit. — Van den tak zi/?i, van den tak gevallen zijn, in

slaap zijn. Hij is van den tak.

—TAK, z. Loover-, Schalm-, Sprietel-, Tik-, Vliender-,

Vlinder-

.

TAKELEN, takelde, getakeld, b. w. Plagen, kwellen,

den duivel aandoen, fr. taquiner. Gij hebt hem daar

getakeld

.

— Priegelen, afrossen, een pak slagen geven. Hij wierd

daar leelijk getakeld.

—TAKELEN, z. Af-.

TAKELING, v. Het takelen, plaging, priegeling.

lemand eene takeling (rossing) geven. Eene takelinge

krijgen.

TAKKEL, m. Zie onderTAK.

TAKKELING, TAKKERLING, m. Jonge vink

(pinson) die in 't najaar gevangen wordt, die nog geenen

winter beleefd heeft. Takkelingen vangen. De takkeling is

geen bogaardvogel. Vgl. Papperling.

—^.Het fr. oiseau branchier bet. bij Bescherelle « jeune

oiseau qui n'a encore que la force de volcr de branche en

branche. » Doch takken bij Kil. bet. vangen, vatten.

TAKKEN, takte, getakt, b. w. Raken, aanraken, fr.

toucher. Meest gebruikt in de spelen, hetzij l° in de loop-

spelen, waarin de kunst en de zege bestaat van iemand na

te loopen tot dat men hem aanrake : die getakt wordt, is er

aan, fr. cehii qu'on touche estpris; hetzij 2" in het marbel-,

bol- en biljartspel, waneer de marbel of bolle die men rol-

len doet, een anderen marbel of bolle rakelings treft, dit

moge winste zijn of niet ; hetzij 3" in het hinkelspel, waneer

de hinkebom aan eene reef raakt, 't geen een misslag is

;

hetzij 40 in werpspelen, zooals schreefschieten met een

mimtstuk, metteren, gaaischieten met jSljl en boog, enz
.

,

waneer men het doelwit eventjes raakt zonder het te treffen.

— Verders zegt men nog dreigender wijze : Ge raeugt

raij niet takken. Tak mij nicl, of ik sla u in den grond.

— Vgl. Daken, tikken, tikketakken. KU. Tacken, tan-

gere: — arrifcre ; — percutere, la'dcrc. < Eenen hondt

ontsiet den stock daer hy eens mede ghetackt en onthaelt

is gheweest.
(J. David, s. j.) — In 't L. v. Aalst, waar de

klinkers « en « altijd lang uitgesproken worden, zegt men
Taken, voor ons Takken, d. i. raken, fr. toucher.

—TAKKEN. z Tikke-.

TAKKERLING, m. Zie t.\kkelixg.

TAKS, m. Bepaalde. vastgestelde prijs, i. ta.re. Eenen
laks zetlen op zekere eetwaren. Er staat op die waren geen
taks. De taks van 't brood verhoogt of verleegt volgens den
prijs van 't graan.

Tol, fr. douanc. Zulke voorwerpen betalen eenen taks
aan de grenzen.

— Belasting, fr. contribution. Hij kan zijnen taks niet

betalen. De taks venneerdert gedurig.

— Bepaalde tijd, termijn. Ik heb hem dat huis verpacht

voor eenen taks van negen jaren. « Dat hi die renten maer
en sal mogen laten loopen eenen sekeren tacx van jaren,

tsi hondert, oft min oft meer. . (Th. Van Herentals.)

—TAKTE, z. Lang-.

TALDJE, V. ZieXALlE.

TALEN, taaldc heb getaald, o. w., met achter of

naar. Vragen, vememen naar, spellen naar, metberekendo

woorden en vragen lets trachten te Avcten of te bekomen

.

Naar of achter een geheim talen. Ik hoor u wel talen,

raaar ik zal het u niet zeggen. Taal er eens achter,

hoe hij dat gekregen heeft. Talen om iets te bekomen.

« Dies moest hy scheeden van die stede van Duway, met

belofte van daer nemmermeer naer te talene. » (X. Des-

pars.) « Sy gheven malkanderen de handt van s'anderen-

daeghs naer dien pater te gaen taeUn, om aen sijn voeten

de biechte van alle hunne sonden te spreken. » (A. Poir-

ters.)

— Vragen en talen. Gedurig vragen en talen ora iets te

weten dat men geheim houdt. Hij heeft er lang moeten

naar \Tagen en talen eer ik het hem gegevcn heb. Al dat

vragen en talen is vergeefsch

.

— Gaan, treden, Ir. se rendrea, alUr. Hij taalde er naar

toi.

Dat ghy, o menschen, ook soud' taeUn

Tot 's hemels baen en tot de deughd.

(B. Van Haeften.)

— Vgl. het w., in dezen laatsten zin, met tellen fop zijn

Brugsch tallcn) dat Kil. verkl.iart door iollutim ituedere.

—TALEN, z. Achter-, At-.

TALIE, TAALJE (wvl. ook ta.^ldje, taldje, teld-

JE, zie -alie), v. Het zestienste deel eener el. Die stof is

eene talie te breed. Drie ellen min eene talie.

TALIETER, m.,met den klemtoon op lie. In talieter,

in blamoes, in verpletterde stukken, fr. en compote. De

hagel heeft den oegst in talieter geslegen. Ik heb geheel den

zomer in talieter gelegen (ziek geweest). Die oude man is

in talieter (is versleten, fr. est tout de'traque). In talieter

vallen (in slavent vallen, ziek vallen, ziek worden en niet

meer kunnen werken).

TALIETEREN, talieterde, getalieterd, b. w. De

gedaante van iets bederven, verwoesten, met te slaan ot te

drukken. Eene weide, een akker, eene straat is getalieterd,

als zij onder de pooten van peerden of koeien, ol onder de

wielen van rijtuigen geheel geschonden en verwoest zijn.
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Men talieterl ;i|i|)ols on piuiineM, als men ze ontk-r ilen

vcet verpletteit.

— Het oud fr. taler bet. kncKzen, vertredcn, verplftte-

rt'n,\i. V. la voittire a tale les prunes, het rijtuig heeft die

pruimen getalicterd.

—TALJE, 2. Blanke-.

TALJOORE, V. Hetzclfdc nls Teljoor, tafclboonl, fr.

assieitc.

— Aat! de taljoore terten (treden), zich mislilappen,

icts uitbrengea dat moest geheim blijven, fr. commettre line

indiacre'tion. Ge moet zicn dat je aan de taljoore niet tort.

— Dit woord, met den lilenitoon op de tweede preep, is

blijkbaar van het fr. tailloir. In Fr.-Vl. is Teljoor onz.

Ujk in de W'db.

TALOEN, m., vldw. talnentje. Schoe met hoogen

klanip aan den hiel, aiicU'is ook Pokker en Hooghieltje

geheelen. Zijne taloenen .aamlocn. Taloentjes naar de mode.

Zij heeft hare taloentjes aan : men hoort ze stappen van

vcrre.

TALOUTEREN, talmiUrde, heb getalotiierd, o, w.

HelzelfJe als Touteren (met cenen lasch in den grond-

vorm : t-al-outeren : zie n.ADAKKEN), d. :. Beven, fr.

trembler. Talouteren van de koude. Hij talouterde en

beefde.

TALPE, V. Spitsnuiis. piepedol, fr. mttsarnigne. De

talpen zijn eene soort van a.irdniuizen, scherp van muzeel,

en zoo vuil van geur dat er de kalten een afkeer van hebben.

— Grnote dikke worm in den akker, veeniol, fi. larve

de hanneton, ver blane ; to!tpe-i;rillon (?1. De talpen kna-

gen de aardappels door.

TALUI, TALUIN (wvl. t.\t,u, taluun, zie ui), m.,

klemtoon op do Iwecde gieep. Hetzelfde als fr. talus,

sellout, belling. De talui van eenen gracht^ Langs de talni-

nen van de stadsveslen.

TALUINEN(wvl. TALUNEN, zie Ul), tabnnde, geta-

lii/nd, h. w. Doen glooien, in eene hellende richting stel-

len, fr. laluler. De kanten van eenen gracht ta'.uinen.

— o. w. met hebben. Glooien, valkantig zijn, afhellen, fr.

alter en tains, en pente. Die weg taluint aan dien kant, ga

Ling-- der. dezen. Ecn land dat taluint.

TAMBOER, m. Kijknit, ronde uitspringende venster

\\aarin '( winkcliers hunne koopwaren ten toon stellen,

fr. de-c-aiittire.

TAMBOEREN, taniboerde, hcb getamboerd, o. w.

Met gedrnisch slaan en kloppen. Ik heb ze geheel den

nacht in ile herberg hooren tamboei'en (op tafels en deuren

buischen, slaan en vechten, enz.). Op iemand tambocren

(hem een deftige rossing of trommeUng geven).

— AH. Tamboering. Eene tamboering geven of krijgeii.

—TAN, /. Xog-.

TAND, ni. Bij metsers, enz. Uitstekende steenen op

.Kn kant van een muur, geschikt cm grepe en slot te geven

1 Ul het gedeelte dat men er later zou willen aaumetsen, Ir.

. rrcs d'ntlente, harpe. Deze uitstekende steenen staan

i\\el I" trapwijs van ondei weg naar boven, en dit heet de

, .illende land; ofwel 2" met uitspringende tuiten gelijk

Irapgevels, en dil heet eeu wulvetand; ofwel 3" zoo onrc-

gclmalig dat cr iiooil twee lagen nevcns elkaar even ver

nitkijkcn, maar toch ook zonder wulvetanden, en dit is dc

staande lend; ofwel 4" op wijze van den staanden tand,

maar nu en dan met. twee of drie lagcn die even ver uitkij-

ken en als een blok vormen, en dit is de bloktand.

— Lust, smaak, fr. gout. Dat is mijn tand, dat is naar

of van mijnen tand {dat lust mij, fr eda est de man gout).

Die wjjn is van zijnen tand. Dat gerecht is naar uwen tand

niet. Tand hebben op lets. Een gebraden kieksken daar hij

land op had. Gij moot dien tand uittrekkcn (gij moet dien

lust, die hoop die gij hebt. laten varen). Ge gaat daar moe-

ten uwen tand van uit trekken.

— Met denmondvol tanden .vtonn, niet weten wat anl-

woorden, beteuterd zijn. Bij die antwoord stond hij met

zijnen mond vol tanden.

— Ilaar op de tanden hebben, stout en wel ter tale zijn,

zich deftig kunnen verdcdigen, kunnen antwoorden op eene

afiloonde wijs. Het is niet good hem tegen te spreken of

met hem te lachen : hij heeft haar op zijne tanden. Ge moet

al meet haar op uw tanden hebben. Vgl. ILVAR.

— fe'nand eenen tand lessen of trekken of lichten, hem

bedricgen met hem meer te doen betalen dan de bewezen

dienst weerd is. Gij hebt n daar eenen tand laten trekken.

Die kwakzalver heeft 11 eenen tand gelost.

— Iemand een tand zetten, hem een slechten streek spe-

Icn, fr. Itiijouer un mativais tour. De kiezers hebben hem

daar eenen tand gezet (met hem niet te kiezen). Luister

niet naar hem : hij zal u eenen tand zetten.

— Van den tand zijn of worden, cud zijn of worden.

De man wordt ook al van den tand. Die dochter is van

den tand, zij zal niet meer trouwen. — Vgl. Krekeltand.

— Zie TANT.

-TAND, z. Pijt-, Dric-, Eegde, Kaak-, Krckel-,

Lulsc-, Rrjic-, Revel-, Snak-, Snakker-, Twijfel-, Wulve-.

-TANDDE, z. Revel-, Scherp-.

TANDEKO(T)TERAAR, m. Eene pen of zoo iets

om de tiiiiden te stoken, tandpeuter.

TANDEKWEERN, v. Het gebit van een mensch ol

dicr. /ijn tandckweern vcrliezen. Dat is hard om bijten, men

zou er zijn tandekweern op breken.

— Kweern is eene Handmolen.

TANDEN, taiulde, getand, b. w. Hard toesprcker,

slreng bcrispen, met harde woorden aanvallen. Ik hcb hem

getand dat hij ervan keeroogde. Malkander tanden.

— Kil. Tanden iemanden, impetere, invadere aliquem.

— Zie TOETAI+DEN.

—TANDEN, z. Hijver-, Klcpper-, Klibber-, Klipper-,

Klutlcv-, KliUter-, Kraak-, Krekel-, Snak-, Toe-.

—TANDER, z. Twee-.

—TANDIG, r.. Revel-.

TANDSCHAAF, v. Bij linim. Eene schaat wier ijzer

getand is, om stidiken bout tc reven die men opeen vast

wil lijnien.

TANDWIEL, o. Wiel met tanden, fr. roue dentee.

De tandwiclkens in een uurwerk.

TANDZEER, o.. met scherpl. ee . Tandpijn, fr. mal

ded.nt>. T.ndzeii hcbljcn.

TANDZEERPLAASTER, v. Zie tandzweek-

1'L.V.VSTER

.
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TANDZWEER, v., met zware ee. Hetzelfde te Brugge

nls Tandzeer. — Zie ZWEER.

TANDZWEERPLAASTER, TANDZEER-
PLAASTER, V. Plaasler f-cn de taii.lpijn.

TANEN, taande, getaantl, b. w. Het leder reeden, fr.
_

tanner,

— Fig. Met kwaadwillige woorden tergen, kwellen,

plagen, fr. agacer, harceUr, vexer. Hij taant iedereen.

Malkander tanen.

— Stekken en tanen, of titsen en tanen, tautol., anders

00k stekken en gerven, fr. irocarder. Een mensch verveett

in 't gezelschap, als hij niets doet dan stekken en tanen. Hij

titst en taant mij gedurig.

— Het fr. tanner wordt 00k in dezen rin gebraikt. Kil.

heeft tanen, 1. irriiare. En llaerlant, sprek. van eene neder-

laag die de Joden ophitste ten oorloge, ze ;t :

TanetseX^n. orloghe waerd.

TANGIE, zieonder ddivel.

—TANG(E, z. Hoepel-, Kleenlinut-, Koorn-, Loef-,

Pijp-, Plat-. Plooi-. Poont-. Scliuif-, Tegel-, Tiggel-.

TANGEKLINKEN, klonk de tangr, heh de tan^e

sreklouken (zie BOEKBINDEN 4°), o. w. Een spel. lemand,

b. V. fan of Claais staat bij eene rondc personen die op den

grond netrgezeten malkanderen een schoe of zoo lets

bcdektelijk onder de beenen voortgeven, terwijl ieraand

gedurig eene tang doet klinken (met er b. v. op te

slaan met cenen sleutel); zooliaast de tang ophoudt te klin-

ken, blijft dc schoe bij wien hij is en mag niet meer voortge-

geven worden : dan moet Jan of Claais raden bij wien de

scboe schuilt, en raadt hij het niet, hij moet pand geven.

—TANGEN, z. Tinge-.

TANNE, v., vkUv. Tanntkcn. Eigennaam voor Anna.

TANNE, bijw. gebraikt even als dc, in den zin van

dan, fr. done, op het eiude van eene vraag. Gaat hij niet

komen tannc? fr. neva-t-il fas venir done} Wilt gij n>ct

mij lachen tanne? Waar gaat gij naarloc tanne?

— Dit tanfne verschijnt ook in nogtaits, nogtan'ie,

samengesteld uit not^ ea dan.

—TANNE, z. Nog-.

TANT, m. Wordt in Veurne-Amb.icht gcbruikt voor

Ciemalen eiken schors, run, ook taan geheeten, fr. tan.

-XANTE, z. Suiker-.

TANTEMANNETJES. o. mv. Zie t.vntewanne-

KF.NS.

TANTEMARIJNE (wvl. t.\ntrm.\rineJ,"v., klenil.

op ;-y. Verbaslering van Tamarindc, fr. tamarin, fruit dii

lamarinier. Naar de apotheck gaan om (antemarijne tegen

de tandpijn.

TANTEWANNEKENS . TANTEMANNE-
TJES, TANTEMANNEKENS, .>.. n.v. Pr.illen,

praatjes, fr. sornettt-'i. /";c"'''''<''- rnnlewarmekens verlellen.

— Complimenljes, fr. des fa^ot.s. Een peerd niaakt tan-

lewannekens, als het wat sleigert en kecrt en wendt eer hel

begint te irekkeo, of in 't water te gaan, euz. Een jongen

maakt tantewannekens, als hij niet geein eene raedicijn

neenit. Men b od hem de plaats van eer aan : hij miek

eerst wat tantewannekens, maar eindigde met te aanveer-

den. Die vent met al zijne tantewannekens verveelt mij

Tanlemannetjes maken (beslag maken, fr. fairc de I'em-

barras).

TAP, m. Bij borslelmakers, zie H.\ \RTAP.

—TAP, z. Uuig-, Haar-, Keern-, Klaver-, Leuler-,

l.oter-, Lucter-, Sluit-.

TAPBOOM. TAPBODEM, m. De voorbodem v.m

eene ion. waar men de kraan in vesligt. De tapboom 15

tegeni Aor den .1chterbo;^nl.

TAPBOOR, o. Een boor waarmede men in den voor-

bodem van eene ton een i;at boort dat men stopt met e^n

kork of lapoen tot dat men er de kraan in sleekl. Het lap-

boor is minder dan het schijveboor.

TAPIJTS. zie onder TAPIJTSIER.

TAPIJTSIER(wv!. tapiitsier, zie IJ), ra. Kamcil •

hanger, Ir. tapissier. Hij is tapijtsier.

— Dit woord is gevormd van tapi/ts, dat onze v 1

schrijvers kenden, maar bij ons nu vervangen is door /<;,'

•L Met cdSlelicke iapytsen bespreyt. » (M. Lambre 1

• Met ^(7/ifte/i behanffhen. » (td.) « De schoonste /-//>//

van Perssen. » (P. Djvynck.) . De vloer ghedec ct met over-

.schoon Porssdie tapytsen. » (Id.) « De cnpr;rs hadden tvoor-

zeydc hu is behangen met schoone tnppylsen. ^ (Kronijk v.

Brugge.
I

TAPJEVLEESCH, o. Doorspckl vleescb, fr. viand,-

lariee.

TAPOEN, m., Ulemt. op fioen. I louten tap om iet-

stoppen, fr. tampon. Een lapoen steken in liel kraaiigal

ecner ton, in jlaals van een kork.

TAPPEN, tiiple, g'lafil, b. w. .Met tappen voorzien,

lappcn ;1. 1.111 ai iels. Eeiicn k.ipslok tappen. Eenen schoe

tappen (lioulen tappen in den klamp slaan).

— Ecii kleed vcrmaken met cr ii. den ruwen eenige lap-

pen op te naaien, fr. ravandcr. 7.ijn kleederen zijn getapt

eu gclapt.

— o. w. met hcbben. Bij voerlieden. Een wagen mennen

en geleiden, bij middel van den tap die in dea korten dijscl

zit en dien men met de hand vasthoudt. Hij kan goed tap-

pen. Wio g;uit er tappen om langs .^ie helling neer te

rijden ? — Zie UIJSELEN.

—TAPPER, z. Kappe-, Wijn-.

TARAS, o. Zie terr.vs.

TARIE, V. Tarwe. ZieTAARVE.

—TARWE,—TERWE, —TAARWE.—TARIE,
z. iVssol-, Bol;-, Kmuvel-, Pane-, Zaai-.

TARWEBOUT. TERWEBOUT, TAARWE-
BOUT. TARIEBOUT, m. larwhalm waar het graan

v.ui uU"_-d"i;clicii i>- Ikl mv. .'.;/-;t'ii!>o«/(7; is 'I zclfde als

lurweslrvo, it. paiiie de/ronunt.

— Wordt ook in 't enkclv. gobruikt vooi Tar.vesloppel.

Zi." .lid,

TARWEKNECHT, TERWEKNECHT. TAAR-
WEKNECHT, TARIEKNECHT, m. Soon van

winterappel, redehjk groot, langwerpig, sappig, rood gt-

striept op de p;el. De Tarweknechten gelijken aan de Sttie-

pingen, en aan de Korpendu"s.
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TARWESCHELF, m. Ken scl-clf of groole romle

niijt van tarwescliooven op den akker of op de hofplaals,

fr. meiiU d<' gcrbes de fromer.t. Er slonden vier tarwc-

sclielven bij de pachthoi.ve.

TARWESTOPPEL, in. Akkev waar tarwe gc3laan

heeft, waar de st..|/i)els iio<; staan van den geweetden tar-

wcnogst. Ecn tarwcstoppel slodven (lichtjes omploegen).

TARWGROND, ni., TARWLAND.o. Akkergrond

waar de larwe wel in groeit, fr. tcrie froinentaU. Die hof-

sted« heefl veel larwgrond.

TARWMUSCH, TERWMUSCH, v., andersPan-

iicniu^cli, Slrdoniu^eli, l'apmii>ch. Zio i;LOK.\IUSCH.

TARWSTREEK, TERWSTREKE, v. Gewest

waar de tarwe wel groeit, fr. pays fromciital. Het noordcn

\an Vlaanderen is cene tarwstreke.

TARWSTUK (wvl. -stik), o. Ken akker met tarwe

bezaaid of bestaan. Een tarwstuk wieden. Een sleepweg

tusschen twee larwstukken. Een tarwstuk afpikken. De

dief Hep schuilen in een tarvv.stuk.

TAS, ni. De opeengestapelde graanscliovcn in de sclniur.

Op den tas slapen. Schooven afwerpen van den tas in den

schuurvloer om ze te dersclien. Er zitlen veel muizen in den

tas. De tas is geheel verschillig van den schelf; want de tas

is binnen de schuur, en de schelf in de open lucht.

TASSE, v., vklw. tasken. Hetzelfde als fr. tasse, kopje,

jiotje of komraeken, met of zonder oor, waaruit men kaffie,

thee, chocolade, enz., drinkt. Porselcinen tassen en scha-

leu. Eene tasse kaffie drinken. Schink mij nog een tasken

thee.

TASTEN, b. w. — Oi/ kiint ilirl lnuiti met u-ivfti

elleboge, zie elleuoog.

-TASTEN, z. Af-, Over-.

TATER , ni . Gcsnap, gesnater. Ik kan harcn tater niet

vcrdragcn.

— Een vervclcnd verliaal. Eenen later vertellen. Zij wist

cenen geheck-n later (fr. toiite line le'gende) o»er dat huis-

gezin.

— Eene Ivlad.lc \uilni«, aiidcrs ook taarlt; waarvau het

gevormd schijiit bij metathesis van de r. De straat lag vol

talers. In ecn later treden. Zie hetatiwen.

— Verbroddelde zaak, lets dat slecht uitgevaHen is, enz.

Die winkel bloeide voorlijds, maar mi is 't maar een later

meer.

TATEREN, taterde, getaterd, b. en o. w. Babbelen,

veel en onnoodig spreken, snateren, fr. habiller, bavarder.

Hij tatert al veel te veel. Wat tatert hij daar nog cens? Dat

wijf latert zonder einde.

— Ook gez. van 't linoterend gezang ceniger vogels. De
liai;cmake en het kakelaartjc tateren.

Gy, die tatert en die kweltcrl,

Gy, die klapt en lacht en scheltcrl,

Vezclt, orgelt, zingt en speelt,

Lispelt, ritselt, Ijclpt en kweelt.

(G. Gez.)

— Tateren en svatsren, zie swateren.
— Het w. met den zin van stamclen in de Wdb., is hier

iiKl gekend.

- Vandaar Tateraar, Tateresse, Tatergat, Taterpot, Ta-

tering, enz.

TATERIJ, bij C. Hazart, zie TEtiiERlJ.

TATS:E, TAATS(E, TETS(E, v. Ecn nagel met

eencrv koji gem. van koper en rond gelijK eene watcrbel,

fr. bulle, bij Kil. clavus umbcllatits, rotunda rapite in-

signi'i. De greelnagels zijn tatsen. Een ledercn zctel ron-

dom met blinkende tatsen beslegen. De jongers slaan eene

tatse als sieraad in de kruin van hunnen top of werptol.

— IJzeren schoenagel met een kop rond of niet, dien

men in de klampen en de "zolen slaat voor de sterkte, (r.

braguet, caboc/ie, eabochon, clou a soiiliers. De boeren

dragen tatsen in him schoe'n. De tatsen slonden in den

grond afgednikt overal waar hij gelreden had.

— In 'I bez. zoo een schoenagel wiens kop opkrult rond

den boord van de zool ; anders ook Pijkhonweele en Wale-

kop gehcetcn. Zie aid.

— Kaakslag, slag met de opene hand, (r. sonjlet, g'fle-

lemand eene tatse draaien. Eene tatse krijgen om de ooren.

Zie tot.se.

TATSEN, tatste (wvl. ook tatst'ge, zie imperf.), ge-

tatst [M. etatst, zie ge), b. w. Met tatsen beslaan. Een

lederen zetel tatsen.

— Bij schoemakers. Tatsenagels in den klamp en de

zool van eenen schoe slaan. Getatste schoe'n. Schoe'n tatsen

met pijkhouweelen of walekoppen.

— Fig. Z^'ne schoe'n tatsen, zich reisveerdig maken voor

de eeiiwigheid met de laatste heilige sacramenten te ont-

vangen. Hij kan niet meer genezen : het best dat hij te doen

heeft is van wel zijn schoe'n te tatsen. <; Ken priester die

menig een geschoeid en getatst heeft om naar de eeiiwig-

heid te reizen. » (Van K... in Rond den Heerd.

)

— Ook Taatsen en Tetsen

.

TATSENAGEL, TETSENAGEL, TAATSE-
NAGEL, m. Helzelfde .als Talsc.

TATSETOP, TAATSETOP, TETSETOP, m.

Een weqitol (fr. toupie) met eene blinkende tatse o]") den

kop tot sieraad, bij Desroches taetstol.

TATSEVOET, TAATSVOET, TETSEVOET,
m. liij schoem.akers. IJzeren of stecnen voet waarop men
den schoe sleekt om tatsen in de zolen te sLaan. De tatse-

voel is bij de schoemakers wat de tas bij de smeden is.

TAVOND, T'AVOND, bijw. Van dezen avond, fr.

<<• soir. Ik keer tavoud wederom. Hij heeft mij bcloofd van

tavond Ic komen. Het zal tavond zeer doid<er zijn. Ge kunt

dien brief tavond schrijven.

— Tavond ofte morgen, vroeg of late, in korlen lijd. Ik

heb dien grafzerk afgeschreven, omdal hij tavond ofte mor-

gen zal uitversleten en onleesbaar zija.

— Vgl . Tachlernocne.

TE, TE, bijw. Helzelfde als De iu den zin van dan, fr.

done. Ga-je niet mee te? Kom t^, fr. venes done. Waar
loopt hij te ? Zijo zij onnoozel te ? Hebt gij Iiem dal geheim

doen kennen te?

TE, gevolgd van een infinilief, maakl soniwijlen eene

elliptische zegswijs.b. v. te peizen (hel is le peizcn, fr. ;'/

est a penser, on pent le croire), fe zien (het is te zien, fr. //

est (I voir, on verra), enz. Hij zal niet lang meer leven, tc

vreezen (fr. jf le crains). Hij zal langs de baan ergens ver-
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bleven zijn, te pei^eri. Wat moet ik hem geven voor beloo-

ning? iU weet het nog niet : te zien hoe hij zijn weik zal

doen.

— De iiitdrukkingen tc lof /««) twee urc, te (of ten, zes

urc, enz. zijn bij 't volk nooit gebruikt. Men zegt ten

twee'n^ ten drie'n^ ten viercn^ ten vi/ven^ ten zessen, ten ,

negenen, enz. c. Smorgens vjoech ten sessen, ten uegeneu,

ende ten drijen. » (M. L-inibrechl.)

— In de uitdrukkingen tachtcrnoene (facktertwene),

tavondtt'avo?id), tjareii (t'jaren, niet tejare, zieTJAREN),

heefl te de weetde van dezen aanstaanden (achteruoen,

avondj jaar), b. v. Hij zal tachlernoene niet thuis zijn. Wij

komen tavond, fr. nous viendrons ce soir . Hij gaat tjarcn

in stad gaan wonen (d. i. te naastkomeiiden jare, fr. Van

prochain).

— De uitdrukkingen te middag, tnoene [te noen), tnacht

(te naeht), even als fr. ce midi, celte nuit beteekenen ofwel

fdezen aanstaanden raiddag, — noen, — uacht, ofwel 2"

dezen laatstverleden middag, — noen, — nacht; b. v. Hij

zal tnoene komen. Hij lieeft hier tnoene geweest.

Maar tnuchtend [te nuchtend) bet. eckelijk dezen laatst-

verleden nuchten, fr. ce matin, b. v. Ik heb tnuchtend naar

de Iccrk geweest.

— In plaats van te nuchtend en te noene, zegt men ook

in Fr.-Vl. genuchtend en genoene. — Vgl. de oude deel-

woorden te broken, te screven, enz. die men bij Maerlant

vindt, en Ihans ge-hroken, ge-schreven, enz. spreken en

spellen.

— Men verwarre tavond, tnoene, tnacht, enz. niet met

's avonds, 's noens, 's nachts, enz. Deze laatsten worden in

't algemeen gezeid even als fr. ati soir, a midi, la nuit, enz.

b. v. Hij gaat 's avonds wandelen. Hij komt alle d.igc

's noens naar huis. Hij kan 's nachts nooit raaar drie xiur-

kens slapen.

— Bijwoordelijke samenslellingen worden aaneeri ge-

schreven, als zij bestaan uit een voorzetsel en cen naam-

woord, b. v. ackterwege, overeind, bi/gevaif. enz, Wat tc

betreft, men schrijftop de eene en de andere wijs : te koop,

tepeerd, ten eerste, enz.; terstond, terug, thans (te hands),

thuis (te huis), ihoope (le hoope), tavond (te avond),

tnoene (te noene), enz.

— Th. Van Herentals zegt : «. God die siet te veelclaer

hoe de gront van therte is » d. i. uit der mate Idaar, fr.

extrcmetnent clair, excessivcmeni clait\ infiniment clair.

Indien hij zei : veel te claer, dan ware 't fr. trap clair (al

te klaarj, 'tgeen hier ongepast zou zijn.

— De= te in de wacht staau, de perre staan, de geete

stellen, de pat.,ne staan, enz.

— Zie verder onder tot.

—TE. Als uitgang van adjectiefs, zie -DE; van sub-

stantiefs, zie onder \v.\schte.

— OvertoUig hangt het volk dien uitgang aan vier plai.t-

namen, t. w. dravelte, hagcltc, pappeltc en varente. Voeg
liierbij tafte voor taf, en streekte voor street; ook de adjec-

tiefs eenigie, nienigte en sommigte voor eenige, menige,

sommigc. Vgl. ook gelijkte.

TEBBELEN, tebbelde, getebbeld, b. w. Hetzelfde als

Teeuwelen. Zie aid.

TEE, m., mv. tee'n (zie onder drie), vklw. teetje, en

hier of daar ook teentje: met scherpl. ee. Hetzelfde als holl.

Teen (niv. teenen), fr. orteil, doigt depied.

— leetje terten, op malkanders tee'n treden, gelijk

spelendekinderssomwijien doen om zich te verlustigen. —
Dartelende op de tee'n van eene dochter treden om hare

aandacht op zich te trekken en aldus met haar in gesprek

te komen en kennis te maken. Wanecr hij haar opS. M^ -

cusdag teetje tort, had hij ze te voren nooit gczien en

maandeu daarna waren zij getrouwd. Het is op kermi-

en dergelijke feesten dat er velen teetje terten. Zie onze
LIEVE VROUW-TERTETEE.
— Met zijn tee'n spelen, niets te verrichten hebbeu, niets

doen. Wat moet ik doen, als dit werk af is r Ge moogt dan

met uw tee'n spelen. Hij speelt met zijn tee'n om den tijd

te verkorten.

—TEE, z. Koe(i)teen, Zeventecn.

TEEBIJTER (wvl. teebiter, zie ij), m. Een gulden-

groene kever dien men veel in de hoven vindt, andere ook .

Kallebijter enSchaleboote genaamd, ir. carabe dorc, jardi-

nier,

TEEF, TEVE, v. Zie uitleg onder tei.

TEEFEL,.m., zonder mv. Zie deefel.

TEEFBLEN, teefelde, geteefeld, a, w. Wordt gebruikt .

1° voor Teeuwelen, zie aid. ; 2° voor Deefelen, zie aid.

;

en 3° voor Tweefelen, zie aid.

— AH. Teefelaar, Teefeling, Geteefel.

TEEK, TEKE, v. Soort van luis op honden en koeien, 7

de giootte van eene erwt, fr. ixode ricin, tique, Ook Vel-

teek. Zie veltijke.

-— Zich weren gelijk een te/.'e,a\ zijne krachteu inspannen,

zijn uiterste best doen, {r,faire tons ses efforts. Die werk-

man wccit zich gehjk cen teke, en nog wordt hij van den

mecstei bekeven. Ik weer mij gelijk een teke om den hoog-

sten loon te lirijgen, om raijn recht le doen gelden, om
miju brood te vviuneu, enz.

— Zoo dill als een teke, zegt men van dieren die dik zijn

van vetheid of van eten. Dat hondeken is zoo dik als een

teke .Die koe staat dik als een teke.

—TEEK, —TEKE, z. Els-, Elst-, Vel-.

TEEKEN, o. — Noch tale noch teeken, zie t^V/\l.

—TEEKEN, z. Lijk-, Saoei-.

TEEKEN, teekte, gcteckt (wvl. tekte,getekt, zie KL.\NK-

VEkK.), b. «•. In Fr.-Vl, gebruikt voor Teekeneu, fr. mar-

qtur, Zie onder REKENEN.

TEEKENEN, teekende, lieh geteekend, o. w. Wordt
gez. van peerden witr taudholten nog zichtbaar ziju ea van

den ouderJom lateu oordeelen, fr. 7narquer. — Fig. en

schertsende zegt men van een mensch «. Hij teekent niet

meer » voor Hij is oud van jaren.

— Een krijt, ecu potlood teekent als het ziju Ideur afgeeft.

Dat potlood teekent niet meer, gij moet het versnijden. Dat

is slecht krijt, het tcelceut niet.

—TEEKENEN, z. Af-, .Mis-, Uit-.

TEEKENPEN, v. Teekeustifl, fr. tvoj'o/; ,i dessincr,

— Z.e 1-L.y.

TEEKOORDE, TEETOUWE, v., met den klem-

toon op tee, zachtl. ee, Koorde die eene gaaipertse recht-

houdt, andors ook piniel genaamd. Eene gaaipertse wordt

rechtgehouden door drie of vier teekoorden die met het een
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einde onder aan de sprang verbondeii, en met hel ander

aan staken in den grond op zekeren afstand van dc |>ertse

vasfgeleid zijn.

— Als men ecnen zak graan, eon lialk of ander gewichle

i|ihijscht langs vensters en muren, knoopt men somwijlen

a Ln dat gewichte eene koorde waarmede men van beneden

dit gewicht aftrekt en verwijderd houdt van de vensters en

de muren die aldus ongeschonden blijven ! deze koorde

heet men ook Teetoiiwe, fr. ccharpe.

— Ik meen dat hier dit tee thuis behoort bij tifcn, ti/gen,

tiegeti, d. i. trekken.

TEEL(E, v., vkl«-. teelke{n, met scherpl. te. Een rond

aarden vat, twee paimen hoog, zonder ooren, wijd en breed

van boven, en schuin vernauwende naar onder, fr. terrine.

De teelen dienen bij de boeren meest cm er zoetemelk in

le zetten in den kelder (zie melkteel). Roet smilten in

eene teel. Visch te weeke leggen in eene teele vol water.

Eene teel is noch pateel, noch kom, noch scliotel. De
leelen hebben gemeenlijk een tootje(d. i. eene uitgebogene

groefin den rand) langs waar men hetvocht uitgiet.

— Konten lijk teelen. Zie onder KON'TE.

—TEELE, (—TEILE;, z. Bloem-, Lood-, .Melk-,

Room-, Theeteeltje, Zeek-.

TEELKOST, m. Poteteu, gekookte spijs die men uit

tielen eet. » Aloederzal hun wat boterliammen snjdeo, en

wat hoenders rooven, en wat appels in hun paenderkeu

sicken, en ze zullen dat al te sameu in de schole mogcn
]>eten;en, al hebben zy geenen teetkost, zy en zullen daor

):iet van sterven. > (C. Duvillers.)

TEBMES, o. Bij kloefkappers. Een smal raes met

Mingebogeu punt, om binnen in den kloef (holblok) dc

plaats uit te graven waar de tee'n van den voet in schuiven.

TEEMST, m. Hetzelfde, in 't Land van Aalst, als

Teems, bij Kil. terns, temst, haarzeef, fr. sas, taints. De
teemst is geen trijzel. De teemst is eene meelzeef, de trijzel

eene graanzeef.

TEEN, m. Zie tee.

— TEEN, v., in den ziu van r. osier, is bij ons volstickt

niet gebruilit noch verstaan. Ons woord is Wisse.

TEENEGADER, TEENEGAAR, bijw. Op een-

nual, te gelijk, (r. a lafois, tout li lafois. Al het volk liep

leenegader weg . i,ij riepen teenegaar uil. Met eenen schok

vici al het fniit teenegaar af van den boom. Twee zaken

teenegaar vcrrichten. « Ende die teenegacr knecht zynde. »

(J. de Harduyn.)

— Teencmaal, gansch en geheel. « Een land t'eenegaer

vervult met hout. » (P. Devynck.) « Dat d ; stellagie van den

ghewichte teencghadere in gronde zanck. » (N. Despars.)

Ten ware dat zy teeneghaderc te nieten ghedaen wikle.i

wesen. > (Id.)

— Al teenegadr, al met eens, in eenen keer, fr. en une

foi's, tout d coup. Daar kwam al teenegaar een groot ong;-

weerte op. Hij is gisteren al teenegaar zick geword;n en

gestorven.

— Een teenegaar, een voor een, een met ceuen kcCT, fr.

:(n a lafois. De kiezers wordcn een teenegaar afgeroepen

om hun stembiljet in de kiesbus te steken. Men liet ze een

teenegaar binnenkomen. Men spreekt een woord teenegaar

en niet twee woorden teenegaar.

TEENEMAAL(vl.TEENEMAEL, zieAE),bijw.G.an!ch

en gehiel, ten voile. De stande is teenemaal vol water. D'^

grachten zijn teenemaiJ zonder water. Hij is teenemaal Z'

Teenemaal genezen zijn. Dat huis is teenemaal uitgestorvcii.

« -Soo dat hy teenemael vcrstelt stont, nict welende wat doen
oft laeten, om wel te doen. - (P. .Mallants.) « Tot dat syQ

lichaem tccnemael doorcrabbelt was. » (.VL Lambrecht.)

« Die plaetsen blijven teghenwoordigh teenemael verleghen,

verwoest ende verlaetea. » (P. Devynck.)

— Kil. heeft t'eenen-mael, 1. siiniil, una, pariter, d. i

.

bij ons teen^goiier

.

TEER, TERE, v., met zware e. Tering, h.phthh.
.

etisie. Op eene teer komeu, eene tere krijgen. Op eene t ;

zijn, fr. ctre etiqiie. Van eene tere gestorven. Eene tere hci -

ben. (Het wooru /?r/«o- is hier niet gekend.)

— Vertering, mondkosteo, verbruik van spijs eji drank,

fr. consommation, dcpenscde bouclie. Tere naar uere stellen

(meer of min weeldig leven, volgens dat men meer of min
\vint). In het saizoen van baden, wordt er veel tere gedaan

te Ooslende door de vreemdelingen. Hoe meer tere de vrcem-

delingen doen, hoe meer nere de stad geniet. Hij heeft vijf-

tig frank belaald over {of \oox) de tere die zijn werkvolk

gedaan had in die herberg.

— Bij timm., enz. Wordt gez. van de werking van eene

schaaf, zaag, vijl, avegeer. enz. op hout, steen of metaal. Die

zaag maakt veel tere (snydt j;oed door). Een spijkerboor

doet geen terre, als het stomp is en moeielijk in 't hout

grijpt. Die vijle doet weinig tere, zij moet gescherpt worden.

TEEI^ adj., met scherpl. ee. Hetzelfde als Teeder (fr.

tindre), dat in de volkstaal nooit gehoord wordt.

— Afl. Teerachtig, Teerheid (teerigheid),

TEERACHTIG, adj. Teringachtig, fr. alumi <;,

phthLs^f.

TEERD, TEERT, m., met zware ee. In sommige

slieken gebruikt voor Terd, iert. Zie TERD.

TEERGELD, o. Teerpenning, geld voor de niondkos-

ten op eene reis.

— Gocde moed is half teergeld, eene reis, en bij uitbrei-

diug van 't gedacht, een werk, eene onderneming in "l alge-

meen, wordt liclit en gemakkelijk, als het gedaan wordt

met hcrl en iever; het kost maar h.ilf zooveel moeite. —
Vgl. Stout gesproken is halfgevochten en Wel gezeept .

halfgeschoren

.

TEERIK, TEERING, m., met zware ee. Zie terik.

TEERLING, m. Een blok hout of steen die eene

kubieke geJaante heeft.

— Een kubieke blok van saraengemetselde stcsnen. Een
windmolen die op vier teerlingen rusl. « Wint-meulens

Procter de staken ende teerlin^lten. » (Cost. v. Brouc-

burch.)

— Een vierkantte stapel. Gokloven hout in teerlingen

vlijen, om het te laten droogin. — In 't bez. Eene hout-

maat die in 't fr. stcrc heet. Drie teerlingen brandhout

koopen.

— Bij goudsmids, enz. Een kubiek stuk ijzcr of koper

met kuilcn on te bouteroUea, fr. de.

— Een meer of >r.in vierkantte blok huizen, fr. unp.i;

de iiiaiions. De staii heeft geheel dien (eerling (huizm
gekocht om daar een schouwburg tc bouwen. Geheel die

teerling behoort hem toe.
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— TEERLiNGDE, adj. Het atsoen hebbende van een

teerling. Een teerlinjjde stuk arduin.

— Zie DE.

— TEERLINGSMEET, V. Een worp mel dt teerlinuen.

— Fig. Eene rieschf.lijke en onzelcere zaak, fr. tin coup
ilr hasard. Veel vlas koopen is eene tcerlinysmete (oradut

men niet vooizien kan of het zal lukken of niet, enz.).

TEERPUT, TEERPIT (met zwaie ee), m. Een
kuil waarin men alle soort van vuilnis laat opteren, als on-
kruid, afval van tuinmoes, vloervaagsel, enz.

TEERS (uitspr. tees, zie RS), m., met zware ee, mv.
fo7£<?«. Dikke stok of boom die nevens den langwagen, in

de klavie zit, en waarop de kommel draail als men de lading
oelt. Porgelboom bij Dr Dejager, W'do. fret], in s.fongeleti.

— Fig. Een dwaze vent. Een teers van een vent. Haar
man is zoo een teers ! — Een gierigaard. Het is een teers,

liij houdt het al voor hem. Zie ook BOKKEXEERsen huk-
KETifERs. « Verschil mnken tusschen leis (eenen deusigen)
en teys (honden). » (Vaelande.)

— In beide beteek. van dwazerik en gierigaard, zegt
men ook ktil: een domme kul, een gierige liul.

— Kil. Teers, kul, mentula; en Verren-teers, tanrea
(buUepees).

— Kil.hecft ook : « Tere, Taere, arbor (boom), eng. tree.

Vandaar Appel-tere, Baey-tere, Mispel-tere, Xotel-tere
(fomilienaam Notelteirs), Holen-tere, Eglen-tere, enz. . —
Vgl. Trul.

—TEERS, z. Bokke-, Hukke-.

TEERSBALK (uitspr. tees-balke, zie Rs), m., met
zware ce. Bij mulders. Een houten balk waartegen de teers-

pin dnikt, en den as belet van in 't draaien achteruit te

^(luiivcn; anders ook Pinnebalk geheeten.

TEERSPIN (uitspr. tees-pinne, zie RS), v., met zware
<v. Bij mulders. Eene pin aan 't achtereinde van den as, even
als de wolpin aan 't vooreinde.

TEERT, m., met zware ee, zie teero.

TEERZE, v. Zie terze.

TEERZEERIG, adj. Kleijizcerig, gevoelig aan de
miiistelichamelijkesmert, fr. delicat, scmible au moindre
mat. Een teerzeerig kind. Teerzeerig zijn. Gij zijt al te teer-

zeerig. Een felle baard bij een teerzeerig vel is moeielijk om
scheren

.

— Licht geraakt, die al te licht lets kwalijk ncemt, r.

nisccptible. Gc moogt zoo teerzeerig niet zijn.

TEERZEWEET (uitspr. teze-weet, zie Ks), m., met
zware ee in de eerste en laatste greep. Tetsche aard.ippel,
anders ook Waterzak genaamd.
— Ik meen dat teerzeweet eig. een schimpnaam is dien

men aan een manspersoon geeft (zie teer.s), even als fette-
nvtte een is van eene vrouw (zie tette); maar wat is wcet
.«He,wette? Vgl. Vadde, Vodde, van 't aloude ^^^^'. vadden,
slap zijn, eng.fade, verwelken, zegt Weil.

TEETELEN, teetelde,geteeteld,h.v.:,mel scherpe«-.
Hetzelfde als Teeuwen, teeuwelen. Eene kat, eenen hond
teetelen. Een kind teetelen.

— teeteling, m. en o. Een dier of kind dat door tee-
telen vertroeteld is, teeuw.

— TEETELING, V. Het teetelen.

^
— TEG

TEETOUW (mvl. teetowe. z,e au), v., klemtoon
op tee. Trekkoorde, tijtouwe. Zie TEEKOORDE.

TEEUW (wvl. TEEW), m. Een verteeuwd en vertroe-
teld diei, dat door veel streeling en wreeling lui en vaddig
geworden is. Een leeuw van eene kat, van een hondeken.
Laat dat kattejong m de handen van de kinders niet : zij

zuUen er eenen teeuw van maken.
— Een vertroeteld kind, liitzij lo d.it het vuuren ziels-

kracht mist, altijd wil gefleemd en geflikflooid worden, niets
van andere kinderen kan verdragen, klaagt en kriept als

hem lets tegengaat of geweigerd wordt; hetzij 2° dat het
door snoeperijen verwend, de spijzeu aan lafel Iraagzaam

'

en met legenzin proeft, en daarom gemeenlijk ook slap is

van spieren en week van ge/ondheid. Een teeuw van een
kind.

— Een mensch of dier dat zwak en krachteloos en deer-
lijk is gelijk een vertroeteld kind.

— Een mensch die vaddig en weekelijk is van karakter.
Een teeuw van eenen vent, van een wijf.

— Een dier datniet beknerig is, dat kieskauwt, dat te
weinig eet om kloek en vet te worden. Die koe is maar een
teeuw. Een leeuw van een peerd.

— Voor dit Teeuw zegt men ook Teeuwel en TeeUwe-
laar. — Wegens het woord teewe, dat Kil. vertaalt door
homo -eilis ct servilis conditionis, zie TEI.

TEEUWEL (wvl. Ti-.E\VEL), m. Hetzelfde als Teeuw
in al zijne beteekenissen.

TEEUWELAAR ( wvl. TEEWEi..\RE),.m. Hetzelfde
als Teeuw, Teeuvicl.

TEEUWELEGE, TEEUWELIGGE, v. Het
vrouwel. van Teeuwelaar. — Zie -EGE.

TEEUWELEN (wvl. teewelen), teeuwelde, geteeu-
-weld, b. \v. Frecjuent. van Teeuwen. Een kattejong
teeuwelen.

— o. w. mel hebbcn. Kieskauwen, Iraag en met te^enzin
eten, gelijk een teeuw. Aan tafel zilten teeuwelen. Die koe
teeuwelt aan haar eten.

— Voor teeuwe/cii b. w. zegt men ook tebbelen, tihhelen,.

tubbcleii, tee/elen, teffclen, tewwelett en tiywden. — \'i;I.

Deefelen.

— TEEUWELING, v. Het teeuwelen

.

— Pal; slagen, pandoering. Eene teeuwelinge krijgen.

TEEUWEN, m. Eigennaam voor Mattheus.
— Duts, onnoozelaar, fr. bouH. Het was zoo een teeuwen

als hij jong was.

TEEUWEN (wvl. TEE\VEN). t-enwde, geteeuwd, b.

w. Troeteleude duwen en streelen en pootelen, in de han-
den spelende wiegen en schudden. Eene katte, een katte-
jong teeuwen. Die hond wil niet geteeuwd worden. Men
vertroetelt de kinderen met ze veel te teeuwen.
— Vandaar Verteeuwen.

'TEEWE, bij Kil., zie TEi.

TEFFELEN, tefe/de, geteffeld, b. w. Hetzelfde als

Teeuwelen. Zie aid.

*35EFKEN, bij Kil., zie tei.

TEGEL, en ook iiGGEL, tichel (even als Kegel =
Riggel), m. Vloersteen, fr. carreaii.

— Platte dakpan gelijk een vloersteen, doch veel dikker.

—TEGEL, (—TiGGEL, —TICHEL), z. Kerk-.
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TEGELEN, tegeldc, gctcgdd; 00k iigcjelen en

TU-HF,r.EN, b. w. Met tcgels beleg;en ;
tegels leggen. Eenen

vloer tcgelen. Wei Uunnen tegelen.

—Paggehn en h's;s;elcn, eig. gez. van een nieuw huis,

waar men peggen of pluggen slaat en tegels Icgt ; en omdat

dit werk het laatste en liet minste is, zegt men 't 00k in

't alg. voor Al (le kleenigheden vcrrichten die dienen om

een werk te vollooicn . Het huis is g'iliouwd : het moot

maar meer gepaggeld en getiggeld worden. Mijne redevtie-

ling is gomaakt; m-.ax ik moot er nog wat aan paggclen en

tiggelen,

— Bij laii.lh. fr.H liiri.l liij kleenc Idompie^^ omspitten.

Kcnstuk land ti.-lvl-i.

TEGELPOEnER. TIGGELPOER.o. Hclzdfdc

als To^M-I.lijp.

TEGELSLIJP (wvl. Tti-.dFJ.sMip, /ie rj), o., zonder

mv. Afgeslepen poeder van tegels. I[/.eren luiisraail sclniren

met tegelslijp.

TEGELTANG, TIGGELTANGE, v. IJzcrcn tang-

\'(irniig gctui;^ \\-aarmcdo men oen sink afnijpt van eenen

daktigd. He vlnertegcls mindert men af met ereen stidf af

to slann mot hot liiiweel.

TEGELZEEP, TIGGELZEEPE, v. Wittc zeep in

\ icrkantto klompjes. Tegelzce]i gebruiUon om 'X^w haaixl af

I.- schcien.

TEGEN, voorz,. Wordt dikwijls, bcz. in l-r.-VI.,

gobiaikt in don zin van nni} . Togon icmand >.piokon, fr. a

i]ii,i<iiiun.\V\\ zoide dat tegen mijncn brocdor, {x. anion

frcrc. Hij vuiog liet tegen vader, fr. a mon /i,'r,\ Ilij ant-

nooidde tegen niij, fr. li mot. Tegen z.ijnc ovcrsten onge-

, hoorzanien. lets koopen tegen \emMM.\,f\\ ncheter a quel-

\ .
gii'iin, lU quftqu'iin. « Die eenich goet tegtn ycmand
coopt, belovende binnen sekeren tide dat te betalen. « (Th.

\'an Hercntals.l « Als de sondaers sullen segghen tegheii de

l>crghen. » (J. de Harduyn.> « Mijn laatste biechte die iok

/' :;-/icn dcu priesler glicsproken hcbbc. » (P. Canisins.) « Sy

\den tcghcn nialkanderen. » (A. Poirters.) < Oni mijn

/ Miden teg/tcn'hem. te biechten.» (C. Vrancx.)

— Somwijien in den zin van ;egens, fr. emvrs. De kin-

dcren nioetcn eorbied hebben tegen liun on lers.

— Ook voor Bij, in vorgelijkenis bij, fr. mtfln'w </(, rn

lomparnison i!i\ Welk een verschil, de cone koe tegen do

andcre
! l>it pcerd is vijf honderd frank weerd tegen hot

ander twee honderd. Hij zal honderd bladzijden vortalon

togen zijn brooder twintig (d. i. terwijl zijn brooder iu

denzellden tijd er maar twintig vertalen kan).

— Dient nog aan te dnidoji dat lets, volgens zekere

voorteekens, nadert of staat te gebiuren. De anden duike-

Icn tcgcn regen (als de oenden duikelen, 't is een teeken tl.it

het regenen zal). De lucht wordt bang tegen ongeweerte

(d. i als een ongeweerte n.idert). Hij is vandage wondci-

b.iar opgeruiind, 't is alsof het togen zijn dood waie (als of

hij in 't kort moest sterven). liet is altijd togon koud en

vochtig weder, dat hij meest pijn gevoolt in don rug.

— Tigiii i/ii/, oer dat, Ir, avant qiif. (iij nioet d.il al-

- schrijven tegen dat ik aanUomc. Hij was thuis togon dat

K het avond wierd.

K — Tegen toeri, voor dien tijil, fr. pour /on. Ik koor te

naaste maand weder, en ik hoop dat gij tegen t'lon nwo
E schulden zult kunnen betalen.

— Tegen /,(«..., voor zeker nur of tijdstip, fr. pour. Go

nioet dnt werk alhebhen tegen ten vieren (d. i. cer dat hot

vier uiir slaat, fr. avant quatre heurea, pour qnatrc heures ]

Kom tegen t'noene. Kunt gij mij dat kleed maken tc<.on

te naaste week? Ik ga tegen te nieuwjaar (fr. avant, pour

le noitvel an) geheel mijn huis herbouwen. Ik vrees dat hij

tegen t'avond reeds zal overleden zijn.

— Dit tegen fe{n versehilt van tegen de[n ; dit laatste

beteekent dfcht bv de(n, fr. tout pres de. Hoe laat is 't nu?

tegen den elven. Hij kwam in tegen den noen. Hij is over-

leden tegen den avond

.

— In de uitdrukkingen er (daar. ergens, enz.) tegen

botsen, Inoivn, vliegen, ivaaien (d. i. berispt worden,

bekoven worden, gestraft worden). behoort tegen bij hot

onhopnnldo rr dat or van afhangt, on niet bij het ww. dat

onkel blijft.

TEGENFORTUINIG Iwvl. -iortunig, zic ui).

adj. Togenspoedig, ongelukkig, weinig winst aanbrengend'-.

Eon togenfortuinig jaar voor den landbouwer,

TEGENDINGEN, dong tesren. heb tegengedongen.

o. w. Tegenmompelen. I.aat uwekinderen niet tegcndingen

als gij lets gebiodt.

TEGENGOESTE. v. Tegonzin, afkeor. Met tegen-

goest eten ofdrinken. Met tegengoe-t lets verrichten. Ecnc

tegengoeste hebben van lets (er afkeerig van zijn).

TEGENIGHEID ^wvl. ook tegenegi, zie heid). v.

^^aamsche \inm van Togonhcid, d. i. 1° wederwaardig-

hoid, fr. coittrark'te, b. v. hij hoeft veel tcgcnigheid in dio

stad ;
2° afkeer, tegonzin. b. v. ik begin daar tegenigheid in

te krijgen.

— Dus ook flauwiglieid, lammigheid, klarigluid, zor-

tighcid, enz. voor flauwheid, lamhcid, klaarheid.zoethcid.

TEGENKOMEN, kwani tegen, tegengekomen (wvl.

-KOM.ME.N', kam, gekommen, zie komen), o. w. Ontmoeten,

z:on gobcurcn, ondervinden, fi'. rcncontrer, cprouver. Ilij

hecft vccl tegengekomen in zijn leven (veel oiigclukken '

legenspoed). De een komt dit tegen, en de aiidur w 1

anders (iedcrcen hecft zijn kruison). Ik heb aardigc ding- 1

tegengekomen (zien gebeuren, of omkrvomlen) op niijii'

reis. •

— Kom dat tegen! zegt men als uitrotping in don zin

van c God spare er u van ! het is geen klecne ramp! > Als

ik geheel dat ongeluk verteld had van zijn ouders zaligor,

aulwoordde hij : kom dat tegen 1 Ik liep cm eenen genees-

heer, en eilaas! er was niet een thuis : kom dat tegen,

mensch, in den uiterstcn nood.

TEGENKOMST(E, v. Togcnspoed, fr. adveni:-

.

Hij hoeft veol tegenkomsten in zijn leven. Het is con

groote tegenkomst voor licm, van zijn peerd verloren 1

hobbcEi.

TEGENLEEVEREN, tecverde tegen, lieb tegeug, -

Uererd, o. \v. Togenratoion, tegenniUen, tegendingen. --

/io l.l-EVEREN.

TEGENPARTIJDER. m. Uie van do tegenpaitij 1 .

(r. a./versnire. Polilicke togonpartij lors. Zijne legeupaiiij-

ders valschelijic lieschuldigen.

TKGEtiPRVTTEhBN , prntte/de tegen, heb teg.

gtprutleld, o. w. Tegeuniompelen.
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TEGENRAMMELEN, rammelde tegen, heb tegen-

gcrami)i,ld, o. w. TegeDmoiren. lie wil geenen dienstbode

die ally 1 Ici^enram iielt, als il; hem wat opleg.

TEGENREBBELEN, rebbelde tegen, heb tegenge-

rebbchi, o. w. Tegenrabbeleu, tegenpnittelen, tegcnram-

inelci!.

TEGENREUNEN, icumlc Ugcn, heb tcgengeiviiiiJ,

o. w. Tcgenmonipelen, tegenmorren. Men lean hem niets

gebiedcn, of hij moet tegenreunen. Hij reiint altijd tegen.

— Zic RUINEN.

TEGENRONKEN, ronkte tegen, heb tegengeroiM,

o. \\\ Tegenmorren, tegeurrdlcn.

TEGENRULLEN, rulde tegen, heb tegengerutd,

o. w. legenronken, tegenreunen, tegenmompelen. Gehoor-

zaanit /.under tegemullen. Hij rult altijd tegen.

TEGENSLAAN (vl. -slaen, zie ae), slieg o( sloeg

tegen, heb of ben tegengeslegen , o. \v. Tcgenvallen, niet

meeslaan, misluliken. Als de wind tegenslaat, moet het

schip laveeren . Het slaat hem al tegeiv, wal hij onderneemt.

Hi ga niorgen op reis, als het weder maar niet tegenslaat.

TEGENSLAG, m., mv. te^enslagen. Tegenspoed,

ongrnistig voorval, iets dat onze schililtingen komt verijde-

Icn, cloet mislukken of merkelijk verhindert. Die koopman
hcefi vccl tegenslag in zijiien handel. Die iets onderneemt

moet zich aan tegenslagen verwachten. De dood van dieu

schrijver is een groote tegenslag voor de redaktie van dat

tijdschrift.

TEGENSPERRELEN, sperrclde tegen, heb tegen-

gesperield, o. w. Tegensporrelen, wedcr.spannig zijn, fr.

s'opfiosei-, ctre recalcitrant. Het kin<l sperrelde tegen en

wiide naar scliool niet gaan.

TEGENSTEEGEREN, steegerde tegen, heb tegcn-

gei/eegerd, o. w., met scherpl. ee. Hetzelfde als Tegenstei-

gcreti, mot weerzin iets doen, onwillig gehcorzamen, traag

zijn om iemands begeerte te voldocn, h: regimber, etre

recalcitrant. Hij steegerde lang tegen, eer ik hem mcdc-
krceg. Go moet al spoediger gehoorzamen zonder al dat

tegcnstcegeren.

TEGENSTEKEN, stak tegen, heb tegengesteken,
o. w. iVfkeer verwekken, vervelen, fr. re'pugner. Die spijs

slcekt mij tegen. Datisgoed voor eenen kecr of twee, maar
t steckt Hcht tegen. Die dwaze praat steekt mij geweldig
tegen. Het steekt iedereen tegen, dat hij zoo allijd van
zichzelven spreekt. Zieude dat ik hem tcgenstak, ging ik

heneu.

TEGENTINGSELEN, tingselde tegen, heb tegen-

gelnigscld, o. w. Tegendingcn, tegenmompelen, tegcnprut-
lelen.

TEGENTREKKEN, Irak uUrok tegen, heb tegen-

i;etrokken, o. w. (Jnwillig voortgaau. Jicn ezel die tegentrckt.

TEGENWORDIG, adj. Hetzelfde als Tegenwoordig,
Ir. piesent.

— All. Tegenwordigheid.

TEGENZEG, m., zonder mv. Tegcuspraak, fr. contra-

diction. Die voorstel wierd aanveerd zonder tegeuzeg. De
meester verdraagt geen tegenzeg. Gehoorzamen zonder

tegenzeg. Hij is zonder tegenzeg (fr. sans contredit, certaine-

ment) de rijkste man van de streek. « Men legde den eersten

steen van 't gebouw niet zonder opspraek en tegenzeg van

anderen. » (Leven van Van Roo.) « 't En baet gheen twist

of teghensegh. » (A. Debuck.)

Yder ghingh dan synen wegh
Sonder vraegh of teghen-segh. (Id.)

TEI, m. Dicnstknecht, fr. valet, bij Kil. Teewe, homo
vilis et servilis conditionis. Mcest gebruikt in samenstel-

ling, als Hoftei, Huistei. Het angl.- sax. theoiv bet. dienaar,

en goth. thivan, dienen (Delfortrie bl. 350 op teewe en

teewen).

— Wordt 00k gebruikt voor Hond, even als ons Teite,-

en als tee (zware ee) in Brabant, fr. tonton, eng. tike. Kom,
tei, kom. Wat een schoone tei. « Verschil maken tusschen

?w (eenen deusigen) en fcvi (honden). » (Vaelande.) Van
daar het samengestelde Meschtei. — Weil, zegt dat teef, bij

Kil. teve, tefken, afkomstig is van 't mo2Sogoth. thivi,

eene dicmstmaagd. In 't Hageland zegt men tooi voor tecf.

(.AJg. VI. Idiot.)

—TEI, z. Hof-, Huis-, Mes-, Mesch-, Messe-.

TEIHAAK, m. Kleen snoeimes, krom mes dat vastzit

in een houten hecht, fr. serpette. De hovenier gebruikt den

teihaak om nuttelooze takjes af te suoeien, om druiven af tc

snijden, enz,

TEIL, m. Steert, eng. tail.

— Van top tot teil, van kop tot steert, van einde tol

einde. < De grootste houtspichten die men kent zijn d

Americaansche, en de die meten, van top tot teil, twee vn.

in de langde. » (G. Gez. R. d. H.) Oudeng. toppe and tm!

(Chaucer, thekous of Fame).

— Met top en teil, met kop en steert. Het is al met top

en teil vergaan in die schipbraak.

— Noch teilnoch vlerke roeren, geene vin roeren, fr. ne

pas botiger, etre sans mouvement.
— In plaats van teil hoort men somwijlen 00k teiii':

noch tein noch vlerke.

TEILEMATOOIE, TILLEMATOOIE, v. Eene

\roii\v die geteilemalooid gaat, die bclachelijk opgetooid is.

Is dat eene leilematooie! Trouw niet met eene teilematooie.

TEILEMATOOIEN, teilematooide, geteilematooid,

b. w. Onmatig of belachelijk opschikken, optooien, fr.

attifer, chamarrer, pomponner. Die moedcr teilematooil

haar dochtertje. Zij weet niet hoe zich teilematooien van

hooveerdij en ijdelheid. Zij kwam daar geteilematooid.

Geteilematooid gaan langs de straten.

— Men mag ook Tillematooien schrijven, want eil en //

hebben in des volks uitspraak denzelfden klauk. Zie ElL.

TEIN, m. —Noch tein noch -vlerke roeren, zie teil.

TEINSEN, teinste,geteimt, b. w. Zie tinsen, 2°.

TEINZELEN. teinzelde, heb geteinzeld, 0. w. Rafe-

len, fr. s'effiler. Zijn hemdeband teinzelt.

— Het WW. teezen bet. in de Wdb. pliiizen. Zie N.

TEINZEN, b. w. Zie tinsen, 2°.

*TEIRREKEN, bij J. De Smet, zie terik.

*TEIS. Zoo spelt Vaelande een woord dat tees uitgc-

sproken wordt met de zware ee, en teers geschreven wordt.

Zie teers.
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— Men leest bij Vaelande ook bfuzc voor bcurzc, en

bosien voor borsfen.

TEITE, V. Tei, bond van geringe weerde. Die teite zal

niet bijtcii.

— Spreekw. Als ge^ van tie honden moegejaagd zijt, gc
zoordt van eene teite ge^'angen, die aan grooie gevaren

ontsnapt is, vergaat somwijlen in een kleen. Het wordt ook

gez. b. V. van een vrouwmensch die na de hand geweigerd

te hebben van menigen deftigen jongeling, dan nog tromrt

met een j^cringen persoon.

—TEK, z. Xanne-.

TEKE, v. Zie teek en de comp. aid.

TEL. ni., zonder rav. Telkunst, rekenkunst, fr., calatl,

art de calcnler, arithmetique. Dtn tel leeren. Den tel ken-

nen. Sterk zijn in den tel. Met den tel wegkunnen (gemak

hebben in 't rekenen en cijferen).

— Een man van tel, een man van gezag en invlocd, een

man dien men \T:eezen moet als hij tegen ons is, fr. itn

homme qui compte. — Zie verders de Wdb.
— tn kaartspelen. "Winbare punten die vastzijn aan de

telblaren . Hij heeft veel tel in zijne hand, raaar weinig

troef. Eenen slag halen wnar veel tel in is.

—TEL, z. Op-.

TELBLAD, o., niv. telblaren. In kaartspelen. Tel-

kaart, knartblad waaraan een zeker getal punten vast is,

zoodat hij die dat blad oph.aalt dat getal punten wint.

Hij heeft telblaren in de hand, maar geenen troel (geen

troefkaarteo). De telblaren verscliillen in weerde volgens de

verschiihge kaartspelen. Telblaren ea fliesen. Het aas, de

hecr, de vrouw, en de zot zijn geraeenlijk telbUiren, waar-

van het aas b. v. vier doet, de lieer drie, enz.

—TELDER, z. Klosse-, Zout-.

TELDJE,v. ZieTALlE.

TELEN, bij Kil., zie onder teulschuppe.

TELJOOR, o., mv.ieljoors [zie S), TELJOORE,
v., niv. /, //,->oren. Zie TALJOORE.

TELKAART, v. Zie telbl.\d.

TELKEN, bijw. Telkefis, elken keer. < Zoo verheugt

hij hem nog, telken dat hij de leden van Vincentius ziet... »

(K. Callcbert.)

— Wegens de eind-S, zie onder s.

TELLEN, teldc (wvl. ook teldege, zie iMi-EKbECl),

'</(lvl. iteld, zie ge), b. w., fr. compter. Hij lean geen

tdlen (hij is zeerdwaas en ocwetende).

— Rekenen en tellen^ zie rekenex.
— o. w. met hebben. Gelden, deugen, goed zijn. Dit

eerste spel telt niet, want men heeft de regels niet ondcr-

houden. Al wat die getuige verklaard heeft voor den recht-

bank, kar. niet tellen ; want het is bewezen dat hij een

1 rlien ced gcdaan heeft. Het handteeken van rainder-

^en telt niet voor de wet.

— Vail den eikeronker of meike%er die zich bereidt oni

'.icgen, zegt men dat hi/ te/t, of liat hij syn geld telt, en

\iitwerpen,dat hij mclkt, fr. il compte ses ectis.t Avant
cnvoler, le hr.nneton agite ses ailes pendant quelques in-

tt, el gonlle son abdomen en faisaut penelrer dans ses

filiates la plus grande quantitc possible d'air; lesenfants

-' nt alors que le hanceton compte ses ecus, et chantent la

chanson : hanneton, vole, vole done! » (Diction, fraui;.

illustra.) Vgl. mikken.

TELLEN, bij Kil., zie onder uittellen.

—TELLEN, z. Af-, Uit-.

TEM, adj. Hetzelfde als tarn in de Wdb. Een vogel

tern niaken. Eene temme beest. Tern zijn.

— AH. Temheid (wvl. Temmigheid, en ook Temmigi,
zie -heid).

TEMIJDE, TIMIJDE (wvl. lEmDE, met den klem-
toon op mi), adj. Zie mijde. «Hij keek, ofschoon te ntijde

en w. t beschaamd, of hij nievers geen kennissen en ging

tegenkomen. . (K. Callebert.)

TEMMEN, temde, getemd, b. w. Bij wijnverlaters.

"W'ijn temmen (de werkzaamheid van den wijn werea met
hem op zijn sulfer te leggen).

TEMPEL, m. Bij wevers. Een spantuig bestaande uit

twee platte riggels met pezen aaneengevoegd, en aan de uit-

eiuden bezet met scherpe punten of tanden, dienende om
het lijnwaad op het getouw opengespannen te houden in

de breedte, terwijl men weeft, fr. temple, templu.

— Vandaar Vertempelen.

— L. De Meyer gebruikt dit woord in den zin van De
slag of slaap van 't hoofd, fr. tetnpe, 1. tempiis.

Daei by een mager vel, de neus spits als een toren,

Deoogen diep in 't hooft, in 't aensigt half verloren;

De tempels ingestort, vol aders dweers en blauw,

'T schynt dat men door de kaek de tanden tellen sou.

TEMPELMAAL, -MALE, v. Bij wevers. De hoe-
veelheid lijnwaad die men telkens weeft eer men den tempel
versteekl. Eene tempelmale is twee a drie vingers breed.

Vier a vijf tempelm,alen weven voor eenen truk. Hoevcel
minuten moet hij hebben om eene tempeln\alc te weven ?

TEMPELSCHEUR(E, v. Bij wevers. Eene scheur
in de nei;ge van het lijnwaad, veroorzaakt door den tempel.

Let op, dat gij geene tempelscheuren in uw lijnwaad hebbet.

TEMPELSTEKKE, v. Bij wevers. Het nagelaten

spoor v.-!n de tempeltandco in de neggen van het lijnwadd.

Om de tempelstekken te doen verdwijnen, de wever bestrijkt

de neggen met een weinig reedpap dien hij inwrijft met de
vingers

.

— De tempelstekke van een ploeg is een groote ijzeren

bout die in een van de gaten zit van den ploegbalk, om den

ring, waaraan de tochtketen hangt, op den ploegbank vast

te houden. Volgens dat de tempelstekke (dus ook de ring

met de tochtketen) meet voorwaarts of meer achterwaarts

zit, ploegt men dieper of ondieper in den grond. De ploeg

gaat niet diep genoeg : ge moet de tempelstekke twee gaten

verder op versteken.

TEMPER, m. Dun beslag van meelbloem en water of

melk met gist en eieren, enz., om wafels of pann^koeken te

bakken, anders Tumper en Speuns. De temper is zoo dik

niet ah deeg, en wordt met een^lepel uit den pot geschept

en op het ijzet gegoten, naar mate men bakt. Eenen temper

slaan (hem maken en bereiden om te bakken). Die temper

is te dim, tc dik. De temper gaat op (rijst door den gist),

begin maar het ijzer te heeten. « Haest u, maekt den temper

gereed : ik wil wafels cten van dezen avond. En klutst cr

een cy of twee in, 't m:«; er nu af. > (C. Duvillers.)
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TEMPEREN, temperde, getemperd, b. en o. w.
Eenen temper maken om wafels of koeken te bakken.

Moeder is al bezig met tempercii, wij gaan tavond wafels

cten. Men moet temperen ear men bakken kan. « Vrouwe,
tempert maer, en valt dan macr seffens aen 't bakken. »

(C. Diivillers

)

— Van brooddeeg zegt men kncdeit, r. pe'trir.

TEMPERPOT, m. Groote aarden of ijzeren pot

waaiin men tempert om wafels of heetekoeken te bakken.

Dei) temperpot bij 't vier zetten om den temper te doen

gaan of rijzen. Haast u te bakken, of de temperpot loopt

over.

*TEMS, TEMST, bij Kil., Ae teemst.

TENDEN, T'ENDEN, voorz. en bijw. Ten einde,

aan het uiteinde, fr. an bout, a la Jin. Tenden de prochie,

fr. ait bout de la paroisse. Ge moet voortgaan tot tenden

de dreve. Hij woont tenden de straat. Ik ben teiideu mijn

werk, fr. je suis a la Jin de inon travail. Tenden raad ziju

(ten einde raad zijn, geen raad meer weten). Tenden zijn.

Mijn geduld is haast tenden. De bierton is tenden geloopen

(loopt niet meer, is uit). « 't Mysterie van Liefde was vol-

bracht en f enden. » (K. Callebert.)

— Fig. Ik had schoon het een tonneken achter 't ai.der

te onlsteken, 't was altijd tenden geloopen, d. i. ik beproefde

van 't een en 't ander te spreken om met hem in gesprek te

komsn, het wasal nutteloos, hij zei ja of neen, en 't was
daar mec uit.

— Uitgeput van krachten of van geld, fr. a bout. Ik ben

tenden gevast. Hij was tenden van te reizen. De zieke is

zoo tenden, dal men hem niet meer verbedden mag, « Jan
lag daar nu ziek, zonder geld, zonder vrienden, uitgeno-

men Paul, die hem nog niet verlaten en hadde ; maar Paul

wierd ook t' enden : hij en was niet vele vooren ; kost eu

kleeren trouwens te Parijs, drank en wellust kosten vele :

Paul en kon Jan niet meer helpen. » (K. Callebert.)

— Uit en tenden, zie onder UIT.

— Zie onder ENDE. Wegens de spelling, vgl. tevcns

(f evens), tham (te hands), thiis (t'huis).

— TENDKNHEID, t' endenheid, v. De staat Van ten

einde to zijn, uitgcputheid van krachten, fr. cpuisement. Ue
vermoeide reizer kon niet verder van tendenheid. Hij kon

niet meer rechtstaan van tendenheid. De tendenheid van

eenen zieke.

—»Het volk zegt icndenigheid en ook tendenigi(7Ae -HEi u).

Overa! gebruikt. Vgl. Nabijheiil.

TENDOET, T EN DOET, bijw. Neen. Zie onder

DOEN.

— Aangezien men schrijft tenware en tensij ('t en ware,

'I en zij), nicts belet van ook lendoet in een woord te stelleu.

TENKE, T. Een visch. Zie TI.\KE.

TENKTE, V. Eene plant die in de boeken Reinvarcn
heet, fr. tanaisie, 1. fanac. turn vulgare.

— lu de uitspraak wordt de k weinig of niet gehoord,

even als in markt, ektje^ kulkt, inkte, enz. — Kil. Tente,

reynvaer, athanasia.

—TENKTE, z. Meulenaars-, .ichaap-.

TENKTEKOEK (vwl. -kouke, zie ou), m. Heete-

koek, pannekoek waariu tenktegroen gebakken is. Tenkte-

koeken bakken. Tenktekoeken zijn kruidkoelccn, maar alle

kruidkoeken zijn geen tenktekoeken, omdat men ook kruiM-

koeken bakt met mater of chelidonie in plaats van tenkte.

TENSEN, b. w. Zie tinsen, 2°.

* TENTE, V. Eene plant. Zie tenkte.

TENTEN, tcntle, getent, b. w. Zie tinten.

TENTEZEIL, o. Groot linnen doek waar men eene

tent nKu overspant en dekt.

TENZEN, tensde, getensd, b. w. Zie tinsen, 2».

TEPEL, m., fr. nmiiielon. Wordt ook gezoid van il.n

man, I. niamilla viri.

TER. De Hollanders zeggen om het meest, oin lut

langst, om het best, enz. In plaats van het stellen wij In- :

om ter best (zie iiE.ST). Om ter meest schreeuwen. Om ter

langst loopen. Om ter hoogst klimmen. Om ter schoonst

zingen. Om terzeerst werken. Om ter voorst werpen. Om
ter leelijkst hellebekken. Enz.

TERD, TERT, m. Tred, stap, het zetten van .i^u

voet in 't gaan . Een vasten terd hebben. lemand verstaan

aan zijnen terd (weten wie hij is, aleenlijk met hem te

hooren gaan).

— Het onderdeel van den voet tusschen de tee'a en de

holte Gekwetst in den terd van den voet.

— Het breedste deel van de lapzool van een schoe, die

den terd van den voet bedekt. Die schoe'n zijn versletcn

aan den terd. « Wie bezaen scoens maecken wille, ende ter

marct bringen omme vercoopen, die moetse smouten met

onghesmouten zolen ende inden tert laeten een plecke zo

groot dat mense bekennen mach. > (Cuereu van Roussc-

laerc.)

— ludruk dien de voetstap aehterlaat, voeLspoor, str.p,

fr. trace. Men ziet aan den terd dat er tatsen in zijn schoe'n

zaten. Eenen dicf achtervolgen op zijnen tenl.

—TERD, —TERT, z. Mis-, In-.

TERDE, TERTE, v. Trede, sport of trap waar men
den voet op stelt om to klimmen of te dalen. De terden van

oene leere, fr. les echelons d'une echelle. De terden van

een steeger, fr. les marches, les ilegres d'lin escalier. Er is

eene terde gebrokeu.

— Soort van wip waar men den voet op drukt om iets

in beweging te brengeu, fr. marche, pe'dale. De terde van

een spinnewiel, van een draaibank, enz. De terden van een

weefgetouw, van een orgel of piano, enz.

Slaet het wentelend orgelspel,

Drukt de dreunende terden fel.

(G. Gez.)

— Als er meer dan eene terde is, zegt men ook geter-

dcn, geterteti (vgl gebroeders, gezusters, enz.). De geter-

ten van een weefgetouw.

TERDEN, tord en tard, getordcn (Ivl. Harden, zie

GE), b. en o. w. Treden, den voet stellen (op). Den voet uit

de note terden (nit het lid treden). lets plat terden. Hard,

zacht ter-ien. Een worm' dood terden. In het slijk terden.

Eenen hond op den steert terden. lemand op de tce'n ter-

den. « Heeft u een slimme guyt stijf op de teen getordcn. »

(P. Devyiick.) « Metgaders dat hy wat achterwaert tart. »

(N. Despars
.
) « Hy was varre buyten alle weghen ven rede-

nea ghetorden. » (Id.) « Baniere die wclcke die vianden
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eerst met voeten tordcn. = (Id.) ^ Dies wiert hy met voeten

ghctorJen. » (Ed. De Dene.) « Wijsheyt tcrden onder

voet. > (Id.) • Onder de \oatcn ^Aetortien. s (C. Van Dor-

drecht.) « Ander hebben dat met voeten g/u-torden. »

(J. Vandevelde.) « Eenen zwerten doorne, die hy deur

synen voet had ghetorJen. » (C. Vrancx.)

— Teetje tcrden. Zie onder TEE.

— Waterken tetden, rechtstaan en gaan in 't water, met
het hoofd er boven, en zonder aan den grond te raken met

de voeten. De zwemmer kan goed waterken terden.

— Aan de taljoore tcrden, zie taljoore.
— lemand op zyn zeer terden, zie ZEER.

— Op doolkruid gctorden hebben, ongelukkig zijn. Het
slant mij al tegen dat er is : ik heb ievers op doolkruid

getorden. Ais ge op doolkruid getorden hebt, 't is al verloren

gedaan, al liept gij achlerwaarts gij zult uw schenen kwet-

sen. Zie doolkruid.
— In vele uitdrukkingen waar de schrijltaal treden

gebniikt, als treed nader, treed binnen, voor den Spiegel

treden, in kwwelyk treden, in dicnst treden, inet iemand

in z'crbintenis treden, in zyn twintigste jaar treden, op

)ut tooncel treden, enz., bezigt 't volk nooit terden, maar

gaan of komen.

— Voor Terden zegt men ook, en zelfs meest Terten,

tort of tart, getorten. Overigens is het woord een metathe-

sis van treden; zie metathesis.

—TERDEN, (-TERTEN I, z. At-, Door-, In-, Slis-,

Xeder-, Over-, Toe-, T'it-.

TERDEPUT, TERTEPUT (wvl. ook -pit), m.

Groef of kuil waarin de gelerlen liggen van een weefge-

t">U\V.

—TERDING, L)\ei-

TERDSPAAN. TERTSPAAN (vl. -spaen, zie.\E),

o. Bij hout- ol nietiuUdraaiers." Wipjie of voetplank waar-

mede men den draaibank in beweging brengt, anders ook

Terde genaamd, fr. pcdale.

TERDSCHOR, TERTSCHORRE, v. Een stuk

orduin in eene slijkslraat voor den gaanden man, om er op

te treden, stapsteen. Van ends I' ends dien weg liggen er

terdschorren.

TERDSTEEN, TERTSTEEN, m. Stecn in eene

slijksttaat oni er den voet op le stellen, stapsteen. Zonder

de terdsiceneii zou daarniemand di/or geraken.

TERE, v., met zware e, zie TEER, 1".

*TERE, bij Kil., zie onder TEERS.

*TEREMENTIJN, m., bij F. V.inden \Ver\e, zie

TERMENTIIN.

TEREN, teerde, getecrd, b. \v., met zware e, Verteren,

fr. dig, r,r. .Mijne maag kan dat niet teren. Hij kan alles

teren.

— o. w. met si/n, fr. se digerer. Krieksteenen teren niet

in de maag. Zuike spijs teert gemakkelijk. Neem geen

voelbad eer u\v eten geteerd is.

— Zich oDtbinden, fr. sc dissoitdre, sprekende van rot-

tende stoffen die tot akUermest geschikt zijn. Die smoorhoop

is genoeg geleerd, spreid hem maar over 't land. Het afge-

bniikte stalstrooisel ligt in den mestput te teren.

—TEREN, z. Op-.

TERGMOEDER, v. Wreede moeder die hare kiii-

dcren iiard behan- ielt, fr. mar.itre.

TERIK, m., mv. terikkcn, met den klemtoon op te,

zware e. Rcgenworm, pierworm, fr. lombric, verde terre.

Terikken vangen om daarmec te visschen. ^ Aerdt-wo'rmen

die men in Viaenderen leirreken noemt. » (Jac. de Smet.)

— Fig. Iemand tlie rank en zwak en bleek is. Dat kindje,

dat nieisje is maar een terik, Een terik van een vent.

— Ook Tering, en Tetliiig.

— Het Fr.-Vl. Woordenb. van Sleeckx en Van de Velde,

op het woord ache'e, spelt tirrik ; en, aangezien onze korte i

met den klemtoon denzelfden klank omtrenl heeft als de

zware e, ware dit al zoo goed als terik ot teerrik. Doch wat

zegl er de afleiding van ? — Volgens Atg. K/. idiot, spreekt

men le B onse tecrik met scherpe ee, en te Ninove teerling

ook met scherpe ee.

TERING, m., mv. teringen, met den klemtoon op te,

zware e. Zie terik.

TERM, ni. Tennenatie, de daad van termen en gedijen,

van struis en vel te worden, ten gevol^e eener goede spijs-

verduwing. Hij is goed van terme en goed van tere. Slecht

van terme zijn. Er zit veel, weinig, geen term in.

— Wordt meest gez. van koeien, verkens en andere

slachtdieren ; somwijien ook van menschen, en van plant-

gewassen.

TERME, m. Bij bouwkundigen. Hetzeifde als Grens-

beeld in de Woordenb., fr. terme, buste quise termine en

gaine. Zie tekmeschouw.

TERMEN, termde, heb oibengetermd, o. w. Bedijgen,

bekomen, vet worden, ten gevolge van goede nutritie of

spijsverlering, fr. profiler. Zulk voedsel doet termen. Dat

zwijn wil niet termen (er is geen termen, geen vetten aan).

Die koe terrat goed. Die kat staat wel getermd. Dat kind

terrat niet. Sedert dat hij daar woont, begint hij te termen.

Gij zijt veel getermd, sedert dat ik u laatst gezien heb. Die

boorakens willen niet termen in dezen grond.

Hoe soet is desen Bergh ! dat hier om wel te termen,

\'erlatend' hmi Hymet d'Atheensche biekens swermen.

(L. Vossius.)

TERMENATIE,TERMENACIE,v.De daad van

termen of gedijen. Dat verken, die koe is goed van terme-

nalie (tern.t wel, wint goed in 't vieesch). Dat kind is maar

slecht van termenatie (het groeit noch vervroomt). Er zit

geen tennenatie in.

— Dit woord is gevormd van termen, gelijk Schikkenatie

van schikken. Zie -ATIE

.

TERMENTIJN (wvl. termextits-, zie ij), m. Ter-

pentijn, fr. terebenthine. Olie van termentijn. c Een luttel

Balsems en Honincx, Storacxtraens, en Myrrhe-bloems en

Teremcnthyns, en Amandelen. > (F. Vande Wen'e.)

Ghy sijt dien Boom vol saepigher Olijven,

Dien Termentijn uyt welcken men siet drijven

De dierbaer Gomm'. (J. de Harduyn.)

— Samenst. Termentijnbalsem, Termentijnboom, Ter-

mentijnolie, enz.

TERMESCHOUW (wvl. -schow-e, zie au), v.

Schoorsleen wiens standfijken twee termen zijn, d. i. twee
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steenen posturen die van boven een dier of menscli verbeel-

den, en van onder eindigen in eenen steert of zoo iets, fr.

cheminc'e a tcrmcs. In oude huizen viadt men somwijlen

nog ternieschouweii

.

+TERPOT, bij A. Biins, zie terrepot.

TERRAS, TARAS, o. 't Zelfde als Tras, fr. ciment.

— Fig. en sclieitseud. Stampstoof.

— TERR.^SSEN, terraste (wvl. ooli terrastege, zie IMPER-

FECT), gcterrast, b. w. Trassen, met tras bestrijken, fr.

cimenter.

TERRE, V. Zwarte lijraige vloeistof uit harsig hout of

steeokolen getrokkcn, holl. Teer, o., fr. goudron. Het
onderdeel van eenen muur met terre verwen.

— Zulk eene vloeistof met viscliolie, enz. vermengd om
schepen en touwwerk te bestrijken, fr. goudron, holl.

Scheepsteer. « Peck, terre, masten, sparren, plancken. »

(Z. V. Male.)

— Aardpek, fr. bitume, goudron mineral. « De doode

zee is met sulfcr en terre ghemenght. » (P. Devynck.)

— Olie die op het vmir verdikt is tot lijm om vogcis te

vangen, enz. Terre maken in een panneken.

U zelven wel versindt

Oft ghij werdt gevaen als de vogel metten terre.

(A. Biins.)

— Wagensmeer dat door het gebruik verdikt is, fr. cam-

bouts. De terre afweren van as en naaf. Eene vlek van terre

op zijn kleed, aan zijn hand, enz.

— TERREBURSTEL, m. Kwast of breuze om terre te

strijkcn over iets, fr. gidpon, brosse a goiidronner.

— TERREDicHT, adj. Waar de teire niet door kan drui-

pen. Een terredicht vat. Die bak is niet terredicht. — Vgl.

Waterdicht.

— TERREKWAST, m. Terreborstel, om b. v. met terre een

schip te bestrijken.

— TERREN, terde, geterd, b. w. Met terre bestrijken, fr.

goiidronner . Eenen muur, een schip terren. Een geterde

hoed.

— De Hollanders zeggen tercn, hetgeen bij ons heel wat

anders is.

— TERREPOT, m. Teerpot, ix. pot a goudron, «Raeckt

den terpot niet, olt ghij selt u bepecken. » (A. Biins.)

— TERREWATER, o. Water met het extract van teer of

terre, fr. eau de goudron.

TERREBUT, m. Een zeevisch die in de boeken Tar-

bot heel, fr. titrbot. Terrebut is geen helebut.

TERT, m. Zie terd en de comp. daaronder.

TERTE, v. Zie terde.

TERTEN, tort, tart en somwijlen tcrtte (wvl. ook

tertege, zie IMPERFECT), getorten, b. en o. \v. Zie TERDEN
en de comp. daaronder.

—TERTElNjTEE, z. Onze lieve Vrouw-.

TERWE. V. Zie tARWE en de comp. aid.

TERWIL, TERWILLEN, TERWILLENS.
voegw. en Ijijw. Hetzelfde als tcrwijl, fr. pendant que,

tandis que: — pendant ce temps, en attendant.

— Wij zeggen ook Dikwils voor Dikwijls.

TERZE, TEERZE (wtI. uilspr. the, zie Rs), v. Kwint,

gril, fr. caprice, qtiinte, lubie. Eene terze hebben, krijgen.

In zijne terze zijn.

— Even als ons hwinte komt van 't fr. quinte, zoo ook zal

terze wel gevormd zijn van fr. tierce. Men denke aan 't fr.

ficvre tierce, fi-evre qtiinte, enz. — Vgl. ook Xovene en
Ivwa-tiene.

TESTE, V. Aarden schotel of kom in 't algemesn.
Vleesch braden in eene teste. « Gheneverbesien ghestopten
ende in een teste met vier ghedaen om te roocken, dat ver-

drijft alle stanck ende quade Uicht. . (Heyraan Jacobsz.) . Ik
heb hem een teste pap gedregen en een dikke mastelle in

d'handjes gedraeyd. » (C. Duvillers.)

— In 't bezonder, Kleene aarden schotel met of zoadcr
oor, anders ooVkouwette geheeten. Het hondeken eet uit

eene teste. Zich wasschen in eene teste. Uit eene teste drin-

ken. Eene teste vol brui:ie zeep. De teste van een bloem-
potje.

— Testje branden, jenever doen brandeu in een aarden

pateellje, om zich te verlusfigen.

— Bedpan, ondersteek, platte kom van gebakken aarde

of van metaal (met een hollen steel) waafin de bediegerigen

liun gevoeg doen, als zij te krank zijn om te staan, fr. bassin

<7 queue, bassin plat.

— Een houten schotel, klabout. In dezen zin heb ik het

woord test hooren mannelijk gebruiken : in eenen houten

test.

— Heilige teste met eene verdoemdc oore, fig. g^z. van

iemand die veel bidt en vast, maar onverdragelijk is in

zijnen omgang met anderen.

TETEN, o. Hetzelfde als Eten (spijs) met het bijge-

voegde lidwoord 't ('t eten). Zie daarover bij DE, lidwoord.

Dat is geen teten voor menschen. Zulk teten is voedzaam.

Warm teten.

Schapen, duiven en bic'n

Zoeken Imn taten bij andere lien.

{R. d. H.)

— Van daar de samengestelde Duivelteten, Henneteten,

Koeiteten, Menscheteten, Snaketeten, Wulveteten, enz.

voor Duiveleten, Hennenuteu, Koeieten, Menscheneten,

Snaaketen, Wulveneten, enz.

TETER, m., r. dartre, eng. tetter. Zie CETER.
— Ook hetzelfde als Bijswoiin (in Veurne- Amb.) ; zie

d. w.

TETEWETE, v. Zie tettewette.

TETS, m. lets dat deegachlig (en fleeuwsch van smaak)

is. Tets van brood. Het is maar een tets.

— De Woordenb. hebben het adj. tets, bij ons tetsch,

decgachtig, h. pdtetix. Tetsche aardappels. Tetsche kruim

van brood

.

TETSCH, adj. Zie onder TETS.

TETSE, V. Zie T.\TSE enAecomp. aid.

TETSEN, tetste, gctetst, b. w. Hetzelfde als Titsen,

tetgcn

.

TETSENAGEL, m., TETSETOP, m., enz. Zie

•J.\TSENAGEL, enz.

TETTE, V. De speen van den uier bij dieren, fr. tette.

— Borsttepel eener vrouw, fr. tetin.
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TETTE, z. r,ol<ke-.

TETTEMETTEN, mv., klemt. op met. "Wordt te

Brugge gchooid in de spreuk Tettemetten zetien voor't geen

men elders zcgt Matje zetten, Bleuntje stellen, dat is, iemand
schaakmat zetten met iets stouts te verrichten dat hij niet

kan ofnic:t dmft nadoen. Dejongers tracliten dikwijis mal-

kanderen tettemetten te zetten, met b. v. over eenen breeden

gracht tespringen.

TETTEWETTE, TETEWETE.v. Uit veracliting

gezeid van Eene vrouw die vvoeg oud en voor den tijd

verslcnst is, ten gevolge van te veel te drinken of amlore

dwaashedea te bedrijven.

Gy verlamde tette-wette,

Geef liet schaep nog eene tctte,

En het werd daer me te vreSn

;

Swygt het niet, seird nae beneen,

Dat ik het niet meer en hoore.

(Vaelando.)
— Vgl. Teerzeweet.

TETTING, m., mv. tcttingen. Zie terik.

— TETTINGGROND, m.TETTINGAARDE (wvl. -EERUE), V.

B j landb. Soort van zsvarte, magere, korrelige, ouvruclit-

bare aarde die men hier en daar somwijlen vindl in de

alckers. De tettiuggrond houdt geen steke. In dicn akker

ligt er eene onvruchtbare plek, ware tettingeertle.

— Das genaamd om de gelijkenis met die aarden korrel-

tjes die men somwijlen vindt in menigte tusschen de steenen

of langs de wegen opgesteken door de wormen.
— TEi TlNGKLEUR, o. Bleek khur, zoo als het kleui van

eenen tetting of aardworm. Die mensch lieelt een tetting-

kleur.

TEUG(E, v., vklw. teugskcin.

— Een sulfertje in vieren en een pintje in een teiigsken^

zegt men van iemand die van den eenen kant zoo spaar-

zaam of gierig is dat hij eene solferstek in vier deelen splijt,

en van den anderen kant veel geld verkwist met te drinken

in de herbergen.

— TEUG(E, z. Scluiim-.

TEUGEL, m. De koorde die vast is met het een einde

aan 't gebit van het roepeerd, en met het ander einde aan

't gebit van het handpeerd, zoodanig dat het roepeerd aldus

gedwongen is zich te voegeu naar de wending van het hand-

peerd; anders ook Leisel geheeten, fr. acconple.

— In de Wdb. is teiigel synoniem van toom ; maar bij

ons niet. Zie toom.

— ( )ol; Teuvel.

TEUGEN, b. en o. w. Zie togen.

TEUGEN, voorz. Wordt in eenige gewesten gebruikt

voor Ifg'n. Teugen den muur. Teugengaan, teugenspreken,

enz.

— Naar de Scheldewaart hoort men ook Tjeugon.

* TEULEN, bij Kil., zie onder TEm,scin'i'(i'E.

TEULSCHUP(PE,TEULSCHIP(PE,v.Makke,
herderstaf, schaperschipjie, fr. lioitlctte. De teulschup van

den schaper. De landbouwcr gaat, met eene teulschippe in

de hand, rond zijne akkcrs.

— Men hoort ook Tuilschnp (tuulschuppe). Teulen,

tuihn, telen beteek. landbouwon, 1. colere agnim: labo-

rare, bij Kil.

TEURE, in eenige gewesten GETEURE, is eene

hardere uitspraak van dcuie, ga deicre, imperatief van
Deuregaan, d. i. doorgaan, voortgaan, fr. va, allez. Het
wordt altijd gezeid op een zachten opwekkenden toon,

nooit op een dreigenden. Teure, kind, teure naar de kerk.

Teure maar, en vraag het hem, hij zal 't u geven. Haast u,

teure voort. Believe 't u, teure weg en laat mij alecn. Teure
zeerc (fr. n/lcz vite), gij zult hem nog achterhalen. Teure
daar om (ga daar om, ga het halen, fr. va ckcrc/ter cel<i).

Teure alhier (Ir. va par ici). Teure niet te bij (fr. n'allez

f>ns trap pres). Geteure voort. Geteure niet te verre. « Gael
denre, seyde hy, ende se^ht aen mijne dochter dat sy den
Heere bidt op dat hy u ghesont make. » (L. de Huvettere.)

— In denzellden zin zegt men ook tog (wvl. uitspr. voor
toog, imperatief van togen).

TEUTE, v. Hetzelfdeals Tofc. Zie toot.

TEUTELIJK, TEUTERLIJK (wvl. -LiK.zie -lik),

adj. Lastig, mneielijk, misselijk, gemelijk, morrig, fr. cha-
grin, de mmivaise liumair, difficile. Meest gezeid van kui-

dcren en van zickelijke monschen. Een teutelijk kind.

Tcutelijk zijn.

— Licht geraakl, bij Halma tettig, fr. susceptible, de
mauvaise liumeur. Dat is een teuterlijke jongon

;
ge moogt

hem niet genaken of hij neemt het kwalijk.

— Afl. Teutelijkheid, Teuterlijkheid.

—TEUTEN, z. Uit-.

TEUTERAAR, TUTTERARE, m. Iemand die veel

tcuterl, met kleenigheden zich bezig houdt. Is dat ecu

tutteraar! hij werkten blijft werken, en 't is nooit gedaan.

Een tutteraar hangt al zijn zoigen aan onbeduidende bezon-

derheden, zonder het werk in zijn geheel of in zijne groot-

heid ga te slaau

.

TEUTEREN, teuterde, heb geteuterd, o. w. Prutsen,

kleenigheden verrichten, peuteren, fr. ckipoter, vetiller.

Waaraan teutert hij daar zoo lang.'' Hij houdt zich bezig

met te teuteren in den bloemhof. Al dat teuteren maakt geen
voortgang aan het werk. — Ook Tutteren.

—TEUTEREN, z. Op-.

TEUTERIJ, V. Teuterwerk, beuzelarij, prulle.

— C. Hazart zegt Taterij : « Een stier schiet in furie door

rood couleur, een serpent springt op eene schaduwe, de

leeuweu en bcerea worden furieus door e«n stuk lijnwaad,

alle de beesten die van nature wreed ende razende zijn,

worden gram om tateryen; 't zelve geschied aan ongeruste

ende domme verstanden, zy ontstellen haar ook om iedcle

suspicien.

»

TEUTERLIJK, adj. Zie teutelijk.

TEUTERWERK, TUTTERWERK, o. I'ruts-

werk, puntewerk. Zich met teuterwerk bezig houdcn. Dat
is een teuterwerk dat veel geduld en moeite vraagt. Het
gebouw staat er; er blijft maar wat teuterwerk meer over.

TEU-TEU, m. Een woord dat men gebruikt om het

ecntoonig en afgebioken geluid uit to drukken van eene

lluit, orgel, enz. onder de hand van eenen slechten spelcr.

De vcrdrietige teu-teu van eenen die leert blazen. « Kont gy
maer teu ten spelen ende op een saaer sageo , soo meugje
wel swygen. » (P. Croon.)

TEUVEL, m. Bij landb. Koppelkoorde die 't roepeerd
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aaii \ handpeerd verbindt. De teuvel is gemeenlijk van

wccisUanten vastgeinaaUt aan den breidel. — Meest zegt

men Teugel.

-TEUVEL, z. Euver-, Over-.

TEUWELEN, b. w. Tewlen, debbelen. Een Uatje

IcuwoIl'h.

' TEVE, bij Kil., zie onder tei.

TEVEN, bijw. Soinwijlen gehoord voor Even, r.

aiitaiil. I'galfnient. Teven zoo rijU als zijn breeder. Het is

ul levcii gclijl;.

— Oiii U'vi'ii. Om teven zoo rijk als zijn broeder. Het is

al om teven s,'ilijl;. Hij woont om teven zoo ver van de kerk

als ik. Die twee mannen zijn om teven ond, om teven rijk,

oni teven gctrouwd.

TE WETS. Zie wets.

TEWLEN (tewwelen), tewlde, getewhl, b. w. Hetzelf-

de als Tecuwelen. Zie aid.

' TE2E, V. Furle, kwadeluim. Zie TERZE.

THALE, V. Eigennaam bij 'I volk voor Natlialia.

—THEE, z. Bladjes-, Melk-, Mente-, I^-rd-, Water-,

Winkel-.

THEEBOOM, ni. Eene plant die in 't fr. icine dcs

prcs genaamd "wordt, 1. spiraea utmarin. Er groeit veel

tlieebooni langs dien graclit. Theeboom heet ook Lizor-

boom.

THEELAKEN, o. Ongebleekt damasten tafeldwaal-

tje om daarop kaflie of thee te drinken. Het theelaken leg-

gon om het ontbijt te nemen.

THEMAAT, m., met den klemtoon op the. Hetzelfde

als till niiT, d. i. voorstel, ouderwerp, stoffe van eene rede

of gesjjrek. Hij nam de verspreiding der volkeren voor the-

raaat van zijne redevoering. Over eenen theniaat breedvoe-

rig spreken.

— Een vloekwoord of eene spreuk die men gewoon.is

dikwijls tusschen de iiitdnikkingen te schuiven. Hij kan

nooit spreken of het woord mcrjicnekoters moet er bij :

dat is zijn themaat.

— Zie T.

THEEMOOR, m. Koperen moor (of wijdbuikig ketel-

tje met hcngjcl en tiiit) om thee in te malcen.

THEETEELTJE, o. Schaal of tasse waar men thee

uit drinkt.

— Eoi groot hcslagin een kleen t?ieciceltje, veel hoo-

veerdij in een mensch zonder verdieusten.

— Zie TEELE.

THIMOES, m. Zie thvmoes en timoen.

THOOPE, THOOPE, bijw. Wordt overal dage-

lijks gebruikt voor tc sa/ncri, tevader, fr. ensemble. Met
twee'n tlioope, fr. dejixa deux. Zij hebben allijd veel leute

thoope. Zij spelen geern thoope. Het kind zat met zijne

handjes thoope te bidden. Die twee breeders gaan dikwijls

thoope wandelen. Allen thoope zongen het referein.

— Wegens het schrijven van dit woord zonder apostroof,

zie onder te.

— Thoope bakken, aaneen bakkcn. Die twee brooden

zijn thoope gebakken.

— Thoope bitiden^ aaneen, bijeen biuden . E»nen bondel

stroo thoope binden. Men moet hem handen en voctcn

thoope binden.

— Thoope bli/7'en, aaneen, bijeen blijven. Ge moet die

stukken goed vastlijmen ot zij zullen niet thoope blijven.

Dat huisgezin kan niet lang nieer thoope blijven.

— Thoope brcngen, aaneen, bijeen brengen. Hij verza-

raelde al de vrienden die hij kon thoope brengen. Hij had

veel moeite om de verstrooide soldaten nog weder thoope

te brengen.

— Thoope doen, bijeen doen. Hij deed al de schapen

thoope in het perk. Het kind doet zijn; handjes thoope om
te bidden.

— o. w. Saraendoen, samenspannen, fr. s'umr, s'asso-
'

cier. Zij deden alien thoope, om met hem den spot te drij- ^

ven, om Jiem te vervolgen, enz. De koopheden doen thoope
|

om de prijzen te doen rijzen of dalen. 1

— Thoope dnjven, bijeen drijven. Drijf de schapen

thoope, opdat de wagen voorbij rijde. De timmerman drijft

de zolderplanken thoope.

— Thoope duigen, samendouwen. Hij duigde 't al thoope

in den paander. Duig het wat thoope, het zal er in Icunnen.

— Thoope gaan, \i\yiQX\ gaan, sameugaan. De eene gin-

gen thoope, en de andere verscheeu. Zij gaan altijd thoope.

Eerzuchtig zijn en rust genieten, dat kan niet thoope gaan,

fr. voila des chases incompatibles.

— 7';4oo/<?^(i'to?, samengieteu. Giet al die resten thouji?

in den pot.

— Thoope groeieii , aaneen, bijeen groeien. Zijne vin;;

zijn thoope gegroeid. D-; pjtldestoelen groeien meest the \ .

— Thoope haugen, samenhangen. Dat land hangt thou|>

van de ])emeu en 't oiikruid. Die dingen hangen niit

thoope, fr. ces choses n'ont pas de liaison. Zijne gedachteii

hangen goed thoope.

— Thoope hotiden, samenhoiiden. Houd uwe handen

thoope. ik zal ze met noten vulleii.

— Een huisgezin, een genootschap, eene stadoflandin

orde en eejidracht staande houdeu. De wijze voorzichtig-

heid van den hoofdman heeft dat genootschap langen tijd

thoope gehouden. Die koning wist het al thoope te houden.

< Zoo lange als Jan onder vader en moeders oogen bleet,

was hij brave; maar moeder kwam te sterven, een wijveken

die 't al t'hoope hield, en Jan liet hem opmaken. » (K. Cal-

lebert.)

— o. w. Samenhangen. Dat huis houdt niet meer thoope,

fr. tombe en rttines. Zijne gedachten houden niet thoope.

— Thoope hiopen, samenknopen. Knoop dat al thoope

in den handdoek. Ik kan dat niet thoope knopen, fr. /.? ne

m'cxplique pas cela,je ne vois pas la liaison, le rapport

entre ces idc'cs, etc.

— Thoope komen, samenkomen. Zij spraken elkandcr af

om alien in die herberg thoope te komen met den valavond.

Zij kwameu thoope naar de stad

.

— Thoope kri/gen, bijeen krijgen. Ik weet niet waar ik

het geld ga thoope krijgen om die schuld te betalen

.

— Thoope leggefi, samenleggen. De schooven op den

vloer thoope leggen om er 't graan uit te derschen.

Mag men van dat slach niet seggen

Dat sy meer dan esels syn,

Die het geld te hoope leggen.

En dacr van de minstesyn,

Wyl sy by hun ryke plaeten

Aermoe lyden en gebrek? (Vaelande.
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— Thoope liggen, bijeen liggen. De boeken liggen aJ

thoope op den vloer.

— Tlwope loopen, samenloopen. Die twee peerden loo-

pen wel thoope. jU het volk liep thoope. Aan dezen knok

loopen er vier wegen thoope.

— Stremmen, stollen, fr. se caillcr. De melk is thoope

geloopen

.

— Thoope naaien, toneen naaien. Xaaidie twee stukken

thooj^. « Zo Wat raemscheerer die trensen naydt te hopen, »

(Cueren vanden scheerers van Brugge.)

— Thoopeplakien, samenplakken. De afgevallen blade-

ren lagen al thoope geplakt.

— Thoope raielen, saraenrakelen.

— Thoope rapelen, samenrapcn .

— Thoope raveUn of rafclen, bijeen schrapen. Zie

KAVEIiN.

— Thoope rolltn, ineen rollen. Een stuk laken thoope

rollen. Het serpent lag thoope gerold.

— Thoope schartcn, samenscharrelen. Het arme kind

was bezig met drooge blaren thoojie te scharten. Hij zai wel

ergens weten vijftig frank thoope te scharten.

— Thoope schieten, thoope loopen, stremmen, fr. se

cailUr. De melk is thoope geschoten.

— Thoope schobberen, siimenschobberen. Zieald.

— Thoope slaan, samenslaan

.

O, dat ik met gausch myn leven

Maer een deeltje weer kon geven

Van hetgene'ik hebbe ontvaen,

'k Zou myn handen t'hoope slaen

En den Heere van hier boven

Met een dankbaei herte loven

!

(K. de Gheldere.)

— Thoope spannen, samenspannen. Die twee peerden

zijn geern thoope gespannen. Tegen den staat thoope span-

nen. Zij spanden thoope tegen mij.

— Thoope steken, bijeen steken. Vogels thoope steken

in eene muit. De hoofden thoope steken om oproer te

maken, om samen van iels te spreken, enz. « Zoo zeiden de

gebuurs, die 't hoofd t'hoope siaken. • (K. Callebert.)

— Tlioope trekken, samenlrekkea. Cijfers thoope trek-

ken, h.faire une addition.

— Thoope troppeUn, samenscholen. Het voik troppelde

thoope om opioer te maken, om nieuws te hooren over een

gebeurde, enz.

— Tlioope valUn, bijeen vallen. Als twee kwakzalvers

)•: valleo, de een spot met den anderen.

— Thoope vUchten, ineen vlechten. Vlecht die touwljes

pe en niaak er een dikke koorde van.

— Thoope -u'oneii, bijeen wonen. In dat huisje wonen
huisgezinnen thoope. Zij willen niet meer thoojie

..ca.

— Thoope zetten, bijeen zetten. Zet al die stoelen thoope

.,- den muur.
— Thoope zi/'n, aaueen, bijeen zijn. Zij zijn geem thoope.

hebbeu sedert lang niet thoope geweest. Het zijn al

zakken thoope, de een kan den anderen niet droogen

. 't zijn al lieden van dezelfde soort, de een kan den
len Diet helpen, enz.).

THREE, v., met zachtl. ee. Verkorte naam bij "t volk

r Theresia. Zijne vrouw Three was ziek. Anne-Three.

THUIS, T'HUIS (wvl. THUUs, zie ui), bijw. r. chez

soi, « la maisoii. Thnis wachten (thuis blijven wiji de ande-

ren uit zijn).

— Xiet meer thnis zyn, zijn verstand kwijt zijn, zinne-

loos zijn. Hij begint nu en dan niet meer thuis te zijn. Het
is reeds lang dat hij niet .meer thuis is.

— subst. m., zonder mv. Huis waar men in woonj,

woning. Dat is hier raijn thuis. Hij heeft geenen thuis.

Verre van huis en thub. De arme balling had huis noch

thuis. Dat is wel mijn huis raaar mijn thuis niet (dat huis

behoort mij toe, raaar 't is daar niet dat ik woon).

En peyst niet dat oyt uwen fhuys
Sal wesen sender eenich kruys.

(A. Poirters.)

O leser, 'k heb soo menig dak
En buys gerecht voor uw gemak

:

En loon' my nu, en bid voor my,

Dat mj-nen fhuys daer boven s>'.

;P. Croon, grafschrift van een timmertnan.)

— Een thuis en tonzent, fr. un chez soiet un chcz nozis.

Eenen thuis en eenen tonzent hebben. Zonder zijnen thuis

en tonzent, zou hij geen zoo aangenaam leven hebben. Zie

TONZENT.

THUISBLIJVERTJESWAGEN.m.ZieBLijVER,
en THUISWACHTEKSWAGE-N.

THUISGELEI (wvl. thltsgelee), o. Het geleide

naar huis. leninnd thuisgeleide doen (hem vergezellen tot

in zijn hui^i. - Soudt ghy my doen t'huys-ghekyf: t> (L.

Vossius.)

THUISLIGGER (wvl. THrusi.iGGER, zie ui), m. L'ie

bij iemand zijne tafel en zijne slaping heeft, gemeenlijk voor

betaUng. De thuisliggers in eene school, fr. ies pensionnai-

res. « Alle herbergiers zoudeu alle avende die namen over-

bringhen van alle haerlieder gasten ende thitysligghers. »

(X. Despars.)

— Halve thuisliogei; die bij iemand inwoont voor de
tafel aleeu.ofvoor de nachtrust aleen, fr. demi-pensionnaire.

THUISWAART (wvl. thuusweert, zie ui), bijw.

Xaar Iniis. Ik ging thuisweert, waneerik hem legenkwam.

THUISWACHT (wvl thuuswacht), m. Het thuis

blijven, terwijl de anderen uitgaan naar de Kermis of naar

eene uitvaart; enz. Met den thuiswacht liggen (thuis w.ich-

ten). De anderen gaan wandelen en laten mij met den

Ihuiswacht. Zij heeft niet geem den thuiswacht.

THUISWACHTERSWAGEN,THUISWACH-
TERKENSWAGEN, m. Een w.i .rd dat 5cherlsende

gebniikl wor Jt in ;

— Op thuiswachlers wagen zitten, thuis blijven terwijl

de anderen uitgaan.

— J/edegaan op thuiswachterkenswagen, niet mcdegaan.

Vader, mag ik morgen medegaan naar de markt r Ja-je,

jongeu, op thuiswachterkenswagen.

THYMOES, THIMOES, TYMOES, m., met de

stemrust op de ecrste greep. Eene plant die 1. thymus, fr.

thym, heet. Het kind had in den hof een kapeeltje gem.iakt

van thymoesen bloemen. — Zie TlMOEN.

TIBBE, V. Tobbe, tubbe, kuip die zonder vergelijke-

nis veel wijder is dan hoog. Eene groote of kleene tibbe.
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—TIBBE, —TOBBE, z. Boter-, Melk-.

TIBBELEN, iibbelde, getibbeld, b. w. Hetzelfde 1° als

J'eeuwelen, en 2" als Pcbbelen, dewlen, pootelen. Zie aid.

TICHEL, TIGCHEL, m. Hetzelfde als Tegel. Zie

aid.

— lU'HELEN, tichelde, geticheld, b. \v. Het laod bij

Icleciie lilompjes onispitten. Zie tegelen.

TIEKOWIE, zie onder iiOG.\ARDViNK.

TIELIJK, adj. en adv. Zie TIJDELIJK.

TIELOOZE, V. Zie tijloos.

TIEN, telw.fr. &:v.

— De hwade tiene. Zoo hcet het tienlal jaien van 50 tot

60 voor de vrouw en van 60 tot 70 voor den man, fr. I'dge

critique. Hij is in zijne kwii tiene. In de kwa tiene 15 men

dikwijls ziek en sukkclacliti;;, en dus ook al grillig en geme-

lijk. Vandaar komt dat de kwd tiene somwijlen gebruikt

wordt 1° voor kwade luim. Hij is vandagc in zijne kwa

tiene. Is uwe kwa tiene nu over? 2" voor een droei e zaak,

ellendig leven, fr. line triste chose, b. v. Dat is ccne kwa

tiene, als een werkman ziekelijk is, dat liij nict nieer zijnen

arbeid kan doen soboort. Het is eene kwa tiene voor eenen

student die geern zou voortleercn, maar geen geld of geen

talent genoeg heeft.

—TIEN, —TIENE, z. Kwa-, Kwadc-, Tooveresse-

tienlje, Vich-, Zestientjc.

—TIENDE, —TIENSTE, z. Vich-.

TIENDERTJES, n. mv. Zie tientjes.

—TIENEMAN, z. Klokke-.

TIENEN, tiende, getiend,\>. w. Hetzelfde in 't Pope-

riiigsc'he on in Veurne-Ambacht als Tindcn.

— Ook schertsende gebruikt voor Stelen, fr. <lc'cinier,

sprck. van fruit. Die boom krielt van de appcls; wij gaan

tavond ticncn (ei ccn decl van stelen). -Men heeft leclijk

mijnc noten getiend, Ir. on me les a criiellemenl dccimecs.

—TIENEN, z. Koeke-.

TIENKANTTE, adj. Ticnkantig, dat lieu kantcu

hccfi.

— Zie -UE.

TIENSTE, adj. Tiende, fr. dixicme. Den ticnsten dag

na z'jne dood. Ik heb hem geschrcvcn den liensten dozer

niaand.

— Hot volk zegt nooit tiende,

—TIENSTE, z. Vich-.

TIENTJES, o. mv. Zoo hect in 't Foperingschc het-

geou men in 't Iperschc Tinde naaiiit. De lientjes afslaan.

Zijn er nog veel lientjes op dicn boom ': — In Veurne-

Ambacht Tiendcrtjes.

TIENTRUIS (wvl. -TRUUS, zie UI), ni. Een iruisch

van lien kiicken, en::.

— Bij .spelende kindercn ; zie henmestront.

TIER, m. Schreeuw, gil, fr. cri. Eeneu tier geven, fr.

Jeter un cri. In zijnen droom gaf hij zoo een grooten tier

dat ik er van ontwiek. Hebt gij dezen nacht dien schrikke-

lijken tier gehoord van icmand die voorbij Hep ?

TIER, m., meest vklw. tierken (vvvl. tiirke, tyrke,

tiirtje, zie kl.\nkverk.), o. Een vogeltje, anders ook

Elstrijnlje geheeten, fr. tarin, 1. carditelis spinas.

—TIER, z. Bijs-. Vgl. —TIERIG.
TIERBAL (met den klemtoon oj) tier), m. Heurst, fr.

triquc-buUe. Zie EZEl..

—TIERE, z. K0I-, K00I-.

TIEREN, tierde, gelierd, b. en o. w. Gillen, gieren,

schrce"iweu, fr. crier, Jeter d^s cris per^ants. Moord tieren

(iiioord schieeuwrn, fr. crier a Vassassin). Zich heesch

tieren. Tieren lijk een verken dat gekeeld wordt. Op de

kustc hoorde men dc schipbreukelingen om hulp tieren.

Men hoort de wilde beesten tieren in het woud. «: Nooit en

was Jan gelukkig : hij vcrzette Kern, amuseerde hem, riep

en tierde, maar nooit en was zijn herte gerust. » (K. Calle-

bert.) « Wat baet het hiyde roepen ende tieren, het is een

scherp sweert dat den honghere baert. » (Z v. Male.)

— Ook van dingen. Het stoomtuig van 't convooi tierl

(schuifell) als 't eene statie nadert. De stormwind tierl in

het wand van een schip. IJzeren deuren tieren als zij open-

of tocschiiiven. Eene vijl tiert op de tanden eener zaag.

De moker ligt stille en het aembeeld is stom,

Vte tierende vyle, verscheurster der ooren,

Het schravende zagcn, en 't kcrvende booren,

De klop van den vlegel die ploft op den schoof.

Hot slaende petouwe en de zwingel is doof.

(G. Gezelle.)

—TIERIG. Adjectivale uitgang die in de schrijvenJ

taal -tier, -tieren luidt. Dus zeggen wij

Armlicrig — armtier(en. Goedertierig — goedertierfcn,

Kwadertiei ig— k wadertier(en. Mageitierig— inagertierl ' -i

Slaperlieng — slaperticr{en. Zieketierig — zieketieren.

— Kil. heeft allertier voor allcrlei, en Midnl. Will'.

.indci licre : « Walle ende andertiere goede.

»

TIERIJT(wvl.TiKilT),m.,klemt. op ?/<•/-. Een voyeltjc,

ook Tier genaamd, fr. tariu.

TIERKEN, TIERTJE, o. Een vogeltje. Zie tier.

TIERLEN (lierelen), tierlde, lieb oiben getiertd, o. w.

Draaien, keeren, bij Kil. Wervelen. Hij tierlde (tuimelde)

met de beenen omhoog.

TIERLWIEWIE, m., vkhv. tierlwiewietje. Draai-

tollelje, pieskadotler, een knoopvormig schijfkcn of zoo

icts in 't midden doorsteken met eene spelde of spillelje

waarop men dat schijfken doet draaien gelijk een top, fr.

toton, eng. tctotnm.

TIERZELING (?), m. en o. ZiexiEZELiNG.

TIETE, TIJTE (wvl. tite, zie IJ), v., vklw. tietje,

tijtje (en geeuszins titje). Groot Uieken, jongc hen, fr.

poiilette; — kip, hen, hoen, fr. poule. Kil. Tijte, piilhis

gallinaceus, Eene gespikkelde tiete. Eene tiele met ccne

kuif. De haan met zijn tieten. « D'hennekens en tijlkim

waren verwaert. x (Ed. Do Dene.)

— Naar de hoenders roept men tiet-tiet-tiet-tiet, of ticte-

ticte-tiet\

— Een tietje en een hanntje, keiling op 't water, fr.

ricochet, eng. a duck and a drake (d. i. eene ande en een

erpel). Een tietje en een haantje maken met een scherf op

't water. De jongers verlustigc.n zich mel tietjes end haant- '

jes te werpen. — In eenige plaatsen zegt men tientjens en

taantjes, e tientje en e taantje. Hier en daar hoort men ook

Tijkenhaantje. — Het Atg. VI. Idiot, (ad voc. titske)

schrijft titJe en haantje.
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— Eeo boosanrdig nijiiig vrouwspeisoon, fr. unefemme
me'chante, maussade^hargfieiise. Eene tiete van een \tou\v'-

menscli. o Gij leelijke tiete! Eene nijdige tiete (eng. an en-

viotu\ tit).

— Wnrdt ook gezeid van iets dat zeer groot is in zijn

slag. Eene tiete van een boterhani (d. i. een groote dikke

boterham). Zijn dattieten van aardappek, van rapen! Vgl.

BONKE, K-VBOESER, enz.

— Kaakslag, fr. soiifflet. lemand eene tiete gever. Eene

tiete krijgen.

TIEZE, V. Zie tijze.

TIEZELING, m. en o., meest vklw. tUzelingskein.

Zier, brijzel, kriezeltje. Zij had geen tiezelingsken brood in

huis. Gij zult er geen tiezelingsken van hebben.

— Niets belet, indien 't dc afleiding eischt, van Tierze-

ling te schrijven. Zie RS.

TIGCHEL, TIGGEL, ni. Hetzelfde als Tegel (dak-

pan, fr. tiiik : vloerstecD, U.carrfaii).

— Samenst. Tiggelslijp, Tiggelzeep, enz. Zie TEGEL-

SLIJP, TEGELZEEP, enz.

—TIJ, z. Wijder-.

TIJD (wvl. TIID, zie Ij). enz.

— Dc verdoken ti)d, zie VERDUIKEN

.

— Zi/'ien tijduUdoen, zie riTDOEN.

— Aan tijden, aan ti/ds (wvl. an tiden, an tiids), bij tijds,

in tijds, fr. a temps. Gij zult u moeten spoeien om aan tij-

den te komen.

— /« tifden, in tijds, bij tijds, fr. a temps, assez tot. Wij

gaan de inaaltijd in tijden nemcn, om dan op ons gemak af

te reizen. Voorzie u in tijds vaa 't geen gij noodig hebt.

. Siet toe in tydts. s> (P. Mallants.) <c Ziet in tyds toe wat

hu gheschiet. » (Ed. De Dene.) « Peyst daerom in ti/ts op

den staet uwer sielen. > (F. Desmidt.) « Die niet in ti/ts

gerumen en consten. » (N. Despars.)

— Jiiist in tijds in 't droos^c zyn, wordt gez. b. v. van

iemand die op gepasten tijd dood is (hadde hij langer ge-

leefd, hij zou armoede geleden hebben, of zijne glorie ver-

loren, enz.).

— Tot alter ti/d, intusschcntijd, middelerwijl, fr. en at-

tendant, prox'isoirement. In eene schuur M'onen tot aller

tijd (tot dat men een huis bekome). Tot aller tijd zich als

dienstbodc bij iemand besteden (tot dat men dc gelegenheid

vinde van iets beters te doen). « Dan zulien \vy in Gods

liefde verslonden zyn ; maer tot alter tyd dat dien gelukki-

gen oogenhlik gekomen is, wy kunnen zoo eene volmaekte

liefde niet hebben. » (J. Devloo.)

Men zegt ook tot aller stond: zie stond.

— Tot aller ti/d verschilt van te aller tijd, d. i. t--n

alien ti/de, fr. en tout temps, toujours.

Gheloft moet hy zijn en ghebeneilijdt.

Van my en vande niyne t'alder tydt.

(C. Vrancx.)

— Van ti/d tot tijd, van afstand tot afstand, fr. dc distance

en distance. Langs de groote baan staat er van tijd tot tijd

een niijlsteen.

— Hoe laat is 't aan den ti/d? welk is de ware en juiste

uur van den dag? Het is elf en half op mijn uurwerk, niaar

het is wcl niiddag aan den lijd. De stadshorlogie gaal zel-

den met den tijd : zij is altijd achter of voor, Gaat ge met

den tijd ? fr. votre viontre marqite-t-elle hien Vheure?

Het is juist \ier op mijnen monter, en hij staat met den tijd.

— Wet lieven ti/d (toch) .' als uitroeping geliezigd om
een gevoel van spottende decmis uit te drukken wegens

iemand die zonder grond of reden bevreesd is of verergerd

wordt, enz. Hij was verlegen om in den avond naar huis

te gaan : wel lieven tijd toch ! Hij heeft maar \-ier uren werk

daags, en hij klaagt dat hij overlast is : wel lieven tijd!

— A. Biins zegt Wachermen tijte :

Een veestken, sprack tsusterken, wachermen tyte!

— TIJD, z. Amat-, Ammat-, Hoog-, Ketse-, Leg-,

Lichtontstekens-, Mein-, Men-, J.'enne-, Onder-, Over-,

Patriotten-, Peil-, Peister-, Plok-, Slijt-, Sukkel-, Vesper-,

Vesperei-, Veurs-, AViedouw-.

TIJDELIJK (wvl. TtELiK, zie IE en UK), adj. en adv.

Vroeg. Tielijke vruchten (die vroeg in 't jaar aankomen).

Tielijke blocnien , fr. /lenrs pre'coces, hdtives. Van 's nuch-

tends tielijk tot 's avonds laat. De boozen worden tielijk of

laat gestraft. Het is beter een uur te tielijk dan eene minuut

te laat. Tielijk gaan slapen en tielijk opstaan. Wij gaan

\andageeen uur tielijker eten dan gewoonte. « Vruchten

die zeer tylicke rijpe waren. » (N. Despars.) Eene tielijke

dood sterven. Tielijk sterven. Tielijke ouderdom. Tielijk

oud en versleten zijn. Tielijk trouwen. Tielijk groot zijn.

« Haer dochte dat sy nimmermeer ti/delijcten ghenoech ter

kercken en coste commen; insgelijcx dat s}' gheentijt late

genoech uyt de kercke en ginck. » (L. de Huvettere.)

— Het is tieli/k dag, de dag begint vroeg. Het is veel

tielijker dag 's zomers dan 's winters. — Fig. Voor vele

werkheden is het altijd tielijk dag zoo 's winters als

's zomers. Het is raorgen tielijk dag voor mij (ik moet mor-

gen vroeg opstaan).

— Stillel^ns gereen is tielijk tkjiis, met tijd en geduld

komt men verder dan met schoffeling en geweld.

— Ook gebruikt in den zin van Getijdelijk, doch alsdan

zegt men altijd tidelik, en niet tielii. Zie getiidelijk.

TIJDGENOEG (wvl. tudgenoug en rnnGESorr,

zie or), m Sluweraar, iemand die altijd denkt dat hij tijd

genoeg heeft en aldus dikwijls te laat komt ol iets bij tijds

niet verricht. Meest gebruikt in deze spreuken : Tijd-genoeg

kimim te late, of Tijdgenoeg liet zijnen oegst vergaan, of

Tijdgenoeg had maar eenen schoofen hij liet hem schieten

(fr. germer), en in Brab. (Alg. VI. Id.) Ti/'-genoeg liet zi/n

koorn op 't veld.

— Tijdgenoeg is 't opposiet ian Alteras.

—TIJDS, z. Onder-, Over-.

TIJDVERLET (wvl. tiujverlet, zie ij), o. Verlet

van tijd, tijdvcrlies, fr. /^r/frft- temps. Dat is al tijdverlet.

Ik hcb tcgenwoordig veel werk, ik mag tegen geen tijd-

verlet.

— TIJKB, z. *Erden-, Hout-, Vel-. Vgl. -TEEK, -TEKE.

TIJKENHAAN (wvl. tikenhane, zie ij), m., met den

klemtooii op haati. Haan, fr. coq.

— Hij springt er op lijk tijkenhane, zegt men van ie-

mand die driftig op een anderen aanvalt, hetzij met vuist-

slagen of met scheldwoorden.

— Doppcrken, fr. ricochet (zie onder tiete). Tijkcn-

ha;»nljes maken of werpen op het water.

— Zoo nocmde men ook onder de Fransche Republiek
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het papierengeld waarop de fransche liaan geprint stood.

« Geen Assignaeten meer, geen coqs of tykenhaenen. »
{***)

— Ook, doch meest bij de Oost-Vlamingen, een teuten-

lioed, priesterhoed, (r. chapcaji n cornes, trkornc.

TIJKENHANE-VERBAND, o. Bij metsers, zie

VERBAXIi.

TIJLOOS (wv). TIELOOZE, zie IE), v. Wordt bij ons

gebruikt met den klemt. op ti/ voor Sleutelbloeni, fr. pri-

mc-i ere officmalc ; ook Boschtijiooze.

— In de Woordenb. staat ti/loos vertaald door fr. cokhi-

qjie, d. i. bij ons eene Moedemaakte of Arme-KJare.

—TIJLOOS, z. Bosch-, Busch-.

TIJNDE, V. Zie tinde.

TIJPEREN (wvl. tiperen, zie Ij), tijpcnie, getij-

perJ, b. w. Bespreakelen, met kleine tippeltjes of spatjes

bedekken. Eenen muur 'ijperen (met een slagborstel of

anderszins besprenkelen)

.

— o. w. met zt/n. Besprenkeld warden, spotten. Getij-

perde vogeleiers. Lijnwaad tijpert als het vochtig ligt.

— Ook Tjijperen en Sijperen.

TIJRKEN,o. Zie TIER.

TIJTE (wvl. TITE, zie Ij), v. Kip, it.foule. Zie TIETE.

TIJZE, TIEZE Iwvl. TiZK, zie ij), v. Zware leers,

stevel, fr. bottc. Tijzen met tatsen in de zool. Zijne tijzen

aantrekken. Tijzen met gele zoomen aan de schachten.

— In Brab. zegt men tis, mv. lissen. (Alg. I'l. Idiot.)

— Het fr. tiged'nnebolte bet. de scli.nchl van fcne leers.

—TIJZE, z. Achter-.

TIK, ra., mv. tikken, vklw. tiksken. Lichte korte stoot

ofaanraking (met deu vinger, enz.), eng. touch. Kcii tikop

de deur is gcnoeg om hem te outwekken. lemand eencu

tik op de schoerc gevcn. De tik van een uui werk. Die dcsch

is gesterd, zij heeft crgens eenen tik gekregen. — Tik ver-

schilt van Tuk, zie i UK, i°.

— Eenen tik hebben (wvl. nen tik cin, zie ein), niet wel

bij zijn verstand zijn, anders ook een tik of slag van den

molen oCvan 't moleneinde hebben. Ik geloof dat hij eenen

tik heeft. — Een weinig dronkcn zijn, fr. avoir utiepointe.

— Punlje, slipiwllje. tikkcl. Doe daar een tiksken olie

aan. Daar zijn likslccns inkte op het papier.

— Hi/ is zi/n voder oi hij geltjkt zijnen vader op eenen

tik, d. i. op een haar. •

TIKIE, zie B.\K.s.

TIKIE-TOOGEN, too^de tikie, heb tikie getoogd,

o. \v., met de steninist op kie. Hetzelfde als Baks toogen :

zi B.^KS. «

TIKKE, v. Woord dat de kiuderen gebruikeu in eenige

speleu, zoo als het schiiiHioekjespel (fr. cache-cache), om
den boom of den muur aan le duiden dien de zoekers moc-

ten tikken of aanrakeu om niet gevangen te worden door

dezen die uit hun schuilhoekje komen. Die boom is de

tikke. Xaar de tikke loopen.

— Eindetje sayette dat de breislers afknippen van hmi

gebreide werk. De tikken vergaren. De meisjes bezigen

tikken om te leeren borduren op kanefas. Witte, roode,

zwarte tikken.

TIKKEL, m., vklw. tikke/tje, tikkelkefn. Puntje, stip-

pellje, spatje, tittel. Witte tikkelljes op een grijzen muur.

Een appel met roode tikkels. Met de pen tikkeltjes maken
op ])apier. Twee tikkeltjes boven de letter ij.

TIKKELEN, liH-elde, getikkeld, b. w. Stippelen,

spikkclcn, met tikkeltjes teekcricn, met spatjes besprenke-

len. r,ctikkeKl !;atoen. Getikkelde appel. Een muur in 'I wit

tikU.lcii.

TIKKELING, v. Dedaad van Tikkckn.
— collectief. Een grauwe muur met witic tikkclinge (<1.

i. met witte tikkeltjes oi spatjes).

— Zie -IXG.

TIKKEN, tikte, getikt, b. en o. w. Zie dc Wdb.
— De drinkglazen zachtjes tegeu elkander stooten, fr.

trinqiier. Laat ons eens tikken. Op iem.inds gezondheid

tikken.

— Tik my nog eenen keer, of dttrft gi/ tny tikken, d. i.

aanraken. Wordt dreigende gezeid om iemand uit te dagen.

— Een woord van lets reppen, melding maken. Hij

durfde er geen woord meer van tikken. Men mag geen

woordeken likken van de dood zijner moeder, of hij begint

te pleuroogen. Men hoorde daar geen woord meer van

tikken.

— Getikt zyn, niet wel bij zijn verstand zijn. Ook een

weinig dronken zijn. Hij is een beetje getikt, fr. il a m.
petite pointe.

— Xiet te verwarren met Tukken.

TIKKENHAAN, m. Zie tijke.nh.x.v.n.

TIKKETAKKEN ("wvl. tikei.vkken, zie ij), tikke-

takte, getikketakl, b. en o. w. Hetzelfde als tiktakken iu

de Wdb
. , b.fairc tic-tac.

— Gedurig raken en token, bekittelen, kwellea, plagen,

hetzij in dertelheid of anderszins. Die jongens zijn altijd

xan het tikketakken. « Zou hecflcr oock mede tycketacken

(d. i. stocien en smallen) gheleert. ^ (Ed. De Dene.) Ik zie

er uitwcndig gezond uit, maar 't is van binnen dat ik gerik-

ketakt ben. Hij is ak van den duivel getikketakt era kwaad

te doen.

TIKTAK (wvl. TIIKTAK), m. Het tiktakken, het regcl-

matig tikken ol kloppen, fr. tie-tar. De tiktak van een um-

werk. De tiktak van een kloppend hert.

— Bij knibbelkoekkappere. Een liouw of kap met Ii

bijltje onmiddelijk voorafgegaan van eenen stoot met il

elleboog op de tafel, en van eenen klop met den averetlu

scheo kanl der biji ook op de tafel. Hij besprak vijf kappen

of houwen en eenen tiktak om den knibbelkoek door te

hakkeu. Met vier kappen en eenen tiktak was de koek in

twee'n.

TILLEBEENEN, tillebeende, heb getillcbeend,

w. M<.t de beenen trillen, lillebeenen, spartelbeenen. U'

:

kindje zat en tillebeende op den schoot van zijne moedei.

Hij gaat al lillebeenen (al wippende en trillende, tecken van

vlugheid en jeugd). lemand in den grond slaan dat hij lil)-^-

beent. Hij sloeg hem dat hij tillebeende. De t)verreden j'

;

lag te tillebeenen. Ruk de lange pooten ar\an < one spiun

kop, zij zullen lillebeeaeu.

TILLEMATOOIE, v. TILLEMATOOIEN, b.

w. Zie TEILEMATOOIE, enz.
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TILLEVOETEN, lilltn'octtc, heb getillevoet, o. w.

Trippelen, trampelvoeten, fr. trcpigtter. De peerden ston-

den te lillcvoeten. Tillevoeten vau ongeduld, van gram-

schap, van spijt, van blijdschap. De jongea stond en tille-

voette om met vader op reis te gaan.

'TIMIJDE, adj. Zie temijde.

TIMMERALAAM, TIMMERAALME, o., zon-

der niv. Gereedschappeu van cciien lininieinian. Er was in

dc- vcnduwe vcel timmeralaam,

TIMMERMAN (wvl. temmerjian), m. Bij dering-

gravers, zoo hei-t du workman die tusschen de Legeure en

den Deiiiigstoel staat in eene sloeling. — Dus genaamd,

zeggen de deringgravers, omdat hij dikwijlder dan een ander

zijnc standplaats heimaken en vervastigen meet.

— lanand liel gat van den iiinmerman toogcii, zie GAT.

TIMOEN, TYMOEN, THYMOES, m., zonder

mv., met den klemt. op ti. Tijm, I. thymus vulgaris. De
welriekende tiraoen. De wegels in den liloemhof zijn aan

beide boorden beplant met timoen. « Den hamel, overmidls

daer velden zijn vol rosmarijnen ende limon ende tuynen

van laurier, is van lieffelycken ende aen-lockenden smaeck. »

(P. Devynck, in zijne vertaling van de « Voyage du sieur

de Stochove » waar men leest in de uitgave van Biussel

1043 : le mo7tton a cause gu'il y a plusieurs campagnes

reinplies de Rostnaren et du Tim et de hayes de Laurier^

est d'uti goust rnvissnnt.)

TIMPERMEEZE, v. Pimpermees.

TINDE, TIJNDE (uilspr. tii/ide, zie IND), v., zonder

mv. Wordt in 'I Ipersclie gezeid van de verwaarloosde

appels, peren, nolen, pruimen, enz. die, na de plukliing,

op den boom blijven staan. De tinde van den wijngaard

heet allehole in 't fr. Er is geen tinde meer aan dien boom.
Er is uog veel tinde op die notelaars. Is er nog tinde aau

dien perclaar? De jongers sloegen de tinde af met kluppels

en pertsen. Op de fruitboomen klimmen om de tinde af te

doen. Hij hecft den fruitboom zoo nauwkeurig geplulct dat

hij er geen tinde aaa gelaten lieeft. Dat fruit is al vernulc-

keld als of liet tinde ware. De knaap liwam thiiis met zijne

zakken vol tinde.

— In 't Poperingsche zegt men Tientjes, in Veurne-

Ambacht Tiendertjes.

TINDEN, tindde, getind, b. w. De tinde afelaan, het

.nchtergeblevene boomfruit plukkcu. Appels tinden. Krie-

1-en tinden. Daar zijn nog veelnoten te tinden. Zij hebben

het al gelind dat er nog op stond. Getinde appels. Eene
getinde peer. Druiveu tinden, fr. alleboter.

— Dit w. , i.i 't Ipersche gebruikt, rijmt op Blindeo,

\'iiiden, Winden; in eenige plaatsen b. v. te Elverdinghe

t men tinen (tijnen), even als men daar ook binen, viiioi,

> « zegt voor binden, vinden, winden.

— In 't Poperingsche en in Venrne-Ambacht zegt men
Tienen; zie aid.

— Vgl. Vertienen = vertienden, in de Wdb., fr. dc'd-

mer. Egen = eegden {holl. eggen); Treindcn = trein voe-

rcii ; Zeerden = zeren, sarren, enz.

TINGEL (wvl. TiiNGEL, zie ind), m. Kegel of latle

'\v ergcns aan genageld is, en dienl om eene plank te onder-

'I'-iinen. De boordels in eene boekkas ruslen op lingels.

TINGEL (wvl. TitNGF.L, zie INU), m., mv. lingels.

vklw. tingelke(n. Netel, fr. ortie. Er zijn twee soorten van

tingels, bruine olgroote, 1. urtica dioica, U.grande-ortic;
en groene o{ klecne, 1. urtica urens, fr. petite-ortie. Hand-
schoe'n aandoen om de tingels af te snijden. « Wentelen in

de tynghels, haghen ende braraen. » (M. Lambrccht.)
» Gesleypt door tinghels, distels ende baghcn. » (Id.)

— Wordt ook, even als 7ietcl, toegepast op de verschil-

h'ge soorten van eene andere plant die iu de wetenschap
lamium heet, doch vooral op den lamium album, fr. ortie

blanche, anders ook Doove tingel en Mciktiogel genaamd.

—TINGEL, z. Melk-.

TINGELACHTIG, adj. Netelachtig, fr. jc/wWaA/f «
I'ortie.

TINGELEN (wvl. tiingelen), tingclde, geiingeld,

b. en o. w. Netelen. lemands beenen tingelen om hera le

straflen . Zich tingelen, zijn hand tingelen (met tingels aan
te raken). Getingeld zijn. Doove netels tingelen niet.

— Tintelen, kipperen, prikkelen, tinkelen van de koude.

Het vriest dat het tingelt aan de vingcrs. Mijn vingers tin-

gelen van de koitde.

— Tintelen, flikkeren, glinsteren, fr. scintiller. De ster-

ren tingelen in 't firmament.

— Ook gebruikt voor Dingelen, Tinselen, Achtertalen;

doch meestin Achtertingelen.

— Ook voor Teeuwelen, kieskauwen, met lange tanden

eten, fr. pignocher, mangeoter.

—TINGELEN, z. Achter-, Af-.

TINGELHUT, m. Netelstruik, fr. buisson d'orties.

TINGETANGEN (wvl. tiingetangen, zie ixd),

iingetangde, heb getingetangd, o. w. Kloppen en kleunea

op iets dat klank geeft. De klokken hebben geheel den na-

middag geluid en getingetangd. In de scherminkelingen

wordt er getoet, geklonken en getingetangd dat het te veel

schilt. « Grooten Rammelaer, wanneer gy met eenen half

genoeg uytgeslagen ketel op uwe knien sit en tingetangt,

dat'er de gansche straet door in rocren staet. » (P. Croon.)

— Kil. Tinghe-tanghen, tintinare.

TINGSELEN, b. en o. w. Zie tinselen.

—TINGSELEN, z. Achter-, Tegen-.

TINKE (wvl. tiinke, zie ind), v. Een rivier- en vijver-

visch, in de Wdb. Zeelt, fr. tanche. Tinken en snoeken.

p. Van palingcn, van carpers, van tincken ende van alle vis-

schen die hore voetsele halen in de wasen. 3
(J. Yperman.)

« En 'k sag gevange tinken in eene vluw. » (Vaelande.) Zoo

losch (scheel) zijn als eene tinke.

— Lossche tinke, smaadnaam dien men toepast op iemand

die scheel ziet. Eene lossche tinke van een vent, van een

vrouwmensch. Die lossche tinke hceft mij verraden. Gij

lossche tinke!

— Overal gebruikt. De andere namen zeelt en louw en

slij, die in de Wdb. staan, zijn hicr niet gekend noch ver-

staan.

TINKELEN (wvl. TtiNKEl.EN, zie iNn), tinkelde, heb

getinkeld, o. w. Tingelen, tintelen. Mijn vingers tinkelen

van de koude.

— Dingelen, tinselen, achtertalen. Meost gelirnikt in

AclUcrlinkclen.
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— Zachtjes tikken, met een tikje ergens aan een vocht

raken of er in neen'allen. De zwaluw vliegt langs bet water

en tinkelt er aan. Eenige regendropjes begonnen in den

vijver te tinkelen. Van de dauwdruppels die van het boom-

blad neervallen in de beck, zegt G. Gez. Gedkhten bl. 37 :

Vol sterren en vonkels en pralend gesleent,

Dat afviel en tinkelde in 't water.

En aan den droppel water dien de priester, voor de offerande

van de Mis, bij den wijn mengt in den kelk, zegt hij

weerom, bl. 93 :

G'hebt getitikcld in de schale,

't Gouden drinkvat der raysterien.

—TINKELEN. z. Achter-.

TINNEBERD. o. Een boordel langs den wand waar

men de tinnen schotels op stelt tot huissieraad.

En het yser is te swert

Om te staen op 't Teniiebert.

(P. Croon.)

TINNEN (wvl. ook tixne en tinni, zie en-), adj.

Van tin. Een tinnen pateel.

— Dat is geen tinnen knop weerd, dat is niets weerd.

Ik geef geen tinnen knop voor dien boek. « Uw werk ver-

dientgeen tinnen laiop. » (J. B. Decotte.)

TINSELAAR, m. lemand die veel tiuselt en achter-

taalt. Een tinselaar van een jongen.

TINSELEN, finselde, getiuselJ, b. en o. w. Freq.

van Tinsen, op een ergerenden toon mompelen, gelijk kwa
jongens doeu die verdrietig de woorden van een ander her-

halen, of achtertalen. — Meest gebruikt in Achtertinselen.

— Ook Tingselen, Tingelen, Tinkelen, Dingselen, Din-

gen. Zie .\CHTERDINGEN.

—TINSELEN, z. Achter-.

TINSEN, tinste, getinst, h. en o. w. Op een ergeren-

den toon mompelen. Zie TINSELEN.

TiNSEN, linste, getinst, b. w. Sarren, tergen, plagen

met woorden of behandelingen, h. picoter, taqiiiner, cha-

griner, eng. to tease. Die jongens tinsen altijd malkander,

Ik ga 't aan moeder zeggen dat gij mij weer al tiust. Pinsen

en tinsen (zie Pl.vsEX). Hij heeft haar den ganschen dag

getinst. lemaud tinsen tot dat hij onverduldig en boos

woidt.

— Ook Tinzen. Men mag mee schrijven Tensen, Tenzen,

Teinseu, Teinzen ; maar niet ti/nsen of ti/nzen, dat bij ons

zou tiinsen^tiinzen spreken, hetgeen ik nergens noggehoord

of vemomen heb.

TINSER, TENSER, TEINSER, TINZER,
TENZER. TEINZER. m. Plaagsteert, iemand die an- .

dereu veel tergt. Hij is een eeuwige tinser, een onverdrage-

lijke tinser.

TINTE, V. Vlek, smet, fr. tache. Er zijn tinten op dat

papier. Eene tinte hebben in 't aangezicht. De vette tinten

van een kleed uinvasschen. Vgl. eng. taint (vlek).

— De tinte van een pijl, anders Inte, zie ente.

TINTE, v. Tentijzer, peilstift van de heelkuadigen, fr.

sotide.

— IJzeren peilstang van onbepaalde lengte waarraede

men in lets steekt of boort om te onderzoeken wat er bin-

nen schuilt. De tolbeambten hebben verschillige tinten om
daarmede in een voer hooi of stroo of andere lading te fas-

ten of ergeene sluikwaren in verborgen zijn. De tinte waar-

mede men in den grond naarlagen zand of dering zoektis

eene soort van boor.

— Bij onze schrijvers ook Tintel en Tintelijzer. « Dat

suldi met uwen vinghere tasten ende ondersoucke, bedi het

ne sjTi ghene soe seckere proeven alse de \'ingeren syn, want

hi beseft bider beseffeticheden der natueren van den musen
die ligghen ii> de handen, ende die tintelene beseffes

niet. » (J. Yperman.) « Wei voorsien van goede sny-messen,

tanghsken, priem, tintel-ysers, naelden ende ander gereet-

schap. » (Jac. Desmet)

*TINTEL, V. Zie tinte, 2».

TINTELEN, o. w. Verschilt van Kellen, zie aid.

TINTELIJZER, o. Zie tints, 2'.

TINTELVOETEN, tintclvoetU, heb getinteheet, o.

w. Tillevoeten, fr. trepigner. Tintelvoeten van ongeduld.

TINTEN (nooit tiinten), finite, getint,h. en o. w. Het-

zelfde als tenten in de Wdb., d. i. (bij heelkundigen) onder-

zoeken met eene tinte, eene wonde peilen, fr. sender, 1.

teniare. Eene wonde tinten, lemand tinten die 't graveel

heeft.

— Een ijzeren peilstang in lets steken of booren om t*

weten wat er in schuilt. De tolbeambten tinten een \'

stroo, tinten in de lading van een wagen, of er geen snu .

kelgoed in zit. In Xoord-Vl. tint men veel in den gronJ

om lagen dering te \'inden en vervolgens nit te graven. In

de aarde tinten om eene bronader te zseken, om eene zand-

laag te Wnden, enz. Ik heb daar reeds getint, er is niets te

vinden. Achter dering tinten. De \'isschers tinten met het

peillood in de zee.

— Met den vinger tinten, met den \-inger ergens in tas-

tcn en voelen wat er schuilt. In een zwaluwnest tinten met

den Wnger of er reeds eieren in liggen.

— Fig. Onderzoeken, fr. examiner, « Na dat sy hunnen

gheest^.%<rft«/ hebben, doense leeren 't ghene waersy v:i:

nature weghe toe gheneghen zijn. » (P. DevjTick.)

Soo hy maer syn beste sinnen

Wil ghebmycken, en van binnen

Eens gaen tinten syn ghemoedt.

(A. De Buck.)

De ziele zwiert door het lazuer bevangh,

Sy tint daer, en sy leert der sterren vremde gangh.

(Id.)

— Polsen, zoeken uit te hooren, lets trachten te kennen

met \Tagen en gissingeu voor te stellen, fr. sender. Achter

o/"naar lets tinten. Ik gevoel u wel tinten, maarik zal u

't geheim niet zeggen. Tint eens of er lets te hopen is. —
In Brab. zegt men tititelen. (Alg. VI. Idiot.)

— Tinten en vragen. Met lang genoeg te tinten en te

vragen, heb ik het geheim veraomen. Zijn gedurig tinten en

vragen verveelt mij.

—TINTEN, z. Door-, Over-,

TINZEN. b. w. Zie tinsen.

TIOWIE, zie onder bog.\-VRD^tnk.
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TIP, m., vkhv. tipke(n. Zie Je Wdb. « Raeckt met cle

siccke vrouw liet tipken van den boort.
»
(A. Poirters.l « Hy

eD sagh niet dan tippen van steenrotsen met sneeuw be-

deckt..(I. de Giieck.)

— Pijker, uitstekeude tip van den halsband van een man-
nenhemd. Hij heeft zijn tippen aan. Kleene tipkens. Groote

tippen.

— Eene vrouwerauts die met eenen uitstekenden tip liet

voorhoofd overschaduwt, ook Tipmuts geheeten. De tip,

eertijds zeer gemeen in Noord-Vl., is zeldzaam geworden.

Zij deed haren tip aan om naar de kermis te gaan.

— Slip, tikkel, puntje. Twee tipkens op de ij.

— Hijgelykt zij'n vader op eenen tip (wvl. ip nen tip), d.

i. op een tik, op een liaar. Doch zie op en op onder Of.

—TIP, z. Drie-.

TIPLEPEL, m. Een lepel wiens blad pnntig afloopt,

doch bez. zulk een tinnen lepel. Met een tiplepe! een kindje

eten geven. De zieke moet alle twee uren een tiplepel van

die medicijn nemen.

TIPMUTS, v. Zie onder tip.

TIPPEL, m., vklw. tippelke^n, tippellje. Hetzelfde als

Tip, puntig xiiteinde. De vogel zat op den tippel van de

pertse.

— Stippel, puntje. De eerste letter van den eigennaam

met tippelkens er achter. « Om de beloften in den wet be-

grepentevoldoen, oock toteen tippeltien toe.» (F. Desmidt.)

TIRIJNTJE, o. Een vogeltje, fr. tarin.

— Zie TRIJNTJE.

TIRRIK, m. Zie terik.

*TIS, m., uitgespr. tees met zwarect'. Zie TEERS.

TISSCHEN, tischte, getischt, b. w. Hetzeltde ais

Titsen. Zie aid.

TISSCHER, m. Zie TITSER.

—TISSE, -TISSIE, z. Ake-, Akke-, Hake-,

Hakke-, Lake-, Snake-.

TISSEBROOD, o. Zie titsebrood.

TISSEN, tiste, getist, b. w. Hetzelfde als Titsen. Zie aid.

TISSER, m. Zie TITSER.

—TISTEN, z. Af-.

TISTJE, o. Verkleenw. van Tiste, dat bij "l volk

gebruikt wordt voor (Johannes) Baptista.

— Soort van roode langachtige eerdappel. De tistjes zijn

redelijk goed om eten.

TITS, m. De daad van het titsen, lichte slag met het

uiteinde van de zweep, enz . Dat peerd heeft nu en dan
eeneij tils noodig om niet tc veitragen in zijn draven. — Zie

titsen.

TITSEBROOD, TISSEBROOD, o. Lokaas, be-

koormiddel. Titsebrood in eene muizeval hangen. Beloften

en schenkagien zijn dikwijls maar titsebrood om iemand te

verleiden. De bekoring tot het kwaad is titsebrood van den
duivel.

TITSEN, titste, getilst, b. w. Met het uiteinde van
eene zweep of roede, enz. een zachteu prjkkelslag geven.

Een peerd titsen met de zweep of met de sporen.

— Iemand hitsen en .•umprikkelen met woorden of

anderszins.

hetzij 1° om hem bekoorlijk te winnen, tot iets te bewe-
gen en uil te lokken, fr. tenter, amorcer. Een stukje kaas
titst de muizen om in de valle te kruipen. Hij titste mij

gedjrigopdat ik hem zoif vergezeld liebben. Iemand titsen

om van hem iets te krijgen. Tits den hond een weinig, dan
zal hij u niet bijten noch kwaad dpen. Het leger titste den
vijand tot hetgevecht;

hetzij 2" om hem te tergen en te plagen, vooral uit jok
en stoeizucht, fr. picoter, taquiner, badiner, Malkander
titsen. — Ook o. w. Tegen iemand titsen. Met o/' onder of
tegen malkander titsen.

— Titsen en tancn, zie TANEN.

TITSER, TISSER, TISSCHER, ni. lem.-ind die
titst. Hij is zoo een titser!

Sachte kleeren, ziele-quetscrs

;

Harde Ideeren, WAiSstm-tetsers.

(P. Devynck.)

TITTEL, ra. Met toeren tittels, zie TOER.

*TIWLEN (tivvwelen), tiwlde, getiwld, b. w. Zie

TEEUWELEN.

TJAAK. TJAKE, m. Eigennaam, h. Jacques, 1. Jaco-
bus. Het vertelselken van Tjaaksken met zijn fluitje. De
dienstbode hief Tjake.

Wy hebben hiereen grooten man,
Wiens naera is goeden Tjaeke,

Die aen den kost schaers komen kan,

'T is wel eene aerme saeke

!

(Vaelande.)— Ook Djaak.

TJAFAFFEN, tjafafte, heb ot ben getjafaft, o. w.,

klemt. op/t7/. Hetzelfde als Tjaffen, Tjaifelen, met eenen
lasch in den grondvorm. Zie fl.a.dakken.

TJAFEUTE, v., klemt. o^ feu. Souwer, savanje,

lastdrager, tr. portefaix, homnie de peine.

— Metseredienaar.

TJAFFELEN, tjaffelde, heb oi ben getjaffeld, o. w.
Saflelen, subbelen, struikelen, fr. trebuclier. Over een steen

of boom\vortel tjaffelen. Hij tjaffelde en viel.

— Daar zal niemand o-eer tjaffelen, dat zal niemand
weten. Wij gaan die zaak onder ons verborgen houden,
't moet daar niemand over tjaffelen

.

— .\ll. TjalTelaar, TjaflfeUng, Getjaffel.

—TJAFFELEN, z. Voort-.

TJAGOUWEN (wvl. TjAGOWE.v, zie AU), tjagou-ui-

de, lf;b getjaaonwd, o. w., met den klemtoon op gouw.
Tjagcuw roepen. Wordt gezeid van 't geschreeuw van de
koeihoeders om het weidende vee op te roepen. Hoort hem
tjagouwen achter de koeien.

TJAK, m. Slechts gebruikt in : tjak uit tjak in, anders
gezeid tak uit tak in (zie tak). Tjak-uit tjak-in spreken
(zonder orde nocfe verband, van 't een op 't ander). Een
zieke die de razende koortsen heeft klapt tjak-uit tjak-in

.

—TJAK, z. Pa-.

TJAKE, m. Zie tjaak.

TJAKKE, V. Djakke, b.fouet.

—TJAKKELAAR, z. Pa-.
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TJAKKELEN, fjakkelde, heb getjakheld, o. w. Kre-

pelcn, liinken, mani; gaan, fr. baiter, clocher. Al tjakkc-

len<le ^aan. Hinkepink tjakkelde naar huis.

TJAKKEN, tjakte, heb getjakt, o. w. Al zwikkende

of schnkkende gaan. Hij tjakte er naar toe.

— Ook Djakken, zie aid.

—TJAKKEN, z. Pa-.

TJALFEN, tfalfte, heb getjalft, o. w. Hetzelfde als

Tjaljjcn.

— In eenige gewesten Tjolfen. Zie daarover de letter L.

TJALPEN, //(!///<•, hebgetjalpt, o. w. Galpen, keflen,

fr. glapir. De gekwetste hond liep tjalpende weg.

— Ook van menschen die met eene galpende stem krij-

schen en weenen.

TJANFELEN, tjanfelde, heb getjanftU, o. w. Tjaf-

felen, struikclen.

— AH. Tjanfelaar, Tjanfeling, Getjanfel.

TJANKE, V. Hiukebom, plat blokje hout dat de kin-

ders al tjankende voortstoolen met den voet in de hinke-

baan. Die tjanke is te kleen. De tjanke is somwijlen een

platte steen of scherf.

— Ook Tjinke.

TJANKELEN, o. w. Zie tjanken.

TJANKEN, tjankte, heb getjankt, o. w. Tjakken,

kreupel gaan, fr. baiter.

— Op een been gaan of springen, fr. aller, saiiter n

clachepied ; vooral in het hinkspel, fr. joitcr a la merelle.

— Ook Tjankelen.

TJANTER, TJANTER, m., mv. tjanters. Zoo heet

elkeen van de afgeknotte stammen die, in eeue rij nevens

malkander staande en met hunne zijdetakskens van onder

tot boven ineen gegroeid, eene haag vorraen ; ook Konder

geheetcn. Tjanters die eenen palm vaneen staan. Een gat

in eene haag maken, met er twee tjanters uit te kappen

.

Een verdroogde tjanter. De oude tjanters uitroden. Die

haag geeft geen vrijdom meer : er staat maar hier en daar

een tjanter in. F.en tjanter van een arm, van eene bil dik.

De tjanters van de karnthagen.

—TJANTER, z. Jiuek-.

TJANTERHAAG, v. Konderhaag, eene heiningvan

tjanters. De tjanterhagen sluiten dicht eu laten geenen

doorgang. Eene doornen tjanterhage.

— Vgl. Tronkhaag.

TJAP, m. Scliok, fr. secousse, atteinte, sprek. van de

gezondheid. Zij heeft nu en dan eenen tjap. Hij heeft ver-

ledene week weerom eenen tjap gekregen (b. v. bloed ge-

spogen).

TJAREN (uitspr. tiaren\ TE JAREN, bijw. Te

naastenjare, fr. I'annee prachainc. Tjaren is u\v pacht nit.

Ik ga tjaren naar Zwitserland,

So ich her widere chume ze iare.

(diu buochir Mosis. Delfortrie bl. 400.)

.i— Dit te jaren verschilt van tejare, d. i. 's jaars, per

'yax,h. par an, Hij betaalt mij honderd frank te jare.

—

Dus ook te weke, te maande, bet. per week, per inaand.

Hij wint twintig frank to maande.

— Bij Kil. iacrens, Viaeren bet. anno elapsa (het vonr-

leden jaar). — Zie te.

TJATEREN, tjaterde, heb getjaterd, b. en o. w. Ta-

teren, swatelen, kwetteren.fr. babitler,j,xser, eng. to chat.

Wat tjatert hij daar al .'

— Ook toegepast op 't gezang van sommige vogeltjes,

als de zwaluw en de kakelaar. De zwaluw zit op een naakt

taksken te tjaleren.

— Ail. Tjateraar, Tjatering, Getjater.

TJATIKA, o. Zie scia ric.\.

TJEEMENISTER, m. Zie djeemenistek.

TJEFFEN, tjefte, heb getjeft, o. w. Keflen, (r. /ap-

per. Een jachthond die fjeft (aanslaatj als hij 't wild ont-

waart. Kleene hondetjes tjeffen meest en bassen niet.

— TJEFFER, m., vklw. tjefferke(n. Kleen hondje dat

veel keft.

TJEK, TJIK, m. Zie djek.

TJETTE, ook SJETTE, v. Hetzelfde als Sayelte,

bl. 840. Een oordje tjette. Met tjette gebreid.

TJEUGEN, voorz. Zie teugen.

TJEUTE, v., TJEUTEN, TJOOTEN, m. Naam
dien men geeft aan een verken . Eene groote tjeute. Een

mager, een vette tjeuten. Een tjeuteutje (bigge).

— Het voorwerp dat men in het kolvespel voortslaat, fr.

cacho>inet.

— TJEUTEJAGEN, TJEU rENjAGEN, o. w. Een kolvespel,

anders ook Zeugejagen en Zeugekoten geuoemd,

TJIEP, m. De d.iad van 't tjiepen. Eenen Ijiep geven.

— Kieken, fr. poiissin; poulet. Dus genaamd omdat zij

veel tjiepen. De tjiepkens roepen. Eeue klokke met hare

tjiepkens. Tjiep-tjiep-tjiep! roept men naar de kiekens.

Vgl.Tiete.

— Een armtierigen ziekelijk kieken of vogeltje dat gedu-

rig tjiept en klaagt, eu verders al zulkdanig ander dier of

mensch. — Doch in dezen zin zegt men meest Tjiepe

:

zie aid

.

— Sul, onnoozel mensch. Een onnoozele tjiep van een

vent. Is dat een tjiep

!

TJIEPE, V. Een arratierig en ziekelijk kieken

vogeltje dat gedurig tjiept en klaagt. Eene tjiepe van

kieken.

— Een zulkdanig ander dier of mensch. Eene tjiepe \an

eenen hond. Eene tjiepe van een kind. Die jongen is maar

eene arme tjiepe.

— Ook van lets anders dat gering en ellendig is. Eeue

tjiepe van eene keers of lampte (keers of lampte die weinig

licht geeft). Dat is flauwe tjiepe van kafli.

— IMen zegt ook Tjiep, m.

—TJIEPE, z. Linde-.

TJIEPEN, tjiepte, heb getjiept, o.w. Piepeud schrccu-

wen .^elijk muizen en jonge kiekentjes doen. Ik heb (bar

eene talp hooren tjiepen. De kiekens tjiepen als zij de klok-

hen uit het oog verloren hebben. De musschen tjiepen als

men hunne nesten rooft, fr. pepier,

— Zie TJTPPEN.

TJIEPER, m., vklw. tjiejyerke(ii. Hetzelfde als Tjiep,

een kieken, enz.

— TJIET, z. Karre-.
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TJIJPEREN (wvl. Tjii'EREN, zie ij), tjijperde,

gt'tjijpenl, b. w. Zie tijperen.

TJIK, m. Zie djek.

TJIKKEN, tjikte, heb gctjikt, o. w. Een kort droog
schreeuwken geven dat in 't woord tjik nagebootst wordt
gelijU eenige vogeltjes doen. Het weverken (fr. fauvctte
cotitrcfaisant), wiens gezang veel afwisselt, tjikt somwijlen.
De musschen tjippen, maar tjikken niet.

— Bij kopergieters eu smids. Wordt gez. van eene
slechte manier van vijlen, i.amelijk als men de kanten meer
afiiaalt dan het midden van een metalen stuk, niet effen

vijlen, anders 00k Wiegen genaamd. Gij moogt niet tjikken.

Hij heeft met de vijie getjikt.

— Kieupel gaan, tjakken, fr. boitcr.

—TJIKKEN, z. Pa-.

— TJIKKER, z.Meersch-.

TJINKE, v. Het platte stukje liont of bteen tlat men
met den voel voortschopt in de hinldiaan ; anders Ka en
Kade gelieeten.

— Zie TJANIvE.

TJINKELBED(DE, v. Hinkbaan, liinkperk, fr.

mcrelle.

TJINKELEN, tjinkelJc, hcb getjinkeld, o. w. Tjin-
ken, liinkolen, tjanken.

TJINKEN, tjinkte, heb getjinkl o.\s . Tjanken, liinken,

hinkclen (kinderspel).

TJIPPEN, tjij-lc, hebgetjipt, o. w. Tjilpen, herhaalde-
lijk een koit schreeuwken geven, gelijk i" de musschen doen
als zij wel gezind zijn, en 2" de vinken, als zij pi/iien; h.
chnccter.

— Tjippen verschilt van Tjiepen, gelijk het fr. chitccter

\Anpepier; want als de musch tjipt, 't is uit daitclheid of

genoegen; maar als zij tjiept, 't is dat zij in noud ul in

droefheid is.

TJOE, m. Verken.

— Dient 00k om een verken te rocpcn. Tjcie-tjuc.

— A/g. n. Idiot, heeft Tjeu.

TJOERELEN, tj'oerelde, hcb geijocreUI, o. w. Een
weinig schcel zicn. Zie .soerlen.

TJOK, m., mv. tjokken, vklw. tJokskc(it. Wortelblok
^111 liakhout, of ook van een afgez.aagdcn boom, slrobbe, fr,

'", tranche. Afen kapt het hakhout afaan den tjok, en
' '" -pniiten er weder nieuwe takken uit den tjok. Met
" i-i bedckte tjokken. Oude tjokken. Elzen tjokken.

'
il n tjokken. Berken tjokken. Notelaarljokken. Een

''
'
'li nitroden voor de tjokken (d.i. zondcr ander beloo-

niiin dan de tjokken). Drooge tjokken. Eene houtmijt van
uitgerodc tjokken. Tjokken brandeu, vuur maken met tjok-

ken. Tjokken klieveir. « Nfet dit zeggen, schoof hij den tjok

hunt tocaan den heerd. » (K. Callebert.)

— In tjokke of in tjokken liggen, in stokken liggen, uiet

'-^y-vn konien, fr. etre en desaccord, en hisbille. Het is

If- ling dat hij met zijn breeder in tjokke ligt.Vgl. STOK.
I- ig. Een mensch die ongevoelig en onverschillig is

« "' -dies, fr. bi'iche, homme indolent. Een tjok van een
vrouwmensch.

TJOK, m. Schok (zie tjokken). De tjok van een
rijdtuden vvagen.

'I)flk-nit Ijok-in, wordt gez. van iels dat uit en in

sthokt, b. V. de hiel van den voet in ecnen schoe die slof-

fert en loshangt aan den voet, zoodat, als men treedt, de
hiel gcdurig uit en in den sclioe schokt. — Vgl. djak vit
djak in.

— Hok tegcn tjok, botsig, met wederzijdsche tegenkan-
ting, onvriendclijk, hctzij in woorden of in bandeling. Die
broeders zijn altijd hok tegen tjok. Het is al een droevig
leven, als 't alzoo altijd moet hok tegen tjok gaan. — In
't Ha^eland zegt men oz'er hok en stokot b/ok gaan voor
Geen gebaanden weg houden. (Mg. Vl. Idiot, op stok).

TJOKHOUT, o. Hout dat op tjokken ofwortelblokken
gioeit, in tcgcnstelling met geboomte. Tjokhout dient meest
voor brandhout. Tjokhout koopen. « Afhauwen ofte
wt-roedcn, Wissen, banntroeden, doornen, elsekens ende
s\Aex\\m<\cjock-ho„t.

« (Cost. v. Belle.)

TJOKKELIEREN, tjokkelierde, heb getjokkelierd,
o. w., met den klemt. op //^;-.Tjokken uitroden, oude wortel-
bloklcen van schaarhout uitroden. Moede zijn van tjokke-
heren. Hij ging tjokkelieren met houweel en spade. Tjokke-
heren om brandstof te hebben voor den winter. De
grondeigenaars laten aan de arme lieden toe van te tjokke-
heren in hunne bosschen, op voorwaarde dat zij zich bepalen
aan de vcrdroogde tronken, en geene Icvende stammen
schcnden.

Fig. Lastigcn arbeid doen zonder vcel te winnen,
slaven en zwoegen. Hij heeft geheel zijn leven getjokkelierd.
Veel moeten tjokkelieren om aan den kost le geraken.

TJOKKEN, tjokie, heb getjokt, o. w. Een klankna-
bootseud woord om het getjilp uit te dnikken van de wijf-
jes-vink. Als de puppe tjokt, het mannetjc begint te slaan
(tezingen).

— Met .len mond een kort zacht geluid maken gelijk
t gotjilp van do wijtjcs-vink. Men tjokt om eene mannetjes-
vink te doen slaan De vinkenier was misnoegd onidaf ik
lj"!.l^ (en aldus zijne vinken deed slaan).

— b. en o. w. Schokkende stooten, djokken. Hij wordt
vcel getjokt die in een wagcn rijdt over een onpetjuistigen
steenweg. « Die van raesernye hem dr)--vier-mael kop en
sclioudcrs in syn bloed tegen den vloer tjokle. » (Vaclande.)
AardappelS tjokken 'met eencn stamper in moes stooten).
Zie UJOKKIN' in .Sl'OKKEN.

TJOKKENIEREN, t/okkenierde, hcb getjok'kenierd,
n. w. Hctzeird..- als Tjokkelieren.

TJOKMEERLAAN, TJOKMEERLARE, m.
Blokmeeilaan. Soort \an meerl die granwer en minder is

dan de Maartsche meerl. De tjokmeerlaar nestelt op tjok-
ken, terwijl de Maartsche meerl hooger in <le takken woont.
De ijokiiiccrlaar zingt zoo wel niet als de Maartsche meerl.

TJOKMIJT (wvl. -.MiiE, zie ij), v. Stipel van uitgc-
lo.lr ijokkrn.

TJOKVARNTE, TJOKVAROEST, m. Soort van
varenkrnid d.il veel op de oude wortclblokkcn groeit van
kteiipellioul, ix./ougcrepolypodc.
— Zie VARENTE.

TJOKWULGE, v. Tronkwulge, klakwulge, knotwilg,
Ir. 1,-tard.

— Du5 genaamd omdat de kop gelijkt aan den tjok van
kreupelliout.

TJOLDERS, zie tulders.
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TJOLEE (zware ee met den klemtoon), m., mv. tjolec'n

(zie drie). Bos hout, mutsaard, h.fagot.
— Dit woord hoort men le Lauwe.

TJOLEN, tjoolde, hebof ben getjoold,o. w. Ell^ndia
dolcn, zwerven, sukkelen, trondelen, dompelen. Die oude
bedclaar tjoolt van 't een naar 't ander.
— Armtierig en ellendig leven, ziekelijk zijn. Zij heeft

laiig getjoold, eer zij gestorveu is.

— Ook van dingen die door verzuimenis (e zoek geraken.
Hij !aat zijn alaam tjolen, en, als hij 't noodig heeft, is 't

Diet le vinden. Laat uwe Meederen niet tjolen in huis, maar
hangt ze zorgvuldig weg in de kas. — Zie trondelen.— b. w. Icmattd dood tjolen, zie dood.

-TJOLEN, z. Af-, Rond-, Voort-, Weg-.

TJOLFEN, o. w. Zie Tj.\i.FEN.

TJOLING, V. De daad van tjolen, sukkeling, kwijning.
Hij heeft over jaareene Ijolinge gekregen die hem nn wel-
liaast in 't graf zal slepen.

TJOLPEN, o. w. Zie Tj.\i,PEN.

TJONKELVOET, m. Stompelvoet, peerdevoet, fr.

pied hot.

— lemand die zoo een voet of zuike voeten heeft.

TJONKEN, tjonktc, heb getjonkt, o. w. Slecht spelen
op een suaartuig. Hij zit geheele dagen op zijnen piano te
tjonken. Tjonken op de viool, fr. rdckr dn vwlon.
— Het vuur tjonkt, het brandt niet wel, het vlamt niet

door, hetzij dat de brandstof slecht is, of de trek van de
kave te flauw.

— Afl. Tjonkcr, Tjonking, Getjonk.
— TJONKER, m. Slechte viool ; slechte vioolspeler; fr.

enn-cn'n.

TJOOL, m. Het tjolen, dompel.
Op den tjool zijn, op den dompel zijn, op den weg

dcr ellende dolen, ongelnkkig leven.

Op den tjool geraken, op ^a<r»,fo7Kfn,den dompel
geraken, in den weg der ellende gaan dolen. Die vent gaat
op den tjool (zegt men b. v. van iemand, die mishuwelijkt
zijnde, allengskcni tot aniioede en ellende vervalt).

TJOOLMARKT, TJOOLMERKT (wvl. -m.^rkt),
v. Kwijnende ziekle, langdurige krankte, krasselinge, ellen-
dige toesland. Dat is ecnc tjoolmarkt die nog lang zou kun-
nen duren, en veel geld kosten. Zie m.\rkt.

TJOOLSTRAAT, v. Doolweg.
— In de t/«o/s//-nte zijn, tjolen, ziekertieren zijn, een droe-

vig leven slcuron. Die man is in de Ijooistrate (hij is zie-
kelijk en gaat allengs dood).

TJOOTEN, m. ZieTjEUTE, v.

TJOTELEN, tjotelde, heb of ben getjoteld, o. w.
Tjolen, sukkelen. De oude man tjottlde van 't een naar
't ander. Dat vrouwije heeft twee jaar gelioteld, eer het
stieif.

— o. w. lemnnd ilaod tjoreUn, zie DOOD.
— Afl. Tjotclaar, Tjoteling, Getjotel.

TJOTEN, TJOOTEN, m. Zie tjeute.

TJUFFEN, Ijnfte, heb getjuft, 0. w. Hetzelfde als

Suffen, fr. rndoter. Hij begint te tjuffen. Hij is zou oud dat
hij tjuft.

TJUIPE (wvl. tjupe, zie ri), ^

zie aid

.

Hetzelfde als Djiepe :

TJUIPEN (wvl. tjupen), tjuipte, heb getjuipt, o. w.

Hetzelfde als Tjippen sprek. van eene vink. De vmke
tjuipt en pinkt .als ze gram is.

TJUKKELAAR, m. Hetzelfde als Sukkel.aar, ziek-

achtig mensch.

— Een werkman die traag en onbehendig is. Hij is zoo
een tjukkelare.

TJUKKELEN. tjukkelde, heb getjukkeld, o. w. Suk-
kelen, langdurig ziekelijk zijn. Het is reeds lang dat hij

tjukkelt.

— Afl. Tjukkelinge (langdurige ziekelijkheid).

TJULDERS, zie tulders.

TJULTEN, m. .Sul, onnoozelaar. Een tjuKen van een
veni.

TJUPE, V. Zie djiepe.

TJUTTEREN. t,„tterde,lu-b getjntterd, o. w. Mcu-
ken, soken, preutelende koken of braden, sprekende van
spijzen, fr. tnitonner. T^at het vleesch, laat den hutsepot

nog wat tjutteren.

— Afl. Tjuttering, Getjntter.

TNACHT, TE NACHT, bijw. Dezen n.acht, fr. -

nitil, — Zie onder te.

TNEGENTIG. telw. Overal gebruikt voor Negeiii,.

Tnegentia jaar. • Xeghen ende tneghentieh schaepkciiv

(Z. v. Male.) » Lcvende tot haeren tneghentieh jaertn.

(C. Vrancx.^

— Zie Weil, op Tachtig.

TNOEN(E, TE NOENE, bijw. Dezen noen, dezen

middag, fr. ee midi. — Zie onder TE.

TNUCHTEND, TE NUCHTEND, bijw. Dezen
nuchtend. dezen morgen, fr. ee matin,

— Zie onder TE.

TO, voorz. Somwijien gebniikt voor tot, b. v. to nior-

gend, fr. a domain.

TOCH. Zie zoo.

TOCHPEERD, ^ie

ngcn door

TOCHBRUGGHE, bij Kil

onder togketen' .

TOCHS, bijw. Toch. Geeftochsiet aan den armen man.

Hij heeft het tochsged;ian.

— Ook TOCHSTEN (zie s). Verlaat mij tochsten niet

in niijnen nood.

TOCHT, m. Bij landb. Het togen, d. i. eggen en sle-

pen, fr. hersage. Tocht doen aan het land, fr. herser nne

terre. Het is riiet goed veel tocht te doen aan eeuen akker

dien men bezaaien wil met raapzaad-

TOCHTKETEN. m. en v. Zie togketen.

TODDEREN, b. w. dat Kil. verklaart door Tuyeren,

nectere, en bij ons nog bestaat in Onttodderen : zie aid

.

TOE, voorz. AVordt hier en daar gebruikt voor Bij,

fr. an/res, ensemble avee. Eet uw brood toe uw vleesch.

Ge moet daar nog een weinig zout toe nemen . Wat groen- I

scl hebben wij daar toe (te eten)? Hij zegt zijne denkwijs

en geeft er tevens de gronden toe. « Ende daer lieghen sij
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vcel lueghenen toe, datmcn.. » (I-. Fuchs.) « Dese crudcn

snit al in cleene sticken, crele doeter toe de bladeren van

ebuli sanibuci. » (J. Yjierinan.) . Somlyts' slaen der toe

quade toevallen. » (Id.) « Een kiiil van 16 jaren was ghe-

steken in sinen arnic van eeneii andereu kinde met eenen

deepen messe.... ende Lanfranc waiter toe gheroupen....;

de moeder van den kinde dede eenen leecken meester der

toe halen. » (Id.) « Op de boete van derlich pouden parisis,

ende /of-dien noch te betalen schaden ende inleresten. »

(Cost. V. Veurne.)

Die daer was ghescten

Mocht niet anders clen

Dan kalf-vleesch toe broot.

(CI. Declerck.)

— Bovendien, fr. «; i7/.f, en outre. Hij kreeg daar al wat

hii nnodig had en nog geld toe om voort te reizen. Ik geef

u dat voor vijf frank, en drie appcls toe. Hij was arm en

o\ul, en nog blind toe. « Men kent dat sy in sulcx ghesticlit

sullen wesen . ende bly toe dat sy sulcx moghen doen. »

(A. Adriaensens.) « Hij en liet het hem geen twee keeren

gezeggen, verre van daar, hij was blije toe, zou je 't geloo-

vcn?»(R. d. H.)

— Wordt met' een negatief on nog somwijlen gebraikt

in den zin van vol, fr. pkiti, complet, in wendingen waar

spraak is van eenen afstand, een getal, een gewicht, enz. te

bepalen, b. v. Hoe ver is die stad van hier? Drie uren, en

nog niet toe (d. i. geen drie voile nren). Hoe laat was het?

Middag, nog niet toe De zieke stierf en het was nog geen

uur toe, dat de geneesheer he-r. gezeid had dat er geen

gevaar was. Gij zult dat wel kunnen dragen : het weegt

noggeen drie pond toe.

— Toe, samengesteld met een zeker getal werkw. die

eene voortbeweging aanduiden, heeft dilnvijls den zin van

tot daar, tot aan eene bedoeldc plaats, tot aan een bepaal-

den afstand ; b. v. toebollen (tot aan de staak bollen), toe-

gaan (tot aan de gemelde plaats Ireden), enz. Zie ook toe-

GERAKEN, TOEKUNNEN, TOESCHIETEN, TOEWERPEN, TOE-

ZIJN.

—TOE, z. Daar-, Lappe-.

TOEBAK (uitspr. tonbak, zie ov), en in eenige

gewcsten TUIBAK (uitspr. tnbak, zie ri), m., met den

klemtoon op de eerste grecp. Hetzelfde als Tabak, fr. tabac,

eng. ^oirrcvo. Toebak kerven, plan ten, snijden, rooken.Toebak

brandon in eene broeikas om het ongi'ui te dooden. « Azijn

daer in dat toeback in gheweeckt heeft. » (Jac. Desmel.)

« Om te spreken van de krachten die desen Toeback heeft. »

(Id.) •< Eene bakte toeba/t. » (K. Callebert.) « Toeback is

een kruydt uit West-indien herwacrts over gevoert. » (Hey-

man Jacobsz.) « Negolianum satyricum of de Ouinta essen-

tia van den toeback, door Jean Plej'n de Courage. » (Xitel

van een hollandsch werk gedrukt in 1676.)

Soo veel bekers brande-wynen

En noch toeback, blat op blat,

En noch ick en weet niet wat.

(P. Ghcschicr.)

De toebak en 't jenevervat

Maken velc borzen plat.

(Volksrijmpje.)

Dien sit gediierig in den wyD,

Voor desen het moet toebak syn.

(Vaelandc.)

— Eene bakte toebak, zie hakte.
— £en klnientje toebak, zie KLUIEN, o.

— Een pit'pe tabak, zie PIJPE. •

— Tabak smooren met eene kobbe, zie KOBBE.

— Voor de comp. zie Boere-, Frulle-, Knaun--, I-eile-,

Pruim-, Winkehabak, en de anderehieronder.

— Toebak bet. ook Een bak die toe is, fr. nn bac ferme.

En vandaar is deze belachelijke woordspeling ontstaan : iti

den toebak liggen (d. i. in de doodkist). Vgl. het Ir. ne pas

mettre son corps en biere, bij Bescherelle ad voc. biere.

— TOEBAKIST, m. Koophandelaar in tabak. <• Eenen wae-

gen, verthoonende eene plantagie van taback, gegeven door

de Tabackisten . • (Beschryv. van de Vreugdeteeck.)

— TOEBAKMOST, TAB.\KMOS, o. Fucus of mos van de

rotsen van 't eiland Corsica , fr. movsse de Corse, helmin-

thocorton. Xaar de apotheek gaan oni toebakraost tegen de

darmwormen.
— TOEBAKNOTE, TABAKNOOT, v. Looze hazelnoot waar

niet anders in zit dan een verdroogd bruin vlies dat de klcur

en ien bitteren smaak van den tabak heeft. Het zijn al maar

wat toebaknoten.

— TOEHAK-OMMEGANG, m. Er bestaat in eenige plaat-

sen een gebruik dat er 's zomers op een gestelden dag

groote toeloop is, vooral van jongheden, naar eene herberg

waar de schoonste tabakplant van de streek ten toon staat.

Dat heet men Toebak-ommegang vieren. Naar den toebak-

ommegang gaan.

— Men zegt ook De toebakplante dienen. Zie toebak-

PLANT.

— toebakpeerd, tabakpeerd, o. Een snijbank om
toebak te kerven. Die tabak is gekorven met het peerd.

— toebakpijp (wvl. TOUBAKPUPE, zie ou en pijp), v.

Eene welgekende tuinbloeni, fr. capiicine, 1. tropa:olum

mojus. Tocbakpijpen zaaien, plukken.

— Jsig. Pijp om te rookcn.

7oeback-pyp',&ea kandelacr. (L. Vossius.)

— toebakplante, v. Tabakplant. — De toebakplante

dienen. Er bestaat in sommigeplaatsen, als Ardooie, Cools-

camp, enz. een gebruik dat hij die de schoonste labak-

plante van 't jaar gekweckt heeft, dezelve ten toone stelt in

eene herberg op eenen zondag; bij deze gelegenheid is er

meest in die herberg baarloop of keimis, 'tgeen d.iargroo-

ten toeloop maakt van volk, en meest van jongheden beider

gesl.achten. Nu van al wie daar naar toe gaat, zegt men dat

zij de toebakpla7i te dienen, Gaat gij zondag toekomende ook

de toekakplante dienen? Hij ging daar schaks om de

toebakplante te dienen, maar inderdaad om teetje te ler-

ten. — Den laatsten zondag van Juni is het kermisse te

Male bij Brugge, waar dat er nog een oud pilorijn staat, en

waar men « rond dat pelderijn voor de toub.akplanten gaat

dienen », zegt Rond den Heerd IV, bl. 236. Zie TOEB.VK-

OMMEG.\NG.
— TOEBAKWERVELING, o.Een samengevouwen of ineen-

gekronkelil eindekcn gesponnen tabak, anders ook Toor-

teltje gehceten. Een toebakwerveling in den zak hebben,

om er van te pruimen

.

TOEBEHOORTE, v. Ifljveerde, aankleve, fr. acces-
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soire, depeniiaiice . Meest gebruilcl in "l mv. Ecn kachel met
al de toebehoorteu (als koolbak, schop en tang). Eene
schrijftafel zonder de toebehoorten (inktpot, papier, pennen,

reglet, potlood, mes, enz.). Verkooping van boeralaam met
al de toebehoorten. « Later gaf Sint Sola zijn klooster met
al de toebehoorten aan de vermaarde abdie van Fulda. »

(A. Duclos.) 1 Een tamelick kleedt ende habijt, milsgaders

een coetse ende een bedde met sija toebehoorten. » (Cost.

V. Veurne.)

TOEBOLLEN, bolde toe, heb toegebold, o, w. Tot
aan de staak bollen, niet te kort ) )ilen. Ga m )et toebol-

len. Hij bolt meer halfvvege dan toe.

— Zie TOESPELEN.

TOEDOPPEN, dopte toe, toegedopt, b. vv. Met eene

gezwinde beweging toestoppen. Waneer gij ether gebruikt,

ge moet seffens het fleschken toedoppen . Hij dopte ile

deur toe voor mijn neus.

— Zie DOPPEN.

TOEDRAG, m. Hetgeen men toedraagt of toelegl aan

lets, verlics. Een toedrag van twee frank.

TOEDRAGEN, droeg oi dreeg toe, toegedregen, b. w.

Er van 't zijne in steken, een verlies doen aan lets in

plaats van winste, geld toegeven in plaats van te trekken.

Eenen frank toedragen aan iets. Ik heb dat werk onder-

nomen voor honderd frank, maar ik zal er wel tien aan

toedragen. Ik heb er veel aan toegedregen. De erfgenamen

gaan niet veel trekken uit dat sterfhuis, als ze maar niet

moeten toedragen fom de schulden te betalea, enz.).

— De broek vcrmaken en het garen toedragen, iemand

eenen dienst bewijzen vvaar men geld aan hangt, b. v. voor

iemand eenen brief schrijven en zelve 't port belaleu. Als

uw vriend de broek vemiaakt, laat hem het garen niet toe-

dragen. Ik zou niet geern de broek vermaken en 't garen

toedragen

.

TOEDUIGEN (wvl. -dugen, zie UI), doog toe (wvl.

scherpl. 00, zie duigen), toegcdogen, b. w. Toeduwen,
toedmkken. Eene gapende wonde met de vingers toeduigen

.

TOEEGEN, eegdetoe, toegeeegd, h. w. Toeeggen, met

de eegde het land, of het zaad in 't land toedekken. Den
vlaschaard toeegeu,

— Ook Toeeegden. Zie EEGDEN, EGEN.

TOEF (wvl. TOUF, zie ou), m., zonder mv., vklw.

toefkefn. De daad vaa Toeven (zie aid.) Dus
— t" Liefkozing, vleiende betuiging van liefde en vricnd-

schap, fr. caressc. De katten maken toef als zij met den

opgerezen steerl laugs onze kleederen komen dreelen. Hoe
weinig toef een dier den meusch aandoet, men is er voor

genegen. Hij miek daar nog al toef bij die ouders, maar
kreeg de dochter ten huwelijke niet. Hij weet zijne meter

toef te doen. « .Soo dat ghij den raensche die ghij quellen

wilt, eerst bedrieghelijck een toefken doet, ende die ghij

uutschelden wilt, dien seght ghij eerst willekome. » (P. Ba-

cherius.) ^ Den os en w ,is den slag des hamers niet vcr-

wachtende, midts den goeden toef, van dreelen en snieecken

der slagheren. » (J. David, s. j.) « Liederijck bleef daer zijn

vrau moeder voort alle die besten ende meesten touf
doende,die hyeenichsinsconsteghepeynsenofteghedeucken,

alzo langhe als haer Godt tleven spaerde. 3 (N. Despars.)
-- In 't Land van Aalst zegt men toef geT.'eniV\\} sprak

mij van dit en van dat om iets te vernemen dat hij geern

geweten had, maar ik gaf hem geenen toef (d. i. ilc zei niet

genoeg om hem aangenaam en voldoende te zijn).

— 2° Vriendelijk onthaal, hoffelijke bejegening. Als hij

komt, ge moet hem toef doen. Doe hem maar grooten toef.

hij zal u te meer begunstigen. « In 't midden d'alderbeste

ciere en toef. » (J. David, s. j.) « la recompense van tgoet

recuei! ende den grooten thouf die hy over twee jaer van
hem ghehadt hadde. » (N. Despars.) . Brugghe hadde een
groete ghenochte in zyn comste (Prins van Parma), ende
deji prynse dye bemynde eet ghemente, omdat zy overghe-

cominen vaeren zonder moute, ende de heeren van der wedt
deden hem groeten touf ende bevesen hem groete heere,

ende men bedreefver groete blyscaept ende groete vyeryn-

ghe. » (G. Weydts.)

— Dit woord is veel gebruikt, even als toeven, vriend-

toevig, enz.

— ICil. Toef-doeii, toeven, onthalen.

TOEFACHTIG, TOEVIG , TOEVELIJK
,

TOEFZAAM (wvl. toufachtig, touvjg, touvelik,
TOfKZ.\.\.\i, zie ou, en -lik), adj. Genegen oni anderen te

toeven, hoffelijk, bezettig, lieftallig, vleiend. Een tocfachtig

mensch. Toevelijk zijn.

t'Sa duyvel, weerelt, vleesch, schaick, tocveltfck en quaet,

Vertweeft'elt, vUyt en pijnt mijn siel, hert, lijf en letten.

(J. de Harduyn.)

— All. Toefxchtigheid, Toevigheid, Toevelijkheid.

TOEFBAAR (wvl. toufb.v.\r, zie ou), adj. Wordt
gebriiikt door A. Poirters voor Die zich toeven laat, di.

geern wel onthaald wordt. t Och wy sijn altemael goeil.-

ontfangers, maer quade betaelders; toef-bare gasten, niaai

schrale weerden, dat is, wy soecken veel liefde en diensteii

te ghenieten, en weenich liefde te vergelden. »

—TOEFEL, z. Pa-

TOEFELEN (wvl. toufelen, zie ou), toefelde, g,--

toefehi, I1. w. Lamoczen, teedertjes toeven, bekukkelen,

vriendelijk dienen en bezorgen, kloesteren. Zij weten hun-

ncn outien vader te toefelen. Iemand toefelen met hem min-

zaam allc slag van beleefdheden te betoonen, hem te ver-

schatTcn al wat hij geern heeft, enz. — Vandaar Betoefelen.

—TOEFELEN, z. Pa-.

TOEFLINKEN, flonk en flmkte toe, toegeflonken

en t,H'gefl:nkl, b. w. Toeslaan, toesmijlen. 1 Uj flonk de

denr toe. — Zie flinken.

TOEFZAAM, adj. Zie toefachtig.

TOEGAAN, ging oi^gong toe, heb toegegaan of heh

toegeuvest, o. w. Tot aan eene gemeldc of bepaalde plaats

gaan. Ik heb diestad in de verte gezien maar ik heb niet

toegeweest (d. i. tot daar niet geweest). Ik schoot naar het

doel, maar de pijl ging niet toe (d. i. vloo^; tot daar niet). —
Zie toe.

— Open en toegaan, zie OPEN.

TOEGEEFSEL, o. De daad van in iets toe te geven,

van al to g 'iloogzaam, al te gevoegzaam naar cons andcrs

wil te zijn, fr. indulgence^ condescendanee. Vii toegeefsels

van de oudors zijn het verderf van een kind.

— Meest gebruikt voor De daad van zichzelven in iets

toe w. geven, van zich zonder grond in te beelden dat men
tot iets ijiet bekwaam is, enz. Hj denkt dat hij niet vasten
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Uan, 'i ii ecn eiikel l(>c<;cif>el. Ilij zoj;l dat liij zulk ccjic

spijs niet mag etcn, zulk cen werk niet kan vciriclUen, enz.;

niaar dat zijii al tocgoefscls.

TOEGERAKEN, ,i;f/-r!<rite en ^froc/it toe, heboibcn

tocgcraakt en toigcrockt, o. w. Eindigen met loe te gaan,

met te sluiten. De wondc gerocht eindelijk toe.

— Eindigen met ergens aan te komen Hij schoot zcs

pijlen, r.n niet een die toegerocht.

— Kunnen ieveu en zijne schuJden betalen, maar zonder

iets nieer. Die weikman heeft veel moeite om toe te gera-

kcn. ]iij geiaakt toe, maar 't is er al meS (hij heeft niets

over).

TOEGEVEN, gaf toe, toegcgeven, b. w. Toekennen,

verondcrstellen, fr. siipposer. Men zou hem zoo vecl ver-

stand niet toegcven, fr. on ne hii supposerait pas tant

d'esprit. Men had hem dat niet toegegeven. Wie zou er

hem zoo iets toegegeven liebben ? Ik had hem niet toegege-

ven dat hij zoo kluchtig was, want hij ziet er heel droog

uit. Hij gceft zichzelvcn toe dat hij die zaak doen lukkcn

heeft.

TOEJOKKEN, jokte toe, toegejokt, b. w. Dc oog of

schuifknoop van eene koord sterlc aanhalen en toetrekken

om iets vast te Ijinden. Hij jokte den rcep toe aan de branlce

van den boom.

TOEKLIJTEN (wvl. toekliten, zie ij), klijtte toe,

toegeklijt, b. w. Met klijtaarde toestoppen. Het stopsel-

berd van eeneu oven toeklijten (er de voegen van met klijt-

aarde aanvullen en toestrijkcn), opdat er gcene warmte
uit ga.

TOEKOFFEREN, kojfcrde toe, toegekofferd, b. w.
Bij timmeriien. Twee planken met de boorden tegen mal-

kauder zoo aansluiten dat zij de gedaante van een ezelrug

(fr. dos d'(hie) wcergeven.

— Zie KOFKEREN en kisten.

TOEKOMEN, kwam toe, ben toegekomen (wvl.

y
TOEKO.MiiEN, kam toe, toegekommen, zie KOMEN), o. w.

I Welig groeien, bedijgen, vet worden. Deklaver begint toe

L te komen. Dat verken is sedert veertien dagen merkelijk

I
toegekomen.

' - - Aankomen, fr. arriver. Het volk begint toe te komen,
kwam van allekanten toe Er komt ons veel graan toe uit

die streek. « Ons tockome uw rijk ! » (in den Onze-Vader.)

,
*TOEKTER, of beter TOUKTER, m. Eragsche

; uitspraak van Touter, fr. escarpolettc. Zie ou.

TOEKUNNEN , kon of kost toe, heb toegehinnen,

o. w. Kunnen reilcen of geraken tot iets. Dat geweer kan
ni.'t Ine (draagt zoo ver niet). Laat hem maar steenen gooien

1! ' .1 ons : hij kan toch niet toe. Hij reikte er naar met eene

I'
I :se, maar hij koQ op geen tw'ee voet toe.

TOELAPPEN, hpte toe, toegelapt, b. w. Toeflinken,
1" -l.ian. Als ik binnenkwam, lapte hij zijnen boek toe,

II ^lak hem spoedig weg. « Wy lapten de deure toe. »

1
1

'
' lius a Bolswecrl.)

TOELEG, m. Vcrwaandheid, gesteldheid van iemand
'li' iich \eel laat voorstaan, trotschheid, praalnicht. Een
)iirnsch van of met grooten toelcg (die b. v. overmatig is

in de pracht van huis en kleeding, die in de gesprekken

,
altijd wil het eerste woord voeren en alles beslissen, die

fier en grooisch is in zijne handcKvijs, enz.)- Veel loek-g

hebben. De toeleg van dien mensch is onverdragelijk.

— Ook in den zin van Toedrag. Zie aid.

TOELEGGEN, lei toe, toegeleid, (nooit legde toe,

noih toege/cgd), b. w. Toegeven, toedragen, iets min ver-

koopen dan het ons gekost heeft of ook mecr koopen dan

het ons kan opbrengen, enz. Eene koe verkoopen en er

veel aan toeleggen ^er veel op verliezen). liie een handel

aangaat, legt er in 't begin dikwijls aan toe, maar wint het

later dubbel en driedubbel weer.

— Zich iets toeleggen (wvl. eens iets toeleggen, zie

EENS), Aanspraak maken op, zonder reden zich inbeelden

dat men recht of bekwaamheid heeft tot iets. Omdal hij de
rijkste is, legt hij zich toe dat hij ook de verstandigste is.

Iemand die zich veel toelegt, wordt zelden geacht. Zich den
goeden uilslag van eene onderneming toeleggen.

TOELUIKEN (wvl. -i.uken, zie ui), look toe, ben

toegeloken, o. w. Toesluiten, fr. sefertner. 's Avonds lui-

ken die blocmen toe. Zijne oogskeiis loken toe van den

vaak. <• Dat herte en sal niet alleeu springhen inden li-

chaem, mer ooc op ende toe luyken oft een doere ware, als

datmcn dicwijl hooren Sal mogen. » (H. Herjj.)

TOEMAAT, m„ zonder mv. Nagras, etgroen, fr.

regain. De koeien weiden zich vet in den toemaat.

— Zie amjVT en achtermade.
— Kil. Toe-maet-hoy,yir«?/;H co/*(/;/w, serotinum.

— Ook gebruikt in Brab. (Alg. VI. Idiot.) — Niet te

verwarren met toemaat (wvl toemate) dat vr. is, en toegift

beteekent.

TOEMASTIJKEN (wvl. -MASTlKEN,zie ij), mastijkte

toe, toegemastijkt, b. w. Met mastik of stopverw dicht ma-

ken. De reten van een paneel toemastijken.

TOEMETSEN , metste toe, toegemetst, b. w. Toemet-

selen. Eene deur toemetsen.

TOEN (wvl. TON, TONNE, TONS), bijw. Destijds, fr.

alor^.

— Daarna, vervolgens, fr. ensitite. Eerst de ouderlingen,

toen de jonghedcn, en toen dc kinders.

— En toen, wordt elleptice gebruikt voor en wat volgt

er toen, cm iemand zijn verhaal te doen voortzetten, of de

conclusie le doen trekken uit zijne gezegden, fr. ctpuis! -^

et la conclusion I

— Nil en toen (wvl. n7i en tons), nu en dan, van tijd tot

tijd. Hij is nu en toen een brokke zot.

— Treji nog (wvl. tonnog), zie ondcr NOG.

TOENMAALSCH, adj. Hetzelfde als Toenmalig. De
toenmaalsche schrijvcrs.

— De taalkundige Vaelande zegt toenmaalsche ti/d voor

imperfect in de vervoeging der werkwoorden : « Ik sucht

als men werdcn andcrs gebruykt als voor den toelcomenden

tyd. Den tegenwoordigen tyd heeft worden, den toenmael-

schen of half veiledcn tyd heeft ivierden; wat wilt men
meer? ^

TOEOELEN. oelde toe, toegeocld, b. w. Oelende toe-

wringcn. Iemand de keel toeoeleii (verworgen).

— Zie UELEN.

TOEOESELEN, oeselde toe, toegeoeield, b. w. Bij

landb. .Met den oeselaar de aarde toesluiten of het zaad in

den akker dekken. Een bezaaiden akker toeoeselen.
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— Ook TOEOEZELEN.
— Zie OESELEN.

TOEP(E (wvl. TOUPE, zie ou), v., vldw. tocpke(n,

locpjc. Puntige hoed, stevige muts die spits oprijst, fr. bon-

net pointii. Hansworst of harlekein met.zijne toepe.

— Turkschc toep, lurksclie muts, soort van koperen muts

met belleji, die nevens de bomtrom in de muzielc geschud

wordt, fr. bonnet chinois. — Oolc de naam van eene plant,

andeis Berstekruid gelieeten.

—TOEP, z. Hoepelen-, Hoepen-, Klets-.

TOEPJEKLAVER (wvl. toupje-, zie oc), m. en v.

Snort van \roege klaver met neergebogen bloemsteerten,

ook Engelsche klaver genaamd, in de wetenschap trifoliuni

inciirnatum, fr. farouche, fourouche. De toepjeklaver

geeft maar eene snec (d. i. wordt maar eens gemaaid).

TOEPLOOIEN, plooide toe, toegeplooid, b. «r. Toe-

vouwen. Een luikines toepiooien (het lemmer in den hecht

leggen) . Een blad papier dobbel toepiooien (fi', plier en

deux). Een oud mensch wieus lichaain dobbel toegeplooid

is (d. i. met de borst tot bij de knie'n).

— Zie PLOOIEN.

TOER, m. Luim, kuur, kwinte. Aardige, vieze, won-

dere, zotte toeren hebben. Het is een dienstveeidig mensch,

als hij in zijtien gocden toer is. Hij is weeral in zijnen toer,

in zijnen zotten toer.

— Omvang en zwier.van een kleed. Een rok van vicr

cUcn toer (d. i. vier ellen wijd in de ronde). Het is geen

toer genoog in die mouwen. Het behangsel van dat bed

heeft te veel toer, te grooten toer. Hoe meer een kleed

gestroppeld is om den gordel, hoe meer toer er ook is in het

kleed zelve.

— Met toer en tittels, met kanten en abouten, met sluize

en schroo, van stukje tot beetje. lets vertellen met toer en

liltels.

TOERAKELEN, rakelde toe, toegerakeld., b. w. Toe-

liarken, met de raUel vullen of bedekken. Eene vore in

'tland toerakelen. Het gezaaide land toerakelen.

— Ool; Toeraken.

— Zie KAKELEN.

TOERAKEN, b. \v. Zie toerakelen.

TOEREEKEN, reekte toe, toegcrcekt, b. en o. w.,

met Fclierpl. ce. Hetzelide als Toereiken. lemand icts toe-

leel-cji. Mijii inkomen reekt niet toe om mijn huisgezin te

. ndci hull Ion,

TOERIJDEN. reed toe, toegercden (wvl. toerien,

n'e toe, tocgereen, zie IEN), b. w. Met een rijtuig of een

ploeg toevullen. De zware wagen week af van den midden-

« eg en reed het zijgraclilje toe. Eene vore toerijden (toe-

plij^l^en, zie RIJDEN en OMRJJDEN).

TOEROKEN, rooite toe, toegetookt (wvl. rbkte toe,

tocgerokl, zie KLANKVERK.), b. w. Toedekken met asch,

loerekenen, toerokelen, fr. couvrir de cendres. 's Avonds
den becrvl toer'oken, het vuur toeroken.

— Zie ROK1I.E1N.

TOESCHIETEN, schoot toe, toegesclwten, o. w. Een
grccht, eene vore schiet toe, als zij door de inzakkende

aarde geviild worden.

— Een pijl, bal of schijf verre genoeg schieten om het

I

doelwit te bereiken. De vijand is te vtr om te kunnen toe-

schieten. Als gij een gaai wilt schieten, ge m'->et ten minste

toeschieten. Die schijf is mij \e zwaar om daar niede toe te

scliieten.

— Zich toeschieten, brusk aansnellen. De bond schoot

zich toe op den baanstroper. Vgl. Zich opsclUeten.

— Zie toe.

TOESCHOBBEREN, sehobberde toe, heb toe,;^

srhobhcrd, o. w. Haastit; en druistig toekonien . De homl

kwam toegeschobberd om te bijten. Men kwam van all.;-

kanten toegeschobberd.

TOESCHORMEN, schormde toe, heb of ben toe-r-

schormd, o. w. .Schormendeaankomen, toeschieten, t

schobberen. De klokhen schormde toe om hare kieken^ i

verdedigen.

— Zie SCHORMEN.

TOESLAAN, sloeg of sleeg toe, toegeskgcn, b. w.

Met slaan toedoen. De regen slaat den akker toe, fr. Ics

phdes plombrtif la terre.

— o. w. met zijn. Wordt gez. van rijzende of gistei.
'

stoffen die eensklaps verkoelen en invallen. De temper si

toe. I'e brouwkuip slaat toe, h.faireempois. Als het iiij.;;

toeslaat, dan verzuiirt het al licht en verliest zijne suiker-

smaak.

TOESLAG, m. Bij vinkeniers. De herhaling der t\\

laalste noten van den zang sommiger vinken, b. v. rink-;

jin-jer'i'iet, jer'd'iet . Die vink zingt met eenen toeslag.

TOESMAKKEN, smakte toe, toegesmakt, b. w. Zie

de Wdb.
— Toegesmakt liggen, vast samengepakt liggen, vast toe-

gedrukt zijn. De akkers liggen toegesmakt van den langduri-

gen regen. De stove ligt toegesmakt (de kachel heeft geeneii

tocht, de brandstof ligt te vast ineen gedogen, zij rooki

zonder vlammen).

TOESMIJTEN (wvl. -smiten), o. w. Zie toewer-

PEN.

TOESNAKKEN, snakte toe, toegesnakt, b. en o. w.

Toesnauweu, barsch aauspreken. lemand toesnakken, hem
een onbeschoft woord toesnakken.

TOESNOKKEN, snokte toe, toegesnokt, b. w. TMct

eenen suok toetrekken. Hij snokte de deur toe achter zicli.

— Ook TocsnuUlcen.

TOESNUKKEN, b. w. Zie toesnokken.

TOESPELEN, speelde toe, heb toegespeeld, o. w. Met

eene bol ver genoeg bollen om de staak te bereiken, toe-

boUen. Ge speelt altijd te kort, speel nu ten minste eenen ^

keer toe.

— Zie SPELEN, en toe.

TOESTAAN, stond toe, toegestaan, onpers. w. Beta-

men, behooren, voegen, fr. convenir. Het staat u toe te

schinken. Het st'jnd hem niet toe van eerst te spreken.

TOESTEKEN, stak toe, toegesteken, b. w. Mesten,

vetUn, fr. engraisser, sprek. van runddiereu. Eene koe toe-

stekeu. Hij stak de koe een weinig toe om ze te verkoopen.

— Eene sc/tcur toesteken, dicht maken met overhands nu

in den eenen zoom en dan in den anderen gedurig voort

eene voorsteek te steken. — Eenigen heeten dit naaien met

een ik en gij; maar dit is niet juist. Zie IK BN Glj.
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— Het vier toesteken, het hout aan den heerd voort-

dinven, tclkensereen deel van afgebrand is. Zij kan tcvens

den pap roeien en liet vici toesteken. Steek lict vier toe, ol

't vlanit uit.

TOESTEPEREN, stcperde /or, tocgestcperd, b. \v.

Toesteken, stukcii. Hot hout toesteperen aan den heerd

(d. i. liet brandlioiit aan den heerd toestooten, naarmate er

eon deel van afvcrleerl).

-~ Aanschaften, toebrcngcn, U.fottrnir, prociirrr. 7a]

steperen 't een en 't ander toe voor de schnol Clietzij gratis,

het/.ij tegen betalisg). Ik steper hem .J toe wat hij noodig

heeft.

— Zir .MEr'F.RF.X.

TOESTROPPEN, slropte toe, toegestropt, 1). w. In

plooieu toesclniiveu op eenen draad of op een riempje. Een
kleed rond het lijf toestroppen. Een gaatje in eene kous met
na.ild en draad toestroppen. Eene geldbeurs toestroppen.

— Met een strop toewringen. leniand de keel toestroppen

(\net een strop of strik verworgen).

— Ook Toestrossen. Eene scheiu- in een kleed toei^trosseii

(met eenen draad).

TOESTROSSEN, b. w. Zie toestroppen.

TOETANDEN, tandde toe, toegetand, b. w. Hard
toesprekeii, met slrenge en dreigende woordcn aanvallcn

Mij tandde zijn broeder tamelijk toe wegeiis zijn berispeUjk

gedrag. « Mag ik spreken ? — Ja, ja, en tand niaar gildig

toe. — Er valt hier niet toe te tanden; wij zijn hier verga-

7 derd voor de leute . » (***) — Zie tanden.

TOETERDEN, tord oi tard toe, toegetorden, V. w.

Dicht trcdcn. Een mollegat toeterden.

— o. vv. Stout of hard trappen. Die plank over dcu

gracht zal niet breken, terd maar toe.

— Aanstappen. Gij gaat moeten toeterden om tavond
thuis te zijn.

— Wen zegt meest Toeterten. — Zie terden.

TOETERTEN, b. w. Zie toeterden.

TOETRAMPELEN, trampelde toe, toegctrampeld,

b. w. Toelrappelen. Een bezaaiden akker met de voeten

toelram])elen (in plaats van toe te rollen). De aarde ronil

een geplant hoonipje toetrampelen. — Zie TRAMPELEN.

TOETSEN, toetste, heb getoetst, o. w. Een kinderspel,

waarbij nitni.elk met eenen bonkct, achter malkander jaagt

langst de b.aan, zoodat hij die met zijuen bonket den lionket

J van eenen anderen treft, telkens een punt wint.

— Ook een ander kinderspel waarbij men, ell; mcl

eene okernoot, beurtelings tracht andere okernoten uit eene
' ronde te werpen waar zij in liggen; de noten die men zoo

uii-mijt, zijn gewonnene.

TOETSER, m. Bij smids, enz. IJzeren bout uitgehold

i een einde op wijs van eene pijp, en dienende oni,

. r den slag van den hamcr, den punt van een nagel dooi

h; Ijzeren plaat op te halen.

TOEVELIJK, adj. Zie toeeachtig

TOEVEN (wvl. touven, zie ou), toe/de, getoejd, b.

w. Liefkozen, toef doen, toefelen, liefde en vriendelijkheid

- bewijzen met iemand teedertjes te bezorgen, vieiende te

di.»nen, enz., bij Kil. blandiri. Zij weet hem te toeven.
I "Lin getoefd worden. « 'I Zy gy my soetjens toe/t, of

proeft met harde slaghen . » (A. Poirtcrs.; « Dcse coestert

en (()<// Jesus wel voor het vier der liefden. » (C. Vrancx.)
> Toe/t en troost die behoevighe. » (Id.)

Een cleen hondekin toufde zijn meester end heere

Ouicsteertede met dobbelen keere

Danssende, sprijnghende zeer playsant.

(Ed. DeDcne.)

— Vricudclijk onthalen, hofi'clijk bejegenen en dienen,
bij Kil. excipere blande, commode cware hospitem. Zijnen
vriend toeven. « Dus soeckt men my te toeven », fr. re'galer.

fB. Vanhaetten ) « Gy moet den wyn met andere versuypcn,

gy moet er u vriendcn niede toeven. » (F. Vanden Werve.)
« 1st niet een sotheyt syaen esel aen tafel te setten, wel te

toeven. ende selve van hongher te stcrven ? » (J. David, s. j.)

Maer onzen Heere Godt weet anders ons te toeven :

Als Godt den mensche toe/t, zoo blyft hy voortz bevrydt
Van honger ende dorst, en dit voor alien tydt.

(G. De Dous.)

Ja, die sal hy in gaen haelen,

Dienen, toeven op sijn best;

ilaer sy moeten 't op het lest,

Als sy scheyden, dier betaelen.

(P. Croon.)

TOEVETTEN, rette toe, toegevet, b. w. Zoo vetten
of mesten dat de keel en ingewand vol- en toegroeit.

— Meest 0. w. Het zwijn kan schier eten noch ademen
meer; 't is toegevet. Een mensch die toevet.

— Zie \-etten.

TOEVIER, TOEVUUR, o. Eene stove ot kachel

met toegesloten heerdstee, in tegenoverstelling met Open-
vier, wiens heerd openstaat, tenzij men er de jachl of den
blaker voor hange. De toevieren hebben gemeenlijk de
gedaante van eene kolom.

TOEVIG, adj . Zie toefachtig.

—TOEVIG, z. Lief-, Vriend-.

TOEVIJZEN (wvl. -vizen, zie Ij), vi/sde toe en vces

toe, ioegn-i/sd en toegevezen, b. w. Met vijs of schroef toe-

pramen of aansluilen, toeschroeven. Een slot aan eene deur
toevijzen. De vijlstaak toevijzen.

TOEVLIEGEN, vloog toe, ben toegevlogen, o. w.
Toewaaicn, door den wind toeslaan. De venster is toe-

gevlogen ,

— Brubk toeslaan als iets dat toewaait. Nauwelijks was
hij buiteu, of de deur vloog toe (werd haastig geslolen).

TOEVUUR, o. Zie toevier.

TOEWERPEN, ^vierp toe, heb toegen'orpen , o. w.
Tocsmijten, tocschicten, eene schijf of zoo lets ver genocg
werpen om een doelwit te bereiken. Als hij schreve of
korkje scliict, hij werpi bijkans nooit toe.

— Zie TOE.

TOEWIJTEN (wvl. -WHEN, zie ij), weet toe, toege-

weten, b. w. Toeschrijven, wijten, fr. attribuer. Hij wist

niet aan wien de scludd tocgeweten. Als gij kwalijk vaart

daar mee, gij zult het moeten uzelven toewijten.

TOEWILLEN, -voilde toe, toegewild, b. w. Willen

dat iets toegedaan zij of blijve . Hij wilt de deure toe.
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— Willeu nieer liebben. Il< yarhem tien frank, en liij

wilde er nog twee toe (d. i. bij).

TOEZETTEN, sftU toe, tocgczet, b. w. Dichter bij

plaatsen. Zet de tafel wat toe.

— Den wageti toezetten, of absolute toczclten, wordt

gezeid van de peerden op den akker die aan den wagen

gespannen, van afstand tot afstand voortrijden en stil ge-

houden worden, terwijl n.en schoven of niesl op- of i.flaadt.

Zet toe, peerdeknecht (d. i. rijd een weinig verder, voerden

wagen nader de plaats waar men wederom het weik zal

voortzetten).

— Een rijtuig in beweging brengen, beginncn lijden.

Zet toe, koetsier (d. i. rijd aan). De peerden badden moeile

om toe te zetten met dien zvvaargeladen wagen.

— Hcnengaan, voortgaan, vertrekker. Ik moot beginnen

toezetten, wil ik voor den avond thuis gemken. Als de

scliooier dat dreigement lioorde, zette'hij toe (ging hij voort).

— I-'ig. .Slerven. Hij gaat toezetten, fr. il va mourir.

TOEZIJN (wvl. TOEZIIN, zie IJ), wm toe, heb a^ ben

toegeivecst , o. w. Kogel, pijl, bol of scbijf zoo verre gejaagd

hebben dat men bij het doelwit zij. Ik heb in de voor-

gaanie spelen nog uiet eens toegeweest, maar ik zal dezen

keer wel toezijn. Hij schoot naar den oppergaai, maar hij

was niet toe (zijn pijl vloog tot daar niet). Hij bolt goed,

maar hij is somtijds niet toe genoeg (hij bolt somtijds te

kort).

— Tot eene bepaalde plaats gegaan zijn. Ik reed giste-

ren naar stad, en ik was nog niet toe (d. i. ik was er nog

niet ten voile, ik was er maar bijkans), dat er een schrikke-

lijk onweder losbrak. — Zie TOE.

TOEZWIEREN, zwierde toe, toegezwierd, b. w. Toe-

zwaaicn. lemand den wierook toezwieren.

TOG, wvl. uitspr. voor Toog, imperatief van Togen.

TOGEN, toogde, getoogd, b. w. Bij landb. Eggen en

slepen. Het land togen, fr. herser la terre. — Vandaar

Tocht: zie aid.

— o. w. Voortgaan, anders ook tcugen. Men hoort dit

woord dagclijks in den imperatief toog (wvl. tog, zie

icuvNKV.), teug, in den zelfden zin als teure (zie aid.).

Tog, kind, tog naar de school. Tog mee met vader. Tog

voort naar huis. Teug naar de kerk. Tog er om. Tog bui-

ten. Tog weg. Tog naar bedde, ge zijt zick. Enz.

TOGKETEN, TOCHTKETEN, m. en v. Bij

landb. Korle ijzeren keten die den ploegbalk verbindt aan

den voortrein van eencn wielploeg.

— Eig. voor Toogketen (zie KL.A.NlcvESJi.), van togen,

d. i. trekken, omdat de voortrein bij middel van die keten

den achtertrein voorttrekt. En dus de korte ketens, die de

wagens van een convooi op den reilweg verbinden, mogen

ook tochtkelens heeten.

Dus zcide men ook Togpeerd voor Trekpeerd. « Is on-

gheborlooft met toch-peerden te gaene op den zelven dijck,

die trecken aen schepen. » (Cost. v. Veurne.) En Kil. heeft

Tochbnigghc voor Trekbrugghe.

TOGPEERD, TOCHPEERD,
*TOKEN, bij Kil., zie tuiken.

TOKKEN, iokte, getokt, b. en c

Dokkcu, d. i. !>tootcn, kloppen, fr. toqiu

TOKKEZOT, adj. Zie tukkezot.

Zie TOGKETEN.

, Hetzelfde als

TOLE, TOOL, v. Rollo, cilinder om tctolcn, fr. roit-

Ican.

TOLEN, toolde, getoold, b. w. Bij landb. Rollen, met
de tole ofrollebewerken. Het land tolen. In de lente toolt

men somwijlen ook een akker die met koorn bestaan is, enz.

TOLLE, roepwoord dat de kinders gebruiken in 't mar-

bel- en knikkerspel, om oorlof te nemen van de hand op te

heffen (in plaats van tegen den grond te houden), als zij

den marbel of knikter schieten.

TOLLENAARTJE, o. Soort van sterrekneeker, fr.

sizerin, cabaret, petite linotte des vignes.

TOLLE-POOT, roepwoord dat de kinders in 't mar-

bel- en 't knikkerspel gebmiken om het recht te bespreken

van de hand op te hetfen van den grond, en daar bij nog
poot te steken, als zij den marbel schieten.

—TOLLETJE, z. Vink-, Vonk-, Vunk-.

TOLSVOET, m. Bij schoemakers. Het deel van ,1.

zool tusschen den tert en den hiel, de voetholte, de kamcr-

uur.

— Dit woord is waarschijnlijk verbasterd uit 't hoi dei

7foets, fr. le creux du pied. Taq. DE, lidw.

TOMBE, V. Stellagie die met den pelder overdekl,

eene doodkist verbeeldt, en in den choor eener kerk gestel I

wordt, als men de gedachtenis of het jaargetijde viert van

een of meer overledenen ; anders ook de Bare geheeten, fr.

catafalque,

— Ook DOMPE, zie aid.

TOMBEMIS (wvl. -messe), v. Eene mis die, ter l;'

dachlcnis en tot lavenis van eenen ov,erledene gedaan wi u 1 1

.

en bij dewelke de touibe of bare in den choor staat. Iv i

tombemis vragen voor den verjaardag van de dood zijn

moeder.

TOMMELEN, bij Kil., zie ondcr tommeri.ng.

TOMMERING, v. Verwarring, wanorde. Dit w -

daar eene tommeringe.

— Kil. Tommelen, tummeicn, tuymelen, in gyros ag' >

TON (wvl. TONNE, tunne), v., fr. tonneaii. Zoo dii.

als eene lunue. Een bulk lijk eene tunne.

— Op eene tunne cten, altijd aleen eten zonder en
gasten te onthalen of vrienden te nooden, fr. tnangcr

avoine dans un sac. Daar gaat niemand zijn voeten on. I i

de taf^l steken, hij eet op eene timne. « Menschen die i.

vooren geheel op hun selven plegen te zyn en aten op c'< ';

tonne. » (F. Vanden Werve.)

— Ik had schoon /tet een tonneke'n achter V under t<-

ontsteken, 't was alti/d tenden geloopcn, zie TENDEN.

— Eene tunne sturten, zie STURTEN.

—TON, z. Poer-.

TON, bijw. Zie toen en d.\n.

TONG(E, V. Bij landb. De tong vhu een wielploet; i-

een tongvormig ijzer dat met eene luns vastligt op de

zweek, en voorzien is van eenen haak waar de tochtketen

aan hangt.

— Bij timm. Eene dunne strook hout dienstig om ergens

in gedreven te worden, anders ook Vleer geheeten. Zie

tongen .
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— Zi/ne tong door zi/'n gat trekken (wvl. eenze tonge

detir tens gat trekken, zie EENS). Plalte uildrukldng voor

Zijn woord eten, zija gegeven woord breken, fr. se donner

un df'menti, se dedire, tie pas etre conse'quent, fideU a sa

parole. Hij belonfdc wel van mij le ondersteunen, maar

als 't er op aankwani, hij trok zijn tonge door zijn gat. —
Ook zeide men daarvoor Van zijnen mond zijn schijtgat

maken. « Hycr machtc mynheeren van der wedt van huer-

lyeder mondt huerlyeder schytgaedt, wandt zy een ghebodt

ter Allen hudt deen roppen, ecn zecker lybettheyt op den

xiiij' dach van wedemaendt \~,'% ghelych hyer vocren

staedt, gheheel cqntraenlie in eet jaer 1581. »{G. Weydts.)

— lemands ton^e pellen, zie PEIT.EN

.

— Zijn tonge slaat flikke, zie FLIK,

— Zij'ne tonge slaat i/'zer, zie slaan.
— Zij'ne tonge hangt aan een klinksnoer, zie KLINK-

SNOER.

— Gij zutt waf Ukken is uw tonge laug, zie LEKKEN, V.

— lemands tonge vlaan, zie VLADEN.
— Zi/ne tonge zit in de vange, zie VANGE.
— Hi) zou Happen dat zi/ne tonge vezelt, zie onder

^XASPCHE^', o. w.

—TONG(E, /. Dobbel-, Karpel-, Slag-.

TONGELENZE, v. Bij landb. De luns die de tong

vestigt aan de zweek van een wielploeg.

TONGEN, tongde, getongd, b. w. Bij timmerl. Met
den vleerploeg groeven steken in de smalle kanten van

twee planken, en dan doze twee planken aaneen werken bij

middel van eene dunne strook hout (tong genaamd) die in

die groeven gedreven wordt. De planken van een houten

vloer tongen. Het tongen is veel min in gebiuik dan het

klikken en fuljetten.

—TONGEN, z. Dobbel-, Vuil-.

TONHOUT, TUNHOUT, o. Duighout, vatliout,

klaphout, fr. doin^ain, merrai/i,

TONNE, bijw. Zie toen".

TONNEBEZEM, TUNNEBEZEM, m. Heibe-

zeni waarmede men de ijdele tonnen sclirobt en zuivert, in

de tirouwerijen.

TONNEKEERN, TUNNEKEERNE, v. Zie

liR \ \IKEERNE.

TONNEKENSZAAD, TUNNEKENSZAAD, o.

Het /caad van eene waterplant die men Waterstompe hect,

b j I.inn. phcllandriunt aqnaticum. De boeren gebruiken
' * iinekenszaad als remedie tegen het strangeljoen van

iden.

Anderen geven dozen n.-uim aan de Blocmbies, fr.

-'^un, 1. biitomus nmbeliatus.

TONNEZAAD, TUNNEZAAD. o. Zoo nocmt
.: tweede klas van lijnzaad dat in tonnen komt van

,
rrn bcstemd is om hier gezaaid te worden. De eerste

, lie Puik heet, komt ook in tonnen. — Zie s.METE.

TONNEN, tonde, getond, b. w. Bij broiiwers. In ton-

nen doen, de tonnen \-iiIleti (zie tonning). Eene brouwte

tonnen.

— Even .als men zegi piitten voor nit den put scheppen,

b. \ . water putten : zoo zegt men ook tonnen, tunnen, voor

I. it eene ton of ander vat iets nemen dat daarin bewaard

wordt voor 't gcbruik, hctzij dat vat in den kelder, op den

zolder of elders sta. Er is geen smoortabak meer in de

blaas, ge nioet een keer lunnen (of putten, d. i. uit den

grootcn tabakkorf eene nienwe provisie opdoen). Mijne

snuifdr>os is nit, ik ga een keer tunnen (of putten, <1. i.

verschen snuif nemen uit de potijze).

TONNING. TUNNINGE, v. Bij broawers. Ket

\TilIen van de tonnen, van al de vaten eener brouwte. Een

vat tonnen verscliilt van een rat vollen; want men milt

een vat wel aftonderlijk, maar men font een vat .ileenlijk

toen waneer men het geznmentlijk met al de andere vaten

op\nilt. De tnrining van eene brouwte.

TONS, hiiw. Zie TOEV en DAN.

TONZENT. T'ONZENT, (wvl. ook toezent en

TU7.ext\ biiw. Tei nnzent, bij ons aan huis. fr. che- nous.

Kom mee naar tonzent. Hij heeft fonzent geslapen. Hij

is ten drie ure v.^n t'onzent vertrokken.

— Ook subst. m. Eenen thtns en eenen fonz'nt hehben.

Wordt gezeid van iemand die eenen eisjenen heerd en woning

heeft, en daarenhoven nog ergens een huis waar hij naar

lust mag uit- en ingaan, en eten en slapen, juist jils of het

onk zijne woning ware. Van eenen vader die b. v. eene

deiigdzame getrouwde dochter heeft wonende in een ander

huis dan het zrjne. zal men zeggen : hij heeft eenen thuis

en eenen tonzent fomdat hij zelf zijn huis aan hem heeft, en

daarenlioven nog in het huis van zijne dochter mag gaan en

verblijven gelijk in het zijne).

TOOG. m., met scherpl. no. Toon. fr. exposition, e'talage.

Ten tooge slellen of zetten. Ten tooge staan. De misdadiger

is veroordeeld om fen tooge te staan (is tot de schandpa.al

verwezen). ^ ^Heeschs ten tooghe ende ter vente te stellene. ^

(Kronyk v. Brugge.

1

Da' 'k vroeg aen de blom

Tot wat einde en waerom
Zv aldus tusschen 't groene in het veld

Heur zydene bl.aedjes ten tooge stelt ?

(K. deGheldere.)

— Toonbank in een winkel of herberg, anders ook

Disch geoaamd, fr. table de boutique, comptoir. buffet. De
bazin stond in haren toog. De toog lag vol kleederstoffen

.

De dronkaard sloeg op den toog dat de glazen wipten. De
geldlade van <\^n toog.

TOOGDAG, TOONDAG, m., met scherpl. 00. Zoo

heet men den dag voor de peerdefeest, fr. la veille de la

foire au.x che7fau.x. Gisteren was het toogdag, vandage is

het peerdefeest. Op den toogdag komen de peerden van .lUe

streken naar de stad. Op den toogdag worden de peerden

verkocht zoowel als op de peerdefeest zelve.

— Het .4lg. VI. Idiot, zegt dat toog, m . (scherpl. 00) te

Ronse en elders gebruikt wordt voor faarmarkt,foor, b.

V. In 't I.and van .^.alst is de ;ng van Geeraardsbergen ver-

ra.xnrd

.

TOOGEN, .' \ /-•. c^ctoogd. b. w. Toonen, fr. montrcr.

Toog mij dien boek. lets met deu \iiiger toogen. Zijne dank-

baarheid toogen. lU zal 't u toogen (zegt men dreigonde,

even als : Ik zal 't u wijs maken). • Heb ic u mijn liefde

willen toogen. » (Th, Van Herentals.)

Op, Vlaminj, strj'd voor naem en eer.

En toog u Vlaming als weleer

!

(K. de Gheldere.)
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— (I. w. Schijnen, zich vertoonen, h. para!fre. se pre-

senter <) la vitc. Dat kleed toogt schoon van vcr, maar van

bij bcschouwd is het niets bezonders. Die mensch toogt

gezond, maar hij is 't niet. De inaan toogt zoo ver niet als

zij is inderdaad. Eon mensch toogt Ideen als men h^n hoog

op eenen toren ziet zitten

.

— Het w. toonen wovdt l>ij ons verslaan maar weinig

gesproken.

—TOOGEN, z. Tilde-.

TOOGKETEN, V. Zie TOGKETEN.

TOOGPLOOIE, TOONPLOOI. v. Het xiiteinde

van een stuk laken, tegenovergesteld aan het liepeinde, op

eene bijzondere wijs opgeluisterd en met letters en sieradcn

gebordraird, als bestemd zijnde om aan den kooper voor-

geleid en getoogd te worden, en een goed godacht te geven

van het geheele stuk: in de Wdb. Staaleinde, Monster-

einde geheeten, fr. montre, chef.

— Wordt ook gebruikt, sprek. van lijnwaad en andere

stoflfen die, toegevouwen zijnde, opengeleid worden in de

eene of de andere koopschoone vouw om danrdoor van het

overige te laten oordeelen. Dat lijnwaad heeft eene schoone

toogplooi.

En omdat de toogplooi het beste dec! is van het stuk,

wordt, bij uitbreiding van 't gedacht, dit woord ook

gebezigd voor Het puik, het beste, in 't algemeen. Die

leerling is de toogplooi van de school.

TOOIE, V. Kussensloop, fluwijne, fr. tnie.

—TOOIE, z. Kussen-.

TOOL, TOLE, V. Bij landb. Eene zware houten

cilinder die over 't geploegde land gerold wordt om de

aardschellen te breken en te slechten, anders ook Rolle

geheeten, fr. ronlemi.

TOOLE, V. Soort van glanzend waterdicht doek, fr.

toile cirre. De toole van eene tafel. Een overkleed van toole

om door den tegen te gaan.

.^fl Toolen, adj., fr. de taile cire'e. Eene toolen mills.

Een toolen karpet.

TOOM, m., fr. iride, harnais de tete. De toom is bij

ons hetzelfde niet als Teugel (zie aid.) De toom bestaat

hoofdzakelijk uit drie deelen : hot gebit, fr. U mors; de

leisels, fr. les renes: en het hooidsluk met den frontal, de

ooglappen, de neusriem en de spletriem, fr. la tetiere.

— Met een zoet toomken, met zoctheid, met zachtheid.

nut indringende woorden of vleiende handelwijs. lemand

met een zoet toomken leiden. Hij is met een zoettoomken

te leiden overal waat men wil. Temand met een zoet

toomken te pissen leiden (hem met schoone woorden

bcdriegcn). Ge gaat moeten een zoet toomken gebr\iiken

om hem daar toe over te halen. Hij ging het aan met een

zoet toomken om mij die gunst te vragcn.

—TOOM, z. "Water-.

TOON DAG, m. Zie toogdag.

TOONEN, toonde, heb getoond, o. w. Schijnen, zich

toonen, fr. paraitre, se presenter. « Het zal schoonder

toonen als van te vooren. . (F. Vanden Werve.) — Zie

TOOGEN

.

TOONPLOOI, v. Zie toogplooie.

TOONTJESKRUID (wvl. -kruud, zie ui), o. H
zelfdc als Kroontjeskniid, tuchtekruid. Zie TUCHTEKRfii >.

TOOR, o., met scher|3l. oo, zonder mv., fr. tort. Wordt

slechts gebruikt in Toor doen, schade doen, ix.fatre du ton

a quelqu'un. Hij heeft mij toor gedaan in mijnen hamlel,

in mijne eer. Die iemand toor doet, moet hem restom

doen. Hij heeft mij vecl toor gedaan met dat te zeggen. 1';

wilde u oeen toor doen daarmee. Een groot, een kleen t

doen aan iemand. Het toor, dat gij mij gedaan hebt, is gr. i

Vol. fr. tort, dat misschien van ons toor gevormd i-

Doch zie en vgl. ook ons Devoor (van fr. effort).

TOOREN, m., in Fr.-Vl. hetzelfde als Torre in Belgsch-

VI., d. i . toren, fr. tour. — Zie K.

*TOORT, bij Kil., zie onder toortel.

TOORTEL, m., met scherpl. oo. Eig. Wrong (van

1. tortus, gewrongen, fr. /orA<, tordille).

— Al wat spiraalvormig gewrongen of gekronkeld is, al-

slekhuisjes, kinkhorens, cnz.

— Keutel, dreutel, bij Kil. Toort, Tort, stercus. 1

toortellangsdebaan. In een toortel terden.

— Tabakwerveling, ineengekronkeld eindeken gespon I

tabak, fr. iin bout de tabac torque. De tabaklinauwer li

altijd ievers een toorteltje in zijnen zak, waar hij eene pi

van afbijt als 't hem lust, — Ook de hoeveelheid gek<r.

tabak die men in eens in de pijp stopt. Een toorteltje
•

'

(een pijpje rooken).

— Een sluitkiioop waarbij het een einde van den ':

drie of viermaal rond het ander einde gewTongen

Knoop dien pak in eene koorde vast met een toorK-I

hovenicr bindt de boomtakjes langs de rauren vast

taaie wi>kens die hij in toortelUens vastlegt aan nageK.

men een houten klaboul of zoo iels met ijzerdraad oml.

wringt men met eene nijptang de twee einden van den ^

in een toorteltje te samen. Draai er een toorteltje aan.

Een knoop van twee, drie of meer kronkels gcii

in eenekoord, om deze b. v. leverkorten. Eene toii>v

I

eenen toortel te midden. Die louw is te lang, knoop

' in eenen too*el, in twee loortels. Doe dien toortel los.

De toortel van eenen top ot werptol is een roi

• gegroekl of spiraalvormig sieraadje van hout bovcn ni

top tegenover de pin, van twee tot drie centimeters la

' van een tot twee cenlim. dik. Alle toppen hebbcn

I

toorlels. Eene top met een toortel. Eene tatse slaan 1

I

op den toortel.

— Gedraaide franje of gekrinkelde kwispel aan oordljIR:^

aan do ciiauletten van de soldaten, enz., fr. torsad,. He

toortels van de epauletten heet men in Holland troetets.
^— Spir;ialvormige stijper of poot van tafels en stoelen.^

Een oude zetel met toortels.

Spiraalvormige kolom van hout, ijzer of st-

colonve torse. Eene kas, eene bibliotheek, een altaai

toottels aan beide zijdeo. Dat gewelf rust op zware to,
^ -.

— Tandrad van kleenen diameter, fr. pig non. Het w i J

staal, nevenseenige andere die merkwcerdig ziju, i i

volgende « Mcmorie om liet orlogie -van Dixtnudc .'

reren (i 564), Eerst, zoo moet de oaruste (fr. echapf

gheheel vermaect ziin, te weten. de spille met de le> :

— Ilem, twee nieuwe cnmeu om de onruste in te di

een boven ende een onder, ende de gaeten moeten gli

van metaele ziin om zeekerliick ende ghestadeli.k te



TOO —
ghedueren. — Item, tscliricwyel (fr. !a roue de rencontre)

ghoheel ven-jlt ora de onruste eenen zeekeren ganck olte

keer le briinghen. — Item, cenen nieuwen toortele an

Ischrickwiel, ende de zwaenhalsen, daer tzelve wiel ia

draiieo moet, de gaeten moeten ghemaect ziin van metale,

zoudt zecker ofte ghesladich gaen. — Item, het onniste

wycl ghemaect iuste giippeode in den nieuAven toortele,

ende den asse ghecort met een nieuwe stick an de saeke-

daen (?) in een nieuwe gat ghemaect om drooghe ende een

zeekeren pas le gaene. — Item, het apel wiel ven-ylt, ende

tiachwiel van de apeelen ghekent, ende twee nieuwe toor-

ielen, ende de slooten wederomme te passe gebrocht, ende

de vere van den waeyer (fr. le mottlinei) vernieul ende ver-

staelt. — Item, twiindaeswiel ghekeert, ende een nieuwen
toortele an twiindaes. — Item, het groote wiel van den
slach wercke moet ghekeert ziin ende tiaechwiel van den

zelven wercke, ende twee nieuwe ioortclen, ende de slooten

weeder in huerlieder maete ghebrocht, ende twiindaes wiel

ghekeert met eenen nieuwen toortele an twiindaes, ende de

vere van den waeyer vermact ende verstaelt. — Item, twerk

van der zotlinne gheheel uutghedaen ende ghesmcert, ende

de wielen veischut ende icchte ghestelt, ende het aermkiin

ghemaect dat ghebroken es.— Item, alle de tumelaeren van

de apeelen ende het claviier moeten vermaect ziin ende de

apelen die moeten sliif ghehangen ziin, ende den eenen

acrme dient nieuwe ghcnicect, ende Irechter been vermaect

. van den zot. — Item de roedcn van de compassen beede

vermaect ende gherecht, ende Upor van dien verstaelt

draeiiende in een metaelen pannekin naer een heesch van

den wercke. — Item , den tumelaere van den grooten hamer

vermaect, ende den hamer verstelt in een ander ongriieve-

liicker plaelse, ende de groole schiiven van metaele daer de

reepen van de ghewichte ofte loon in hanghen, vermaect

ende draeiiende up nieuwe stalen boudten. — Item, het

huerwiel schoone ghemaect, ende de cliincken vermaect

daer tonsluusel ieghens compt, ende eenen nieuwen toortel

om het huerwiel te leeden. » (Lcs eglises du doyenne de

Dixmude, par James Weale, it, bl. 145.)

— De toortel van een spinnewiel is een houten klos die,

vastzittend op de spil, rondom uilgekorven is, niet spiraal-

vormig, maar in paralleele groeven, waar de pees in loopt

om de spil te doen draaicn. De pees loopt maar in eene

groef van den toortel, maar men kan ze van de eene grocf
' verleggen in de andere, als men wil.

— De toortel van eene spinnepijp is de gegroefde rand of

randgroef waar het spansnoer of lutterpees in ligt opdat de

spinnepijp rond de spil niet gcmakkelijk zou meedraaien

met den vlieger.

— De toortels van een speldewerkboutje {fr.fuseau de

^ dcntelliire) zijn de twee ringvormige randekcns liggendc

't een aan het toppunt, 't ander naar het middenwaart van

't boutje. Het is tusschen die twee toorteltjes dat het garen

opgewonden wordt om te speldewerken. Wind het garen

over den toortel niet, tot aan den toortel niet (d. i. den toor-

tel die naar 't midden van 't boutje ligt).

.
— De toortels van eene bobijnpijp zijn de twee hooge

I
randen aan elk uiteinde van de bobijnpijp, waar tusschen

men het garen opwindt.

— Ook die pijp zelve met hare hooge randen aan de ein-

den, anders ook Toortelpijp, Babijnpijp en Scheerpijp gehec-

;
ten. Een toortel op de spil steken. De toortels zijn vecl

gtooter dan de spinpijpcn en de spoelpijpcn (zie b.vbijne-
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Pi.ir). Eene mand vol toortels. Het gesponnen garen dat

bestemd is voor de keten van te weven lijnwaad, wordt
ecrst gebobijnd op de toortels, dan geschoren op de scheer-

meiJcn, en eindelijk geboomd op het weefgctouw. Een
toortel die met garen volv.onden is, hcet men eene bobijn,

ofStuk.

— Er bestaat bij 't volk een boertig sermoen over het

kalveken van Moyses, waarjn het gewone beminde toe"

hoarders vercangen is door beminde toortels en spinne-

pijpen. Het begint als volgt : ^ Beminde toortels en spinne-

pijpcn
! Moyses had een kalveken, en iedereen peisde dat

net een naluurlijk kalveken was; maar beminde toortels en

spinnepijpen ! dat kalveken was geen natuurlijk kalveken :

dat kalveken was de tempel van Mo\-ses En dat kal-

veken, beminde toortels en spinnepijpen ! had twee oogen,

en iedereen peisde dat het twee natumlijke oogen waren

;

maar, beminde toortels en spinnepijpen, dis twee oogen
waren geen natimrlijke oogen : die twee oogen waren de
twee lanteerns van den teropel van Movses » cnz.

(Isid. H.)

— Een blikken speelding, eenigszins gelijkende aan eene

bobijnpijp, anders ook Duivcl geheetcn, fr. diablc. Zie

l)ri\-Kr,. Met den toortel spelen. Den toortel op de peze

doen draaien en al draaiende doen opwippen in de hoogte.

— Fig. lemand die onhandig werkt, onbehendig mensch,

knoeier, broddelaar. Een toortel van een werkman.
— lemand die onzindelijk toegetakeld, zorgeloos aange-

kleed is. Is dat een toortel ! Een toortel van een vrouw-

mensch.

— Muizinest, vreemd gedacht, ijdele bekommemis. De
twijfels van scnipuleiize menschen zijn toortels. Het ziJQ al

toortels.

TOORTELAAR, m. TOORTELAARSTER, v.

lemand die toorielt, d. i. broddehverk raaakt, knoeit.

TOORTELBOOM, m. Bij wevers. Hetzelfde als Ga-

renboom , die boom waarop de te weven kctling met kracht

gewonden wordt. — Te Bnigge is het de boom waarop het

gewcven lijnwaad gewonden wordt naar mate men weeft,

anders Onderlooper geheeten.

— Bij binnenlandschvaarders. Een zwaar horizonlaal

windas voor op den Steven van een rivierschip, om het

schip uit 't Zand, waar het bij geval in vastgeraakt, los te

winden en vlot te maken bij middel van ketens en dreggen

die men op den zoomgrond van de rivier uitwerpt en vast-

haakt.

TOORTELDUIF (wvl. -di^^-e, zie ui), v., met
scherpl. 00. Overal gebruikt voor Tortelduif, fr. tourterelle.

— Ook scherlsende voor Toortel in den zin van I. ster-

cus. De guiten bedriegen dikwijis eenvoudige jongens met
hun wijs te maken dat er ergens eene to<irtelduive woont
die met verblonden oogen mag geroofd worden, zoodanig

dat zij eindelijk met de hand in de vuilnis grijpen.

TOORTELEN, toortelde, getcorteld, b. w. Wrin-
gen, met eene wringende bewcging op lets werkcnJ)e
twee einden van eenen band aanecn toortelen. Hij toortelde

met een haakje of met eenen pricm het merg uit den vlier-

tak. Zie uirrooRTEifX. Eene koorde, eene wisse toorte-

len (met een toortel de einden a.in malkander wringen). De
metsers, enz. toortelen de koorden waarmcde zij twee of

drie ladders aaneen binden.
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— Inwikkelen, indiaaien, iiiwinden in een Uleed, eaz.,

fr. envelopper. Toortel u in uwen mantel om geen koud te

hebben. De zieke zat op, in eene wollen saigic getoortsld.

Een kindje in zijnen bunsel getoorteld,

— Toetakelen, onzindelijk aankleeden, fr. ajfubler, etc-

coutrcr. Hij was aardig (vieemd) getoorteld. Zij toortelt

haar meisje op eene belachelijke mauier. Eenc vrouw die

slordig getoorteld gaat. Is dat toch getoorteld zijn ! Zie aa.\-

TOORTELEN.
— Toetakelen, afrossen, slagen geven. Wen heeft hem

deerlijk getoorteld. Zie vertoortelen.

— Uit plaagzucht of uit dertelheid met iomand worste-

Icn en stoeien, trekken en wringep, heien en sleien. Mal-

kander toortelen. Eene kat die zicli toortelen laat van den

liond.

— o. w. Brodwerk verrichten, knoeien. Dat meisje toor-

telt op zijn spinnewiel, op zijn naaikussen. Tsa! is dat

wecr al toortelen

!

— Met den toortel, d. i. den duivel, spelen, driivclcn, fr.

joiicr au iliablc. Zie TOORTEL. Hij kan wel toortelen, trui-

vclen. De scholieren verlustigen zicli met te toortelen.

— Vgl. holl. TROETELEN (in zijne oorspr. beteekenis).

—TOORTELEN, z. Aan-, Mis-, Uit-.

TOORTELING, v. De daad van Toortelen.

— Toetakeling, pak slagen, fr. rossadc. Icmand eene

tooitelinge geven. Eene loorttliuge krijgcn.

TOORTELPIJP (wvl. -PUPE, zie Piji'), v. Hctzelfde

als loortcl in den zin van Scheerpijp, babijnpijp.

TOOT, TOTE, TEUTE, v., vklw. toolje{y,'\i\. tbtje,

zie Kr,A!s'KV.). De hil van eene pomp. Ilet water vloeit uit

de tote.

— De tuit of pijp van eene kan cf moor. De tote van de

melkkanis afgebroken. De tote van den theeketel.

— De iiilgebogene groefin den land van eene tei'l, pan,

cnz. langs waar men het vocht iiitgiet. De melKtcelen heb-

ben gemeenlijk eene tote. De taartepateelen zijn zonder

tote.

— De muil of smocl van een dier. De tote van oen ver-

keii, van eenen hond, van eene koe.

Een jonge sim vond eene noot :

Zy staU die aenstonds in haer toot.

(J. B. Decorte)

— Uit scherts of verachling 00k van menschcn. Houd
uwe tote (zwijg). Met zijne tote vol tanden staan (niet we-

fen wat antwoorden). « Niemand en sprak cr, niemand en

roerdezyne tote. » (Uit een wvl. weekblad.)

— Kus, fr. haiser, 1. osciilum (vklw. van 0.5, mond).

Kind, geef vader een tootjc.

En gceft mynheer een pootje

En dan een lekskeen dan een tootje

.

(J. B. Decorte.)

— Tronie, aangezicht, fr. frimoiisse. Eene leelijke tote,

lemand eenen slag op zijn tote geven.

— Leelijke muil, grijns, fr. grimace. « Of het de andere

meubels van het huis kwalijk namen (dat het foovcresse-

lantje daar hong te blekken en te zieu lijk nen droeve jon-

gen die zijne tonge uitsteekt), dat en wcet ik iiict, genoeg

is 'ten zoo vele, dat zc wederblekten en de Icclijkstc totcn

van de wereld op den witten muur kwamcn afschetsen. t

(K. Callebert.)

TOOTVRIJ, adj. Zie totevrij.

TOOVERAAR (wvl. tooverare, tooverere), m.
lemand die toovert, fr. sorcicr. Het holl. toovenaar is bij

ons niet gekend.

o Broedsel van de hell den duivel is uw vaer,

Gy slaet die u best dient, en hy den toveraer.

(L. Demeyer.)

— Toovcraarije, Toovereerkcfti. Een kleen postuurtje

van 't merg van vlierhout, met een stukje lood van onder,

waar door het'altijd recht rijst als men het omwerpt, fr.

ranipoiieim, prussien. Een tooveraartje maken. De kinders

spelen met tooveraartjes.

— Naam dien de jongens geven aan degevleugelde vruclil

van den trnlboom, fr. friiit ih I'erahlc.

TOOVERESS(E, TOOVERIGGE, TOOVERE-
GE, TOOVERINGE, v. Eene vrouw die toovert, heks,

fr. sorciire. « Soo wie anderen dicfle aen-seght, ofte O])

hem riepe Dief, Tooveraere ofte Tooverigghe. .. dat . is

thien pondt » boete. (Cost. v. Ipre.)

— Tooveresje of tooveresien hranekn, jeuever en zout

branden in eene ijzeren schop of vat. Verlustigingshalve

verricht men dit op Kerstavond. Nieuwjaaravond en Dci-

tienavond; men dooft al de lichten uit, en de jenevervlun

spreidt rondom in het huis een blanwachtigen glans, w;uirin

de omstanndcis als spoken schijnen.

TOOVERESSEJAREN, o., mv. Hetzelfde als Suk-

keljaren, (r. ,igc critique.

TOOVERESSEKNOK, m. Een knok of kruisslraat

waar de tooveressen, zoo men zegt, des nachts vergader' n

en spoken. Hij dorst in den donkereii langs dentoovei-^-

seknok niet voorbij. Eertijds warcn er veel toovercssc-

knoUkcn.

TOOVERESSELAMPTJE, o. Duivelslamptje.

Het iooveresselantje, het oudste meubel \an 't huis, hong

aan den lantestok. » (K. Callebert.)

TOOVERESSETIENTJE, o. Zoo heet men schert-

sende de tien jaar tusschen zestig en zeventig, anders ge-

zcid de Sukkeljaren, dc Kwa-tiene, fr. itge critique. Het

wordt gezeid van mannen. Hij is in zijn tooveressetienlje.

Het looveressetientje vreezen. Zie tien.

TOOVERESSEWISSEN, v. mv. Naam dien men

geeft aan eene soort van lange, dunnc en taaie wisscn,

misschien de sali.x lielix L.

TOOVERIGGE, v. Heks. Zie tooveres.

TOOVERKALLE, v. Hetzelfde als Tooverkol in de

Wocrdenl)., h. sorciire.

TOOVERKNOK, m. Een knok of kruisstraat waar

veel tooverij gebeurt. Hij durft 's nachts langs dien toovcr-

1. nok niet voorbij. Hij heeft eenen man zonder hoofd gezicn

op den too\'crknok

.

TOOVERMETE, v. Tooveresse, heks, h.sorcicre.

— N'gl. Lcugenmete.

TOP, m. Peervormig klosken hout met een stalen punt

of prik, dat men omwindt met eene pees en draaien doet, •

fr. toiipie. Met den top spelen. — Ook een auder klosken
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<lat men met cone zweej) draaiende voortilrijft, fr. toiipiii,

sabot. — De Woordenb. Iiebben daar tol en non voor,

twee woorden die bij ons niet gekenJ zijn.

Daer vf.rlaetnien Umder-spelen,

Bolle-noite, feeste-velen,

Houppels, toppen, 't moet al voort.

— Zie PEERTOP, ijST.op, enz.

— 7.0O zot alsecn top, zie toppezot.

— Om top noch peze gcven, aan alles ongevoelig en

onverschillig zijn. Slraf dien jongen of spreeU hem schoon,

'I is al verloren ; hij gecit om top noch pees.

— Bij schoeniakers. Soort van houten peer waarmede

men spinaa) draait, in de Woordenb. tol, fr. toupin. De
sclioemakerstop heeft aan den punt een haakje waar men
de draden aan vestigt, en aan den overkant op de kniin een

(Uinnen steel diei; men onder de hand rolt op de bil, om
hem te doen draaien.

— Top en cers, zie onder AAKS

.

— Top over top, fr. sans soulte. Top over top vervvisse-

len of vermangelen . Oolc kop over kop. Zie KOP.

— Een hoogen of een onden top scheren, zie SCHERES.
— Van top tot teil en Met top en teil, zie teil.

—TOP, z. Draai-, Hommel-, Hoppe-, IJs-, Loof-, Pere-,

Pinae-, Sprietel-, Tatse-, Tetse-, Top-, Zweep-.

TOPEINDE (wvl. TOP-ENOE, zie ende), o. Bij za-

gers, enz. In een gevelden boom, die van zijne zijdspillen

en takken beroofd is, onderscheidt men vooral drie dee-

len : het eerseinde, hel bul en het topeinde. Het eerseinde

is het onderdeel van den stam met den wortelblok ; het bu]

is de stam zelve tot aan de takken ; het topeinde is het

bovendeel van den stam tot aan de topspil, het deel bij

gevolg waar de branken en takken uit groeicn. Het top-

einde van een eik gebruiken om een langwagen te maken.

Een topeinde van twee, drie of vijf meters lang.

— Bij visschers. Het vorenste einde van de hengehoede.

Eene hengelroe bestaat uit twee deelen ; het achtereinde

' dat dikker en veel langer is ; en het topeinde, dat aan het

achtereinde gelascht is als een lengsel. Een topeinde van

een a twee meters lang. Het is aan het topeinde dat het

1 snoer vast is met het lokaas.

I
TOPMINDERING(E, v. Het spilstoeloopende deel

( van eeje kous, waar de tee'n in zitten. Zij is bezig met de

I
lopmindering te breien. Die topmindering is te lang.

' TOPPEER, v., met zw.ire ee. Eene peer of slag om
; ii ofd, oorvaag, kaakslag. leniand eene toppeer draaien

, ven dat hij er van keeroogt.

— Pugge, prikslag van een werptop op eenen anderen.

. llijn top kreeg daar eene toppeer dat er de splinteis van

, afvlogen.

\ TOPPEES, V. De pees die men rond den lop windt

I om hem te doen draaien, sieseroe. Die toppeze is te kort,

te dik. De toppees heet Tolsnoer, Tolkoorde, in de Wdb.

TOPPEL, m., vklw. loppelkefn. De uiterste lop of

spils. De vogel zat op het toppelken van den boom. Eene
snede of kwetse in het toppelken van den vinger.

— Seffcns toppelken uit zifn, seflens gramstoorig zijn,

zich lichtelijk overgram maken. Bij het minste dat hem
tegengaat, hij is seffens toppelken uit.

TOPPEN, topte, oetopt, b. w. Aftoppen, van den top

bcrooven. De tabakplanten toppen (er den lop uitknijpcn,

opdat de grocikmcht zich in de bladeren ontwikkele). Hel
haar toppen (het kortf D, met er de toppen ma.-ir van af te

knippen). De pen toppen (het uiterste puntje van de glip

afknippen om )iet straal tevormen).

— o. w. Eenen top hebben, gunstig staan, peervormig op-

gehoopt zijn. Wordt gezeid van natte en droogc waren die

boven de voile maat meer ofniin eenen top of peer maken.

De maat is zoo vol dat ze topt. Die .-uirdappels verkoopt

doet de mate toppen (d. i. doet de maat niet alcen vol,

maar hoopt ze op zooveel het zijn kan). Vand.iar

. — Toppende vol, anders ook opJwopendc vol (even als

Gloeiende heet, vriezende koud, schitterende klaar, enz. :

zie deelwoord). De glazen toppende vol schenken. Eene
maat toppende vol graan.

— o. w. met hebben. Alel den top spelen, Ix.jouer ei la

toupie, ail sabot, De scholieren hebben verscheidene spe-

len die, volgens de saizoenen, beurtelings wederkeeren :

nu is het de tijd van 't marbelen, dan van 't loortelcn, dan

van het toppen, enz.

ilet bollen op het velt, met toppen opte sael.

(I. Cat..)

— In 't bcz. Den peerlop of pinnetop (fr. toupie a pointe

d'acier) doen draaien met hem in horizontaie richting uit de

hand to werpen ; en dit in tegenslelling met Kempen, 'I geen

met meer geweld geschiedt in eene kappende richting van

hoog iieerwaart. Men kempt als n:.en b. v. in 7 levendc

vleesch doet, d. i. als men tracht eenen anderen top, die

staat en draait, met de pinne te IrefTen en, kan 't zijn, te

splijten.

TOPPEZOT, adj. Zoo zot als een lop (zie dr^vaiex),

geheel zinneloos, woelig zot. Haar kindje stierf, en zij is er

toppezot van geworden.

— Uit der mate kluchtig en geestig, vol vieze en aardige

kwiiikslagen, gelijk een hofnar van den ouden tijd. Hij is

toppezot vandage. Hij was toppezot in dat gezelschap. De
eene uur is hij toppezot, en de andere necrslachtig en triestig.

Toppezot zijn van blijdschap omdat men 'I groot lot gewon-

nen heeft.

— OokTukkezot.

TOPSCHOOT, TOPSCHEUTE, V. Eene scheut

die men aflopt, fr. lambourde.

TOPSPIL(LE, v. De spille of schacht die door de

kroon stijgt, en den top vormt van een boom in tegenover-

stelling met de zijdespillen die de dikke takken of branken

zijn. Een aksternest in de topspille van een popelier. Vele

appel- en peerboomen hebben geene topspil. Het gebeurt

dat er twee kroonen aan eenen boom zijn, eene osderkroon

die de grootste is, en eene bovenkroon die de topspille

draagt : de schacht van den boom tusschen die twee kroo-

nen (ol tusschen het bul en de topspille) heet de doorschote

(deurseheute), welke doorschote tUkwijIs dik en lang gcnoeg

is om in planken gezaagd te worden.

— Zie SPII.LE.

—TOPTE, z. Scherp-.

TOP-TOP, m., mv. top-tops. Bij vink^niers. Eene

vink die zingt top-top-towtje-s-Jiie,oitop-top-top-tou!tJe-S7i'ie.

De top- tops worden veel geacht voor hun schoonen zang.
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De top-top is eene vink (fr. pinson) gelijlc een andere ; het

ziju maar de vinkeniers die daar varieteitea in maken, vol-

gens den zang.

TOPWERK, o. Bij spelJewerksters. Zie enkeloog.

TORCK, bij Kil., zie torke.

TOREN, m. Zie TORRE.

TORIA (met don klemtoon op to), v. Bij zeevisscliers

.

Eene geule waar men vischt, beoosten de Kwinte. De geule

van Toria. De hinderbank en de zeebank van Toria. Vgl.

ANTENA.

TORKE. TURKE, v. en ook TURK, TURF, m.

en TURWE, v. Dikke ring van saamgebonden of gevloch-

ten stroo, dienende als eene mat in de keiiken, om er b. v.

een ijzeren pot op te slellen, zonder den vloer te begrijmen.

Groote, kleene torke. Hij nam den Icokenden ketel af van

't vuur, en plaatste hem op eene torke.

— Een ring van stroo gevlocUten, waar men groote bol-

ronde vazen op slelt, b. v. overhaaiglazen, om ze een vasten

stand te gevcn.

— Een rond draagkussen dat op den schedel van 't hoofd

past, fr. tortillon, coussinet. Een paander boven het hoofd

dragen op eene torke.

— Ezelzadel, fr. torche, bdt d'aiie. De torke bestaat uit

twee lange smalle kussens die met riemen langs op den nig

van den ezel hggen, en met de vooreinden aaneenhouden.

Op de torke spreidt men gemeenlijk een iammervel om te

gemalikelijlcer te zitten. Hij rolde van den ezel met de

torke mee. Manden op de torke zetten.

— Kil. Torek, tortse, fax ex contortis fiimbzts. Het fr.

torque bet.< hoiirrclet rond d'c'toffe tortillc'e » in een wapen-

schild.

TORMENT, 0. Pijn, groote kwelling.fr. tourment. De
jicht is een groot torment. De martelaars stierven in de

tormenten,

— Hertzeer, kruis. Zulk een kind is een waar torment

voor zijne ouders.

TORMENTEN, tornientte, getorment, b. w., klemt.

op meat. Pijnigcn, martelen, fr. tourtnenter ; plagen, ter-

gen, fr. '^cxer. De verdoemden die in de hel getorment

worden.De muggen tormenten ons hier.Iemand tormenten.

TORNOOIEN, o. w. Zie tournooien.

TORRE, m., mv. torren;en somwijlen ook TORREN,
niv. torrejis; vklw. torrekti^'i, iorretje, torentje. Staat bij

Maerlant en onze vorige schrijvers, en wordt nog uitsluile-

lijk gebruikt geheel Vlaanderen door, voor Toren, fr. tour,

1. turris. De klokgaten van den torre". Een torreken op een

huis. « Een ton en sonder kercke. 5 (L. Vossius.) « Ghy
zyt Davids torre, getimmeit met bolle-wercken olt voc*-

kanteelen. » (P. Mallants.) « Op die torrens sentinelle

staen. »
(J. de Hardayn.) « Eenighe stercke torren ofte

casteelen. » (N. Despars.) « Heeft den havick wt een hooghe

torre ghehanghen. » (Ed. De Dene.) « Tonser Vrauwen

daer es de thorre lanck. » (Id.) « Ende tmaecte akdoen

zulck een storm van winde dat die torre van Onzer Liever

Vrauwe kercke te Brugge omme woey. » (N. Despats.)

« Hy was ghevanghen ende in eejen torren ghesloten. »

(C. Vrancx. j « Soo hooghe als de clockgaten vanden torre. »

(Id.) « Rondtomme de torre an de vensters hynghen veel

lanterryns. -^ (G. Weydts.) tin 't jare 1316 soo viel om

den torre van S' Donaeskercke tot Brugghe. » (Z. van 1
Male.) < De clocke phenomcn van den torre. » (fd.)

"

Entie hooft tor van' der stede

Van Troyen hiet Ylioen mede.

(Maerlant.)

— Xaar 't liaantje van den torre rei'kcn, of zi/ne tnitts

over den torre willen schij'veren, iets willen doen dat on-

mogelijk is.

— Flet luidt of heiaardt op iemnnds torre, 1" als hij

streng berispt wordt, of slagen krijgt (b. v. Wacht maar
dat vader ihuis komt, het zal op uwen tone gaan luiden)';

— 2° als men, in zijne afwezigheid, zijn gedrag strengelijk

laakt en afkeurt (b. v. Het heeft gisteren in den gemeente-

raad ferm gebeiaard op den torre van de armmeesters).

— ^letz mag op dien vtensch eenen torre hoitiijen, men
mag er onbevreesd op rekenen, staat op maken, op belrou-

wen.

— Al wat torrevormig is. De lucht zit vol torren (loren-

vormige wolken). Dondertorre. De werklieden zaten aan

tafel rond een torre aardapjiels (een pateel aardappels als

een toren opgehoopt). lets met eenen torre maken (Jen

vorm van een toren geven)

.

— Torretje, kleen kinkankhoornlje, in de wetenschap

iiirritella geheeten. Ook de naam van de sca/aria. — Ic

Oostende gebruikt.

— Voor de romp. Zie Donder-, Halle-, Hoek-, Kerk-.

Klok-, Poer-, Vier-, Vuur-, AVacht-, en andere hieronJrr.

— TORACHTIG, adj. Torenachtig, gelijk een torre. Tni-

achtige wolken. Eene torachtige rots.

— TORHOOG, adj . Torenhoog, zoo hoog als een lorre.

— TORREBLAZER, m. Torenblazer, fr. £uet de clochcr.

De torreblazer trompet als het elfure van den avond is.

— TORREKLOKKE, v. Torenklok.

— TORREMEULEX, m. en v. Torenmolen, houten wind-

molen die rust, niet op steenen teerlingen, maar op eene

soort van steenen torre die wijd en leeg is. De torremeulen

\erschilt van den slcenen molen ; want deze laatste is geheel

in steen, behalve de kap van boven die in hout is en kan

gedraaid wordeu naar den wind.

— TORREMUTSE, v. Torenmuts, muts die spits oprij^t

en rechtstaat als een toren. Een wollen torremutse dragen.

Alle pulmmutsen zijn geen torremutsen. In den ouden tijd

dregen de edele damen kostelijke torremutsen.

— TORREN, m. Zie TORRE, V.

— TORRENAALD, V. Torennaald, ix.fleche d'une tour.

— TORRESTEEGER, TORRETRAP, m, De steeger of trap

van een toren, it.escalier d'une tour,

— TORREVORMIG, adj. Torachtig, torenvormig.

— TORREWAKER, m. Toreqwachter, (r.guet de dochcr.

— Onedel schertsende gebruikt het volk dit woord om

te zeggen Een doode die in 't kerkhof rust (t. w. als

't kerkhof bij de kerk is).

— TORREWIJSDE, adv. Op wijze van eenen toren. De

kuip van eenen steenen windmolen is torrewijsde gemetseld.

Vele palmboomen worden torrewijsde geschoren.

— TORREZ.^\lER, m. lemand die, zonder eenig land te

hebben, eene koe of ten minste geiten en konijnen kweekt,

met hier en daar klaver en ander groente te gaan stelen,

konsuis of hij hadde, op eenen torre zittende, geheel de

omliggende landstreek bezaaid voor zijn gerief.
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— In tijd van oorlog of revolutie, wordt die naam ook

toegepast op zwervende soldaten, enz. die slelen en rooven.

Dc torrezaaiers hebben niijn grootvader geplunderd.

*TORT, bij Kil., zie onder toortel.

TORTSE (iiitspr. torse, zie RTs), v. Hetzellde als

Toorts (jieo), fakkel, it. torche. » Tiirnus nam een barnende

torts. 5 (Vondel.)

Hj- sag de Furien met swarte tortsen sweven.

(L. Demeyer.)

— De jongens te Brugge geven dezen naam aan een

einde touw met terre bestrekeu, dat zij brandende in de

hand dragen op Sint-Maartens avond, al zingende :

Sinte Jlartecs avond !

De torre gaat mec naar Gent.

En als mijn moeder koeken bakt,

Hij is er geern omtrent.

Stock vier, maak vier !

Mijnheere Sinte Marten is hier

We zetten hem in het hoekje

En we geven hem daai een koekje

En we zetten hem onder de tafele

Eu we geven hem daar een wafele ; enz

.

— Te Brugge is de Tortse ook eene waskeers, fr. cierge,

die brandende op eenen kandelaar-slok gedragen wordt in

de prccessien ; in tegenstclling van den Flambeeuw, fr.

flambeau, die eene grootc waskeers is die men in de hand

draagt, en van den Fakkel die van pek en harst is. De leden

van 't Broederschap van 't H. Sacrament gingen in de pro-

cessie elk met eecen flambeeuw in de hand, en na hen volg-

den eenige jongelingen die elk eene tortse droegen. « Daer

zoo veel keersen en tortsen waren brandende. » (C. Vrancx.)

€ Sy droeghen Onse Vrouwe aldacr eenen mantel ende twee

tortsen. » (Z. v. Male.) « De torts moet op den kandelaar

luchten. (L. Vossius.)

»TORTSE, bij Kil., zie torke.

TORVEL, m. Hetzelfde als Turf, d. i. klont aarde,

niizel.

TOT, voorz. Wordt gebruikt even als te, om eene tegoi-

woordigheid in eene plaats aan te duiden, b. v. Hij woont

tot Brugge {of te Brugge). Tot mijnent (^^te niijnent),

« Onse kerremissen hier tot Brugghe. » (Z. v. Male.)

— Maar sprekende van den tijd, zeggen wij altijd te

Paschen, vooi Ir , a Paynes, en tot Paschen, \00Tir.jiisquUi

Piiqites, enz.

— Totals, tot dat, {t.jiisgu'd ce que. Hij speelde tot als

hij geen geld nicer had. Ik las tot als ik moede wierd. Wan-
delen tot als het avond wordt.

— Tot daar, Elliptische uitdrukking om te zeggen dat

men lets niet gebeteren kan, dat men zich schikt in zijn lot,

dat men zich met gelalenheid moet gedragen, even als men
daarvoor ook paticntie! zegt. Ik heb alles aangewend en

nogtans de zaak is mislukt : tot daar! ik ga er mij geen

kwaad bloed om maken. Ik ga 't w.agen, lukt het niet, tot

diar [of ook het is tot daar)

!

— Tot daar, zei Mote, en hy bolde halfwcge. Wordt
schertsende gebruikt in denzclfden zin als het enkele tot

daar, waneer de zaak in (jiiestie van kleen belang is. Hij

wilt met mij niet gaan wandelen : tot daar; zei Mote, en hij

bolde halfwege.

— Xh tot daar.Wordt gebruikt, even als het fr. qtioi qn'il

en sort, pcu importe,passons la-dessus, om een gezegde af te

breken dat weinig ter zake doet. Het was de verledene week,

ik lierinner mij niet wel den dag, den woeusdag misschien

of den donderdag.... nu tot daar! het was dan de verledene

week dat ik hem ontmoetende, enz. De ccne zeggen dat

Jan Yoens vergiftigd wierd, auderen beweren dat hij stierf

van te veel te brassen ; nu tot daar! men droeg zijn lijk naar

Gent, enz.

— Tot alter stond, tot alter tyd, fr. provisoirement; zie

onder STON'D en TIJD.

— Men zegt van dag tot dag of van dage te dage, van
j'r.ar totjaar of van jare tejare, enz. « Sy stellen nochtans

die biechte wt, van daghe te daghe, van weke te weke, van
hoochtijdt tot hoochtijdt, van maende te maende, ende van
jaere te jaere. » (C. Vrancx.)

TOTE, V. Zie toot.

TOTEVRIJ ('.vvl. -VRi, zie q), adj. Vrij van mond-
kost, die het voedsel voor niet heeft. Totevrij zijn. lemand
totevrij laten medereizen (zonder dat hij iets betale voor

tafel of rijtuig). Ik wil medegaan als gij mij totevrij houdt.

TOTSE, V. Stool of \-uistslag in 't aangezfcht, niuil-

peer, kaaksmeet, oonage. lemand eene totse geven.

— TOTSEX, totste, getotst, b. w. Totsen of ^Tiistslagen

geven in 't aanzicht. Die vechters totsten en knotsten mal-

kander blauw en zwarl. lemand de tanden uit den mond
totsen.

— Vgl. Toetsen en Tatse.

TOTSHOOFD, o. Potshoofd, puitelompe, fr. tctard.

TOTTER, m. Geslamel. Een totter slaan (een woord
krom uitspreken).

— Gebrabbel. Eenen totter uiteen doen (iets op eene on-

duidelijke wijs vertellen).

TOTTEREN, totterde, heb getotterd, a. w. Stamelen,

stotteren, vooral in 't uitspreken van lettergrepen die met
d o{ t beginnen, fr. be'gayer.

— Ook gebruikt, even als Tateren, in den zin van On-
duidelijk spreken, brabbelen. Ik weet niet wat hij daar al

getotterd heeft.

— Afl. Totteraar, Tottering.

*TOUKTER, m. ZieroEKTER en touter.

TOURNOOIEN, tournooide, lieb getournooid, o. w.

met de stemrust op nooi. Een steelcspel houden op het

water, ix.jouter siir Peati, zoo jaarlijks, in de kermisdagen,

arbeiders en sjouwers doen, vooral te Kortrijk en te

Meenen. Twee schuitjes varcn ten strijde tegen malkander,

hebbcnde elk vier of meer roeiers, en op de voorpiecht een

man die te peerde zit op eene ton, met eene plank op de

borst voor harnas, en eene lange pertse in de hand voor

lancie ; die zijn tegenstrever van de ton in 't water steekt,

behaalt de zege en den prijs. Dit jaar is er niet getournooid

geweest omdat het weder te koud en te slecht was.

— Euidruchtige vreugd bedrijven en (eest houden, fr.

/aire dn train, dii boucan. Ter gelegenheid van de bruiioft,

heeft men geheel den nacht getournooid. De heer van

't kasteel gaf in ieder herberg eene ton bier te vcrdrinken,

zoodat het volk eens lustig tournooide.

— Schertsende, Veel gccstdrift toonen en in groote doe-

niug zijn, in fafooi zijn, om b. v. een tecst te bereiden, enz.
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I^at den koning maar eens naar de slad konien,gij ziilt den
burgemcester zien louraooien.

TOUSEN, tousle, geloust, b. w. Den eersten keer

proeven van eenc provisie spijs of drank . Ik heb twee zak-

ken aardappels gekocht : wij gaan ze tnoeue tousen. Ouden
wijn tousen (er den eersten keer van di inken orate iien

hoe goed hij is.

— ^'gl. Toetien, fr. essaycr.

TOUTER (in 'tBrvigsche ioukter, zie ou), m. Schon-

gel, fr. cscarpolette.

— Koorts, beverik, it. jicvrc. Den touterhebben.

— Bcien li/k cm toutcr, sterk beven, davcren. Hij liad

zoo koiid dat hij beefde lijk een touter.

TOUTEREN (in 't Brugsche ioiikteren), touterde, heb

getouter(J,o. w. Dudderen, beven, sthudden, daveren. Tou-

teren van de koude. Hij stond te touteren van verschot, van

schrik. Touteren en beven van de koorts. « Valsche goden,

't en verwondert mij niet dat gij staat te touteren en te

beven op uwe autaren. » (A. Duclos.) i Suk eene aertbe-

vinglie dat de plaetse tauterd^: ende beefde daer zy waren,

soo datter eenen muer ommeviel. » (M. Lambrecht.

Den schrickel en den anglist doen tautcren de leen.

(f. de Harduyn.)

't Hair borstelthemomlioogh, men /aH/ev/en men schroomt.

(fd.)

llet-een de graege koors valt strafhem op de lenden

;

Hy taiitert en hy beeft, hij weet niet waer sicb wenden.

(Vaelande.)

— Zitten wippielbeenen, de beenen ol den aars in eene

kleene dansende of wippende beweging houden. Zenuwach-

tige lieden zitten somwijien te touteren. Die scholier zat op

den bank te touteren dat de anderen niet schrijven konden

van de daveriug. Ge loutert wederom, eu "Ic heb u gezeid

dat ge niet touteren moogt.

— Heen en weer bewegen, wiegelen, fr. balancer. Op
eenen stoel touteren, fr. se balancer sur uiie cJiaise (pike-

pokken). s De kernels hebbeu den tred soo hart dat men
gheduerigh ontschaeckelt vvordt, "t ghene pijne in 't hooft

brauw t, ende waJghe in 't herte ghehjck oft men op de zee

touterde. t (p. De\ynck.)

— Scliongelen, rennen, jutekoken, fr. se balancer sur

Vescarpolcttc. Zich verhistigen met te touteren.

TOUTERPEERD (te Brugge toukterpeerd, zie ou),

o. Een houten peerd staande op twee paralleele boogronde

stukken hout, namelijk met de twee pooten rechts op 't een

hout, en met de twee andere links op 't ander, zoodanig

dat hij, die op 't peerd zit, kan wiegen en schommelen met

zicli overhands voor en achterwaarts te hellen. Een touter-

peerd zoo groot als een ezel. Op een toulerpeerd zitten.

TOUW (wvl. TO\VE, zie ai), v., en niet o. Koord in

't algemcen, fr. corde. Een dior bij de touwe leiden. Met
touwen iets vastbinden. Een dikke touwe. Een dun touwtje.

— Touwtje spriiigen, koorde danse.i, in de bocht sprin-

gen, fr. saiiter n la corde.

—TOUW, —TOUWE, z. Korrc-, Tee-, Trek-.

TOUWBLOK, m.Houtenblok waarop men het garen

touwt en klopt, ora het gedwee en zacht te maken voor

TOUWEN (wvl. TOWEX, zie .\r), touTvde, getou-.i\i.

b. w. Slaan of kloppen op iets, vooral op garen, om h ;

zacht en gedwee te maken, en aldus gemakkeliker om
geweven te worden. Als het inslaggaren gekookt en ge- j

droogd is, dan wordt het getouwd en op spoelen gewonden.

Vgl. BOOTE.

Bachten Sint Jans kapelletje

Daar zat er een Santernellelje;

Dat Santemelletje spon schoon garen,

Dat de tounxr niet touiv^n en kost,

Dat de wever niet weven en kost.

(Oud kinderrijmpje.)

TOUWHAMER (wvl. towilnmer, zie au), m. Hou-

ten hamer met korten steert, waarmede men garen touwt.

TOUWMES (wvl. TOWiiES, zie ai), o. Bij huidevct-

tei^. Een tweenegde leinmer omtrent 25 centimeters lang,

met twee krikkeljoenen of liandvatsels, ora leer te schaven

en overleer te reeden.

TRA, m. Gang, fr. marche. In Ira (in gang, fr. en

marcJie, en train). Die stijfte in u\v beenen zal verdwijncn,

zoohaast gij wat in tra zult zijn. Xa de schoolvakans duurt

het eenige dagen eer de studenten in tra zijn, in tra gerakon

(aer zij ten vollen in de studie zijn). Een peerd aleen zou

dien zwaargeladen wagen in tra niet brengen. Woorden en

spreuken die bij 't volk in tra zijn (in zwang, in gebruik

zijn). Wie heett er hier dat aardig liedje in tra gebracht

(fr. en log-uc).' Die munt, dat geld is in tra niet meer.

— Getlrag, levenswijs, fr. marche, condiiite. Xaar zijnen

ouden tra wedcrkeeren (Jen ouden weg wecr ingaan, naar

eene ou'"e gewente terugkeeren). De dionkaard onthicM

zich eenigen tijd van den drank; maar keerde dan naar

zijnen ouden tra terug. Die kinders gaan juist den tra in

van hun vader (.olgen hem na in zijnc handelwijs, in zijne

grillen, of in zijne ondeugden).

— De uitdrukking in tra wordt nog gebruikt in een

geheel anderen zin, die juist beantwoordt aan fr. en retard,

b. V. De briefdrager is vandage in tra (verachterd, op zijne

gewone uur niel). Ik ben met mijn werk in tra (mijn werk is

zoo ver niet geschoven als 't behoorde). Moeder was gisteren

avond vcrlegen omdat hare zonen in tra waren (op de

behooilijke uur niet ihuis waren). Mijn uurwerk is een

kwart in tra (fr. en retard d'un quart d'heure). — Ik weet

niet hoe deze uitdrukking verklaard, noch zelfs niet hoe

zij moet geschreven worden, want het kan ook in 't ra of

in V tra zijn.

TRA, V. Baan waarin men bolt. Zie bolletR-V.

TRAAG, v., eu ook TRA, v. Eene baan waar men bolt.

ook Bolleira, Bollelraag, en teOyghem Bolletrog, m. gc-

naamd. De tiage leggen (d. i. ze effen en veerdig maken

ora te boUen). Uit de trage bollen.

TRAAGAARD, m. Tragerik, liaag mensch. . Voor-

waer tragaeri, ghi wildet wel so goet ende so duechdelijc

zijn. > (Th. van Herentals.) • Ghy, tra^aerts, waerora en

hebdy hem niet wegh ghevoerdt ? » (C. Vrancx.) c De glorie

en wiltgheen ledighe ruste noch droeve tragaerts lyder ;

het is te schoone bloem; om sich te laeten plucken souder

steecken. ([. de Grieck.)

TRAAGBOL, en ook TRABOL, v. Bol gesdiikt om
in eene trage te bollen, in tegenoverstelling met Vloerbol
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en Pasbaanbol. De traagbol en vloerbol zijn plat aan beide

zijden, maar tie traagbol loopt in rechte richtiog, en de

vloerbol, die aan den cenen kant nicer afgeschrood is, loopt

in kromnic linie ; de pasbaanbol is Uogelrond.

— TKAAGBOI.LEX, o. w. Zie TRAUOLLEN .

TRAAGGELOOVIG, adj. Hardgeloovig, die traag is

om lets te geloov. n. » De apostels waven meestal gcringe,

benauwde, traaggeloovige en ongeleerde mensclien.
»
(C.Van

Hullebnscli.)

— All. Traagijeloovigheid

.

TRAAGZAAM (wvl. ook TRAAG/.Aiiu;, /ic zamig).

adj. Traag, langzaani. Ecn Iraar^zaam mensch. Traagzaam
spreken, gaau, werken, enz. « Hiertoc is uoodig dat de
lezingen traagzaani geschieden. » (C. Van HuUebuich.)
<: Eene koetse die traagzaam, traagzaani aankwani. »

(K. Callebert.)

En 't bootje vaerde traegsaem licen

Door 's waters stille barcn.

(K. de Gheldcrc.)

TRAALDJE, TRAALJE, v. Gcwestclijke uitsjiraak

van Tralic. Zie -alie.

TRAAM, TRAME, v. Zoo heet ieder van de twee
armen of stangen van eene kar ol cieze, waar het peerd tus-

scben gcspannen is, — en van een kordewagcn waar dc
krnicr tusschen gaat, — en van eene draagberrie of draag-

stoel, fr. brancard. De tranien liggen aan het rijtuig vast,

en vervangen den dijsel. De eene trame brak.

— De tramen van eenen ploeg zijn de tivee armen die

somwijlen den steert vervangen, fr. mancherons. Deze tra-

men zijn vereenigd door eene sporte of schee waar de
aUkerman de hand op hondt. In Vlaanderen vindt men
zelden eenen ploeg met tramen.

— Dc tramen van een weefgetouw zijn de twee zware
sponden of kantstukken waar de dokken op staan, en waar-

tusschen de onderlooper ligt. Deze tramen, door scliee'n

verbonden, houden geheel liet getonw le samen.
— Men zegt ook Trieme, en de Oost-Vlamingcn Treem.

—TRAAM, —TRIEME, z. Kurdwagen —

.

TRAAMKAR, v. Eene kar met twee wiclcn en een

lamoen, fr. charrettc ti brancards. Een peerd in eene tram-

kar spannen . Die prondelaar rijdt naar de markt met eene

lraand<ar die hij zel( voert, bij gebrek aan eenen ezel.

TRAAMSTOK, m. Bij mulders. De traamstokken zijn

twee horizontale riggels die op de kist liggen en den graan-

bak dragen, in eene windmolen.

TRAAN, ni. en v. in den zin van fr. larme. Er hangt

een traan (ri/^eene trane) in uw cog : vaag hem [ofic] af.

— In den zin van Vischolie is Traan m. Geklaarden

traan driukcn.

—TRAAN, z. Ons-Heercn-traantjcs, Onze-Lieven-

Ilcere-lraantjes, Sint-Lauwreinstranen.

TRAAP, TRAPE, v. Klom, ijzeren kip om mollen,

vissen, wczels, enz. te vangen, bij Kil. trappc. De trapcn

zijn voorzien van scherpe spijien of tanden die het <lier

doorboren als het kip toeslaat. Eene trape stellen. Er zit

een mol in de trape.

—TRAAP, —TRAPE, z. Muize-.

TRABOL(LE, v., klemt.op tra. Platte kaasbol waar-

nicde men trabolt. Zie tr.\aguol.

— trabollen, o. w. met liebbcn, meest gebrnikt in

d'infmitief. Hetzelfde als Banebollen. Zich vcrlusligcu in

het trabollen.

— Ook Traagbollen. Zie traag.

TRACHTER, en ook TREFTER, m. Trcchtcr, fr.

enlonnoir. Een trachter om voeht in eene flcsch te gieten.

Hij heeft eene memorie gelijk een trachter (d. i. hij onthcudt

niets, hij heeft het sefi'ens vergeten).

— Spreeklrompet, roephooni, fr. porte-voix. Op den

halletorre is een trachter (aen sprcektracliter) om brand te

roepen.

— In de bouwknnst. TraclUervormige holte in ecn

gewelf, 1 vngs waar het licht van den dag inkomt. Dc dag

valt op dien trap langs eenen trachter.

— Bij mulders, zie graanbak.

—TRACHTER, —TRECHTER,z.Kool-,Spreek-.

TRACHTERIJZER (wvl. -izek). o. Bij artseu. Een

brandijzer dat puntig afloopt, fr. caiitcre conique.

TRAGAERT, zie traagaard.

TRAGEL, m. TRAGELAAR, m. enz. ZieTRAKEl.,

enz.

TRAGERIK, m. Die liaag en lui is in gang of wor-

king, drentclaar, sammelaar.

TRAKEL, en ook TRAGEL, m. AVegcl langs den

oever van ecn \aart of strocm, waar de scheeptrekkers in

gaan, fr. chemin de halage. Een smalle of breede trakel. De

trakels langs de Leie. « De tragheU van Audenaerde op

Ghendt, moeten hebben de breeddc van vijf voeten, cnde

van Audenaerde op Dcornick daer 't martschip kctsen

mach metten peerde, thien voeten. » (Cost. v. Audenaerde.)

— Ook de cirkel in eene rosmolen, waar het peerd, dat

de steenen doet draaien, gedurig in rondgaat. Het peerd,

dat in den trakel gaat, is de oogen verblonden.

TRAKELAAR, TRAGELAAR, ni. Scheeptrekkcr,

in de Wdb. Lijnlooper gen.-iamd, fr. halciir, hommc de

cordcUc. Er lagcn aan dat schip twintig trakelaars.

TRAKELEN, trakddc, getrakeld, b. w. Een schip

voontrekken met de lijn, treilen, fr. ftalcr a la cordelU.

Een schip trakelen. Hoeveel vcrdient gij als ge twee uren

ver getrakeld hebt ?

— o. w. Met moeite gaau, traagzaam voorttreden. Een

oude man die naar de kerk trakell. Een zieUachtig mensch

die nog tracht hier ofdaar naartoe te trakelen. Hij kwam

traag naar huis getrakeld. «; Eene lustplaatse voor den ouden

man, die nu moe gegaan en getrakeld is langs de bane des

levens. « (K. Callebert.)

—TRAKELEN, z. Voort-.

TRAKELWEG, TRAGELWEG(wvl. ook -weug,

zie weug), m. Hetzelfde als Trakel, fr. chemin dc halage.

TRAKELWEGEL, TRAGELWEGEL (wvl. ook

-WEUGEt), m. Ilctzclfde of Trakilweg.

TRALIE. TRAALJE(wvl. ook traalue, traaldje,

TRALIJIE, TKF.i.pjE, zie -ai.ie), v., fr. tretllis, enz.

— Wordt ook algemeen gebrnikt in den zin van M»lie,

maas, fr. maille. De tralicn van eene net, van speldcwerk-

kant (fr. dentelle), enz.
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TRAMBOOIEN, trambooide, getramhooid, b. en

o. w., met de stemrast op booi. Slaan, lambooien, alrossen.

Hij trambooide zijn wijf. Op een ezel tramboc>ien. — Vgl.

Travooien.

TRAME, V. Zie TR.\.\jt.

TRAMPEL, m. Het trampclen, de trampeling. Ik hoor
den trampel van volk dat voorbij gaat.

— Ook « indruk van den voet in de aarde, b. v. de tram-
pels van zijn schoenen staan in de sneeuw.

»
(Alg. VI. Idiot.)

TRAMPELEN, trampclde, getrampeld, b. en o. w.
HelzelfdealsTrappelen, zie aid. Den grond efFen ttampelen.

Op den vloer staan trarapelen van ongeduld. Dea most
uit de dniiven trampelen. Het gezaaide graan vast in den

grond trampelen. Een levendig peerd dat staat te trampe-

len. Gedurig trampelen om de voeten te verwarmen.
— Afl. Trampeling, Getranipel.

—TRAMPELEN, z. Xeder-, Over-, Toe-, Uit-. Vgl.

—TRAPPELE.V.

TRANE, V. Waterdruppcl uit het oog, fr. larme. Eene
trace.— Zie tr.V;\x.

TRANEN, traande (wvl. ook iraandege, zie nrPER-

fcct), luh getraand (M. ctraand, zie ge), o. w. Drnipen,

sprek. van den wijngaard en andere boomen die, gekwetst

zijnde, hun sap of sever in droppels uitlaten. De wijngaard

traant, fr. !a I'igne pleiirc.

— Ook b. w. De gekwetste pijnboom traant wierook.

TRANKE, en ook TRENKE, TRINKE, v. Stuk
visch dwars afgesneden, (r. tranche. Eene groote tranke,

fr. dalle. Eene dunne of kleene tranke, fr. plaqvclte. De
groote \nssclien worden bij tranken verkocht. Eene tranke

kabeljouw, zalm, bargelole, steur, enz.

TRANSEL, TRANTSEL, m. Hetzelfde als Ran-
tel, rantsel. Zij heeft daar eenen transel vertcld (iets uileen

gedaaa dat dwaas is en zonder verband).

TRANT, m . Gang, sleur. Hij gaat altijd zijnen zelfden

trant roort (d. i. hij verandert niet van docns- of levenswijs).

« Een kunstsluk, beslegen met gouden en zilvcren platen,

versierd volgens den trant van dczen tijd. » (.\. Duclos.)

TRANTEL, m. Trant, doenswijs, gewone gang van

lets of van iemand, fr. tran.'ran, train. Dat ze al zeggen

vvat ze willen, hij gaat zijn gewoncn trantel vonrt. Den ou-

dcn trantel volgen (b. v. in 't onderwijs van de kinderen,

enz.). Het is daar nog altijd dezelfde trantel. Den trantel

van een huisgezin kennen. Ik zie 't aan geheel zijnen tran-

tel, dat de zaak niet en dcugt

.

— Gemccnlijk in een slechtcn zin genomen, even als

Trant.

TRANTELAAR, m. Drenlelaar, trutselaar. Die werk-

man is niaar een trantelare. Een trantelare van een vent.

— Men zegt te Brugge Hcbt ge den trantelare dan?
aan iemand die gedurig zit te touteren en te wippen, het

zij op den aars, hetzij met de knie of met dc knie'u aleen,

zoo 't somwijlen gebeurt bij zenuwachtige lieden

.

TRANTELEN, tratitclde, heb getrantcld, o. w.

Traagzaam weg en weder-, of rondgaan. Op de static tran-

telen tot dat het convooi komt. Wat Irantelt die v90t daai'

gedurig rood ons huis ':

— Drentclen, trantselen, trutselen, traagzaam aan iets

bezig zijn, zijn tijd verliezen. Waaraan trantelt hij daar zoo

lang? Metal dat trantelen, krijgt gij vandageuw werkniet

af. Ga naar den winkel, kind, en blijft niet trantelen langs

den weg.

— "Wordt te Brugge ook gebruikt in den zin van Jeuken,

prikkcicn. Mijn voeten trantelen, alsof er mieren in zaten.

—TRANTELEN, z. Rond-.

TRANTEN, trantir, heb gctrant, o. w. Langzaam

gaan, gradi lente, zegt Kil. die 't woord verouderd noenit,

schoon 't bij ons nog bcstaat. Hij stond langzaam op en

Irantte er naar toe. Ga en trant van hier, fr. altez-voiis-en.

— Trotten en tranten, loopen en gaan. Zij trottcn en

tranten geheele dagen. Altijd trotien en lianten van 't eon

naar 't ander.

— Vandaar het frequent, trantelen. — ilen zegt ook

Trenten.

TRANTSEL, m. Zie tr.\nsel.

TRANTSELEN, trantselde, hcb getrantsclJ, o. w.

Trantelen, drentelcn, trutselen, traagzaam iets verrichteu.

Hij blijft altijd trantselen langs den weg. Neerstig wcrkcn

zcnder trantselen.

— jVfl. Trantselaar, Trantseling.

— • Weil, mist als hij dit woord verouderd nojml.

TRANZEA, TRANZIA, slechts doch vcel gebruikt

in de uitdnikkiug 7 is in iranzea, A. i. 't is in twijfel, in

questie, 't is niet klaar of hetlukken zal. Mecntgij dat hij

dien post krijge? Het is in tranze.i, want hij heeft vele me-

dcdingers. Hoe gaat het met dien zieke? gaat hij gcnezen >

Het is maar in tranzea. Hij heeft dat ondemomen, maar of

het lublien zal, kan niemand voorzeggen, het is in tranzea.

TRAP, m. — 'Ken wil -van de trappen i iet vallen

voor de ken re, zie KEURE.

—TRAP, z. Bagijnetrappen, Begijnetrappen, Slccger-,

Torre-, Vaute-.

TRAPE, v. Zie tr.\ap.

TRAPGEVEL, m. Een gcvel met kerteelen, fr. pignon

a rcJents. — Afl. Getrapgeveld.

TRAPHAAK, m. Bij pottebakkers. Een sikkelvormig

mes met een langen steel, waar men de getrapte potaarde

in stukken mee snijdt om ze na.ir den walkbank te dragen.

TRAPLEERE, TRAPLADDER, v. Dobbcle lad-

der ten gebruike vooral van hoveniers en tapijtsiers, waar-

om zij ook in het fr.. cdiellc dejardinier of de tapissier hect.

De trapleere bestaat uit twee leeren die van boven met eene

spil samengevoegd zijn.

TRAPPELEN, trappehte, heb getrappeld, o. w. De

voeten overhands kortaf oprapen en neerzetten, hetzij nic-

dus met kleene stapjes voorttrede of op dezelfde pla.i'

blijve staan. Staan trappelen om dc voeten te verwarmc:

Trappelen van ongeduld. Hij trappclde weg en weder i:.

de static in afwachting van "t convooi.

— Trappelen op, trappclende op iets treden. Kind, trap-

pel op de bloemen niet.

— Ook b. w. lets trappelcnde betreden om het hauler

of vaster te maken, enz. Men trappelt eenen bezaaiden

vlaschaarJ somwijlen in plaats van hem terollen. Die wei;

is hard getrappeld van 't volk dat er kings gaat. WoUe

trappelen. Den grond effen trappelen.



TRE — 1 02 1 — TRE

— Trcden, betiedcn, fr. akhcr, couvrtr la fciiietlf, van

vogels. Do haan Irappclt de hen.

— TRAPPELEN, z. Af-. Zie -trami'ELEn.

TRAPPELZIEK.adj.Dicbegeerlgetreden tc woiden.

Wordt gezeid van de vogels in denzelfden zin als n'/sig;

tochtig, enz. van andcr dieien. Een trapjielzieke vogel Inikt

zicli dikwijis neder, juist of hij gelredcn wierde. Die hen is

ttappelziek, zij zal haast eieis leggen.

TRAPPEN, trapte, getrapt, b. w. Bij pottebakkeis.

De polaard.; onder den voet tiedcn en knedeii. Men Irapt

de potaarde gem. met eenen voet, een weinig uitwaaits

.

— Ocilc absohilelijk. Moe zijn van trappen.

—TRAPPEN, z. Trippel-.

TRAPSTOK, m. Bij pottebalikers . Een steunslok die

men in de hand houdt, terwijl men de potaarde trapt.

TRAVEELE, v., met de steninist op tw, sihcipl. ce.

Bij tinimer). Een kleine draagbalk voor de ribbeu aan ccne

dakvenster, aan de opening van een zoldertiap ot schoor-

steen,enz. fr. Imcoir, chevctre. De veurster in dc hecrdstede

van eene bovenkamer, rust met eene kape op de travcele.

— Vgl. I. trabccula, vklw. van irabs, balli.

TRAVOOIEN, travooide, getravooid, b. w., klcmt.

op vooi, Alrossen, afranselen, fr. rosser. lemand ttavooien.

Hij heefl daar Icclijk getravooid gewcest. — Vgl. tram-
BOOIEN. Zie M.

TRAWAKTE, v., klemt. op vol: Helzelfde als Trek

in den zin van J-ist, looze streelc, tieek, fr. trail, lour,

nisc. Eene trawaUte slaau, fr. faire line maiivaiscfarce.

lemand 'eene trawakte bakken (eenen trek spelen, h. jotier

tin toiir a guclqu'un). Die trawakten behagen mij niet.

Het is n ct al zulke trawakten dat zij niijnen vricnd van mij

afkeerig gemaakt hebben. Dat vrouwmensch met al hare

trawakten.

— Dit w. is eig. zooveel als trakte [\. tractus, fr. trait,

ouh traict), met eenen lasch in den grondvorm ; zie FLA-

D.MvKEN. Wegens de k, vgl. Trakleeren = fr. trailer

(l\Xih-r;.

TREBBEL, TRIBBEL, DREBBEL, DRIB-
BEL, m. Gelui van dric klokken die akkoord zijn, andcrs

gezeid Een akkoord, fr. sonncrie de trois cloches. Die kerk

heeft eenen trebbel en een schelletje. De grootste klolc van

dien trebbel weegt drie duizend pond.

— Er liestaan onder 't volk verschillige refereintjes om
het gelui van den Iribbel na te zingen, b. v. Te Oyghem :

. Geen g'hcele broo 'n,al kanten. Te Bragge : Stel een stoeltje,

ieffroinv tontt.' Te Hooglede : Koni met geld, ondnnk toe.

Elders : Breiig maar in. Elders nog : Sla maar dood.

f
— Vgl. eng. to treble, fr. tripler.

— TREBHELEN, trebbelde, Itcb getrebbcld, o. w. Met drie

klokken luideu die akkoord zijn. Die klokluiders kunnen

goed trebbclen, kennen 't niet om te trebbelen. Het treb-

bclt (men luidt met drie klokken). Het trebbelen is ecu

vreugdegelui,en past niet bij den rouw van eene begraveni';.

Erne pooze (b. v. van een kwart) trebbelen. Er wordt

'lield 's avonds voor een feestdag, een uur voor de

iiis, enz. Trebbelen veischilt van Beiaatden.

— Men zegt ook Tribbelen.

TREEM, v. ZieTRAAM..

TREETACHTIG, TRETACHTIG, .adj , met
zware c. Scbimp.acht:5. Een trcclachtig menscli. Eeji treot-

achtige brief. Treetachtig antwoorden.
— Zie TRETEN.

TREK, TREFFE, (?v.) Eerlijkheid, trelTelijkheid.

Een man van Ireffe (een aanzienlijk, eerlijk man). Het zijn

lieden van treffe. Van treffe zijn (eerlijk zijn). . Hy acht
syn-selven zonder eere ende trefe te wesen, wanncer hy
niet venyckt en is met de besittinghe van mottighen huys-
raedt. » (A. Debuck.) « De Turcken begraven noyt
iemandt inde stadt 'ten zy iemand van treffe, als die een
Mosquee.heeft doen slichten. » (P. Devynck.)
— Men vindt het ww. trefen voor eerli/k maken, in

achting stellen, b. v.

D'ander om syn eer te treffen 'i. i. om .-lijne eer te kavelen),

Quam cock lustigh in het veldt. (P. Gheschier.)

TREFFELIJK, adj. E.rlijk, deugdzaam; welge-

manicrd, deftig, achtbaar, fr. honnete, respectable. Een
trefi'elijke dochter of jongeling. Een trefl'elijk man. Een
trcffelijk huisgezin. Een treflfelijke burger. Een Ireffelijk

ambachlsman. Een Ireftelijk gcdr.ng. Treffelijk zijn in zijneii

handel. Treffelijk te werke gaan met iemand.

— Ook van dingen. Een treffelijk buizeken (een schoon,

bchoorlijk, aangenaam huizeken). Iemand een treffelijk

geschenk vereeren. Een treffelijk ambacht (dat eer en

weerde heeft).

— TREFFELIJKHEID, V. De hoedanigheid van treffelijk te

zijn. De treffelijkheid van iemand in twijfel trekken.

TREFSCH, adj. Hetzelfste of Treffelijk, d. i. eerlijk,

loflijk; doch alcen gcbiniikt in het is wat tre/sclis.' spre-

kende spotsgewijs van iemands woordeu of daden, die

geenszins prijsbaar zijn, even als men ook zegt in denzelf-

den zin : het is wat schooiis! het is -watfraaisl

TRE FTER, m . Zie trachter.

TREINDEN, trcindde, hcb geireind, o. w. Trcin

voeren, fr. roiiler equipage, rouler carrosse.

TREITE, v. Lederen lets of oog aan elken kant van

't gareel, waar de trekstreng in vasthoudt bij middel van

den bout of kapitelstok. (Vgl. fr. trait, van I. trai.ere.)

Nieuwe treften aan een gareel naaien.

— Fig. Met de Ireitc afliggcn, den moed opgevcn, het

laten steken, er geen doen aan zien om iets dat men begon-

nen had te voltrekken. Die student ligt met de treilc af,

sedcrt dat hij in zijn cxamen mislukt heeft. Hij heeft king

gehoopt dat hij met vlijtig te werken zijn schulden zou

kunnen betalen, maar nuligl hij met de treile af.

— Afgescheurde lap, vodde, fleuter, fr. ^/ir/H"//c. Haar
kleed is of hangl geheel in treiten. Het is al in trcitcn

gescheurd. Heiten en treiten (zie heite).

— Fig. Eene lange treite van een vrouwmensch. Zie ook

MEI.SETREITE.

— Het Woordenb. van Sleecks en Vandevelde vertaalt

hot U. faitvcttc door treit, v. Zie H.\GETRUT.

—TREITE, z. H.age-, Meisc-.

TREITEN, trcittt (wvl. ook treitege, zie imi'ERIEi 1),

heb getreit, o. w. Vcrvelende vragen, iemand lastig vallen

om iets te bekonicii. Treiten om te mogen UK.Oyaaji. Met
genoeg te treiten, kreeg het kind "t geen het bcgecrde van

zijne moeder.
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— Vgl. eng. to try, pogen, tiacViten,

— Niet tc vervvarren met Trcten.

TREITLAP, m. Bij greelmakets. Een lederen lap

vastgenaaid op den greelbalg onder de treite.

TREK, cnook TROK tn TRUK, m., vUhv. treks-

h(ri, trokski(ii. Tocht, fr. conrant d'air. Iq den trok zitten.

— Treliking van de lucht in eene schoiiw, jaclit. Er is

geen tiel< in die kave (die schouw trekt niet). Den trek van

eene stove of kachel verminderen met den slcuter te draaien.

— Aftrek, fr. debit. Daar is trek, veel tielt, weinig trek,

goedc trok, slechte trok in die koopwaar.

— De visschers zeggen dat zij trek hebben als de visch

in hct aas bijt. Het is liier goed met de hengelroe visschen :

men heeft seffens trek.

— Treksel van thee, enz., fr. infusion. Kaffie van den

eerstcn trek is beter dan van den tweeden ; kaffie van den

derden trek is maar swok ^

— De baat van eene speelbol, de di^ste kant al waar zij

belt en vallen zai. Eene bol die veel, die weinig trek heeft.

Hoiid uwe bol met den trek naar de linker zijde. Zic K.\.vr.

— Hetgeen men in eens trekt. Een trek inkle (d. i. de

hoeveelheid inkte die men in eens met de pen uit den inkt-

pot neemtom te schrijven).

— Haal, fr. trait. Een glas nitdrinken in eencn trek.

Drie nren ver gaan in eenen trek (/.onder eens halte te

houden).

Sy discht al weder op; de spys vliegt weder in.

By loo ! alsoo gespyst, segt Teun, dan kan men werken

!

Tandgau\v,hand gauw !ik voel mij raeeren meer versterkcn.

Hy segt aen de pachterss : goe vrauw, 'k wect het gedacn :

Wyl myne maeg... soo is aen 't gaen,

Ik sal het avond-macl met eenen binnen spelen.

't Gaet al in eenen trek. (Vaelande.)

— Bij wevers. Waneer men vier a vijf tcmpelmali:n

geweven heeft, wordt de gaping van de keten zoo klcen dat

er de schietspoel bijkans niet nieer door kan : dan schuift

men den wcefkam achteniit, men laat een eindeken keten

van den garenboom af, en men windt het geweven gedeelte

op den onderlooper tot dat de keten wederom spant : de/.c

wcrking, waardoor de gaping wederom groot en bekvvaom

wordl om voort te weven, heet een Trek of Truk, omdat

men de keten van den garenboom aftrekt met den trekstok.

Eenen trek weven. Na ecnige trakken geweven te hebben,

verliet hij het getouw.

— Loon ot jaarwedde die men trekt. De tvck van de

werklieden is tegenwoordig meerder dan voortijds. Ver-

meerdering van trek eischen. De jaarlijksche trok van een

gepensioneerde. Die ambtenaar heeft een schoonen trok.

Voor den trek ziju (geern geld krijgen).

— Tuk, poos slapens. Een goeden trek docn, een goun

trek slapen, h.faire un bon sommc. Ik heb een deugdelijk

treksken gedaan dezen noene. Vgl. TUK.

— Eene poos tabakrookens. Eenen trek ?mooren. Doc

nog een treksken (smoor nog een pijpken).

— Een slag op het lijf, vooral met een stok. lemand

eenen trek geven. Hij heeft daar eenen trek gehad dien hij

lang zaI gevoelen. — Fig. Koite maar harde berisping. Een

harden trek krijgen wegens zijn gedrag. Di« redenaar gaf

zijnc aanhoorders hier en daar eenen trek dien zij wel ver-

iendeu

TRE

— Schielijke, kortstondige en krarapachtige pijn in de

ingewanden, enz., eene snijding. Ik kreeg daar al met eens

eenen trek in raijn hoofd. Trekken in den bulk hebbeu, fr.

des traiichecs. Een trek verschilt van trekking, zijnde dit

laatste langzamer van duur, fr. tiraillement.

— Streepje tusschen de woorden, enz., fr. tirct. Eene

incidcnte tusschen twee trekskens. Deze alinea begint met

een treksken.

—TREK, z. Aan-, Kapoene-, Peesje-, Pezetje-, Uit-.

TREKACHTIG, TROKACHTIG, adj. Genegen

om geld te trekken, geldzuchtig. Een trekachtig niensch.

Zoekt niet altijd betaald tc worden voor een geringen dienst

dien gij bcwijst, dat is al te trekachtig.

TREKBERD, o. Bij hommeldroogers. Een houten .'

luik waarmede men de opening stopt die in den voormimr

van den hommelast is boven den loop.

TREKBOL(LE, v. Eene bol met eenen trek of bate,

d. i. die zoo gevormd is dat zij, onder 't rollen, eene

kromme richting neemt.

TREKBORSTEL , TREKBURSTEL (uitspr.

hoitt-l, -biistel, zie RS), m. Bij schilders.Een platte borstel

dien men over de kleuren haalt om de dradeii en vezelca

van eik of ander hout daarin te konterfeiten ea uit te

beclden

.

' TREKE, bij Kil., zie onder VIJTE.

TREKGAT, TROKGAT, o. Tochtgat. In of voor

een trckgat zittcn.

TREKHIELEN, trckhielde (wvl. ook trckhieldege,

zie imperfect), heb getrekhield (fvl. etrekhield, zie ge),

o. w., met de stemmst op trek. Met een slependen en ge-

dwongen tred gaan alsof het achterlijf of de voeten haperden

en niet meewilden, dit geschiede dan al uit vermoeidheid,

zw.akhcid in de lenden, stijfte in de beenen, jicht, wonden

of minken, enz. Die moede wordt van gaan begint te trck-

hielen. Wat hebt gij dan, dat gij zoo tiekhielt, al trekhie-

Icnde gaat? De koeien met hunue stijve achterpooten gaan

.-iltijd al trekhielonde, eUitcoSec zegt Homeer. Een peerd

dat tiekliielt, fr. iin cheval qui traine les handles.

— Uit tcgenzin of vrees ergens traag naar toe gaan, anders

gezeid met lange hielen er naartoe trekken. Luiaards gaan

al trekhielende naar hun werk. Hij wist dat hij misdaan

had, en daarom, geroepen om voor zijn mcester te vcrschij-

nen, ging hij er al trekhielende naartoe.

Beschaamd en vernederd henengaan, anders gezeid

dniipsteerten. Ge mocst hem zien gaan al trekhielen, als

hij dat hoorde! De mislukte kandidaat kwam al trekhielen-

de weder van de stemming. Eeu schooljongen die al trek-

hielende voortgaat, na eene harde berisping van dea

meestcr.

TREKIJZER, o. Anders Nijpijzer en Z.-iagtrekkcr, zie

•aid.

TREKKELING, m. en o. Soort v.an koek zonder

eiers gebakken in de gedaante van eene g. De trekkelingen

zijn op verre na zoo groot niet als de kransterlingen. De,

bakkers te Iper maken trekkelingen om op witten donder-,

da" te eten Ea dit is een oud gebruik als blijkt uit oude

oorkonden. « Betaelt an Osten Robaij de sommc van twee

ponden grooten, over leveringhe van treckclynghen op

witten douderdagh. ) (Hs. kerkrek. 1664.) Elders ect men

I
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oy> (lien dag ook soorlgelijke koeken, inaav die verschillcn

van goilannlc en naam, b. v. krakelingen, spaansclie koeken,

cnz. — Zie -ling.

TREKKEN, /rai (my Iraken), tiiek en trok [:vi/

tioHrii), irctroUvii (fvl. ctrokken, zie Ge), b. w. Aftrekken,

met tie hand jjlukken, sprck. van iruit, fr. cueiltir. Appels

trel<ken. Percn, piuinicn, abrikozen Irekken. Vandage gaan

wij de kriekcn trekken. Aaidbeziijn, braarabczicn, aalbeziun,

moeibezieii IreUken. Hij is van den boom gcvallen, terwijl

liij fnrit trok.

— Indocn, inkoopen, doen komen, sprek. van levens-

niiddels of koopwaren. Van waar trekt gij uwcn wijn, iiw

bier? Ik trek mijn brood lut de stad. De winkelier trckt

zijne waren van verschilligekanten, den kaffie van Brugge,

den rijst van Antwerpen, enz. Iiie drul;ker trekt zijn papier

van de hoofdstad, uil die fabrijk, enz.

— Met de pholograpliie afbeelden. lerand trekken (zijn

portret r.enien met de photographie). Ik ga mij doen trekken.

Hij wilt zich niet laten trekken. — Ook Uittrekken.

— Spichten, d. i. met vier schinkels eene koorde vlecli-

tcn, derwijze dat men twee opposiete schinkels nevens nial-

kander schrankt of ovcrlegt, en daarboven kruiswijsde twee

andere opposiete schinkels, en daarboven wcderom de twee

eerste schinkels, en zoo voort overhaiids. Eene koorde

trekken. Trekken is geen nokken. Eene getrokkene zwecp.

— Uilsnijden, uittrekken met een snijdend werktnig.

Den hijf trekken, fr. coiipet la luetic. De boone Irekken, fr.

extraire, coiiper le lampas.

— Bij biemelkers. De bie'ii, die op het punt zijn van te

zwernien, in een nieuwen korf steken, met den ouden korf

om le keeren, en er den nieiiwen op te zetten rand tcgen

rand. Eenen korf trekken. Het is een pastor van Frai.kriji:,

zegt men, die eerst liet gedacht gckregen heeft van Je bic'n

te trekken.

— Het long trekken, lang bezig zijn, in tegenoverstel-

ling van het kort waken. De rodenaar dacht dat hij het

vandage wat langer mocht trekken o.ndal hij gisteren het

zoo kort gemaakt had. Als hij 's avonds naar de herberg

gaat, hij trekt het dikwijls lang (hij blijft er tot laat in den

nachl). — Somwijlen zegt men ook het kort trekken. Hij

trok het daar kort.

— Het langste koordeken trekken, den vrijen tijd, dicn

men ons verleent, te bate nemen tot het laatste stondeken

toe. Als hij 's avonds naar de herberg gaat, Irekt hij altijd

het langste koordeken. Die altijd het langste koordeken

wilt trekken, konit somwijlen te laat.

— Eenglas irekken, bij zeepzieders, zie GLAs,

— Icmand door de hore trekken, zie HORE.
— Den paling trekken, zie palingtrekken.
— Eenen register irekken, zie register.

— Dat trekt de staak uit, zie STAAK.
— Slroodje trekken, zie STROO.

— - lemand eenen land trekken, zie TAN D

.

— Xijne tonge door zy'n gat trekken, zie TONGE.

— o. w. met Z'^4i<r//. Veel kalanten hebben, veel aftrck

i vinden. Die winkel trekt. Die nicuwe herberg trelit niet.

I

Die koopwaren, die boeken, enz. trekken (worden veel

verkoclilj.

— Goed verduweu, gi'etig zijn naar spijs, sprek. van de

maag. Sedert eenige dagen trekt zijne raaag niet, fr. // n'a

pas d'appetit. Zijne maag trekt gelijk eene avocaats beurzc.

—
• Rente of interest opbrongea, sprek. van uilgezet geld.

Geld doen trekken (op kroois uilgeven). Geld, dat gij niet

uitgeeft, trekt niet, kan niet trekken.

— Gemakkelijk en vast in 't hout dringen, sprek. van

nagelsen vijzen. Die vijze trekt niet. Die nagels Irekken

goed.

— Regelmatig geld of onderstand ontvangen uit eene

ofhcieele kas. De gepensioneerden trekken van den Slaat.

Dat arm huisgezin trekt van den Disch, van 't Armbestier,

van 't Bureel van weldadigheid (d. i. ontvaugt er geregelde

aahuoesen van).

— Worlel schieten en wclig groeien. Die boompjes trek-

ken niet, willcn niet trekken. Die planten trekken niet in

zandigen grond. Die doornhaag trekt hier goed.

— Bij drukkers. Wordt ge/eid van de drukrollen als

zij gretig den inkt vatten , fr. avoir de Vamour. De rolle

trekt, fr. le rouleau a de I'amour. De rollen Irekken niet

genoeg, fr. // n^y a pas osse:: d'dmonr dans let rouleaux.

— Een scheers (fr. rasoir) trekt, als het den baard

moeilijk meeneemt, in plaats van hem zachtjes af te schaven.

— Eene bolle trekt, in 't bollespel, als zij van eigen

reclits of links afwijkt van de lechle linie. Mijno bolle trekt

meer dan de uwe. Ik speel niet geern met deze bol, zij trekl

niet genoeg.

— Helen en trekken, zie HEIEN, I".

— dan 'tkeestjc trekken oin hetwortelkcn mee te hebben,

zie KEESTE, v.

— Trekken op, bij Weil, trekken naar, aan iets gelijken.

Dit koleur trekt op het groen. Hij heelt het juist zoo niet

gezeid gelijk gij verroeldt, maav het trelct er op. Het tieUt

er niet op ('t gelijkt er niet aan). Mijn huis is tien duizend

frank weerd, en hij biedt er mij vijf duizend voor : dat trekt

er toch niet op (dat is belachelijk). Hij trekt stijf op zijn

vader in zijne doenswijs, maar niet auders. Dat trelct

nievers op (dat beteekent niets).

—TREKKEN, z. Aan-, Af-, Door-, Mis-, Op-, Over-,

Paling-, Tegen-, Voor-, Uit-. Zie ook Doortrokkeii en vgl.

-TROKKEN.

TREKKER, m. In het koemiespel, zie KOE.MIE.

—TREKKER. z. Af-, Paling , Pcem-, Zaag-.

TREKKOOIZE, v., met de sterarustop kooi. Bij am-

bachtslieden, enz. Eene trektang met twee omgebogen

klauwen om nagels uit te trekken, enz., fr. tricoise.

TREKMES, o. Bij timm. Haalmes, fr. plane. Het

trekmcs heeft twee krikkeljoenen of haudvalse'Is. Ook

Snikkermes.

TREKORGEL, m., met do stemrust op trek. Klecn

spceltuig zijnde een blaasbalg die shut op een mctalen blail

met nauwe spleeljes waarin metalen lipjcs liggen en trillen

;

anders ook Speelboek geheeten, fr. accordeon. Een trek-

orgel met toetsen. Op eenen trekorgcl spelen. Dejongen

krecg een trekorgcitje voor zijn nieuwjaar.

TREKPENSEEL, o. Bij schilders. Een penscel

waarniede men linien trekt langs een refel.

TREKPERSE (uitspr. -pesse, zie us), v. Een ijzeren

werktuig waarin men, bij middel van drulvschroeven, de

vormijzeis of maiden vastklemt om metalen biezeu te trek-

ken. De goudsmids gebruiken trekpersen.
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TREKSCHOEREN (trekschouderen), irekschoerde,

heb getrekschoerd, o. vr. Eene schouder of de schouders

beurtelin^s wringen en oplialen met scheefgebogenen

hoofde, teu leekene gemeenlijk van wederspannigheid en

onwil. Kinders nioeten vlijtig en spoedig gehoorzamen

zonder krulneuzen of Irekschoeren. Ik zag wel dat hij bet

niet geern deed, want htj trekschoerde

.

TREKSEL, o. Pap of brij van gckookte porei, of van

lijiizaadmeel en mostaard, lien men op de voeten legt om er

het bleed naar te trekken, als er congestie is in 't hoofd.

Treksel op de voeten leggen.

— Men zegt^a/ (en niet treksel) op den buik leggen

legen de koliek, of op een verzworen deal om het te vei-

miirweu. — In 't fr. zegt men cataplasme zoowel voor

Treksel als voor Pap.

TREKSTOK, ra. Bij wevers, zie deunstok.

— Bij vogelvangers. Eene staak in den grond geplant,

waar de spriugsnaak aan vastligt, en die de vogelaarachter-

uitsnokt al5 hij de slagnet wilt doen overslaan op den aard.

TREKTIME, v., met den klemtoon op ti. Trok, trak-

tement, wedde, fr. pension, traitcment. Zijne trektime is

groot, kleen. lemands trfektime verhoogen, verminderen.

Zijne trektime ontvangen. De trektime van een ambtenaar,

van een soldaat, van een gepensioneerde. « De hulponder-

wijzers kunnen hunne //•^i^/z/iigemakkelijk opkrijgen » d. i.

verleven. (Uit een wvl. weekblad.) « 'K wensche joen vcr-

hooginge van trektime om op tyd eene winterkazakke te

kunnen koopen. » (Id.)

TREKTOUW (wvl. trektowe, zie au), v. Bij vis-

schers. Touwe of koorde die met ieder einde vastligt aan de

latte van de karte, en te midden verbonden is aan het haam-

schier van het peerd dat de karte voorttrekt in 't water.

TREKWORTEL, m. Bij boomvelders. Dikke wortel

dien zij aan den boom laten tot datal de andere afgehouwen

zijn, en die dient om den boom in eene zekere richting te

doen vallen. Den trekwortcl afkappea. Als het waait, laat

men twee trekwortels opdat de boom niet valle voor tijd.

— Bij hoveniers. Bezonderste sap- of groeiwortel van een

gewas. Ge moogt in 't delven den trekwortel niet kwetsen,

want het gewas zou er van treuren.

TRELDJE, V. Zie tralie.

TREMEL, m. ZieTRI^DIEL.

TREMULTE, v. Zie R.\MULTE.

TRENDEL, m. Dikke staf met een gateblad zijds van

onder, en een dwarsstok van boven, waarmede men boter

keernt in eene staande keern (zie keern). Het gateblad, ook

Trendelblad geheeten, omtrent drie decimeters hoog en even

zoo breed, staat over kant, gelijk eene vlerk, gevestigd op

zijds langs het onderdeel van den trendelstaf, die steunt en

draait op een ijzeren duim of draaipunt in den grond van

de keern ; de dwarsstok en de bovenste helft van den tren-

delstaf stekea uit de keern. Als men nu met de hand of met

eenen leegaard dien dwarsstok gedurig weg en weder rond-

wendt in den halven cirkel, zoo volgl het trendelblad, dat

in de keern is, noodzakelijk dezelfde wending, weg en weder

bruischende door de melk : en zoo wordt de melk gekeernd

en de boter vergaard. Het keernen met den trendelis zeer

geraeen in Vlaanderen ; nogtans men keernt er ook met de

tonnekeem en de wiegkeern, zonder trendel.

— Kramers heeft « Karnpols, Kamtiil, fr. batte a beurrc.

rtbot, long bdt"n oil pilon termine' par nn rondin (.') dc

bois, et qui sert a battre la creme dans la baralte, poir,

en separer U beutre. . — Het Alg. J^l. Idiot, heeft « Treil,

m. Stok, aan zijne onderste uiteinde van een doorboorJ

planksken voorzien, dienende om in de stande mce boter te

stampen. (Kempen.) » — Dit tretl oi ifiarn)tril is samenge-

trokken uit ons trendel, niaar volgens de vcrklaringen die

er bij staan schijnt de vorm en de manier van er gebruik van

te maken, verschillig te zijn. — Zie TRii.

— TRENDELBLAD, o. Het gateblad van den trendel. Dit

blad is eene vierkantte plank met gaten doorboord, die door

de melk weg en weder bruischt, als men keernt. Zie TREN-
DEL. — Kramers heeft « Kamschijf, fr. menole, planche

ronde et troueeau bout de la batte ou du ribot. »

— TRENDELKEERK(E, V. Staande keern waarin men de

boter keernt met eenen trendel, in onderscheidiog van de

Tonnekeern en de Wiegkeern. Zie KEERN.
— TRENDELSTAF, m. De Staf ot dikke stok van eenen

trendel. De trendelstaf draagt van onder een gatenberd, en

van boven een dwersstok.

TRENKE, V. Zie tra>;ke.

TRENSE, v., metde schuifel-i. Gevlochten koordelje

of snoer van garen, zijde of wolle. De trense van een zak-

uurwerk . De zoom van een kleed afzetlen met trense.

— Een lets van trense gemaakt, of een oogje gelijk trense

gevlochten.De trensen van eene priesterkapoot, waar de ka-

pitelstokken in houden. Trensjes (getrenste oogjes) aan

hals- of handlobben.

TRENSEN (met schuifelende s], trenste,gelrenst,h.

en o. w. lets vlechten gelijk eene trens, eene trense maken.

Een oogje trensen aan eene handlobbe, om er het knoopje

in te vestigen. Een getrenst snoer. Wel kunnen trensen.

TRENTEN, trenttf, heb getrent, o. w. Tranten, trim-

pen, traagzaam gaan. Hij trent er naartoe. Hij trentte be-

schaamd naar huis. Ook drenten.

—TRENTEN, z. Voort-, Weg-.

TRES, TRESSE, v. Hetzelfde of Stres, zieald.

TRESSEN. tresU,getrest, b. w. Vlechten, fr. tresser.

TRETACHTIG, adj. Zie treetachtig.

TRETELING, v., zware e. Complimentjes, beslag,

fransche beleetdheden. Zij hebben wat veel treteling over

hen, fr. ilsfont passahlement de Vembarras,

TRETEN, treette, heb yir/r^f^; ook tretten, o. w.

met zware e. Schimpen, bitter spotten, den aap houden.

Met iemand treten. Hij treet er mee, overal waar hij hem
vindt. Hij is hatelijk die altijd met de menschen treet. Hij

kan verduiveld treten.

— Treten en greten, tautol. Ik maak niet van al dat

treten en greten.

— TRETEN, z. Uit-.

TRETER, TRETTER, m, Schimper, greter. Treters

maken zich onbemind. Gekend zijn voor een treter.

TREURLINDE (wvl. -lunde, zie ind), v. Soort van

linde wier takken meer of min neerhangen, met bladeren

die van or.der wolachtig wit zijn, in de wetenschap tilia

argentea Desf., fr. tilleul argente. In de lusthoven vindt

men dikwijls treinlinden.
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' TREUSNEUS, bij A. Poirters, zie treuteneute.

TREUT, TRUT, m., vldw. treutje, triilje. Kleene

hoeveclhcid natte of 'h'ooge dingen. Een treut aardappels

geven aan cen bcdelaar. Een trut kaffie malttn. Een ttutje

geld. Een treutje melk. Er is maar een tiutje meer in.

— Synon. treut, kluts, ilik. Treut wordt gez. van nat of

dioog; kluts alcen van dioog; en kli'k van nat.

— Hfuten en treuteu, zie HEUT.

TREUTELEN, treutelde, heb getreutelJ, 0. w. Tiul-

teleu, trcuzeler, fr. proce'der avec lenteur ; chipoter.

— In Limb, klinlit het troetelen, en in Brab. soms trut-

ten, zegt Alg. VI. Idiot.

— Afl. Treutelaar, Treuteling, Treulehverlc.

—TREUTEN, z. Neutel-.

TREUTENEUTE, en 00k TRUNTENOTE.
TRUNTENEUTE, v. lets dat zeer gering is van

belang of van wcerde, iets van niet, prulle, fr. bagatelle,

pen de chose. Tivisten en vechten voor een treuteneitte. Ge
moetu daar mee niet bekommeren : 'tzijn al tiunteneuten.

Heb geen trouw in die beloften : 't ziju al treuteneuten. Mijn

stoelgang was niaar eene trcutenente, zei de zieke aan den

geneeslieer. lets koopen ol verkoopen voor eene treutcneute

(bijkans voor niet). Gij kunt u dat aanscliaft'en voor eene

treuteneute (voor eene pniUe van niet). « Ghy moeglit cm
een treuteneute dit boecxken bij den boeck-drucker haelen.»

(L, Vossius.)

Giif ik geld, ik wct voor wat :

Dat is maer een treute neute.

. . . Moest ik gaen haelen

Soo bedienstig mynen wyn?
Dital voor een treute-neute .'

(Vaelande.)

(Id.)

— Brab. treuzeneus. Hij heeft die schilderij voor een

treuzeneus verkoclit. « Mantels en huycken die hij dan
naderhand voor een treusneusje gaf.t (A.. Poirters.) Vol"ens

Tuinman komt dit w. van treuse, oul. een gat, fr. trou;

en van neus d. i. 7Wot : dus cone noot met een gat, die niets

weerd is. (Alg. VI. Idiot.) De gissing van Tuinman heeft

te meer grond dat vvij treuteneute en truntenote zeggen.

Voeg daarbij dat de Vlamingen, in plaats van treuteneuten,

ook neuten met gatjes bezigen (zie noot), en dat de Latij-

nen mix cassa (looze noot, wormstckige neute) ook gebruik-

len voor lets van kleene weerde, b. v. Horatius II Sat. v. 36.

1'R.'E,\i'i^^'E.\i'V'&n,lreuteneutte,hebgetreuteneut,

o. w. Treuteu en neutun, trutselen en nutselen (luisselen),

neuteltreutcn, met beuzelwerk zijnen tijd verslijten, fr.

chipoter, vetiller.

TREUZELEN, o. w. Zie trutselen.

TREVEL, ni.Trede, spoor, sles,fr. trace, piste, vestige.

lemands trevel volgen. Ik weet niet waar de trevel (slui|)-

wcg) is van den dief. Ik zag in het zand den trevel van een
dier. De trevel van den mol wordt ook Ree genaanid.
— Zie DREVEL, en vgl. eng. travel (reis, fr. voya<'e).

TREVELNEST, m. en 0. Dit w., meen ik, bet. een
schuilhoek waar men naartoe sluipt gelijk de wilde dieren
uaar hun leger, een sluiphol. Het staat bij CI. Declerck :

Erghens in iiw trevel-nesten,

Daer men van den Bijbel sprceckt,

.
En wcl op zijn geussche preeckl;

01 wel achter d'oude vesten,

Daer ghy vry zijt ongliezieri

Niet van God, maer van de lien.

Synght daer Zaimen al Ic gare, enz

.

TREZE, v., vklw. Trezeken. Eigenuaam voor Terezia
fr. Tetese.

— Minnares, fr. aniante. Hij ging danr voorbij met zijn
trezeken. Zie w.\n.ne.

— Eene paddc, fr. crapauJ. Er kroop een trezeken over
de baan.

— Fakel, pietjekadul, vodde of lap waar men heete pot-
ten of paunen mede van het vuur wegneemt.
— Vierkanlte doeUje of kleene dwaal waarin men een

lepe], eene tafelvurk en een mes windt. In Sint-Jans hospi-
taal te Brugge, hebben de genezende zieken, die reeds aan
tafel kunnen zitten, elk eene treze om hun tafelservies in te
bewaren. Eene verschgewasschen treze.

— De klinke van een broek, de gulp, fr, brayette.

TREZEL, m. Hetzelfde als Trijzel, koornzeef, graan-
zeef, fr. crible. Het graan, dat in de molen is gescheiden
geweest van zijn kaf, wordt dan nog nader gezuiverd in
den trezel dien men met de handen schudt en schokt, zoo-
danig dat het onkruidzaad en ander kleene vuiligheid door
de gaatjes van den trezel wegvallen. V^gl. resder.
— Ook in dun zin van Fatouw, harp, Ir. crible a pied.

Zie FATOUW.

— In Brab. bet. dit woord Tremel, fr. trcmie zegt A1<t

VI. Idiot.

TREZELAAR, m. lemand die graan trezelt.

— Ook gebruikt ^oor Trezel, fatouw, fr. crible, crible a
pied. Graan zuiveren met den trezelare.

— Zoo zegt men ook Borstelaar voor Borstel, Tuilaar
voor Tuil, Tuiraelaar vooj- Tuimel, fr. culbute, Truizelaar
voor Truizel, en in de Wdb. Boezelaar-voor Boezel.

TREZELEN, trezelde, getrezeld, b. en o. w. Giaan
zuiveren met den trezel. Het kooru trezelen. Getrezelde
larwe. — Men zegt ook Trijzelen.

TREZORIJ, TREZORIE, v. Schatkamer. Die kerk
heeft eene rijke Irezorie.

— Fig. Onze schrijvers noemden de H. ilaagd « Alder-
heylichste Trezoorye. » (C. Vrancx.)

Godlijcke scapprade,

Tresorye, earner van den hooghen rade.

CA. Biins.)

— In eenige streken geeft men dezen naam ook aan de
Sacristij w^ ar de gereedschappen zijn om den kerkdienst
te verrichten, waar de piiester het misgewaad aan- of afdoet.
De kosler zorgt voor de trezorie.

TRIAKEL, m., fr. theriague. Zie de Wdb.
— Fig. Hutspot, konkelarij, fr. tripotage.

TRIBBEL, m. Zie trebbel.

TRIBBELEN, tribbelde, heb getribbeU, o. w. Beven,
bibberen, fr. trembler. Tribbelen van koude, van vreeze.

Tribbelen van de koorts. — Zie treubelen.
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TRIBUNAAL, o. Het tribunaal -.an slechU rcdens,

zie REDEX.

TRIEBAU, m., klemt. op trie. Heiirst, triekbaJ, fr.

triqitc-h.iIU. Zie EZF.L.

TRIEBELTRODE, en te Brugge TRIPELTRO-
TE, V. \'er\vaning, wanorde, fr. de'sordic. Het iigt al in

triebcllrode, fr. tout est en desordre. Zijne zakeu staan in

triebellrode (in de warj. Pe wcreld is vol triebeltrode. Was
dat eene triebeltrode in dat huis, in die vergaring

!

— Verwarring der zinnen, ontsteltenis, fr. trouble. Hij

was in zulk eene triebeltrode dat hij niet wist wat hij zeide

of deed. De dief, in zijne triebeltrode, vergat te viuchten.

TRIEKBAL, m., klemtoon op iriek. Heurst, fr. tri-

qiie-balh. Zie EZEL.

— Zoo lamp ah een triekbal, uit der mate lomp.

TRIEM(E, V. HetzelfdealsTiaain. Zieald.

TRIENTJE, o. Zie trijntje.

TRIESTIG, adj. Bedroefd, neerslachtig van verdriet.

Triestig zijn over iemands dood. Er trieslig uit zien. Zijne

oogen staan triestig.

Gij zijt triestig, neergeslagen ;

In uw oogen blinkt ecu iraan !

Ai 't is waar! 'k zal 't nooit n;cer vragen :

Vader is in zee vergaan

.

— Ook van dingen die rouw en droefheid beteekenen of

inboezemen. De triestige cypresboomen, Triestige rouw-

Ideederen. Eene triestige stilte. Triestig nieuws. Een triestig

gezang. Triestige gebeurtenis. Eene triestige woning.

— Ellendig, armtierig, sleclit, katijvig. Een triestig leven.

Eene triestige dood. Die vrucht op den akker staat triestig.

Dat is triestige klaver. Triestig weder. Een triestige zonier.

Eene triestige wandeling. Eene triestige gezondheid hebben.

— Atl. Triesligheid, Vertriestigen, cnz.

TRIESTMOEDIG, adj. Droefgecstig, zwaarmoedig,

fr. nu'lar.colique. Een triestmoedig temperament. Er triest-

mocdig nit zien.

— Droevig, bedroefd, fr. triste, affligc. De dood van zijn

vrouw heeft hem zoo triestmoedig gemaakt. Wat schilt er

dan, dat gij vandage zoo triestmoedig zijt!

TRIJFEL (wvl. TRIFEL, en geenszins trie/el), m. Beu-

zeling, pnii, nietigezaak, fr. babiole, bagatelle^ conte, eng.

tritfle. Dat zijn al trijfeis. Trijfels vertellen. Zich met trijfels

bezig houden.

— Vgl. Truffel.

— TRljFELAAR (wvl. TRIFELARE), m. lemand die trij-

felt. Een trijfelaar van een jongen.

— TRrpFELAGlE, v. Getrijfel, pruUewerk, ijdele praat. Ik

ben met al uwe trijielagie niet gediend.

— TRIJFELEN (wvl. TRIFELEN, zie Ij), tryfelde, heb

getrijfeld, o. w. Beuzelen, pmtscn, prullen vertellen, pruUe-

werk verrichlen. Bezig met trijfeleD. W.it trijfelt hij daar

weerom ? Die man trijfelt geheele dagcn in den bof.

,

— Ook een Idnderspel, «nders Klinkemutsen, krais of

munt spelen, met centen opsmijten.

— TRIJFELING (wvl. TRIFELINGE), v. Beuzeling.

Zalig ! die zoo lang gy leefi,

Kunt tot nut en bate bringen

De allerkleenste tryfelingen. (G. Gez.)

— TRijFEL^ERK, o. PruUewerk.

TRIJKBAL («vl. trijku.m), m. Zie triekbal.

TRIJKELEN (wvl. trikelem, zie ij), tri/kelde, ^e-
tri/ield, b. w. Plagen, kwellen, fr. ve.\:er, lutiner, taquinef.
lemand trijkelcn. Getrijkeld zijn.

— Het fr. iriqtier bet. Stokslageu geven.

TRIJNTJE, TRIENTJE, o. Een vogelken, ook
Elstnjntje en Tierlje geheeten, fr. tarin, 1. carduelis spinus.

TRIJPE (wvl. tripe en geenszins triepe noch trippe),

v. Het ingewand, d. i. de maag en de darnieu, van eene
slachtbeest, fr. tripe. De Irijpe van een zwijn. Als een zwijn
geslacht is, braadl men de trijpe om ze te eten.

— Meest gebruikt in 't mv.

Anders, 't vet van een capoen

('t Is een uyl, wil het begrjipen),

't Roet van eenen jongen haes

('t Is de kat met hoofd en trypeit.

Die ik nog met eekels vaes).

(Vaelande.

— In 't Land van Aalst zegt men Triep, m. voor Bl

worst, fr. boudin.

— Ook de pens ofbuik van een zwijn, waar het i _ -

wand in Iigt. De trijpe van een geslacht zwijn opensaij i _ .

Eene dikke, vette trijpe.

— Soort van woHe- of garenstoffe die vereeiiigd is op
wijze van pane of fluweel, ej wicr gercefde vluwe eenigs-

zins gelijkt aan de rawe oppenlakte van een trijpzak,

fr. tripes, tripes dc velours. Een mantel met een breede

kra.ig van trijpe.

—TRIJPE, z. Zwijne-.

TRIJPEN (wvl. TRIPEN, zie ij), adj. Van trijpe, fr. de

tripes de veloitrs. Eene trijpen klak (muts).

TRIJPKERMIS (wvl. triipkerjiesse', v. Onthaalj

aan verwanten en vrienden, als men zijn verken geslacht ]

heeft, fr. boiuiinee.

TRIJPZAK (wvl. TRUPZAK, en geenszins triepzal\

noch tripzi.k) m. De maag van een slachtdier, auders nog

Lap, en onjuist ook Strontzak geheeten. De trijpzak vani

een zwijn, van eene koe, enz.

— Onbeschoft ook van mer.scheii, b. v. Zijnen trijpzak'

volsteken (zich zat eten). Giet die pint in uwen trijpzak (in

uwe pens)

.

TRIJSE (wvl. trjse, met de schuifel-^;, v. Een woord

dat wij veel gebruiken in de spreuk hi/sen en tryscn, d. i.

lappen en leestcn, haspen en spillen, pak en zak, fr. son sac

et scs quilles. Pakt uw hijsen en trijsen en trekt henen.

lemand buitensmijten met (zijn) hijsen en trijsen. Hij is

veitrokkcij met hijsen en trijsen.

— Deze twee woorden schijnen aan de scheepsvaart onl-

leend. Althans vindt men in de Wdb. hijschblok en tri/s-

bloi, hyschen (fr. hisser] en iryzen (fr. apiqucr). Doch

J. triciC bet. beuzelingen.

TRIJSPALUL (wvl. TRIISP-, zie ij), ra. lemand die

Iruntachtig en trutselachtig is; ook simjielaar, sul, fr. niais.
1

Hij is een trijspalul. Ik kan met zulk een trijspalul over den I

weg niet.

— Zie PALUL. De Wdb. geven iryzelen, treuzelen in den

zin van fr. lambitier.
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TRIJZEL (wvl. Tiu/.Er., zic l|), m. Een zeve wanr

't no:(l yiaan in blijft, lerwiji dc vuiliylieid er door valL

Zie TREZEI..

TRIJ2ELEN, b. eu o. w. Zie tke/.ei.kn.

TRIJZEWIJZEN (wvl. tiuzewizen, zie ij), tr^'zi^-

'iPi/'siie, /leb gclrijzewijsd, o. w., met den klemloon op ir'y.

Ltiieren, zich bezig Iiouden met lOndUijlien of tianselen en

klciniglieden verrichlen in plaals van neerstig voort te

werkeii. Op den alcker slaan Irijzewijzcn. Op het weefge-

touw zitten trijzewijzen. Die veel trij'.ewijst krijgt zijn werk

niet af. Zijnen tijd veispillen niel trijzewijzen. Ergens iu dc

straat slaan trijzewijzen om ieniand af te wacliten, enz.

— Men zegt ook Trinzewijzen.

— Het 1. trica' bet. beuzelingen.

—TRIL, z. Hecru-, Hern-, Heriit-, V'gl. -IRUI..

TRIMMEL, m. Tremel, fr. /raw/c. Vgl. gkaa.nbak.

— Wanmolen met eene soort van fatouwe waar het graan

door valt in eenen bak, terwijl de grove krensen over de

fatouwe wcgschuiven in eenen andeien bak, en dat iiet kaf

door den wind buitensluift. Met den trimmel het graan

schoonmaken.

— TKIMMELEN, trimmdde, gctnmint:hl, b. w. Met den

wanmolen zuiveren. Het graan trimmclen (van leaf en

kienscn zuiveren).

TRIMPEN, trimpte, heb getn'mpl, o. w. Trippen,

stillekens trcden, met kleeno en zaclite stappcn g.aan,

ttenten.gaan lijk een hond die zijn steert tusschcn dc beencn

trekt.

— In Oost-Vl. zegt men Trinipelen, voor Trippelen,

trampelen, fr. tre'pig-rter. (Alg, VI. Idiot.)

—TRIMPEN, z. Binnen-, In-, Voort-, Weg-.

—TRINE, z. Soepe-.

TRINKE, V. Zie tranke.

TRIP, m, Staanijzer, keuken.;cricf, zijndc een ijzeren

ring op drie pootjes, om daar een ketcl, pot of pan op te

zcttcn, in de Wdb. trccft, U.trcpicd.

TRIPELSTRENG, m. Zie tripolistreng.

TRIPELTROTE, v. Zie triedeltrode.

TRIPOLISTRENG, TRIPELSTRENG, ni. Ecu
snoervan losse draden met lri)x>li bestrcktii. De goadsmid

gebruikt piuistrengen en tripelstrengen om te polijslen.

TRIPPELTRAPPEN, tiippeUrapte, hebgetrippel-

tiapt, o. w. Hetzelfde als Trippctrappeii, met kleene en

sncl herhaalde stapjes gaan, I'r. troltim-r. Een peerd dat

trippeltrapt.

En waer mag die plaetse wezen

Waer zoo vele oplellendheid

Leerzaem wordt acn boord geleid

Dat het flikkerend trippe/trappcn

Van de tyzc, ligte, rappe

Muizepootjes 't stilzaem oord

Onbcrmherlig had gestoord ?

(K. de Gheldcre.)

TRITTELEN, tritlelde, hcb gctritteld, o. w. Het-

zelfde als Truttelen. Zic aid

.

— Afl. Trittelaar, Trittcling, Getrittel.

— De korlc >i en / verwisselen dikwijls. Zie daarover

bij u.

—TRODE, t. Triebel-.

TROEF (wvl. TROUE, zie ou), m. Het kecrblad in de

kaart, fr. reiottme, atout.

— Trocf iiitgaan, het spel beginnen met een troefblad

te werpen. Hebt gij froef, ga hem uit.

— Fig. Zijnemisnoegdheid.zijnegramschapuitboezemen

of hicht geven. De spveker ging troefuit tegen hetgenieen-

tcbcstier. Zoohaast hij bij mij aleen was, begonhij troefuit

tegen zijnen meestcr. Als hij ihuis Uwam, het was Iroef

uit tegen zijne vrouw.

—. Dikwijls gebruikt om aan te duidcn dat iemand of

iets meeslerschap voert en baas is. Het geld is altijd troef in

de wcreld. Iu tijden van omwentcling is 't overal pleute

troef of schoelje troef (d. i. dat de tleugnieterij overal boven

is). Schoelje is troef in de slechte bocken en gazetten.

— Volgens Alg. VI. Idiot, zegt men in Brabant : ergens

troef vinden voor Ergens wel onthaald zijn, zich ergens

behagen. — Bij ons lieet dit toef, zie TOEE.

— Den troef rooven, zie ROOVEN.

TROENE, V. Hetzelfde als Tronic, fr. trogiic. Eene

troene gelijk eene voile maan. Eene roodc, eene leclijke

troene.

—TROEVEN, z. Onder-.

—TROG, z. Bolle-.

TROGGELEN, troggelde, hcb of ben geiroggeld, o.

w. Traagzaam en met moeite gaan. Een ziekaehtig mensch

die naar de kerk troggelt.

— Mecst gebruikt in 't Land van Aalst, waar de (7 gelijk

eene o Idinkt, eu daarom gewis hetzelfde woord als ons

Trakelen. N'ogfans in Hojl. Limb, luidt het Truggclen,

trnkl;elen. (Alg. VI. Idiot.)

—TROGGELEN, z. Voort-.

TROK, m. Heeft al de betcckeniss.n van Trek. Zie aid.

-TROK, z. Aan-, Af-, Uit-.

TROKACHTIG, adj. Zie trekachtig.

TROKGAT, o. Zie trekgat.

TROKKELEN, trokkeldc, gelroltkeld, b. w. Vourt-

trckken. Het l;ind trokkclt zijn rolwageatje.

— Frequent, van Trokken.

TROKKEN, trak en trifk, getrokken, b. en o. w.

Wordt in een groot deel van Vlaanderen gebruikt in

plaats van trckkcn met al zijn beteekenissen. Iemand bij

den arm trokken. Trok de lafel wat nadcr. Gij moogt daar

niet aan trokken. De zon trokt het hout krom. Die stove

(kachel) trokt niet.

— Vgl. Dorsehen — derschen ; .Steken — stoken

;

Worpen — werpen.

—TROKKEN, z. .'\an-. In-, Om-, Op-, Uit-, Weg-,

en de afgel. Betrokken en Vertrokken. Vgl. -trekkkn.

—TROLLE, z. Akc-. Vgl. -ijrolle.

—TROM,z. Bel-.

TROMBAL, m., met de stemrust op bal. De groote

trommel, bointrom, fr. la grosse caissc. Den Irombal slaan

in de muziek.
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—TROMfME, z. Bora-, Bong-.

—TROMMEL, z. Eel-.

TROMMELWATER, o. Zoo hcet bij 't vnlk de

Builiwaterzuclit, fr. ascilc. Het trommclwater liebben (in

den buik).

TROMPEN, trompUs heb getrompt, a. w. Op eene

troiiipc (mondtrom, fr. guimhardf) spelen. Leeien tronipeu.

— b. w. Ecu deunlje Ironipen.

— Afl. Tiomper, Getromp.

TROMPETTE, v. De trompMe stekcn, zic steken.

TROMPETTENBLOEM, v. of enkelijk TROM-
PETTEN, V. mv. Sooit van Fuchsia met large klarocn-

voi-mige h\oemcn, fuchsiafiilgcns DC.

TROMSTUK (wvl. -stik), o. De tio r.shikken van de

panne in eone zoutziedeiij zijn de vierkantachtige ijzeien

platen die rond den penning liggen te midden in den grond
van de panne. Het deel van de panne met den penning
en de tiomstukken beslegen, is vecl kloeker en dikker dan
het oveiigc, en dit is noodig nm dat er de viering onder

brandt.

TRONDELAAR, TRONTELAAR, m. Slenderaar.

TRONDELEN, troiidelde, heb ai bcii gcirondeld, a.

w. Traagzaam en slepende gaau, hetzij uit werkeloosheid,

hetzij uit krankheid; slendercn, sukkelen. Een ledigganger

die langs de siraten of rond de markt trondelt. Hij is laat

naar huis getrondeld. Een oud of zickelijk mensch trondelt

naar de kerk. Hij heeft geheel den cbg getrondeld. Hij is cr

naartoe getrondeld (gesukkeld). Door het land trondclen

.

— Ook van dingen die op hunne plaats niet liggen maar
zwerven met gevaar van te vergaan, of geschonden te wor-

den, of te zoek te raken, fr. trainer. Uw hoed trondelt daar

weerom
; waarom zorgt gij er niet beter voor? Zijne boeken

laten trondelen. Dat is een zorgeloos werknian : zijn ge-

reedschap ligt overal te trondelen. Hetis jammer dat zij die

schoone kandelaars laten trondelen in de sacristij ; willen

ze die niet meer gebruiken, ze zoudcn ze beter vcrkoo|)cn

of ten minste zorgvukiig bewaren.

— Men zegt ook Trontclcn.

—TRONDELEN, Rond-, Voorl-, AVeg-.

TRONK, m., en hicr of daar ook TRONKE, v., mv.
tronken, vklw. tronkskc{ti. Een struik takken die opgroeien

uit een wortelblok of tjok in den grond, of uit den kop van

een afgeknotten boom, fr. cepee, trochee (en niet tronc, d. i.

stam, bul). Hakhout groeit fn tronken. Detronken wordcn

alle derde, vierde of vijfde jaar afgckapt. Een elzen tronk.

Eiken tronken. Notetrouken (d. i. notelaren tronken). Aal-

bezientronk. De tronk van eene knotwilg. Zekere kleene

vogels wonen boven in de tronken, en andere van ondcr.

Hij verborg zijne diefte in een dichten tronk. Eenen tak uit

een tronk afhouwen. — Van bramen, ginstc, biezen, cnz.

zegt men niet tronk, maar struik of hut, m.
— Ook gebruikt in den zin van Afgeknotte boom,

bolaard, fr. arbre c'tetc, ietard. Het haar van eenen ironli,

zie tronI';ha.\r. Er zijn tronken van alle slag van hout,

van eiken, van wilgen, van olmen, enz. Een tronk is gemeen-

lijk vier, zes, acht of tien voce hoog. Er woont eene niecs

in de holte van dien ouden tronk. De knotwilgc is ecu

tronk.

— Fig. Familie, geslacht, huisgezin, stam. Ik ken geheel

dien tronk (al de leden van die familie). Dat is een sleclU'-

tronk van volk. Gij zijt ook van dien tronk. Er zijn drie

tronken om die erfenis te deelen. — Ook Struik. > Succede- g
rende niet in capita, maer in stirpes, dat men noemt by I
strmtclien. » (Cost. v. Veurne.)

— Bij visschers. Kleene houten kist met gaten door-

boord, waarin men den visch levende bewaart, fr. petit

reservoir, Een tronk visch. Men legt de tronken in de beun

die er tot dertig behelzen kan. De tronken diencn cm de

vcrscliillii;e soorten van visch elk op zijn eigen te houden.

— TRONK, z. Af-, Ave-, Els-, Hagc-.

TRONKBOOM, m. Afgeknotte boom, fr. arbrce'tcfe,'

tctard. < Den leene volghen ende behooren toe alle op-

gacnde boomen, tronck-boomen, haghen, mitsgaders copilie

oftc bladinghe onder de dry jaren, den standaert vanden

mculcn, de banden, ende 't ghone dat hem niet en roert

aenden meulen, tarwe ende andere vruchten ende sadcn

ghcsaeyt in leenen, ten sijde die moghen be -.en ende vlie-

ghen metten winde. r (Cost, van Belle.)

TRONKEIK (wvl. -eeke), m. en v. Geknotte elk, fr.

tronclice, cltciie tctard, bij Kil. Stronck-eycke, tronck-

cvcke. Het haar van eene tronkeik afkappen. Langs dien

weg staan veel tronkeiken. « De tronck-eccken ende wul-

gen. » (Cost. v. Audenaerde.)

TRONKEMUL, o. Wulgemul, houlpoeder dat men
vindt in vermolmde boomen. De bloemisten gebruiken

tronkcnud om verscheiden planten in te kweeken.

TRONK(E)MUSCH, v. Soort van musch .Me in de

uitgemolmde gaten van oude bolaards nestelt. De tronke-

niusschen zijn dunner en ranker dan de pannemusschen.

TRONKHAAG, v. Eene rij tronken, fr. iin rang de

trochees. Eene elzen tronkhage van notelaars. Twee akkers

geschcidcn door eene tronkhage. Een gracht tusschen twee

tronkhagen. De tronkhagen worden van tijd tot tijd afge-

kapt (d. i. de takken worden afgehouwen van den tjok aan

den grond). Onder eene tronkhage liggen slapen in 't gras

(d. i. onder de overhellerde takken). Tronkh.agcn sluiten op

vcrre na zoo dicht niet als tjanterhagen, en l.%tcn luinile

genoeg om er gemakkeiijk door te kruipen. Eene dubhele

Irordchagc (twee parallecle tronkhagen drie a vijf voet van

een gcschciden).

TRONKHAAR, o. Struik takken en twijgen op den

kop van een bolaard of geknotten boom, fr. cepe'e d'lin

tetard. Tronkhaar van drie jaar oud. Het tronkhaar

afkappen. Het tronkhaar van eene knotwilg.

TRONKHOLM(E, m., mv. -holms, -hobncn. Soort

\an doodlagc of kwelmgrond in een akker, moerassige

plaats of streep in het land, zoodanig dat de ploegende

pcerden over die plaats ras moeten voortstappen, willen zij •

er niet in zinken. Er is een tronkholm in dat land. In eenen

tronkholme verzinken. De akkers met tronkholms liggen

gemeenlijK in de helling van een berg of heuvel. De tronk-

holmen zijn dikwijls strepen die dweers door den akker

loopen.

— Dit woord schijnt een vaii de oudste onzer taal. Het

tweede deel holm staat reeds als verouderd bij Kil. die

't verklaait door 1. moniiculns, clivns, pulvinus ; insiila

amnica. Boyer zegt dat het eng. holme oulings beteekende



TRO 1029 — TRO

Ecn ciland of een moerasssige grond, fenny ground, fr.

lieu mare'cagetix. Dezen zin heeft het woord nog i:i onzcn

Tronkholm. — Maar wat is Tronk hier?

TRONKLINDE (wvl. -lunde, zie ind), v. Gckcolle

linde, fr. tillcitl trturd.

TRONKOLM, m. Een olmboom met eenen tronk,

cen oini die afgeknot is, fr. orme titard.

— Xict le verwarren met Tronkholme.

TRONTELEN, o. w. Zie trondelen.

TRONKWULGE, v. Knotwilg, fr. snnlc ictnrd.

Tionkw ulgen rond een waterput.

— Eenc tronkwUge vUeschen, zie VLIESCHEN

.

— In ecnige gewesten luidt het Tronkwuilge (uilspr.

tronk-intitlt^c zie ri).

—TROONKRUID, z. Onze lieve Vrouw-.

TROOSTEN, b. w. Beteekeat niet alleen fr. consoler,

maar 00k soulager, verlichten, dr^gelijker maken. lemands

armoede trooslen. Zulke woorden troosten mijn verdriel,

mijn lijden.

— In plaats van lemand troosten over iets zeggen wij ook

lemand troosten op ids, b. v. lemand troosten op de dood

van zijnen vriend. lemand troosten op zijn ongeluk.

— Th. Van Herentals gebruikt troosten op in den zin

van troosten met of door als hij zegt : « Laet ons doch

elcanderen troosten op die bloediglie doot ons I leeren. »

—TROOSTIG, z. Droef-.

TROOZEGALANT, o. Zie koozegelant.

TROP, m. Troep, verzam.elde menigte, kudde, bende.

Een trop menschen, kindets. Het volk kwani weder in

tropkens van tien a twiiitig menschen. Een Irop schapen.

Een trop zwijns. Een trop koeien. Een Irop ganzen. De
zwaluwen vliegen henen in groote troppen, bij troppen.

« Eenen Irop coyen ende schapen. » (Kronyk v. Bnigge.)

— Ook Troppel.

TROPPEL, ni. Trop, bende, kudde. Het volk stond

in trop|icls. Een tioppel ganzen.

TROPPELEN, troppclde, gelroppcld, o. w. Trojjpcn,

thoopo komen, saracnscholen, fr. s'attrouper. Het volk

troppelde al bijeen. Zij troppelden v66r het huis van den

magistraat en smeten de niiten in. Zoohaast hij verschcen

troppelden de jongens rond hem. De kiekens troppelden

rond en onder dc klokhen. De zwaluwen beginnen le trop-

pelen om te vertrekkcn. « Ze en troppelden zoo vele nict

meer ; ze trokken een voor een weg, elk met zijnen koop

in zijne armen. » (K . Callebert.)

— Afl. Troppeling, Getroppel.

— Iloppclcn en troppelen, zie HOPPELEN.

TROPPEN, tropic, heb getropt, a. w. Hetzelfde als

Troppelen. « Het volk bleef troppen voor de deure, ter-

wylen wy ons diverteerden aen tafel. » (Verslype, in R. d. H.)

— Bij ons nog gebniikl, ofschoon Kil. het verouderd

noemt.

TROPZEEL, o. Zie ripzeel.

TROT, m. Draf, fr. trot. Den trot gaan. Een peerd dat

den trot gaal. Ecn hond die den trot loopt.

— Ook van menschen. Hij slclde 't op een Irolje (hij

nam een drafken). Hij gaat eenen gocden trot, fr. iin ion

pns.

— Op (den) tret zi/'n, trolten, op (Jen) gang zijn. Hij is

altijd op trot, nu hier dan daar.

— Een einde wegs, fr. trotte. Eenen trot, eenen grooten

trot doen. De stad is nogal een trotje van hier.

—TROTE, z. Tripel-. Vgl. -trode.

TROTTEN7 trotte (wvl. ook troltege, zie imperf.).

heb getrot (fvl. etrot, zie ge), o. w. Snel aanstappen, bijkans

draven, fr. trotter, eng. to trot. Een peerd doen trolten. D?
hond trot nevens zijn meester. ' Deze (peerden) trotten,

d'ander draven. » (P. Ghcschier.)

— Van menschen, Draven, snel voortstappen. De brie-

vendragers moeten van 't cen naar 't andcr trotten . Het

regene en waaie, hij trot er maar door.

— • Trotten en tranten. Zie TROTTEN.
— Kil. heeft trotten in den zin van torden, 1. caUare

(bij ons terlen), en van draven, — Van ons Trotten heeft

de Fransch trotter gemaakt.

—TROTTEN, z. Aan-. Af-, Rond-, Voort-, Weg-.

TROTTER, m. Draver. Dat peerd is een gocdc trotter.

Men moet een felle trotter zijn, om zoo eene rcis af te leg-

gen in drie dagen.

TROUW (wvl. TROW, zie .\i), m. Het trouwcn, huwc-

lijk, fr. mariage. Eeeen trouw zegenen. Dat is een schoone

trouw. Te naaste week zijn cr drie trouwen. In eenen trouw

tcgenwoordig .zijn. Driemaanden na mijnen trouw, is mijn

vader gestor\en. Ik keur dien trouw niet goed.

— Men hoort ook Trouwe, v. in dezen zin. (Vgl. On-

dertrouwc, v., h.franfailles). Daar is morgen eene trouwe

ten ticn uic. Dat is eene schoone trouwe.

TROUWBRIEF (wvl. trowbrief, zie At), m. Hu-

welijksakt, fr. acte de mariage.

TROUWE, v. ZiexROtJW, m.

TROUWEN, b. en o. w. Het is altijd troiiu'en en

ron'urn, zie RorwEX.

—TROUWEN, z. In-.

TROUWENS, TROUWENST, TROUWEN-
STEN (zie ^), bijw. Omtrent hetzelfde als AVant, Ir. car,

1. nam, enim. Ik moet spocdig voort, Irouwenst het wordt

avond en ik ben nog ver van huis. Ik verzeker u dat hij

thuis is, ik heb hem trouwcns gezien.

— Ook schimpende gebruikt in den zin van 1. s<ih'cet. fr.

nofez-le bicii. H ij heeft daar een huis gekocht van 20,000

fr.Tnk; hij heeft tiouwens geen geld.

TROUWHEMDE, v. Bruidcgomshemdc met frazei*

en knopen en brossen versierd op de borst. Een Irouwhem-

de doen niaken.

TROUWKNECHT. m. Jongeling die gciuige st.nat

hij een huwelijk dat gezegend wordt.

— Zie TKOfWMEISEX.

TROUWMEISEN, o. In de plaatsen .waar het ge-

bruik is dat de twee getuigtn van een huwelijk in de kcrk,

een jongeling en eene jonge dochter zijn, wordt de jongeling

de Iroiiwknecht, en de dochter het trouwmeisen, geheeten.

Hij is vcrzocht gewcest om te naaste week trouwknecht tc

zijn bij 't huwelijk van X. Wic was er gisteren daar trouw-

meisen ?

TROUWMERCKT, bij Kil., zie makkt.
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TROUWSTE, V. Huwelijk, fr. mtriage. Het is mor-

gen de trouwste van uwen broeder. Tegenwoordi^ zijn bij

de trouwste van eenen Triend.

— Zic JUNSTE.

TRUBBEL, adj. Dnibbel, onklaar, fr. trouble.

Met dat ick irtihbel dooHranck hadde gliedroncken.

(Ed. De Dene.)

TRUFFE, bij Kil. en anderen, zie truffel.

TRUFFEL, m. Trijfel, prul, logen, vJsch nieuws,

fabel.

— Kil. TruflFe, mendacinm, niigis, frivola. c Hier wt

mocight ghy verstaen dat ic « ghsen iruffen ofte fabulen en

hebbs willen in de handt stekea. » (.\I. Lambrecbt.) _« My
dunckt ongheloovich te zyne dat hy ons met trufen heeft

willen paeyen. » (Id.)

Niet-te-min met dese truffen

Laten wj' ons al versuften.

(P. Geschier.)

Doch ick weet wie dese dinghen

En meer sulcke triiffen dreef.

(P. Devynck.)

Hierin n&vindi favle no boerde,

No ghene triiffe, no faloerde.

(Maerlant.)

— In 't een geweste zegt men truffel, in 't ander trijfel,

en de beteekenis van die woorden schijnt in 't gebniik niet

geheel dezelfde te zijn; want t^'tiffel bediedt altijd Ecn

gezegde dat bedriegelijk, valsch en fabelachtig is. Tniffels

vertellen. Truffels uitstrooien, fr. re'pandre de fausses nou-

velles, des mensonges. lemand tru6Fels ophangen, doen

gelooven.

TRUIEL, in. Zie truwel.

TRUIELAAR, m. ZieTRU\VEL.\.\R.

TRUIELEN (wil.TRU-ELEN, zie Ul), b. en o. w. Het^

zelfJe als Tiuwelen, zie aid.

TRUIK (wvl. TRUUK, zie Ul), m. Hetzelfde als Tronk,

siruik takken, fr. rejice, trochee.

— Hij heeft geheel den truik van zijn vadcr(d. i. dezelfde

nr anier van doen en van spreken). Men zegt ook : hij heeft

geheel den trek, geheel denzelfden trek of tnik.

TRUIK (wtI. truke, zie ui), v. Trek, slreek, list.

Eene slimme truike. Hij zit vol tniiken. Aardige traiken

uitsteken. c Flikflooyers zyn bedriegers, en al de becsten

die met bedrog, of met toeren, of met valsche triiiken

ommegaen, dat en zyn geeu eerlyke beesten. » (Uit een

wvl. weekblad.) « Zv zoeken alle triiikcn uit om aen

't bestier te biy ven. •• (Id.)

TRUIKELEN (wvl. trukelen, zie ui), iruikcldc,

ben getruikeld, o . w. Struikelen en vallen. Hij truikelde

van de stellagie, van de trappen. Ik gaf hem eenen stoot

dat hij al in eenen hoop tniikelde.

— Struikelende voortgaan. Hij is er uaartoe getruikeld.

« Het was een die allijd met eenen orgel gegaan hadde, een

rondlem-der, die nooit gedeugd hadde, die zijne kinders

laten lonpen hadde, die nog loopen langs denzelfsten weg

waar dat hun vader hem zoo bitter moc geloopen liadde

dat hij, tenden allc marten, naar 't oudamanhuis v

getrukeld. 5 (Rond den Heerd.) De blinde Tobias truik

zijn weerkomenden zoon tegen.

— Krasselen, sukkelen, ziekelijk zijn. Het is reeds !

dat hij truikelt. Na lang getruikeld te hebben. Begir,

truikelen.

TRUIKERIJ (wvl. TRUKERIE, zie Ul), v. Bedrieq

bedrog. « Het is in de kiezing eene looperye en c

makelarye, en eene beloverye, en eene trukerye, en

dnikkerye geweest van al de duivels. » (Uit een wvl. wi

blad.)

TRU IS (wvl. TRUUS, mv. tnizen, zie ri), ':

TRUISCH (wvl. TRUUSCH, mv. triiscAe/i), en TRUI-
SEL (wvl. TKCSEL), en TRUIZEL (wvl. truzel),

vkhv. Iriiizeltje, truizelkefn. Hetzelfde als Tros (zieTRi

fr. bouquet. Een truis bloemen (zie bloemtruis). Peren ci.

krieken groeien meest in truizels. Een truis noten. Ecu

truizeltje a.albezien, ir. une grappe de grosiilles. Een tn-^

pluimen. Eene hen met een truis (eene kobbe, een pi

bosje) op het hoofd. Zij draagt een truisch hnten op !

muts. Een truis haar, fr. toiipet de cheveux, toiiffe de ;

« Zuster Vincentia met haren truisch sleuteis langs

zijde. 5 (IC. Callebert.)

— Kwast, kwispel, fr. houppe. Een voermanspeer '.

een grootcn truis van roode sayette aan iederen oogla;

de vliegen te verjagen. De Iruizel van eene pulmmuts (/.'.e

PLUim). Eene Idak of pet met ccq afhangendcn truis. Eene

priestersbonetle met een zijden truis. Truizels aan bedde-

behangsels en venstergordijnen. Een gordel met truizels aan

de twee afhangende einden.

— Het uitstekeod trosje of hoofdeken tabalc van

gestopte pijp, anders ook Hul, m., Kobbe en Ko;

naamd. Eene pijp stoppen met eenen truis. Eenen '.

rooken o/'smooren; ook met eenen truis rooktn. Do :

van een truis straalt in de keel der omstaanders.

— Een nietave Niet met een rood truizclken aan, ... ^:.

men schertsende voor niemendal, fr. rien du tout. Wat
heeft die scholier ontvangen in de prijsdeeling? Eennieuwcn

Xiet met een rood truizelken aan. — Te Brugge zegt 1
.

daarvoor : Een schoon schooo Xiemendalletje met eeu

zijden lintje.

— In al de voorga.ande beteekenissen zegt men ojli

Slruis, met de voorgevoegde 5 (zie s).

-^ Ook gebruikt in den zin van Sul, fr. un bonasse, un

nigaud. Wei wat een truis is dat ! Haar man is een eeuwige

truis. Een truis van een vent. Die onnoozele truis laat zicli

bedriegen van iedereen. — Vgl. fr. (7«^r«<:/tf (struis). d t

een lojjip j?ten.sch beteekent.

—TRUIS, —TRUISCH, z. Dertig-, Drie-, Ha.n-,

Tien-, Twintig-, Yeertig-, ^ier-.

TRUISCHVITSE, v. Zie truizelvitse.

TRUISEL (wvl. trv.sel), m. Zie truis.

TRUISJONKER, TRUISCHJONKER iv

TRUUS-, zie Ul), m. Soort van bolbloem andeis ook K.

bloem geheeten, fr. bouquet par/ait, ailIt:t des /

1. dianthus barbatus L.

— Eenigen zeggen Truisronker.

TRUISRONKER, ra. Zie truisjonker.

TRUIZEL (wvl. TRUZEL), m. Zic truis.
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TRUIZELAAR (wvl. truzelare), m. Tien Iniis. Zie

de ildta op J REZELAAR.
— Truisjonkcr, fr. ceillct des poHes.

— WiUe liiiiulaar, eene plant anders Gallc boven de

aarde gelieeten, in de wetenschap erythrcea centauriiim

Persooi.., fr. petite ccntauree. Thee van wilde tiuizelaavs

tegcn de liooits.

— OoU gebniilvt voor Slrcuvclaar, fr. plantc of arbic

rahougri. Zie STRErvEL.\AR.

TRUIZELVITSE, TRUISCHVITSE, v. Kenc
tuiiibloci-.i die in de wetenschap lut/iynis lalifoUiis L. heet,

fr. graiide gessf, poi's dc Chine, pais a bouquets. Bij de

Gorter Tros-lathyrus. Vgl. sch.\jVPMuiltje.

TRUIZEWIJZEN (wvl. truzewizen, zie ui en ij),

tniizewijsde, hcb getruize-.cujsd, o. w. Hetzelfde als Ti ijze-

wijzen.

TRUK, m. Hetzelfde als Trok, Trek. In den truk zit-

tcn (in den tocht). Icmand eenen truk geven met een stok.

< Den lesten truck des pinseels, die de schilder op cenigh

werck treckt. » (J. David, s. j.) — Zie treic.

TRUL, m. Boom, vooral oiide of vernukkelde boom,
b. V. een; onde tronkwilge, cen oude appelboom. Ik ga

dien trul van dien boom uitfmijten.

— In 't bez. Ahornboom, fr. e'rable champetre, acer

campestre L. — ilen zegt ook Effentrul, maar ik gis dat

dit cerder de acer pseudo-platanus L. (fr. e'rable sycamore)

f
moet zijn, wiens schors effen en glad is, daar dc acer cam-

pestre eene ruwe en veelvoudig-geborstene schors heeft.

— Zie HERNTRIL en efeentril.
— Kul, bij Kil. 1. mcntula. Wij zeggen : leniand eenen

scliup onder den liul geven (hem voor de schalen schop-

i
pen). Zie vertrulle.v.

'— Fig. Dwazerik, Kul, fr. niais, nigaud; ook Tragerik,

langtrul, fr. lambin. Een trul van een vent. Hij slaat daar

gelijk een trul, — Wordt somwijlen als spotnaam gegeven,

b. V. Kijl', Trul is daar. Wij gaan Trul eene poetse spelen.

|,— Vgl. Teers.

' — Eenen trul op de neus geslegen ziJn oi met eenen trul

iiciize staan, te leur gesteld zijn, beteutcid zijn en

1 kijken, sprek. van icmand die gefopt of in zijne

.,: .. ,ii.htingbedrogen is, fr. etre deiappoiule et con/us.

—TRUL, z. Autcn-, Effen-, Lang-, Lank-. Vgl. -IRII.

en -DRUE.

—TRULLEN, z. Af-. -

TRULLENHOUT, o. Ahornhout, fr. bois d'erable.

TRULWULGE, TRULWILGE, v. Geknolle

ahorn, IV. ,'rable tilard, e'rable etete'. — Zie WUl.GE.

TRUNSEL, m. Zie truntsel.

TRUNTAARD, m. Truntebaas, triintem.an. . Gaat gij

I

ook bcyinnen van den truntaard s^<t\fx.'s ^ (K. Callebert.)

' TRUNTACHTIG, adj. Van den aard van dc tnmten.

i" ir.mlachtig vronwken. Tiuntachtige gedachten of be-

rnissen. Truntachtigc woorcTcn. Tnmtachtig spfekcu

'.erke gaan. Trnntachtig zijn.

I TRUNTE, V. Hetzelfde als Trulte, 1. cunnus. Bij

't grauw gebruilcelijk.

— Dochter, vrouw, even als Irutte, doch met dityerschil

d ii fnitte een gedacht van ondeugd bevat en afkeer ver-

wckt, daar iutcgcndcel eene trunle dcngdzaan) is, maar
vrcesnchtig en bcsluiteloos van karakter, anders gczeid eene
liwene. Dus
— 1° In 't godvruchfig leven. ]{ene die gedurig en zonder

grond verlegen zijnde van kwalijk te docn, Iraag en beuzel-

achtig is in al wat zij doet, of ongcrnst over 't gecn zij

gedaan heelt. Eene truntc ziet dikwijls zonde waar gecn
zonde is. Vele kwezels zijn trunlen. Die trunte Iwijlelt

weerom of zij wel mis gehoord heeft. Zij is zoo eene truntc!

— 2° In 't wereldsch leven. Eene die; kleenmoedig en
talmachtig te werke gaat, en bij de minsle moeilijkhedcn
of hinderpalen kla.agt en kriept. Eene verdrietige, onvcr-

dr.agclijke trunle. Eene trunte van een meisje. Zijne vrouw
is maar eene trunte.

— Wordt ook gezeid van manspersonen. Eene truntc

van eenen vent. Jongen, wees altijd deugdzaain en god-
vi-uchtig, maar geen trunte. Eene trunte van een werkinan.
— {]'an] de trunte spelen, zicli als truntc gcdragen,

tiuntachlig spreken of te werke gaan. « Speelt uichte Ko
zoo somtijds wat van 't triititje? » (R. d. H.)
— Sprck. van een vader, moeder, priesler, pastor, pater,

non, keizcr, koning, minister, advokaat, doklor, enz. die

trunlachtig /ijn, zegt men Een tiuntevader, tiuntcmoeder,

tiuntcpricsler, truntepastor, truntepater, truntenunue, liun-

tekeizcr, Iruntavokaat, enz. Een aalmoesenier in 't leger

mag geen truntepriestev zijU. De koning wilt geen trunte-

ministers. Die trunlenunne dient niet om in een hospilaal

te werkeu.

— Ook gebruikt in den zin van IJdele bekommernis,

tiuntachtige bemerkiug of verhaal of doening. Zij zit vol

trunten. Trunten vertellen. Ge moet geduld hebben om al

die trunten af te luisteren. Houd u met geen trunten bezig.

Ga van hier met al uw trunten.

Rnym debaen, met uwc Ininten!

(Vaelande.)

—TRUNTE, z. Rage-.

TRUNTEBAAS, m. Tnmlaard, tninte. Een trante-

baas van ceren vent. Haar man is zoo een truntebaas.

— TRUNTEBAZINNE, vrouw of dochtcr die truntachtig is.

Uw moeder is maar eene truntcbazinne.

— TRUMEBAZEN, truiifebaasde, heb getruntebaasd, o.

w. Een truntebaas zijn, met een niet verlegen zijn, altijd

aarzelen en talmen. Met al dat liuntebazen geraakt men
uievers. « Zij hebben al lang genoeg geslapen en getrunte-

baasd. » (Uil cen wvl. weekblad.)

TRUNTEKLAP, m. Praat van eene trunte, trunt-

achtigc klap die nergens op uitkomt. Ik kan dien trunteklap

niet nicer hooren. A] wat gij daar zegt is loulcr tiunteklap.

TRUNTELEN, truntelde, heb getrunteld, o. w.

Hetzelfde als Trunten, truttelen.

— All. Trnntelaar.

TRUNTEMARUNTE, v. Eene trunte van cen

vrouwmensth. Dat is zoo eene truntemarunte. o Gij Irnntj-

m.arunte.

TRUNTEN, Iruntte, heb getrnnt, o. w.Truntclen,

truntachtig spreken of te werke gaan, met ijdcle bekon>mer-

nissen bezig zijn, verlegen en traagzaam lets verrichten. Ge
moogt wel godvruchtig zijn, ".naar niet trunlen. (Dm zoo een

werk uit te voeren mag men niet tnuitcn. 1
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TRUNTENOTE, TRUNTENEUTE, v. Zie

TREUTENEUTF.

TRUNTERIJ, TRUNTERIE, v. Trunteling, trimt-

adilige woordcn of gedachten of weiken. Zij zilvol trunterij.

Al die truuterij komt hier niet te pas. Dat is al trunterij, dat

zijn al truDtcrijen.

TRUNTSEL, TRUNSEL, m. Eig. heUelfde, meen
ili, als Tius, tros, bundel, Ir. trousse. In 't gebruik, eene

vrouw die bulsterachlig en onfatsoenlijk gekleed is. Een
aardige trunsel van een vrouwmensch.
— TRUNTSELEN, truntselde, getruntseld, b. \v. Onfat-

soenlijk en slordig aankleeden. Aardig getruntsekl zijn, fr.

etre mal troitsse'e
, fagotc'e.

TRUS, ni., mv. trussen. Wordt in eenige streken

gezeid voor Tros dat in de bocken staat maar nievers bij

't volli in gebruik is. Zie truis.

TRUT, m. Hetzelfde als Truutebaas. Een Irut van

eencn vent. — « In Brab. een sukkelaar, lunimel » zegt Alg.

VI. Idiot.

— Ojk gebczigd in den zin van Trent. Zie aid.

*TRUTSE. Het Alg. VI. Idiot, schijnt dit woord te

nemen als synoniera van Trut, Ireut, d. i. weinig; het is er

de deminutief van, in eenige oost-vlaamsche gewesten waar
men se in plaals vanyV' zegt, b. v. poise voor potje, straatse

voor straatje, enz.

TRUTSELEN, tnitselde, /leb get ni/seld, o. w. Het-
zelfde al Treuzelen, dat Kramers vertaalt door fr. agir avec

lentenr, s'amuser a des lagatelles, lambiner, chipoter,

vctiller. Waar blijft hij zoo lang trutselen ? Wat trulselt hij

daar al weorom ? Waaraan trutselt hij daar zoo lang ? Go
moet d.-.ar niet trutselen, niaar spoedig voortwerken.

«Gauw, niyuheer! en trutselt niet; \vy gaen binnen. »

(C. Duvillers.)

— Afl. Trutselaar, Trutselachtig, Tralseling.

— TRUTSELWERK, o. Treuzelwerk, talnTwerk.

TRUTSEN, trutste, lieb getriitst, o. w. Hetzelfde als

Trutselen.

TRUTTE, V. Kut, \.cunnus. Gebruikt bij 't grauw.

— Vrouw of dochter, in een verachtelijken zin. Eene
dwaze trutte. Eene leelijke, slechte, vuile, eerlooze Irulte.

In dat herbergje loopen de trutten drinken. Zie trunte en

vgl. Treutelen (troetelen, in oorspz. bet.)

— Een vogel, anders Haagtrutte. Zie ald._

— c Trittte bet. te Maastricht dom^ traag vrouwmensch;
in Brab. en elders suttekeii, suktclares, b. v. o wat zijde

een trutteken! » (Alg. VI. Idiot.)

—TRUTTE, z. Hage-, Zurkel-.

TRUTTELEN, truttclde, hebgetrutteld, o. w. Treu-

telen, truntelen, zich met beuzelingen en pruUen bezig

houden, traag en talinachtig zijn in 't werk.

— Afl. Tiuttelaar, Trutteling, Getmttel.

— OokTrittelen.

—TRUWEEL, z. Dak-, Dek-, Mcts-.

TRUWEELGAST, TRUWEELMAN, m. Naam
(lien 't volk geeft aan eon V'rij-nietsela.ir, fr. fram-niafon.

TRUWEELVOLK, TRUWEELKENSVOLK,
o. De vrij-nietselaars, fr. lesfraiics-maions.

I

TRUWEL, m. Verwarrelde streng twijn, enz. Die
Iccrt spinntn maakt dikwijls truwels. Heur haar was niet

mcer teontwarrelen : het was een gehecle truwel gewcrdt n,

dien zij nioest afsnijden.

— Gescheurde lap, vodde, flenter. Het zijn al IruwtrU.

Een kleed dat in truwels hangt.

— Eene die slordig, onfatsoenlijk aangekleed is, A'gl. Kut.

Een truwel van een \'rou\Tnien5ch. Ik ben bcschaamd van

n te zien loopen, kind : gij zijt lijk een truwel.

—lemand die onduidelijk lets verhaalt, die zijn gedachlcn

met orde en juistheid niet weet uit te drukken. Hij is ;< i

een truwel : al wat hij zegt of schrijft heeft kop noch stct 1 1

.

— Grap, guiterij, streek, fuik, deugnieterij, fr. far, ,

Jriponnerie. Truwels uitsteken. Ga maar al uw tniw

(aiiders ook al uw vodden) biechten, schalkaard.

— Ook Truiel (uitsp. true'l, zie Ul). — Niet te verwan>;ii

met Trijfel of truflfel, althans in hunne gebniikelijke bctn

kenissen.

TRUWELAAR, TRUIELAAR, (uitsp. tiue/a,..

zie ui), m. Sanimelaar, tragerik, fr. lambin; — stoeier, fi.

un hadin. Die truwelare blijft haperen, is altijd even ver in

zijn werk.

— Erzijn herbergeu die dezen naara dragen. De ba.Ts \\\\

den Truwelare. Om eenepinte bier gaan naarden Truiclan .

— Het vr. is Truwelaarster en Truwelege.

TRUWELEN, trtnvelde, liebgetruweld, o. w. Dralcn,

sammelen, trantelen, langzaani en traag iels doen, (r. lam-

biner, proceder avec lentetir. Waar blijft hij zoo lang tru-

welen ? hij kon al sedert eene halve uur thuis zijn. Aan icis

Iruwelen, Ge truwelt er aan. Ge moet daar niet truwel' ri,

maar spoedig voortdoen. Ik geloof clat ze daar gaan blijx

truweleu.

— Garen, twijn, enz. verwarrelen door onbehenJi,;.

handeling. Let op dat ge die klos afspint zonder te truwelen

Ge truwelt weerom al met uw naaigaren.

— Dartelen, stoeien, fr. badiner, lietzij uit louter speel-

zucht, of malle min. Met iemand truwelen. Scholieren die

truwelen met elkaar. Zij heeft liever te truwelen dan t-

werken. Ook b. w. Oawelvoegelijk behandelen, ofnoL;

erger, fr. ehiffonner. Dochter, laat u nooit truwelen van

jongelingen.

— Men zegt ook Truielen (uitspr. trueleny zie ui).

TSA, en ook SA, uitroepingswoord, om verwonderii):;

uit te diukken, om te gebieden of op te hitsen. Sa! sa! wie

hadde er dat gepeisd ?

Met den deghen in de euyst

Roepende :
/' sa t' sa verhuyst.

(P. Gheschier
.

)

Hy leyd aen en trok den haene :

Tsa morbleu! schikt gij te gaene ?

(Vaelande.

TSAKELOOS, adj. Zie djakeloos.

TSAVENS, bijw. 's Avonds, in den avond. Tsavens

uitgaau. Tsavens als het maantje schingt.

— Dit vindt men ook bij onze vroegere schrijvers, b. v.

M. Lambrecht.

TSESTIG, TZESTIG, SESTIG, telw. Wordt

overal on altijd gezeid voor Zestig, fr. soixante. « Put die

wel tsestich voeten diep was. » (C. Vrancx.)
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— ZieWeil. opTachtig.

TSETER, 111. Zie tETKU.

TSEVENTIG, TZEVENTIG, SEVENTIG,
telw. oveial en altijd geliniikt in pLuils van Zeventig.

« (jlieleeft tot vijfiicli, tscvenikh, tachlonticli iacren. » (L. ile

Iluvettere.)

— Zic Weil, op Tachtig.

TSIEPEN, tsieplt;getsi(-pt,b. w. AuiJappels Isicpen

(gekookte aardappels in lauw water Icggen, en zc dan tiis-

schcn duini en vingers uit hiinne pclle duwen). Een pateel

getsiepte pataten. Zij sch'elleu de palalen niel, niaar tsiepen

zo. — Zie DJIEPE.

TSIEPER, m., mcost vkhv. tucpeitj,-, lsiepcrh-{n.

lets dat zeer kleen is. Ken tsiepertje van cen niannekcn.

Een kleen kleen tsieperte van een beestje.

— Beetje, weinigje, brijzel, koriellje, zicrel. Een tsieper-

tje brood. Hij kreeg er geen tsiepertjc van. Strooi nog een

Isiepcrlje zout of peper op die spijs. Vliegen die azen op

cen tsiepertje suiker.

TSOERLEN, Isoerlde, hcb gelsoerld, o. \v. Tjoerlen,

een weinig sclieel ziju. Hij is niet scheeloogde, hij tjoerlt

raaar. — Zie soERi.EN en SMIERI.EN.

TSUTTEREN, tsntterde, hcb getsultcrd, o. w. Hct-

zelfdc als Tjutteren, zachtjes koken, fr. iiuloniicr.

TUBBE, V. Tobbe, tibbe.

—TUBBE, z. Boter-.

TUBBELEN, tubbeUt^getubbeld, b. w. Hctzelfde als

Tccuwelen. Zie aid.

TUCHTEKRUID, TUCHTIG KRUID (wvl.

-KRi.'UD, zie ui), o. Een wild kruid met melkachtig sap,

aiiders 00k kroontjeskrtad genaamd, fr. fiiphorbe, doch

vooral de euphorbia helioscopia L., fr. reveil-matin,

TUCHTIG (wvl. TUCHTEG, zie ig), adj. Tochtig,

ridsig, fr. en chaleur. Wordt gez. van de koeien. Eene

luclitige koe. Die koe is tuchtig.

— 'J'lithlig kruid, zie TUCHTEKRUin.

*TUCKEN, bij Kil., zIctukken 2°.

*TUCKEN-BOLLEN, bij Kil., zie tukke-bollen.

TUIBAK (avl. TUE.\K, zie Ul), m., met den klemtoon

op lui. In eenige gewesten, voorToubak, Toebak, d. i. tabak.

TUIERENjb. w. Dit w\v.,dat Kil, verk!aar< door

II.
vincirepecora inpasaiis (d. i. stakebanden, eene koe met

eene touw aan eene stake vastzetten in de weide), is tonzent

niet gekend; maar in 't Land van Aalst zegt men van

,• honden dat zij getuierd zijn, als zij na 't dekken gekoppekl

blijven.

TUIKE (wvl. TUKE, zieui), v. Slecbt peerd, knol, fr.

hnridi-t/e. Eene oude Uiike van cen peerd. U\v peerd is

iiiaar cen tiiike

.

TUIKEN(«-vl. TUKEN, zie v\), tuii/e, /leb getiiii/, a.

w. Stootcn. Wordt gczeid van geiten en schapen die met

t den kop stooten. De geit tuikte tegen den nuiui. De geit

I tuikte naar mij.

— Kil. Token, Inidere, arietari.

— Vgl. Stuiken (s-tuken,) en liet fr. toqtier.

y TUIKHO (vvvl.TUUKHO, zie Ul). Een woord dat men
I bezigt om een peerd te doen voortgaan

.

TUIKHOWEN, tuikhowde, lieb getuikhowd, o. w.

Tuililio zeggen, slaan en roepsn om een peerd te doen

voortgaan. Op een peerd tuikhowen. Hij (uikhouwde om
dood. Vgl.juiTHO.

TUIL (wvl. TUUL, zie ui), m. Een knikker van zwarte
'

potaarde. Een cent tuilen koopen. Jlet tuilen spelen. De
tuilen zijn zwart binuen en buiten.

— Men zegt ook Tuilaar (uitspr. Iiilarv, zie ui).

TUILAAR, m. Zic TUir., en vgl. Trezelaar.

TUILE (wvl. TULE, zie Ul), v. Aardkluit, fr. mot/e de

terrc. De tuilen op eenen akker in stukken slaan, fr. rom-
pre les tnottes d'uit champ. Groole tuilen met de spade

opdelven.

TUILEN (wvl.TULEN, zie v\),ttiilde, hebgehiild,o.\v.

Aardkluitcn of grasfakken werpen met den schaaplepel.

Naar iemand tuilen. De jonuers verlustigen zich met naar

malkanderen te tuilen. Zij zijn bezig met tuilen. — Kil.

Tuylcn, colere agruin; laborare; lascivire.

*TUILEN, bij Kil., zie onder TEULSCHUPl'E.

TUILSCHIP(PE, TUILSCHUPPE (wvl. TUUL- ),

V. Eene scliup met eenen houtcn staf dienende om de tuilen,

anders gezeid cen Schaaplepel of Makke, fr. hoidette. De
tuilschippe van den schaapherder.De jongers hebben in veel

gewesten tuilschuppeu om mede te spelen . — OoU Teul-

schuppe.

TUIM (wvl. TUME, zie ui), v. Gril, kwade luim. Eene
tuime krijgen of hebben. Als z;j in haar tuimen is, men zou

er van wegvluchten. Hij is weer al in zijn tuimen.

— Fobe, aanval van eene kinkhoest, vallende ziekte,

enz., fr. accis. Hij krijgt nu en dan eene tuime. Ik vrees

dat hij in eene tuime zal blijven.

TUIMELAAR, m. Een elleboogde ijzer dat klinkt en

basculeert op eenen nagel of spil die door den elloboog zit.

De ijzeren draad van eene huisbel is aan den slinger die

buitciihangt en waar men a.in trekt) verbonden door een

tuimelaarlje dat boven den deurstiji gevestigd is.

— Een half wiel van staal, met twee of meer kertels op

den rand, dat, in hel slot van een schietgeweer, dient om,
onder het drijven van de slagveer, den haan te doen neer-

springen in de pan ; fr. noi.\ defusil.

— Bij wevers. Eene lat of riggel die in 't midden rust op

eene spil, en waar de weefkam aan vastliangt, zoodat de

twee einden van den tuimelaar overhands op- en neergaan,

met de werkiug van de geterten. De tuimelaars liggen in het

bovendeel van 't getouw. In plaats van tuimelaars kan men
ook katrollen gebruiken.

— Klein zitstoeltje dat licht omklaait. In sommige armc

kerkcn, die de middels niet hebben van behoorlijke leou-

stoelen aan tc koopen, ziltea de liedeu op tuimelaars (op

kleene looperstoelen). Een tuimelaartje met eene leae van

een voet hoog.

— Soort van duifdie men in 't fr. culbutant hect.

— Soort van kunstsproug met het hoofd Jiecrwaart en de

beencn achterover, zoodat men wederom op de voeten recht-

sta, fr. culbute. Eenen tuimelare maken. Hij kan wel tuime-

laars maken. Een tuimelaar is geen tuimelboom. — t>ok

eene onvrijwillige ombuiteling of Idaaiing. Zijn voet gleed
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uit, en liij mnakte eenen tuimclave. — In beide zinnen zegt

men 00k Tuimelette.

— Een rond en luchtig mandeweik waanond, gelijlc een

gordel, de scheeling ligt dien men afwindt op eene bobijn,

spoel of klos; anders 00k Gaienwinde en Twinde gehee-

len. De I'uimelaav of garenwinde verschilt van den haspel,

eeist omdat de haspel geen mandeweik is, niaar uit liggels

en spoitcn bestaat; tweeds omdat de luimekiar draait rond

cene vertikale spil ilie vaslslaat op eenen standblok, terwiji

de ss van den haspel horizontaal ligt tusschen twee stijpers

die hem ondcisteimen ; en cindehjk omdat men den haspel

met eene vrange draait, en het garen van de klossen er op

windt in scheelingen, teiwijl men iutegendeel de scheelin-

gen op den tuimehar schnift om er het garen van af te win-

den in spoelen of bobijnen met een spoel- ol bobijnwiel,

zoodat de tuimelaar draait door de trekking aleen van den

draad die afgewonden wordt.

— Gebit met eene gramette, fr. mors de bride. Men kan

de peerden nieer dwingen met een tuimelaar dan met een

ander gcbit. Ken peerd met de.i tuimclare voeren. — Fig.

Temand met den tnimelare voeren of leiden, d. i. hard in

den toom houden, fi. tenir en bride, en severe discipline.

Die jongeu moet met den tnimelare gevoerd zijn. In de go-

vangenis worden de booswichtcn met den tuimelare geleid.

— Vierkantte vloertichel, rood of blauw, omlrent vijfiien

centimeters lang en even zoo breed, en eenen dnim dil;.

Eenen vloer met tiiimebartjes leggen.

TUIMELAARS (wvl. tu.vieleerze, uilspr. -t'sc, met

zware e, zic Rs), v. Buiteliug, fr. cnlbiite.

TUIMELBOOM (wvl. TUMELn-, zie ui), m. Perre-

boom. Een tuimelboom maken (te perre staan, hillebillen,

op het hoofd staan met de beenen in de lucht, U.faire

i'arhre fotirtJni).

TUIMELETTE (wvl. tumelette), v., met de stem-

rust op lei. Vrijwillige of onvrijwillige omtuimeling. fr.

culbnie. Eene tuimelette maken. Wei kunnen tuimeletten

maken. Hij miek daar eene leelijke tuimelette op het ijs.

— Ook Tuimelaar.

TUIMELPERTE (wvl. tumel-), v. Hctzelfde als

Tuimelette, Ir. eulbute. Zie PERRE.

TUIMELRAAM, 0. Een vensterraam dat, nan beide

zijden te midden, op eenen dnim klinkcn en baskuleeren

kan, it. chassis it bascule, Eene venster met e.>n tuimelraam

bovcn de antilje. De tuimelramen van de kerkvensters

opentrekken ora de lucht le ververschen.

TUIN (wvl. TUUN, zie ui), m. Dit woord bet. bij Kil.

1° liaag, 1. sepes, septum, s^imentiiin, •vallum (in de uit-

gaal van 1599, die de besteis, staater Tuyn-haghe met een

bindstreepje : 't is cene drukfaut, het moet een comma zijn;

want Tuyn-baglte is met eene groote T geschreven, en

seft'ens daar.ichtcr volgt tnyn, 1. hortiis, met eene klcene

t) ; 2° hof, liruyd-hof, 1. hortiis. — Deze twee beteekenis-

sen, doch vooral de tweede, hceft het woord 00k in Holland.

Wij integendeel gebruiken 'l nooit in de tweede, maar veel

in de eerste, als volgt :

— Haag, heining, bez. van palen of slakcn, hetzij deze

dicht bijeen staau, of, ver van elkander, met dwarsperlsen

verbonden of met plauken bcslegen zijn. Eenen tuin maken

(stelleu, plaatscn) rond eene weide, rond eenen lochting.

Eenen tuin stelleu tusschen twee akkers ora tot scheiding

te dienen . Zij hong het gewassclien goed op den tuin t :

drooger. Over eenen tuin klimmen. Door eenen tuin breken.

Ecu tuin in eenen hof, om er iiuitboomen langs te kweeken
en aan te binden. < Nicmandt en vcrmach te haelen, albrc-

ken, ofle docn breken ander-lieden ihuynen ofte bestop. •
\

(Cost. V. Veurne.) « L'iepo veslcn ende hooghe wallen met
doorne tliunen omrinct. j (X. Despars.)« Daer den thnvn
leeghst es, men meest over gaet. » (Ed. De Dene.) « De
nature hceft de tonghe omringht met eenen beencnen tityn

van twee-en-dertigh tanden, min oft meer. » (J. David, s. j.)

« Alsdan zijn u ooren met eenen doornen ttivn bevrijdt. »

(Id.) « Een meeric, meenende over cencn hooghen i/iuvnie.

springhen, crccgli eenen langhen staeck in haren buyck. »

(C. Vrancx.)

Alsser zanden in deduynen,

Schelpen aen de dorre sirandt,

Scherpe doorens aen de /iiynen,

Kruyden zyn in 't gtoene landt.

(A. Debuck.)

— J/f/ z-jn hoofd door den tuin loopcn, zich slecht gedra-

gen, ondeugend zijn. Die dikwijls dronkedrinkt en God
lasterl, loopt met zijn hoofd door den tuin. De vader heeft

veel verdriet cmdat zijn zoon met liet hoofd zoo door den

tuin loopt,

— Onze Lieve Vronw van Tuine{n of van den Tuine,

wordt tot Ipre gevierd den eersten zondag van Oegst, ter

gedachttnis van de miiakeleuze ontzetting van deze stad in

13S3. « Is 't saeke dat de stadt Ipre eenighe heyiighe Be-

waerders ende beschermers heeft... alvooren is 't claer dat

de heyiighe jMaghet Maria de priucipaelste is, mils de sladt

met eenen tuyn miraculeuselijck bevrijdt te hebben in 't iaer

1383 teghen den Enghelschen leger haren vijandt; soo ons

ghetuyght d'oude traditie ende het boec.\ken van den wijsen

Hceren Adrianus Scrieckius. » (S. Parmentier bij L. de

Huvetlere.) s leperlingon peyst op O.-L.-V'. van Tuyne. »

(Vaelande.)

— In Fransch-Vl., Veurne--'\.mbacht en elders waar de

wegen dikwijls door de weiden loopen, is de ingang van

deze afgcsloten door eene zware balie die men maar open-

doet voor peerden en wagens; voor de voelgangers is er

nevens die balie een kleen hek, dat niet openkan, maar

waar men over klimt bij middel van een trapje aan beide

kanten : dit hek draagt den naam van t7iin, of 00k van

opklim en overstap. Over den tuin klimmen. Een tuin is

ruim een meter breed, en omtrent even zoo hoog. Een
kind over den tuin zetten. Vgl, Draaituin.

— - IJzeren roosterwerk tot afsluiling of omheining die-

nende. Een tuin rond een praalgraf op het Uerkhof. Jl _i

graf van de gravin Maria van Bourgonje in Onze Lii. \

Vrouwkerk te Bnigge is met een ijzeren tuin omringd. In

vce! huizen stelt men ecu tuin rond den heetd of rond de

stove, om de kleene hinders te beletten in 't vuur te loopen.

De tuin van eene brugge, fr. bahistrade.

— Een tuin rond de ba^r, een gestel van reezen met

veel brandend waslicht beladen rond eene lijkbaar in ile

kerk. Hij is zeer plechtig begraven geweest : de priestcrs

hadden de beste gewadeu aan, de kerk was geheel in ro\n\-

behangen, en 't lijk was in den koor met eenen tuin ron !

de bare. Er slond vijflig pond waslicht op den tuin.

—TUIN, z. Draai-.
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TUINBOOM (wvl. TUUNBOOM, zie ui). m. Leiboom,

fiuilbnoin die, nict laDgs eenen muur , maar langs ecnen

tuin ofslaketsel geleid en aangelionden is, ir. espalier. Te
midden dieii hof staat een schoone tuiobooin. Die tuinboom

draagt wcinig vriichten.

TUINDAG («'vl. TUUXDAG, tie vi), m. FeestJagvan

Onze Lieve Viouwe van den Tuin, die tot Ipsr gevierd

wordt den eersten zondag van oegsl; zie onderTUix. « De
vier leden van Vlaenderen en dc overhcden van het brstrek

van lepers Land-vergadering Uwanien menigmael ten

Tnyndag' die konstenaeren (tooneelspelers) met hunnc
tegcnwoordigheyd vereeren. » (Vaehnde.)

Wat is dat nu? wat voorgeJrnys

Is hier in dit gebueren-huys ?

Men singt, men lacht, men klopt en kliukt.

Men tapt, men schinkt, men tukt ca diinUi

:

't Is of 't alreede T^iyndag waer

;

Maer is 't nog Diet, het is heel naer.
'

(Id.)

— Als Paschen op Tiiindti^ komt, nooit, fr. jamais.

Wanccr mag ik mij daaraan verwachten ? Als Paschrn op
; Tuindag komt.

L —TUINEN, z. Af-.

TUINSTAAK (wvl. tu0xst.\ke), v. Staak van eeu

tuin ot heining. Die sparren kunnen dienen om er tuinsla-

ken van te niaken. Onde verstorven tuinstaken voor brand-

hout koopen. Eene caalde gelijk etne tuinstafce (zegt men
schertsende voor Eene grove dikke naalde).

— Fig. Een lomp onbehendig mensch, Kil. 1. homo
sttipidtis. Is dat een tuinstake van een vromvmensch. —
Zie nOKKETEERS.

TUIRLUIT(ttvl. TUUKT.UUT, zieui), m. Rietflnitjc,

fr. niirli'.oii, en bij de Walen turliitiiitt ge.iaamd.

TUISCHEN (wvl. TOSCHEN, zie ui), luischte, heb

:i!schl, o. w. Mijlelen om geld, fr. jotter tin jeii de

/liisard, brelander. De jongens, die langs str.iat klinkemut-

• sen, tuischen zoowel als de rijken bij de roulette in de

speelhuizen. Jongen, ge meugt niet tuischen.

TUIT (wvl. TtTJT), ra.. mv. liiiten, vklw. ttiitje. Uit-

-'••kende hoek . Eene vierkantte tafel hoeft vier luiten. Zij

n ten einde de tafel elk ;\an eenen tiiit (hoek, fr. coin).

priesterhoed met drie luiten (fr. a liois cornes). Eene
\ri^uwmv.ts met ecnen tuit. Do tuit van een eiland (fr.

la pointe d'line He.) Do ijzercn weg heeft ecnen tuit van

dien akkcr afgesneden. Hij zat op den tuit van den stoel

(op <lcn hoek van dc zate). Hij viel met zijn hoofd op den

tuit van den bank.

— lets dat, zonder een hoek te zijn, nochtans gilijk een

t hoek meer of min uitsteekt op eene vlakte. De neus van

den mensch is eeu tuit. Het is lastig gaan over dien bevro-

neg : het zijn al tuiten en knorrea. Een dooruen wau-
ik die al tuiten en knobbels is. Tuiten krijgen of

:n (d. i. zweren. puisten, knobbels op het vel). Die

>ch zit weerom met zijncn nek vol tniten. De tepel is

luilje. Een gotische altaar met vcel tailjes langs zijne

ijes. Let op dat ge die gebeeldhouwde tuitjes niet

. "t.

- Het uiteinde, fr. le bout. Een vogel zittcnde op den
lull van eene staak of van eenen gevel. Den tuit van een

wandelstok met koper beslaan. Het tuitje van den vinger,

fr. le bout dit doi^. Een puistje op het tuitje van de neus.

Eenen hond het tuitje van zijnen steert afsnijdca. De tak-

ken van die boomen groeien met de tuiten in malkander

(d. i. met de einden of toppen). De drenkeling hicld den

tuit van de ko^rde vast, en zoo trok men hem uit het

water. De twee tuitjes van eenen draad aaneen knopen.

Een anderwat is een kort stokje met twee scherpe tuitjes.

Den tuit van eenen stok scherpen. Zijn neusdoek stak met

eeu t>iilje uit zijnen zak.

— Een einde, een stomp, fr. k« bout, iroiifon. Eenen

tuit afsnijden van eeae psrtse. Een afgezaagde tuit van

eenen boom. Tuit van een afgebroken tak, fr. moignon.

Een luilje aforcken van den steel eener tabakpijp. Detabak-

knauwer beet een tuitje af van zijn toorteltje. Een tuit van

een koorde. De stoppels van afgesneden koolzaad of koorn

zijn tuiten. De kinders krijgen aan tafel elk eenen tuit

worst. Een tuitje (van eene) keers, fr. wt boulde chandelle.

De koord is te kort, knoop er nog ecnen tuit aan.— De
mis was bijkans ged.ian, ik heb er maar een tuitje van

gehad. Ik heb maar een tuitje gehoord van dat sermoen.

Nu dat gij die bladzijde van buiten kunt, leer er van dage

nog een tuitje bij van lien rcgels. Ik heb een tuitje van raiju

avondgebed achtergelatep.

— Tuiten en endeu, tautol. Naai al die tuiten en cnden

aaneen. Dat hout kan maar dienen tot branding, het zijn al

tuiten en enden.

— lets dat, zonder een einde te zijn, nogtans kort is

gelijk een einde. Een tuit van een ventje, fr. «« bout

d'homme. Hij schreef mij een tuitje van een brief, fr. un

bout de Icttre. Is dat een liedje ! 't is maar een tuitje.

Een herder speelde lustig op zyn tluit.

Een ezel zei : Och zwyg, gy domme guit!

Zyn het manieren

Alzoo le tieielieren

Op uwen houten lu'it?

(J. B. Decorte.)

— Een einde gaans, fr. une trolte. Die stad is nog al

een lange tuit, een groote tuit van hier. Eenen tuit doen of

gaan. AJs ge zoo eenen tuit gedaan hebt, zoudt ge blij zijn

van te rusten. Kom aan, nog een tuitje van een uurken, eu

wij zijn er.

— Eene poos, een einde tijds. Eenen tuit, een langcn

tuit slapen. Ik ga nog eerst een tuitje studeeren cer dat ik

een tuitje wandel. Ik heb nog al eenen tuit mocten wachten

ecr het convooi kwani. Een weinig geduld, het zai maar

een tuitje duren. Ik ben zoo moe, laat mij een tuitje rusten.

— ifet tuit en vlerie, gansch en geheel. lets oiKrtcn met

tuii en vlerke (met kop en haar). Geheel het schip is ver-

gaan met tuit en vlerke.

— Xoch tuit noch vlerke. Een kieken opeten dat er

noch tuit noch vlerke van overblijft. Een leger leniete doen

dater noch tuit noch vlerke van overschiete.

— .Voch van tuit noch van blaze weten, volstrckt van

niels weten, als uit de lucht gevalien zijn. Ge moct hem
geenen uitleg vragen, hij weet noch van tuit uoch van

blaze. — Moet het niet zijn noch van tuiten (d. i. toeten)

noch van blasen weten ? Men zegt ook noch ruit noch muit
voor noch ruiten noch muiten.

— Tuit over noene, zie noene.
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— Dit woord is cen van de gebruikelijkste in ons dialekt.

Men hoort het gedurig en overal

.

—TUIT, z. Drie-, Sloel-.

TUITE (wvl. TUTE, zie Vi), v. Wordt veel gebrmkt
voor Tuit, vooral in Oost-Vl

.

— HoofdhuUel van kloosternonnen, anders 00k Hiiit

geheetej.

— In cenige streken Vrouwemuts in 't algemeen, Ir.

honnct de femnic ; en kornelmuls in 't bezonder, Ir. cor-

iictte. Hare tuite slaat scheef. <• Men siet nu alle het hoofd-
huldsel der vrauwelien scheef en ongelyk : is 'er eenen
slrek, hy staet op syden ; is 'er eene opgesette inyte, den
eenen vlerk stekt ver voorcn uyt, den anderen is kort ingc-
trokken. :: (Vaelande.)

Maer de f\n geweve webben
Van haer liiytje, met de rebben

Van bevlochlen yser-draen,

Haer als aen een popke staen.

(Id.)

— Fig. in verachterl. zin. Vrouw of dochter. Eene botte

liiite, dwaze tuite, domme tuite (anders 00k dom ende,
dwaas ende, dwaze mutse\ Eene zotte tuite (bij Kramers
IJdelluit, bij ons ook zotU mutse). Eene schuwe tjitc.

c o Die onnoozele schepsels! o die ydele tuyten! o die

vcrlokkende Sirenen! . (C. Dmilieis.)

— TUITE, z-. Draai-, Liclite-, Schijver-.

TUIT(E)BEKKEN (wvl. titebekken), o. Bij wijn-
slekeis. Soort v: n grooten beker met eene pijp of tuit,

•waarmede men dewijnstukken weder volschcnkt en aanlaaft
als zij door het lang liggen, enz. niet meet vol zijn.

TUITEMAKERIJ (wvl. tite-), v. Mutsenmakcrij.

TUITEMANTOOIEN (wvl. tutem-, zie ui), imte-
mantooidt\ getuUcmamooid, b. w. 't Zelfde als TeiJema-
tooien. Hij kwam daar op geluitemantooid.

—TUITEMATOOIEN, z. Op-.

TUITEMENT (wvl. tuteme.nt). o., klemtoon op
ment. Bij kloosternonnen. Geheel de toestel die liet hoofd-
hulsel uitmaakt, fr. coiffure.

— De hoonien van een dier. Eene koe met een schoon
tuitement, met een leelijk tuilement.

TUITEN (wvl. TUTEX, zie VI), iiiitle, heb getuit,o.
w. Hetzelfde als /oeten in de Woordenb., op eenen hooin
blazen, trompen. Ook b. w. De bakkeriuit (tronipt) hcet-
brood, zoohaast het uit den oven komt. Brand tuiten op
den wachttoren.

— Loeien, (r. mugir, sprek. van osseu of koeien. De
koeien op stal tuiten als zij honger hebben. Hoort gif den
stier tuiten in de weide?

— Hard schreeuwen, huilen, fr. gueuler, hurler. Dat
heet geen zingen, dat is tuiten. Men hoordc ze van ver
tieren en tuiten om hulp. Men heeft geheel den n.-icht in de
straat geluit en gelierd dat ik geen oogje geslapen heb
— Zeer laid krijten, huilende weenen. Wat is cr wcerom

datge zoo tuit, jongen? iloet ge daarom zoo tuiten? Ik
kan dat tuiten niet verdragen. Sa, rap uit het liuis, ik wil
hier niet getuil hebben.

— Een getoet gewaar zijn in de oor, zonder dat er ievers

getoet wordt, fr. tinter. Mijn ooren tuiten. In 't gedacht

van 't volk, het tuiten van de rechte oor is een teeken dat
men, ergensin ons afwezen, goed zegt van ons; het tuiten

van de linker oor is teeken dat er van ons kwaad gesproken j

wordt. I

-TUITEN, ^. Over-.

TUITEPOT, ra. Taterpot, babbelaar.

— TUiTEPOTTEX, o. w. Babbelen, veel onnoozelen piaat

vcitellen.
;

TUITER (wvl. TUTER, zie ui), m. lemand die tuit,

die huilende weent, die schreeuwende zingt.

— Een hoornvormde koker waarop men toet Eenen
tuiter niaken van houtschors. Zie tuithoorn.

TUITESCHIKSTER (wvl. tute-, zie in), v. Kap- •!

ster. fr. coijfeiise.

Ttivte-scJiiksters, krolle-schikkers,

Reukverkoopers, duyvels, nikkers.

He en weet niet welkea bras

Hier al niet en komi te pas.

(Vaelande.,

TUITHOED (wvi. tuuthoed), ra., vldw. /i«M<i< .. .

Een hoed met eenen tuit of met twee of drie tuiten, fr.

ihapeau a cornes. De rlaamsche priesterhocd is een tuit- |

hoed, een driehoed, een drietuit. I

TUITHOORN (wvl. ruux-, zie ui), m. Toethoora,

fr. cor^ cornt-t.

— Een hoornvormde koker van omgekrulde houiscl:

of karton, enz., waarop men blaast en toet. Die koeihcr ;

m;dien zulke tuithooms. Deze tuithoorns hoort r.i .

cevens veel andere oorscheurende speeltuigen, in de schc:.

-

minkelingen.'

TUITLOOZE (wvl. TUtTTLOozE), V. Naam van e

blocni die ook Tijloos, Tijdelooze genaamd wordt.

— Kramers stell den klemtoon van Tijloos op de tw:

:

greep ; bij ons is die toon op ti/.

— Wegens i/' == ?//, zie frijten.

—TUITTE, z. Acht-, Drie-, Xegen-, Twee-, \: : .

Vijf-, Zes-, Zeven-.

TUK, m. Harde stoot. Icmand eenen tuk gcvcn dul hj

in den gracht klaait.

Hy moet lyden menigh tuck

Die wil smaecken het ghcluck.

(A. DeBuck.)

— Dit woord is in 't gebruik wel onderscheiden van tik,

dat een lichlc stoot, eene enkele aanraking i".

—TUK, z. Scheen-, Schene-.

TUK, m. Trek, locht, begcerte, lust naar iets. Tuk
hebben achter, naar, op of voor iets. Hij heelt daar geen

tuk op. Ik heb daar geenen tuk voor. Hij heett wcinig tnk

naar het spel. Tuk hebben voor de studie. Die zieke begint

tuk tekrijgen achter 't eten. « Wat properlic dese //((/• olt

tree is, dat machmen bevoelen, nier nemmermeer begripcn

oft beworden. » (H. Herp.)

— Eene poos slapens zonder onderbreking, anders ook

trek en trok. Eenen tuk doen, eenen tuk slapen. Een tukje

halen (zie halen). Laat hem zijnen tuk uitdoen (uilslapcn).

'S noens een tuksken slapen. Ik heb lang slaaploos gelegen,

maar dan een goeden tuk gedaan die mij heel verkwikt
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heeft. Hij was in zijncn ceibtcii tuk. Zcs uren sl.ipcii in

eencn tulc.

— TUK, 2. Haze-, Noen-, Koene-.

TUKKEBOLLEN, tid-kebohlc, lu-b getukhbo/J, n.

w. Halfslapende kniklvcboiren. Hij slaapt 's noens niet, hij

tulvlvcbolt maar wat op zijnen stoel. Hij zat te tuUkebolleii

in den hoek van den heerd.

— Weiland, die iuhkenbollen schrijft, verklaait het

door Slooten met den kop, en zoo vindt men het bij Har-

duyn die 't fig. toepast op de stormwinden : « 't Zuydt

tegen 't Noorden afgrysselyck daer tiicke-boUen. ^ Kil.

Tucken-bollen, arietare capitf.

TUKKEN, tiikte, heb getnkt, o. w. Eenen tuk slapen

opeenstoci, zitlen sluimeren. Een beetje tuklcen. Ik tukke

's Doens een beetje. Hij heeft getukl. Hij zit te lukken.

— TUKKEN. z. Noen(e-.

TUKKEN, ttikte, getnkt, b. w. Hard stooten, een

harden stoot geven, anders ooli Stuiken, Kil. Tucken,

tangere, icerc ; — arietare. leniand in den gracht tukken .

leniand achteruit tuliken. Allijd tukken en slaan. « Indien

sy teghen dese ghebodcn kommen te tukken (d. i. aanstoo-

ten, zondigen), rollen sy daedelyck in vallende sieckte. »

(P. Devynck.) « Het minste dat luui tegen de schenen

tuckt. » (A. Debuck.)

iTaer die de deughdt beniini, wordt in het kaf gcruckt;

Sy (de fortuin) doetzoo, dat het al liemaen de schenen tuckt.

(I.I.)

— Dit V. is ill 't geljriiik ontlerscheiden ^an Tiklsen.

TUKKEZOT, TOKKEZOT, adj. Geheel en gansch

zot, anders 00k T.ipp.voi, Zio :iM.

TULDERS, T'ULDERS, TJULDERS, TJOL-
DERS. Hetzelfde als tc uwciit, fr. ehcz vous.

— Zie ULDER.

TULK, m. Kluit, ruizel, klont aarde met of zondcr

gras, fr. motte de terre. De tulken op den akker brelcen,

na dat hij geploegd is. Naar iemaud gooien met tulken.

Hij greep een tulk van den grond en smeet hem naar mij.

— Afl. Tulkachlig(kluit,achtig). Een tulkachtige weg.

TULPANE, v., met de stemrust op tul. Eeno hof-

bloem die in de A\'db. tiilp, fr. titlipe heet, perziscli

thoulyljaii. Eene schoone collectie van tnlpaneii.

— A. Poirters gebruikt tiilpant : « Van witte lelien, van

ghevlamde tiilpanten, van wel-rieckeade roosen. »

TULPANT, bij A. Poirters, zie tui.pane.

TULPE, V. Bij spcldewcrksters. Eene sooit van

patro nwerk, zie d. w.

'TUMMELEN, bij Kil., zie onder tommering.

TUMPER,enookTUMPERAAL(stemnu,lop(7o/),
m. Hetzelfde als Temper, dunnc deog of beslag om waftls

o( paunckoeken te bakkcn.

TUMPERAALPOT, TUMPERPOT, m., met
do stemrust op aal. Tcmperpot, beslag|)ol.

TUMPEREN, tumperde, gctumperd, b. en o. w.

Hetzelfde als Tempcrcn, den dunnen deeg maken om
pannekoeken of wafels te bokkcn.

TUMPERPOT, m. Zie tu.mper.\.\lpot.

TUNNE,v.,TUNNEBEZEM,enz. Zie ton, enz.

TURELUTEN, zie vertureluten.

TURF, m. Zie torke.

TURF, m. Ruizel, torvel, tidk, klont aarde, stuk droog

slijk, enz. Die omgeploegde akker ligt vol groote turvcn

die met de rolle of met den turfhanier gebroken worden.

Eenen turf uit destraat opnemen en naar iemand iverpen.

Eenen hond doodsmijten met turven. Eenen turf met den
voet verbrijzelen. Een turveken.

— Een koek gebakken van gedroogden nm die uit de

huidevctterij komt. Honderd turven. De turven te droogen

stcllen. — In dezen zin 00k collectief. Eene karre turf.

Vuur maken met turf. De stove ontsteken met turf.

— Turf slaan, zie onder SL.\AN.

TURFHAMER, m. Bij landb. Een steel met een

dwarshout op 't cinde, vaarmede men de aardkluiten in

den akker aan stukken slaat en brijzelt.

TURK, ra. Zie torke.

TURK, ni. Kalkoer, fr. dindon, dinde. Het derde

tafelgerecht was een turk.

— Varieteit van groote witte aardappel. Een zak turken

koopen.

— Eii^ennaam dien men geeft aan eenen giooten hond.

Zijn hofhond heet Turk. Hij spande zijnen Turk in het

karreken

.

Turk en Pycaert leefdcn t'samen

Aen deuzelfden boerendisch.

(I.. Nuttin.)

TURKE, v. Zie TORKE.

TURKHAAN, m., klemt. op haan. Kalkoensche haan,

fr. coq JWiide, dindon.

TURKHINNE, v., klemt. op hin. Kalkoensche hen,

fr. /(.;,/<• d'Imi,-, dmdc. — Vgl. Aandhen.

TURKSCH, adj., Ir. tnrc.

— Tiirksclte tarwc, turksch koorn, fr. mals.

— Tiirksche haan, kalkoen, fr. dindon. In dezen zin

gebruikt het Ed. De Dene. — Soort van grooten haan die

veel in de hanegevechtcn te voorschijn komt.
— Tiirksche miitse, tnrksche toepe, fr. bonnet chinois.

Zie roEP. — Ook een podding in een votm gebakken die

aan eene toepe gelijkt.

TURWE, V. Zie torke.

TUS3CHEN, voorz. Tiisschen hier (of hierent) en

eene 'fcek, oiccne maand, oieenjaar, d. i. binncn den tijd

van eene week, van eene maand, van een jaar, te beginnen

met vandagc. Tusschen hierent en een jaar Uan er veel ver-

andering geschieden. Tusschen hierent en eene maand
zullen zij getrouwd zijn, fr. d'ici a ten mois.

— Ergens niet ''an tmseiien kiinncn, tot lets genood-

zaakt zijn, icts niet kunnen ontwijken. Al wie geboren

wordt moet ook sterven, hij lean er niet van tusschen. Gij

moet daaropantwoorden, gij kunt er niet van tusschen. Ik

zou u veel liever niet dooden, maar ik lean er niet van

tusschen, zei de beul aan den veroordeelde.

— Tusschen degerre en de deure. Zie GERRE.
— Tusschen twee'n, tamclijk, fr. entre deux. Is dat

vlecsch hard of zaclitr tusschen twee'n (d. i. tusschen hard

en zacht). Hoe gaat het met den zieken ? tusschen twee'n

(niet al te sleclit, doch ook nitt al te wel).

-TUSSCHEN, z. Onder-.

TUSSCHENDIEN, bijw. Onderwijlen, in tusschen-

tijd, fr. entrctemps.

— Zie BIJDIES.

30*
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TUSSCHENIN, TUSSCHEN IN, bij-.v. Nu en

dan, van lijd tot tijd, soniwijlen. Het regent tusschen in,

ir.il pleut de tei'tps eti temps. Hg Itomt mij tusschen in

bezoelccn.

— voorz. Hier en daar tusschen, fr. fiet la dans. lit laat

u dezen zak appels een trank min dan de markt, omlat er

tusschen in wat gekneusde of wormsteekte zijn. Hoa deug 1-

zaam de bevolkint; is van eene prochie, er loapan altij 1 no^
sclielmen lussclien in.

TUSSCHENMAALS, bijsv. Somtij Is. Hij komt mlj

tusschenmaals liezoeken. Het gebeurt tussch;niuaals dat cr

icmand... enz.

TUSSCHENNAMEN, tiisschennaamde, tusschen-

naamd, h. w, Eenen hijn.aam of toenaam geven, ir.siir-

ywmtncr. Men tusschennaamde hem den zwarten, omdat
hij zoo zvvart van baard en haar was.

TUSSCHENSCHEID (wvl. -schee, zie bij e), o.

Eene sclifiding tusschen. Een muur, eene haag dienende

tot tusschenscheid van twee eigendommen. Een tusschen-

scheid maken, afbreken, enz. Het tusschenscheid in de

neus, fr. la do/son des fossfs nasales.

— Onderscheid, fr. disUnction. Dezelfde straf voor alle

misdaden zonder tusschenscliee. « Omme dat hier vooren

gheroert (gemeld) wordt dat tiissckenschcet weder t (kind)

leefde ofle niet. »(!.. de Damhoudere.)

TUSSCHENSCHEIDEN, tnsschenscheidde, tiis-

scherschciden (wvl. tu.sschen'.schee'n, tusschenschceiie,

inssclienscheed, zie bij I.EEDE.'*), b. w. Onderscheidcn,

verschil maken of vinden tusschen (wee of meer dingen, fr.

distingner. Dietweehngcn gelijken zoo wel aan malkander
dat ze niet om tusscliensclieiden zijn. Twee ziekten waar
men de eene gemakkelijk tusschenschcidt van de andcre.

De verschillige soorten van larwe weten te tusschenschee'n,

fr. savoir les distingner (et les nommer par letcrs noins.)

« Want waeret gheseit in spele of uut ghenouchte, ten zoude
gheen ininrie zijn, want de wille cnde tpropost die tusschen

scheen do misdaedcn. »([. de Damhoudere.)

TUTTEREN, tntferd,; heb ^etutlerd, o. w. Zie

TEUTEKE.N'.

— Ad. Tutteraar.

Ha! voorwaer ik ben den vaere,

M..er 't is vaere Tutteraerc. (Vaelande.)

TUTTERWERK, o. Zie teuterwerk.

*TUYEREN, bij Kil., zie todderen.

'TUYLEN, bij Ivil., zie tuilen.

TWAALFKANTTE, adj. Twaalf kanten hebbende.
— Zie -he.

TWAALFSCHACHTER, m. Weefkam met twaalf

schachten om gebloemde stofl'en te weven. Met een twaalf-

schachler wcven.

TWEDDE, V. Zie twidoe.

TWEEAUW (wvl. -OWE, zie .\u), v. Dubbele koorn-
.a.%r, twee auwen of .aren op e;n halm. Er staaf hier en d .ar

eene tweeauwe in dat koorn.

TWEEBOK, m. Een iros van twee noten, krieken,

kwispels, enz. Daar sla.it no^ een tsveebok aan giudsch
takje. Drie twcebokken.

— Zie BOK, fr. bouquet.

TWEEBOL, m. Bij speldewerksters. Soort van markt
kantje met figuurtjes die elk aan twee samenhangende bol-

letjes gelijken. De tweebol geldt twaalf stuivers de elle.

Eenen tweebol maken.

TWEEDENS, bij-v. Zie tweeds.

TWEEDOBBEL, TWEEDUBBEL, adj. en adv.

Dobbel, fr. double. Tweedobbele zool van eenen schoe.

P.looit d^t papier tweedobbel. Vele oudc menschen gaan

tweedobbel toe (geheel neergebogen).

TWEEDS, TWEEDENS (wvl. ook tweds, twicd-

DENs), liijvv. Ten tw^&le, fr. deuxiemeinent, en second li,-u.

Dit woord beteekent eorst...., tweeds..., en derds... Gij eel^t,

en hij tweeds.

TWEEDSTE (wvl. ook tw^dste), adj. Tweed-.

fr. (i't';(.v;>'w£'. Het tweedste deel. Hij is de tweedste vm
zijne klasse. « Zynen t-weetsten sone. » (M. Lambrecht.)

« Verlost van het tweedste kindt. . (C. Vrancx.)

TWEEDUIM, TWEEDUIMER (wvl. -duim,
-DUMER, zie ui), m. Eene plank die twee dwersche duimen

dik is. lets bezolderen met tweeduimers. Die plank is een

tweeduim.

TWEEFELEN, tweefelde, gelweefeld; ook dweefe-
LE\, b. w. Door vleiing, beloften, enz. zachljes aantrek-

ken, fr. allccher, Kil. 1. blandiri, delinire. Zij tweefelden

hem in de herberg, in het schip, enz. (zij lokten hem er in).

Zij liet zich tweefelen naar die verg.iring. Eenen hond uit ,'

zijn kot tweefelen en meeleiden.
.J

— Er iemand in tweefelen, fig. hem door list en verlei- J

ding in slechte zaken helpen. Hij is er leelijk in getweefeld ''•

gewcest. Ik had hem nog verwiuigd wegens het gevaar van .?

die onderneming, en h'j heeft er zich algelijk laten in twee-
'

felen. i'

— ATeest gebruikt in samenstolling. Zie Bctweefelen en "J

Vertweefelen en de volg. comp.

—TWEEFELEN, z. Af-, In-, Mede-, Voort-.

TWEEJAARSCHOTE, -SCHEUTE, v. Etn

bcsch dat, sedert den hauw, reeds twee jaar wederom aan

'tgroeien is. Dat is een tweejaarschote. Zie schote.

TWEEKANTTE,.adj. Tweekantig, met twee kanten.
J— All. Twcekanligheid (wvl. ook Tweekantegi, zie

HEID). Zie -de.

TWEELOOP, m. Een schietgeweer met twee loopen,

fusil a deux canons.

— Een gewand of schijfblok met twee katrollen,

fr. moujle a deux poulics.

TWEENEGDE, adj. Dat twee neggen of sneden

heefl, fr. a deux tranchants. Een twcenegde zweerd (d. i.

snijdcnd aan beide kanten). Zie NEGGE, en -DE.

TWEENEUZE, v. Zie spletneus.

TWEEOORDE, adj. Dat twee ooren hecft. De
amphora was een tweeoorde wijnpot. x

— Zie -DE.

TWEERSCH, TWERSCH (uitspr. tmesch, zie Rs),

adj. en adv. Zie UWEERSCH, en de comp. aid.

TWEERSCHEN (wvl. uitspr. tweeschen, zie RS),

twecrsc/ite, gcturerscht, \i. w. Dweerschen. Zie aid.

—TWEERSCHEN, —TWEERSTEN, z. Over-.
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TWEESCHAT, 111. Op dobbekn tweeschat wcrken.

Wuidl yezcid van weiklieden die Joor cle scliouwheeren

aangesteld zijii om cene straat te vermakcn, welke de aan-

palende laiidbouwers blijvcn verwaarlooxen nareeds veiwit-

tigd gcweest te hebben. Het is vcel profijtiger voor den

landbouwer van zelve de slraten en wegen en grachleii,

waar hij aan palende is, te verniakcn en le verbeteren;

want de werklieden van de wellige straatopzicliters werken

op dobbelen tweeschat (d. i. moeten een vcel grootercn loon

hebben, en 't is ten laste van dien landbouwer). 'T is al dob-

bcl en tweeschat, fr. djublement cher.

— In de Cost. v. Aelst (x, 22) leest men ten dobbelen

't -wi/tschat : « Alle velden daer waghcwcghcn door ligghen,

moeten met hecken ofte dracy-boomen gesloten worden by

de ghone die 't selve schuldich zijn, op de boete van dry

ponden parisis, ende indien 't selve binnen veerthien daghen

nacr het ghebieden vande Maertsche keure niet en geschiet,

van gemaekl ende ghehangen le worden by den Oflicier,

ten dobbehn 't wijtschat, ende de ghone daer door lydende,

ende dien open latende, sijn schuldich de boete van x schell.

par. ende te betalen de schaf'e die glicbeurl. » — Kil. \\'ijte,

mulcta (boete).

TWEESLAG, m. De tweeslag van eene djakke is het

gevlochten deel tusschen de keten en het voorsnoer. Zie

KETEN.

— Den tweeslag slaan. Bezondere manier van djakken,

bij dewelke men, in eenen zwaai, den tweeslag doet klap-

pcn zoowel als het voorsnoer, zoodat men twee slagen hoort

den eenen onmiddelijk na den anderen.

TWEESTAGIE (wvl. t«t;estaaize, fvl. twee-
ST.vDsjE, /ie AGIE), V. Een huis van twee verdiepingen,

fr. line inaison avec un rez-de-chaussee et un c'fage. Eene
Jweestagie bouwen. Dat is eene tweestagie. In die stad zijn

er veel tweestagien.

— Zie STAGiE.

TWEETANDER, ni. Een nuid dat twecjaar oud is.

— TWEETANUERDiLK, -bULK, m. Weide waar het jonge

vee graast eer het op het vettegras gebracht wordt.

TWEETUITTE (wvl. tweetuutte, zie ui). adj.

Tweehoekig, fr. a. deux coins ou angles, Een tweeluitte

hoed . Eene schietspoel is tweetuitte.

— Zie TUiT, en -DE.

TWEEVLEERDE, adj. Die twee vieren (d. i. vler-

ken) heeft, tweevleugelig.

TWEEWIELDE, adj. Mel twee wielen. Een twee-

wielde kruiwagen. Een tweewielde ploeg.

* TWEEWIELPEERD, o., fr. velocipede n deux
roues. Zie WIEl.l'EEKD.

TWEEWOONST (wvl. tweewednste), v. Een
huis ilat in twecwoningcn verdecid is, twee huizen aaneen-

gcbouwd.Eene tweewoonst koopen.Dic twcewoonstbehoort

hem toe. Eene tweewoonste zetten (bouwen) op een verlo-

ren hock gronds. Vader en zoon bcwouen die tweewoonst,

de een list een einde, en de ander het ander.

TWERSCH, adj. en adv. Zie tweersch.

TWIDDE, TWEDDE, v., vklw. tuiddelje, t-wed-

detje. Bij speldewcrksters. Vlecht die men maakt om een

plat te verlaten en wederom tralien te maken. Een plat

begint met de aansteeksels ^ eindigt met de tweddetjes,

en er zijn zooveel twedden als er aansteeksels waren, b. v.

drie, vijf, acht, lien, enz. volgens dat het jilat kleencr of
grooter is.

TWIJFELAAR (wvl. TWlEEt.ARE, zie IJ), in. Bij

poltebakl;ers. Soort van aarden bloempot. Zie ondcr I'EE.

TWIJFELTAND (wvl. twifei.-, zie ij), m., meest
gebruikt in 't mv. twi//ellan<?en. Zoo heeten de mclktan-
den die kleine kinderen krijgen na de bijttanden, dat is

gemeenlijk als zij omtrent twee jaar oud zijn. De bijttanden

(fr. dents incisives) zijn geene twijfeltanden, maar de honds-
tanden (fr. dents canines) en andcre die ter zijde van de
bijttanden uitschieten, zijn de twijfeltanden. Het kind ligt

in zijne twijfeltanden (het krijgt zijiie twijfeltanden en is er

ziek van).

TWIJL, TWIJLEN, TWIJLENT (wvl. twul,
TWII.E.N', zie Ij), bijw. en voegw. TerwijI, fr. pendant.
Schrijf eenen brief, ik zai twijlen mij aankleeden. Ik zweeg
twiji dat hij mij schold. « V JVi/lent dat hem andere spraken
ofte vcrbeyden. » (L. de Huvettere.l . Twy'len dat men hier

niede ter marct van Brugghe besich was, zo verbarnden die

van den garnisoenedieprochie van Assenede.» (X.Despars.)

< 7'i(<t/le dat zy hier mede bezich waren. » (Id.)

Sy trok de leersen uyt, en /' wylen sy besag

Het harnas heel bebloed, soo gaf s'een soeten lach.

( L. Demeyer.)

Soo wie d'aertsche snoode saecken,

En al 'tgeen de weeielt gheeft,

Niet begheerich is te smaecken

T' 'u>i/l dat hy ter weerelt leeft.

(I. B. bij L. de Huvettere.)

Doet deugden /' wy/ ghy kond.

(G. De Dous.)

TWIJNDE of TWINDE (wvl. twiinde, zie ind),

V. Garcnwinde, anders 00k Tuimelaar genaamd. Zie TUI-

MEI.AAR. — Zie DE, lidw.

TWIJNSCHEERRIK (wvl. twuxsch-, met zwave
ei), o. Een scheenik of garenwinde om twijndraad te

maken.

TWINDE, v. Zie twijnde.

TWINTIGTRUIS (wvl. twi.ntigtruus, zie iKDen
Uli, ni. Zie JIENXESTRONT.

. TWIPPELEN, t'd'ippelde, heb getuippeld, o. w.
Huppelende vliegen, dansende zwevcn, gelijk een vlinder in

de lucht, een blad voor den wind, een stallicht in den
nacht, enz.

— Vgl. Wippelen, d. i. huppelen.

TWOLF, TWOLVE, telw. Twaalf, fr. doiize.

— Dit Iioort men zelfs daar waar al niet als ol spreckt

;

zie L.

TYMOEN, TYMOES, m., met den klemt op ty. Zie

TIMOE.N.

TYRANT, m., mv. tyrants. ll.?l/:elfde als Tyran,

dwingeland. « Pharao den tyrant, > (A lliins.)

— Zie T.

TZESTIG, telw. Zie tsestig.

TZEVENTIG, telw. Zie tseventig.
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'urvl. eure.

— gebeur.

— nateure.

— scheur, fr. grange,

— meur, enz.

U . Deze klinker (die vroeger in de scholen den naam

van uve droeg, en hier en daar bij 't volk nog draagt, omdat

dit lelterteeUen oulings diende om tevens den klinker u en

den consonant v te verbeeklen) is lang of kort.

lo De lange, of beter de zachte k klinkt gelijk de

hoogd. u in gliick, de fransche Ji in dur.

— Deze K gebruiken wij ovcral waar de schrijvende taal

den tweeklank iii stelt; zie ui. Integendeel overal waar de

schrijvende taal de zi bezigt voor eene r, zeggen wij eu of

ie. Dus :

Uur,

Gebuur,

Natuur,

Schuur,

Muur,

b. V. Nateitr is onze naasle gebeur.

En wederom :

Bestuur, un'l. bestier.

Duur, — dier.

Duurbaar, — dierbaar.

Sturen, — stieren.

Vuur, — Vier.

— Overigens in al de woorden waar de klank en gesclire-

ven wordt, wordt hij bij oas ook altijd gesproken, b. v.

meulen (en niet mulen moch muilen), tenzij in eenen wijk

ran de stad Brugge, waar eiir en eul klinken lijk tiir en utl.

Zie EU.

— 2* De korte, of beter de harde u onder den klemtoon

luidt bij ons, niet gelijk de hoogd. o, maar gelijk eu in fr.

seul,peur, enz. kortweg uitgesproken, zoodat er groot ver-

schil is met de zachte u, en dat wij nooit de eene met de

andcre kunnen verwarren.

— Eenige woorden hebben in 't een gewesle eene harde

a, in 't ander eene onvolkomen ;" of <•, in 't andere eene

korte o, b. v

.

Stuk, wvl. stik.

Kruk, — krikke.

wz'l. AVulge, elders wilge.

» Huppelen, — hippelen (Weil.)

» Dun, ook wvl. din.

. DniUe, — drille.

» Put, — pit.

» Schup, — schip, hotl. schop.

> Rug, — rik.

wvl. Verwulken, — vervvilken, holl. verwelken.

» Buskop, — bisschop.

» KJuppel, — klippel.

» Bulk, — bilk (vette weide).

» Dubben, — dibben.

» Zullc, — zille (fr. semi).

» Gruppe, — greppe, grippe, /loll. gro)).

» Slufier, — sliffer, slefter, slaeFer, slofler.

« Duffelen, — diflfelen, doffelen.

> Up, — ip, lidll. op. Enz.

— Vele woorden laten in de eene streeek eu hooren , en

in de andere de harde ;(, b. v.

Beurze — burze, borze ; Beurelen — burrelen ; Bekeukc-

len — bekukkelen; Beuter — butter, boter; Dreumen —
drummen, drommen; Dreupel— druppel, droppel ; Feurl—
furl ; Feuteren - futteren ; Gebeurte— geburte (gebuurte);

Jeuken — jukken, joken; Jeunen — junnen, jonnen; Keu-

nen — kunn;n, konnen; Keurzel — kurzel, korzel; Kleu-

teren — klutteren, klotercn; Kneuteren — knutteren,

kncleren ; Leuteren — lutteren, loteren ; Meulder — mul-

der (niolenaar); Preutelen — pruttelen ; Peuteren — put-

teren ; Scheutig — schurrig (schurftig); Scheutel — schuttel,

schotel; Speukelen — spukkelen, spikkelen; Treut — trul;

Vemeuken — vernukken ; Veurst — vurst (van 't dak)

:

Weunste— wunste, woonst.

UCHTEN, ni. Hetzelfde als Uchtend, ochtend, de

eerste uren van den dag. Het was in den uchten. Ten

zessen van den uchten. 'S uchtens.

— Vandaar Uchtenkapelle, Uchtermis, enz. Zie NUi n-

TENK-\PF.LLE, NUCHTERMIS, enz.

UCHTING, ni. Hetzelfde of Nuchten, uchtend, och-

tend. In den uchting. Van 's uchtings vroeg.

*UDER, bij Kil., zie eur, m.

UGGE, V. Zie hugge.

UI wordt in Holl. uitgesproken oratrent gelijk eiii in

fr. deuil, Jeuille . Bij de Oost-Vlamingen gelijk ai, aj, b. v.

een ajl op een klajt (d. i. een uil op een kluit). In Brabant

ooi, b. V. moois (niuis). Bij de West-Vlaraingen, even als

bij de West-Falen, enz. klinkt ui gelijk de lange u in het

bijw. nu (Ir. maintenant) en in het voornaamw. u (fr. vo

of beter, !«'bestaat niet in ons dialect, maar wordt o^

vervangen door u, zoodat wij juist nog sprcken y !

,

Maerlantschreef : Duuf— duven (duif— duivenJ;Ge\\mg

(getuig); Lu (hiij ; Muus — muzen fmuis — mniz,<i, ;

Ruum fruimj; enz.
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— Volgt er een klinker op deze u, dan schuift er in

sommige gewesten eene j tusscliea als ovcrgangslelter ; dus

Luaard of lu-jaaid (luiaard).

— Zie u\v.

UIBL (wvl. I'-Er., in twee grcpen, zie ui),m. HeUellde

als Uwel, zie aid.

—UIER, z. -EUR en -ELDER.

UIGEL (wvl. UGELE, zie Ul), m., vklw. nigellje, la-

gelkefn. Hetzelfde als Uwel.
— Zoo zegt men 00k ditigcn (dugen)= ditwcn ; spuigen

(spugen) = spu'WL'n.

UIKELEN (wvl. ukelen), o. w. Zie huikelen.

UIKERJAAN, UIKRIAAN (wvl. xjkriaan, zie m),

ni., Ulemtoon op aan. Soortvan Uleene nachtuil, de giootte

van eenen raeerl, fr. cht-icclte.

— Soort van kleene boschuil, fr. petit-ditc, 1. scops.

UIL iwvl. UUL, zie ui), m., vklw. uilekefn, te Rous-

selaere ulegi, Een nachtvogel, fr. hiboiiy ckoiiette^ enz.

— Van iemand die dwaas kijkt en een verbaasd wezen

zet, ten gevolge eener teleurslclling, enz. zegt men schim-

pender wijze : Hij staat en kijkt gelijk een uil in een anker-

gat, gelijk een uil in een gootgat, gelijk een uil in een

mazegat, gelijk een uil onder een koolblad, gelijk een uil

((y^een aap) in een porceleioewinkel, gelijk een uil in eenen

trop kraaien.

— De 7iil -van 't spel zijn, 't kind van de rekeniug zijn,

fr. etre U dindon de lafarce. Ware ik in uwe plaats, ik zou

mij die zaak niet aantrekken, want gij zult de uil van 't spel

zijn.

— Eenen uil I'angcn , eenen kernel, een bok scliieten, in

eene onderneming mislukken, fr. prendre iin rat. Iemand

bouwt een huis zoo spaarzaam dat hel bij eenen storm

instort : hij vangt eenen uil. Hij heeft daar eenen leelijken

uil gevangen met dat peerd te koopan. (Een tiiltj-: vangen

bet. bij Kramers, ir.faire la mc'ridicnne).

— Den icil sMeten, cig. den uil afschieten die op den

neuker van de gaaipertse staat (zie neuker). Fig. Door

onbshendigheid vastgeraken aan iets dat ons belachelijk

maakt en dat men daarom zoclit te vermijden.

— In't jaar blok als de tii'len kraaien en de koeicn met

patgnen gaan of in 'tjaar een als de uilen preeken, zie

BLOK.

— Ge gaat er zeere denre, zei de nil, en hi) wierd van

deiatte doer het gootgat gesleept, zie GOOTG.\T.

— Het woord uil. in 't Rouselaarsche uigel en ii-diel

(zie aid.), wordt ook gebruikt, bez. in den deminutieven

vorm, voor Vlinder in 't alg., hetzij dagvhnder, avond-

vlinder of nachtvlinder, fr. papillon. De motten, de schoe-

lappers en de oliezuipers zijn uilen, uilekens. — Doch in

vele streken wordt deze naam bepaaldelijk gegeven 1° aan

een dikker. vlinder met grooten kop, die veel op de popu-

lieren gevonden wordt, weinig of niet vliegen kan, en som-

wijlen flodderende botst en loopt langs de vensterruiten

;

anders ook Wulf geheeten
;
3° aan een kleia vlinderlje dat

's avonds langs de kanlen van eenen stroom of gracht over

het water en de waterplanten twippelt, of binnen huize

rond het keerselicht hengelt, anders ook I-amptedopper

genaamd.

—UIL, z. Ave-uileken, Boscli-, Nacht-, Pot-.

UILEBAARD (wvl. ulebajVRD, zie ui), m. Een slag

van hen met een dikken kop en opgerezen pluimen op de

kaken. Die hen is een uilebaard. D.aar loopen uilcbaards

in den werf.

—UILEN, z. Xacht-.

UILSPIEGEL(wvl. uulspiegel en uulspegel, zie

ur), ni. Dit is de naam van een kluchtigen snaak, wiens

vreemde spreuken en daden van ouds bcschreven zijn in

een boeksken getiteld Het aerdig en vermakelyk leven van

Uylenspiegel

.

— Dikwijis wordt deze naam schertsende toegepast op

iemand die meer of min aan dien saaak gelijkt. Uilspiegel

heeft wederom aan 't werk geweest. Wij moeleu nievers

mee verlegen zijn : Uilspiegel weet overal raad en middel

voor.

— Vgl. Aymonszoon en Pantekrul.

UIS(wvl. uus, zie Ui), persoonl. en bijvoegelijk voor-

naamwoord, in Noord-VI. gebruikt voor Ons, fr. ttoiis,

noire. Hij heeft het uis gezeid. Dat is uis land, uize hof-

stede, uize wagen. Wij hibben dat geschenk van uizen

00m ontvangen.

Si waren sekerlike al use,

De scepe, groet alse huse.

(.M. Stoke.)

Die waert seide : het es al use,

Dat hier es in desen huse.

(Fabelen van Esop.)

— Men zegt ook Nuis (nuns). Elders Oes.

UIST (wvl. utJST), tusschenw., zie hoist.

UIT (wvl. UUT, zie ui), voorz. en bijw.

— Uit en in oi uit end in gaan, vliegen, loopen, enz,

Vrijelijk en ongegeneerd ergens uit en in gaan zoo dikwijis

als "t ons belieft. Die duiven zullen niet meer wegvluchteJ :

laat ze maar uit end in vliegen. Hij is zeer gemeenzaam bij

zijncn gebuur : hij gaat er uit en in alsof hij thuis ware.

.Sluit de kerke : de jongens loopen er uit end iu; en 't en

betaamt niet.

— Vit en in of uit end in spreken of Happen, t.ak-uit

tak-in klappeu, raaskallen, zonder sameahang noch ver-

volg in de'gedachten. De zieke begint uit end in te klappen.

Voorseker gy begint hier uyt en in te praten,

En dus my kondigh maeckt dat u de sinnen laten.

(P. Devyock.)

— Uit end uit, gansch en geheel. Dat vleesch is uit end

uilgekookt. Hij is uit end uit zot. Djze kerk is schoone,

ja, maar uit end uit pi,otestantsch.

— Vgl. Op end op, Over end over, enz.

— Uit den ruwen (wvl. ook rui'n of ru-jen, zieondcr

uw), raw weg, zonder de vereischte voltooiing of geno;g-

zame volmaaktheid . Een liedje dichten uit den ruwen (d.

i. zonder het in zijne bezonderhetlen op te maken, te kui-

schen en te verbeteren). lets schilderen uit den ruwen.

Eene tafel uit den ruwen gemaakt. Een huisje uit den

ruwen getimmerd,

— Om te zeggen witachtig peers, blau-,imchtig groen,

zwai tachtig bruin, enz. zegt men raeest : uit den witten

peers, uit den blauwen groen, uit den swarten bruin, enz.

Een kleedje uit den blauwen groen. Dal klcur is uit den

grauwea zwart.
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— Rr^ens uit zi/n heeft menigvuldige beteeUenissen

volgens het woord dat onderverstaan is. Uit hel lot (^eval-

IfiiJ zijn. Uit het gevaar (geredj zijn. Uit den loon

(gevjeken) zijn, enz.

— Dezelfde elliptisclie wending heeft plaats met veel

andere werkwoorden, b. v. Er niet uit kunnen. Uit het

huis moeten.

Daer is gccn houden aen, het leven wilJer jiyt.

(P. Maflants.)

— Uit en amen, tautol. « Komt den hagel dan eens

hunne vruch;en verdelgen, of moet den docteur wat dik-

wyls met koets en peerden op het hof komen geieden :

't is ziyt en amen met zulke menschen, zy hggen al op hun

strooy. » (C. Duvillers.) — Ook uit en te7iden (tetieinde).

« Toen dit alles nit en t'enden vertcld was. » (A. Duclos.)

— Uit dient om van te versterken in de volgende uit-

drukkingcn : Dat zijn van de schoonste boomen nil. Dat

zijn van de beste hespen uit. Dat zijn menschen van de

dcugdzaaniste mt. Eene medicijn van de krachtigsle uit.

Daart05 raoet men pertseu hebbeii van de langste uit. Zij

waren van de ellendigste armen uit.

UIT (wvl. uut), ra. Einde van iets, paal of perk waar

buiten men niet mag of niet kan gaan. De jongers die eene

reef schrijven in 't zand om te spelen, maken er gcmeenlijk

twee uiten aan, dat is, twee dwarsreefjes, een aan elk uit-

einde van de groote reef, en die buiten die uiten speelt,

geldt er niet. Die zaak begint mij te verdrieten, ik ga er

eenen uit aan maken.

—UIT, z. Kot(t)er, Krolten-, Opperwaarl-, Recht-,

Rond-, ichiel-, Slijp-, Sluier-, Sluwer-, Vlieg-, Voor-,

Vriend-. Zuip het-. Zie ook Rechtuitigheid.

UITAARZELEN, UITEERSELEN (wvl. uilspr.

uutreielcn met zware ce, zonder r, zie .\jVRSELEN), aarzelde

nil, hcb of hen iiitgcaarzelJ, o w. Ergons achterwaarts uit

komen, fr. sortir en recnlant. Ik deed de koe uiteerselen

uit haar sliet.

UITAKKEREN (wvl. uutakk-\ aikerde uit, uitge-

al-kerd, b. w. Uitploegen. Het onkruid uitakkeren. Hij

alckerde eenen niuizenest uit.

UITBAKELEN (wvl. uutb-), batclde uit, uilgeba-

keld, b. w. Met bakels afleekenen. Als men het gras van

eene weide wilt verkoopen, bakelt men deze weide uit in

perken b. v. van 400 roedcn, om aan de koopers de kcur te

geven van veel of weinig te koopen.

— Zie BAKELEN.

UITBEGGELEN (wvl. uutb-), beggclde uit, uitge-

beggeld, b. w. Uitbabbelen. Zij bepgelt alles uit wat zij

weet. Zeg het haar niet, ze zou 't uitbeggelen.

UITBEREN (wvl. uut-beren), beerde tiit, uilge-

becrd, b. w., met zware e. Al berende uitzuiveren. De

botcr uitbcreii (de melk, die in de boter nog is, uildrukken

met de botcr te kneden). Zie BEREN.

UITBESSEN (wvl. uutb-), beste nil, uitgebest, b. w.

Met eene natte shins of spons eene wonde uitzuiveren. Eene

wonde met water uitbessen. Den ctler uitbcssen. — Zie

BESSEX.

— Ook Uilbetten. Vgl. Ossekrosse ^ Ottekrotte.

UITBETTEN (wvl. uutb-), bette uit (wvl. ook

bettegr uut, zie IMPERFECT', uitgebet, b. w. Hetzelfd e als

Uitbessen.

UITBEURELEN (wvl. uutb-), heurelde uit, uit-

gcbciiiriJ, b. \v. Hetzelfdeals Uitburlen.

UITBIJZEN (wvl. UUTBIZEN, zie UI en IJ), bees uit

(zachtl. of scheipl. ee, zie onder duigen), ben uitgcbczen,

b. w. Driftig ergens uitloopen of springen. De bietjes

komen uitgebezen, als men hunnen korf sloort. Eene ton

bijst uit o/"het bier bijst uit, als men een gatje al boven in

de ton boon. De champagnewijn bijst uit, zoohaast het

kork af is.

UITBLAZEN (nvl. UCTB-).4/i« uit, ben uitgeblazeii,

o. w. Uilgeblazen worden. De keers, het keerslicht blic^

uit van den wind. Houd uwe hand voor de lanipte, dat 7 y

niet uitblaze.

— b. w. De keers uitblazen, het schaap zijn, de nil van

't spel zijn, fr. etre la dupe. Vgl. keerse.

— Betalen. Zie onder blusschen.

UITBOEREN (wvl. uutb-), boerde uit (wvl. ook

boeidege uit, zie IMPERFECT), ben uitgeboerd, o. w. Slecht

den bocrenstijl bedrijven zoodat men alleogskens arm

word!. Die vent boert uit.

— Achteruitgaan in zijne handelzaken door zuipcn en

rinkinken, minder winnen dan men verteeit,cn dus allengs-

kens te niete gaan. llij boert uit. Een uitgeboerde herber-

gier.

Andre daer nog by geropen.

Die het hadden al versopen.

En gejaegd door 't kele-gat,

Uytgeboerd, en achter nat.

(Vaelande.)

— Zie boeren.

UITBOETEN (avI. uutb-), b. w. Bezuren, voor

ieLs boeten, om lets lijden, {x. porter la peine, etre pitni.

De oufiers moeten dikwijis uitboeten wat hunne hinders

misdcdcn. Zijne zonden uitboeten. Hij boet nu in zijnen

ouderdom de baldadigheden uit van zijne jongheid.

— o. \v. Uilgeboet worden, fr. s'expier. De zonden toe-

ten uit door berouw en biechten goede werken.

UITBORTELEN, o. w. Helzclfde als Uilbiobbelen.

Zie BORTLLEN.

UITBRANDEN, branddevit, mtgebrand,o. w. Bij

landbouwers, zie uit^t:ren en vgl. BRAN0EN.

UITBREKEN (wvl. uut-), brol. en brok uit, ben

uitgebroLen (fvl. uutebroken, zie GE), o. w. Open- en los-

breken, van rijpe zweren of etterbuilen. Die zweer isuitge-

broken, zal haast uitbrekeu.

— Uit den luin of omheining losbreken, van dieren. De
koeien zijn uitgebroken en loopen in de viuchten. Het

zwijn is uitgebroken.

UITBRENGEN,-BRINGEN(wvl.uuTBRiiNOEN-,
zie UI en ind), bracht, brocht en brong uit, uitgehtacht,

-gebrocht, -gebrongen, b. w. Zie de Wdb.
— Zie r.RENGEX.

UITBROBBELEN(wvl. uutb-), brobbelde uit, ben

uittrebrobbeld, o. w. Uit>iorrelen, al brobbelende uitkomcn.

De mond van den doode was vol uitbrobbelend schuim en

bloed.
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— WorJt 00k j;ez. van menschen die ergens in difirn-

nien uitkomun, u iilmrleleii. Het to!1< Uwam uitgebrobbckl

uit lie kerk.

— Ook 1). w. vnor Uilbrabbelcn. Ik versta niet wat hij

daar al iiilbrolilitli.

UITBUIKEN (.vvk uiTiiUKEN, zie uj), buikte nit,

ben uilgebuikl, o. w. Uilliuigen gelijk een buik, fr. /aire

ventre, faire basse. Die muur builct uit, en dreigt i'i vallcn.

UITBUr.TEN (wvl. UUTB-), biiltte uit, uitgcbult, b.

\v. T'ilstoolen met ilcn kop. De moilen bulten de aarde uit.

Komt cr ccn hondeken in harcn bocht, de geiten bulten

'I seffens uit. Die twee gciten hcb1)en malkander een oog

uitgebult. — Jemand uilbulten uit een genootschap, uit

eenambt (onfatsoenlijk hem emit drijven).

— o. w. Uitpuilcn, uitzetten lijk een bochel of gezwel.

De bloedzweren bulten uit ond?r ' t vol. Een zak met

appelsgevold bult overal uit. Zijn zakuurwerk bull uit op

zijne ondervest. Een deel van dien ouden muur begint uit

te bulten.

— b. w. ook voor Ultbuidcbn. Al dat meel is uitgebult.

UITBURLEN (wvl. cvn-),biirlde nit, uitgebnrld,

b. w. Schreeuwende uilbrak^n. Lasterwoorden uitburlen.

Vloekwoorden uitburlen.

— Ook Uitbeurlen.

— Zie BURLE.V.

UITDARSCHEN, b. en o. w. Zie uitdeksche.v.

UITDEEL(uvl. uctdeel), ni. UitJecling, fr. distri-

bution. Eene zingende Mis met uitdeel van brood aan den

armen. Eenen uitdeel doen van geld, van aalmoesen. De
uitdeel van prijzcn en belooningen geschiedt niet altijd vol-

gens de verdiensten.

UITDERINGEN(wvl. utni)-), dcringdeuit, nitge-

deringdj b. w. met zware e. Een land, eece weide iiitdc-

ringcn (er don dering tiil griiven die er in verborgen ligt).

Uitgederingd land ligt gemeenlijk Iceger dan de andere

landcn cr rond, tenzij men van elders aardc bijhnle cm den

uitgegraven dering te vervangen.

UITDERSCHEN en UITDARSCHEN (wvl.

UUTDEKSCHE.v, uilsjir. -desse/icn, zie vi en Rs), dorscli nif,

uitgedorschcn, b. w. Met een vlegcl ul stok uitsl.aan. llet

graan uitdcrschen. Uitgcdorschene schooven. De sclniur-

wiiikel is uitgedorschen (al de graanscUooven die er in

warcn, zijn gedorsclien). « Maer tzijnent waren gheel li'tnt-

ghedorsschen de haeuwen. »(Ed. De Dene.)

— o. w. met zijn. Uitrenncn, fr. sortir an galof. De
belegerdcn kwamen onvoorziens uitgedorschen, en versloe-

gen tlen vijand. Hij kwam uitgedorschen met eenen stok in

de hand om de knapen te kastijdon die op zijnc deur
buischten.

— Zie DERSCHEV.

UITDIEN (wvl. UUTDIEN, en ook t;uTUi), voegw.,
met de slenirubt op dien. Om retlen, uit hoofde, om dies

wille, fr. parce gue, tu que. Hij ken niet komcn, uitdien

zijn breeder om sterven lag. Ik ben verzekerd dat hij uwe

J
vraag zai toestaan, uitdien dat hij het niij bcloofd heeft.

j « Hcefter niemand Maria commeu besoecken en by ghe-

! staen als sy bevrucht was ? Wy en lesen van niemaud -vt

I

dien dat sy haer kindt ende last droegh zonder last. »

[^
(C. Vranc.\.) « Tghctal van die versleghen ende versmoordc

en excedeerde van der vlaemscher zijde die X' pcrsoonen

niet, iiytte die, dat alle die reste vloot byder verraderye. »

(X. Dcspars.)

— Vgl. Bijdien, enz.

UITDINNEN (wvl. uuru-), dinde uit, uitgedind, b.

w. Hclzelfdcals Uitdimnen. De wortels op den akker uit-

dtnnen, fr. txlaircir Us caroltes.

UITDOEN (wvh uuti>oe.n), deed uit, uitgedaan

(fvl. Hutedaan, zie GE', b. w. Ten einde doen, voltrekken,

fr. achevcr (defaire ce qu'onfait) . Wordt maar gebruikl

in uitdrukkingen die ook met doen aangewend worden,

1). v. Een noenslaapje doen — zijn noenslaapje uitdoen

(uitslapen). Zijn gebcd, eene meditatie doen — zijn gebed,

zijne meditatie uitdoen : laat hem zijne meditatie uitdoen

eer gij hem spreekt. Een pijpe of een hoorntje doen — zijn

pijpje, zijn hoorntje uitdoen (geheel uitrooken). Een par-

tijtje doen (spclen) — het partijtje uitdoen (geheel uitspe-

len) : het spel is begonnen, wij moeten 't uitdoen. Eene

wandeling doen — zijne wandeling uitdoen.

— Men zegt mot. eene schilderi/ uitdoen, it. acheverun
tableau, enz. omdat men ook niet zegt eene schilderi/ doen,

maar eene schilderi/' maken, enz.

— Zi/nen ti/d uitJoen, iets doen zoo langen tijd als men
daartoe gehouden is uit dwang, overeenkomst of betame-

lijkheid. De dienstbode is vertrokkcn eer hij zijnen tijd uit-

gedaan h.ad. Ik heb dien workman gevraagd voor eene

maand, maar hij wilt zijne maand niet uitdoen, tenzij ik

zijnen loon veimeerdcr. De soKlaten mogen naar huis gaan,

als zij hunnen dienst uitgedaan hebben. Hij gant cerst in

't collegie zijnc schooljaren uitdoen, en dan rond de woreld

reizen. De schelm is gestorven eer hij zijne tien jaren gevang

uitgedaan had.

— Uitlialen. Aardappels uitdoen (uitgraven uit den akker).

Erwton, boonen uitdoen (uitdoppen, fr. e'cosser). Het inge-

wand uitdoen van een visch of vogel, 0/ eenen visch of

vogel uitdoen (ontwcion). Zaad uitdoen (uitwrijven uit de

zaadbotten). Eene ilesch, eenen beker uitdoen (uitdrinken,

ledigcn). Gcernaars, mos5els, of oesters uitdoen (ze uit de

schelpen halen) Eenen vloer uitdoen (de lichels uithefTen en

oprapen). Eene kalsijde uitdoen (de steenen losmaken en

uitheflen met een ijzeren handboom). Het oproerig volk

deed de kalsijdesteenen uit om er zich mee te wapenen.

Eenen boom uitdoen (uitgraven en velleii). Eene haag

uitdoen, tjokken uitdoen, eon bosch uitdoen (uitroden).

— Een kind uitdoen, het wegdoen uit het ouderlijk huis

om het bij andere lieden le doen kweeken, opvoeden en

leeren. Zij heeft haar kindje uitgedaan omdat zij geene

gezondheid of geenen tijd genoeg heeft om het zelve te

kweeken en te bezorgen. Hij gaat zijn zoontjc voorcenigcn

tijd uitdoen bij zijn brooder die in Frankrijk woont, om
daar een ambacht en wat fransch te leeren. Een kind op de
school uitdoen (in eene koslschool stellen).

— - Uit zijn boekje schrabben, afschaffen, laten varen, fr.

rayer, abandonner, cesser. H ij geeft gcen aalmoesen nicer

aan dedeur; hij heeft dat uitged.aan. Hij hccft het reeds

laug uitgedaan van gazetten te lezen. Hij heeft veel jaren

't gedacht gehad van le trouwen, maar nu hccft hij dat ge-

heel uilgodaan. Hij h.ad .le gewoonte van nu en dan zijne

vrienden aan tafcl te nooden, maar hij is ilat moc gowor-

den, on heeft het uitgedaan.

—UITDOENER, z. I'lck-.
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-UITDOENTIJD, z. Aardappel-.

UITDOMPEN (wvl. VVT-) dompte iiit, heh of hen

uitgtdompt, o. w. Ill dildce walmen uitstijgen. Het uitdom-

pen van den rook door de schouw (zie uitkolen).

UITDOOMEN (wvl. UUTD-), doomde uit, ben uitge-

doomd, o. \v. Door doomen verdwijnen. Water doomt uit

al> het bng grnoeg mag l<oken.

UITDOPPEN (wvl. UUTD-), dopte uit, uHgedopt, b.

w. lets uitdoen met te doppen (zie doppen). Een kecrs-

licht uitdoppen (kortweg iiitdooven hetzij met er den dom-

per op te stellen, helzij met het omgekeeid te drakken

tegen iets). De vlinder vloog in de keers en dopte zc uit.

Eene wonc^e uitdoppen (er het bloed on de \'uiligheid uit

doppen of bessen met eene spons of zoo iets).

UITDRACHT (wvl. UUT-), m. Het einde van den win-

ter, het begin dcr lecte (Maart en April). In den uitdracht

van den winter begint men op den akker te werken. Dit

jaar hebben wij een kwaden uitdracht. De uitdracht is goed,

is zacht, is aangenaam, is koud, is groeizaam. 't Is een

kwade uitdracht |de lente is koud on winlerachtig).

— Vgl. Uitkom.
— Men zcgt ook Uitdrag, m. — In Brabant iiitgang, iu

Limb. Jiitergaanstijd (.\lg. VI. Idiot.) X. Despars zegt Het

uitwaartdragen : <. int uylcu-acrt draghen van den jaere, in

die maendt van maerte. » — • Scheedende mids Tlien tecnc-

gaderc totten uyitewaert draghene » (d. i. tot in 't voor-

jaar).

UITDRAG, m. Zie uitdracht.

UITDRAGEN («\1. LUTD-), drocg oi diceg ml, hen

vitgcdregen, o. w. Ten eindc etteren. De zwecr is uitge-

drogen. « Dit soe legt op de wonde, dit salse wel doen

draghen ; en-lc als die quetsure hutc es ghediagen, dan

dwarse inet wine, ende dan ligler op dese salve. » (J. Yper-

nian.)

UITDREEFELEN {yi\\.Vii-\n-),dreefeldeuit, uit-

gcdrcfeld, b. w. Allengskcns uitdrijven. De schapen uit-

drcefelen. Zie DRFEFELEN.

UITEEGDEN (wvl. uuT-), (es^dde uit, uilgii-egd, b.

w. Hctzelfde als Uitegen^ uiteggen. Do pemen uileegden.

Als hy in April gheen cooien op zijn'landt en bekende,

so ghinck hijt -.it ecchden, ende hy saeydcr boonen en erwe-

tcn . » (C. Vrancx.)

UITEEN DOEN (wvl. UVT-), deed uiteen, jiitcen

gedaan, b. w. Uiteen zettcn, uitleggen, vonrdragen, vertel-

len, fr. expliquer, dcbiler, raconter. Hij heeft wel uiteen

gedaan hoe dat gebeurd is. Ik versta dat niet, doe 't mij

eens klaar uiteen. lemand eene leugen uiteen doen. Hij kan

wal kluchtcn uiteen doen. Wat heeft hij daar weer uiteen

geiban ? Sprcker kan 't wel uiteen doen.

UITEERSELEN, o. w. Zie iit.v.vrzelen.

UITEGEN (wvl. UUT-), eegde uit, uitgei'egd, b. w.

Uueggen, met de egge of eegtle uitharken. Het onkruid

uitegen uit een omgeploegd land. Als de aardappels uitge-

daan zijn, dan cegt men somwijlen nog dc achtergelatene

uit.

— Ook o. w. met zifn. De pemen egen uit, fr. s'arra-

chent du champ qvec la herse.

— Men zegt ook Uiteegden

.

*UITEN (wvl. uten), uitte, geuit,h. w. EetKn doode

uiteti, hem teraarde doen, begiaven, 1. cxsequifunus. Zie

uiting.

— absolutelijk. Uiien noch muiten, geen woordeken
reppen, slille zwijgen. Hij dorste noch uiten noch muiten

{finders ook : noch ruiten noch muiten).

— o. \v. met hebben. Ophouden, slaken, fr. cesser, Kil.

\\ ten, finire. Ik heb er genoeg, uit maar van geven. De
Klok luidf, uit maar van werken. De bak is volgepompt : ge

moogt uiten,

UITERLIJK (wvl. iTERLiK, zie ri en lik), bijw.

Ten uiteiste, ten hoogstc. Ik ben u uiterlijk dankbaar. \k

ben iiiierlijk voldaan (ik heb mij zat geeten). Ik ben ui:

lijk te vreden over uw goed gedrag. Ik kan u voor ;

koopwaar maar twintig of uiterlijk een en twintig fi

geven. « Int twelfste oft wterlick in 't derthienste ja- r

(.\I. Lambrecht.)

UITETEN (wvl. CUT-), at uit, uitgeeten (wvl. ;

geti'n, fvl. uuiiten, zie ge), b. w., met een persoon \

regimen. Den voorraad opeten dien icmand had oni :

dag of die week op te leven. Drie onverwachte g^.-

hebben mij dozen noen uilgeeten; de moid is naar sUid > 1

nieuwen voorraad. Wij verbleven drie dagen bij on/ n

vriend, en als wij hem uitgeeten hadden, zijn wij vertrokk ..

— lemands levensmiddelen opvreten en verteren,

dat er hem maar de armoede meer overblijft. Hij heeft

ccncn gast in zijn huis die hem uiteet, fr. il a un hole

lui quite ^ruge. Dc zwevcnde soldaten aten de lan'i-

dcu uit. » Siendc dat Veurnanibacht, nietjegenstaend

groote contributie die Iiet voor de Malcontenten betaeKl ,

noch gestadichlick van hun uutgccetcn wieit. » ^Pau^^ el

Heir.derjcx.)

UITFIGGELEN (wvl. uut-), figgelde uit, uitgcfig-

geld, b. w. Al tiggelende uithalen, met een me>je uitlos-

sen. De knoest, die in 't liout was, heeft de jongen vcrdul-

dig uitgefiggeld.

— Zie FIGGELEN.

UITFIJN, UITVIJN, (o:-j, klemt. op uit. Worlt
slechts gehoorJ iu deze zegswijs ais V al ten uitfijne of ten

'

uitvi/ne (wvl. tcJ^ uutjine, ten uutvinc) liomt of kivam,

d. i. op 'I einde van 't spel, als de zaak nu geheel geein-

digd is of was, fr. an bout du cnmpte, en dernier re'sul-

tnt. Men verwachtte zich aan een schoon erfdeel, maar als

't al ten uittijne kwani, het was eene piiille van niet. Hij

beschuldigt zijnen brooder van dat geldgestolea te hebben,

maar als 't al ton uithjno komt, hij zal nog zelf de dief zijn,

— In sommige gewesten zegt men Uitvijl : als 't al /«»

uilvile kwam

.

UITFLAUWEN (wvl. uutflowen, zie ui en au),

fiau-ivde uit , hen uiigejlauwd, o, w. Uit der mate flauw en

krachteloos worden. Uitflauwon van gobrek a n vocdsel.

Hebt gij geene aalmoes voor die ai me woduwe en hare \

ki'ideren? Zij zijn dood uitgeflauwd. *

UITFLIKKEREN (wvl. ^:i3i\'\.-),flikkerdcuit, uit-

gefltkkerd, o. w. Uilglinsteren, uitglanzen, fr. cesser de

scintilUr, de briller.

— Uitbliuken, uitstralcn, fr. respUndir,jeter un tres vif

eclat.
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Ons hope wordt gevoedl in 't heetsle van hel slryilen,

De liefde vlikker vyt in 't zwaersle van ons lydcn.

(G. De Dous

)

UITGAAN (wvl. VVT-). ging en gong uit, nilgegacin

(IM. uutigaan, zic ge), b. \v. In 't kaarlspel. Hct eerste

blad leggen, de eerste spelen, uitspelen. Ga pijkens (cen

pijlienblad uit. Wanroni heeft hij van zijne lilaveis iiiet

uitgcoaan? Hij giiig herlenaas uil. Een lioog blad iiitgaan.

Eenc slijse uitgaan. AVcl uitgaan. Slcchtof kwalijlc uitgaan.

Tioefuitgaan.

— Fig. Troef jiitgaan^ hard tcgen iemand uitvarcn,

zijne misnoegdheid of vcronlweerdiging Kicht geven, fr.

/aire line sortie. Zoohaast de zoon tluiis kwam, de vader

ging troef uit. In eene politieke vergadering troef uitgaan

tegcn hct Staalsbestier.

— Uitblaan, uitbrengen, uitspreken (in cencn ongunstigen

zin). SIcchten klap uitgaan. Oneerbare woorden uitgaan.

Eene dommigheil, eene dwaasheid uitgaan, fr. dire tine

betise. Ivluchten uitgaan, fr. dire des drolertes, des gc'i-

drioles^ det plaisanteries. Ik wierd schaamrood voor hem,

als ik hem dat woord, die spreulc hoorde uitgaan Als hij

wat dronken is, hij gaat 't al uit dat hij wect, zelfi zijne

grootste geheimen.

— Den nam tiilgaan^ den adcm uitgaan (bjj 't volk de

naain uitgaan), den laatsten adem xiilblazen, den geest

geven, stcrven. Hij is gisleren den aani uitgegaan. Terviijl

ik bUdend knielde bij hare sponde, ging zij zachtjes den

aam uit.

— Het gat uitgaan, zie GXV.

— Zich uitgaan (wvl. eens uutgaan, zie eens), zich

zelven verloochenen, van zijn eigen gedacht en wil afzien,

aan den uatuurlijken trek vaarvvel zcggen, fr. se renoncer,

se depouiller. Gij zijt al veel te nijdig, te hitsig, te gulzig :

ge moet u daarvan uitgaan, leer u daar van uitgaan (d. i. die

driften toomen en overwinnen). Hij had de sle.hte ge-

woonte van driiiken, maar hij heeft er zich van uitgegaan.

Een mensch die heih'g wilt Icveii, tracht zich in alles uit te

gaan. « Hem selven over te geven ende in alle dingen -,ul te

gaen oni die minne Gods. » (H. Herp.) « Soo ginc hys van

al ulc hem selven, ende blecis in s abs van sente B-aefs

loyael segghen. » (Gends charter-boekje.

— o. w. Eindiger, ix. finir, expirer. « Den pachtcr over-

lydende voor 't cxpireren ende vuylgaen van zynen pacht. »

(Cost. V. Veurne.) « 't Laetste jaer van sijnen pacht, nyt-

gaende te Mey. > (Cost. v. Audenaerdc.)

— Het deelw. iiitgaande wordt bij den naam van eene

maand gesleld in den zin van cindigende, b. v. Hij gaat

uitgaande Meie vertrekken (d. i. op hct einde van Slei-

maand, 1. exeunte Maio). « Int jaer 1595 ontrent wtgaende

( )ii£;st. •> (C. Vrancx.) — Ook nitgang : i Die zalnien

mini vuor -u'iganck Meye. » (Cost. v. Veurne.)

UITGALFEREN (wvl. uut-), gal/ente uit, uilge-

galferd, b. w. Onbeschoft uitlachen. Berisp hem maar, hij

zal u nog uitgalferen toe.

— Zie OAU'EKEN.

UITGANG, 111. Zie onder uitgaan.

—UITGANG, z. Zelfs-.

UITGEDIENDE, m. Soldaat die zijnen dicnst uitge-

daan of \ol!roliken hccft, bij Kil. Wt-ghedient krieghs-

man, miles emeritus.

UITGEDURST of UITGEDORST (wvl. uutge-

di;rst, uitspr. -gedust, zie in en Rs), adj. Uitgedroogd van

I'orst, die sedert lang niet gedronUen heeft. Uilgehongerd

en uitgcdurst. Hij is uitgedurst.

— Uitgedurstegrand (A land, land dat sedert lang geenen

regen geliad heeft, dat uitgcdroogd is.

UITGEEF (wvl. UUT-), m. Het uitgeven van geld

voor de dagelijksche onkosten van het huishouden. Dat is

geld voor den uilgeef. De ontvang en de uilgtef. « Dat hy

oock den uytgeef ende ontfanck soude te boeck slellen. »

{F. H. I.) « Soo moet daer van Ontfanck ende Uytgeef

worden geniacckt by distinct capittel. » (VI. Setting-boec.)

UITGEEFSEL (wvl. uur-), o. Uitwendig teeken

waaniit men tot iets besluiten kan dat er mee verbonden is,

fr. symptome, signe, indice. Gebiek van eetlust, bel.isting

van de tong, sloornis in den puis zijn uilgeefsels van onpas-

selijkheid. Zulk eene manier van doen en van spreken is

voor mij een uitgeefsel van een bedorven hert.

— Zie UITGEVEN.
— Vgl. Ingeefsel en Toegeefsel.

UITGELEE (met scherpl. ee), o. Hetzelfde als Uit-

geleide. Iemand uitgelee doen, \x. /aire la conduite it qucl-

qn'un quipart.

— Ook Rafeldraad, uitrafeling, fr. effilures. Als gij die

stoffe zoomt, naait het uitgi lee mec.

UITGERREBEKKEN (wvl. uur-), gerrebektc uit,

uitgcgcrrcbekt, b. w. Uitgreten, uitspotten, met schimp-

woorden uillachen. Zij gerrebekten hem uit. - - Zie gerre-

BEKKEN.

UITGESTEKEN (wvl. uur-), bijw. Uitgenomen,

uitgeweerd, fr. e.xcepli-. Zie UITSTEKEX.

UITGESTORT (wvl. uutg-), deelw., adj. Die zijne

"edachlcn op wereldsche dingen stelt en maar zoekt te

klapp;u, te lacben, te zingen, te spelen, enz., fr. dissipe.

Uitgestort zijn. Een uitgestort mensch. Ge meugt zoo uit-

gestort niet zijn. Die uitgestort is, is niet ingekeerd. AVe-

rcldsche jongelingen zijn gemeenlijk lichtzinnig en uitge-

stort, fr. U'gers el dissipe's.

Afl. Uitgestortheid, fr. dissipation. De uitgestorlheid

van den geest. De uitgestortheid is vrijwillig en nieer of

min wo;lig, tn zoo verschilt zij van de versfrooidheid,

fr. distraction, die dikwijls onvrijwillig is en met den

geest aleen gcschiedt.

UITGEVEN (wvl. unr-), gaf uit, heb uitgegeven, b.

\v. Uitl^rengen, uitlateu. Tuchtekruid is eene plant die

melk uitgccit, als er men in snijdt. De pijnboom gceit

wierook uit. Dat geeft eenen slechten geur uit.

— Spreckw. Het vat geeft maar uit wal het intiee/t,

cen olievat geeft geenen wijn , men mag zich niet verwachten

aan veel verstand of beleefdhcid van wegens iemand die er

weinig heeft.

— Te kennen geven, teckens geven van iets.fr. annoncer,

indiqucr. Zijne stem gaf ilauwheid uit (d. i. gaf te kennen

door hare zwakheid, enz. dat de mensch flauw en krank

was). De oogen van dieu zieke geven niets uit dat good is,

dat hoop inboezemt. Helgeen hij daar gezeid heeft geeft

uit dat hij ons niet bclronwt, dat hij ons kwaad wilt, enz.

— Aangewend met het onbepaalde het ul dat, heeft

Uitgeven den zin van I'oonen, bewijzen. klaar aanduiilen.
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Het is mogelijk dat hij geleerd is, maar hij geeft het niet uit.

Hij gaf hel genoeg uit dat hij misnoegd was. Het vervolg

zai 't uitgcvpn (de tijd zai leeren, men zal later \vel zien wat

er van is). Gij verzekert mij dat het 11 spijt van mij beleedigd

te hebben, het vervolg zai 't uitgeven.

— GcU uitgeven. 1' Op interest plaatsen, fr. placer a

inlirel. Hij heeil die vier duizend Irank uitgegeven bij den

bankier. Al wat hij wint geeft hij uit. Waarom geefi gij uw
geld niet uit? 2° Uitbetalen, sprekendo van de dagelijksche

uitgaven die men doet helzij vour aangekochte waren en

meubels, hetzij voor huurloon van werklieden, enz. Die

veel uilgeeft, moet veol winnen . Die op zijn eigen woont

en zuinig Iceft moet niet veel uitgeven. Er is niet een huis

in gelieel de stad waar dat er dagelijks nieer uitgegeven

wordt dan bij dien fabrikant. Ik wil 't niet betalen met

honderd frank hetgeen hij op eenen dag uitgeeft. — Van-

daar uil^n'ende geld, d. i. geld dat dient voor de dagelijk-

sche uitgaven van het huishouJen. Waar is het baksken, do

borze van het uitgevecde geld ! Al die koperon munte is

uitgevende geld.

— UITGE\'ENS, voorz. Naar het uitgeven van, volgens

den zin of den inhoud van. Uitgevens uw schrijven, fr.

d'aprh voire lettre, selon le texle de voire lettre Uilge^ens

dien artikel van de wet, zou het verbodea /ijn zoo iets te

vemchten. — Vgl. Uitwijzens.

UITGEWEERD, verl. deelw. van Uitwercn. Zio

UtTWEKEN.

UITGEWINTERD (wvl. uutgewhsterd, zie ui

enlNlj), partic.-adj. Zie UITWIXTERES.

UITGEZONGEN (wvl. UUT-), deelw.-adj. Afgezon-

gcn, die niet meer kan zingen van te veel gesongen te

hebben. Een uitgezongen koster.

UITGLETSEN (wvl. uUT-), g^elste nit, b'.n nitge-

gletst, o. w. Uitglijden. Zijn voct gletste uit, en hij vie).

UITGOOREN (wvk uutg-), goordeuit, uilgegoord,

b. w. Uitb.ni^gercn, fr. debonrber. Ecncn gracht uilgooren.

•— Zie GooR.

UITGRETEN (wvl. uUT-), grectle uit, tdlgegi-eet,

b. w., met zware e. Schimpend uitlachen. Ik mag geen

woord spreken, of hij greet mij uit. Hij begon ze te ver-

manen, maar zij greetten hem vierkantte uit.

— Vgl. Uittreten.

UITGREUZEN ('vvl. ult-), greusde 7til, uilge-

greusd, b. w. Bij glazemakers, enz. Met het greusijzer

uitbrijzelon. Eene groefuitgreuzen in ceneruit, in een glas.

UITGROEIEN (wvl. vvt-), gi oeide uit, ben xiiige-

groeid, a. w. Door groeien verdwijncn. Hot teeken van die

wonde is bijkans geheel uitgegroeid. Die kap (houw) in deii

boom zal nooit uitgroeieu.

— Groeicnde uitkomen. De n.agels van de vingers afkor-

tcn naarmate zij uitgroeien.

UITGROOT (wvl. UUTGROET), m. Het uitgrooten

.

. Atle ;; vtgroot van de twee derde deeleu van eene hof-

stede^elegen tot Eegheni in proffyte van Joannes Verstraete

ende zyne huysvrouwe JIarie Claes. » (Feliciaan De Meu-

lenaere, notaris te Coolscamp, 1820.)

UITGROOTEN (wvi. Wi-), groottr. uit, nitgegroot,h.

w. jVfkoopen, uitkoopen, vrijkoopjn, fr. rac/uter, sprek. van

htt deelrecht dat, volgens begrootiug en schattiog, ;ian ecnen

crfgenaam afgekocht en beta.ald woidt, b. v. twee broeders

erven eenchofstede die op 20,000 frank gcschat is, en om deze

hofstede niet tescheuren, maar ze in haar geheel over telaten

aan eenen van de twee, of om de ohkosten van eene open-

bare veikooping te vermijdcn, bet.ialt deze aan den anderen

10,000 frank, zooJat'.iij voortaan aleen de bezitterder hof-

stede blijft. « Als binnen huwelick ghebeurt eenighe man-
ghelinghe ofte verlaginghe van goede om goed, soo sal sulck

vermanghelt goed't volghen de nature vanden vermanghel-

den goede, des^helyckx sal sijn van vytgliegrootte ende

vernaerdcrde goeden, behoudens nu voortan recompense. »

(Cost. V. Audenaerde, xvr, 22.)

— lemand uitgrooten, hem het deel afkoopen waartoe

hij gerechtigd is in eene erfenis. Hij heeft zijne broeders

uitgegroot om aleen de hofstee te hebben. Hij isuitgegroot

(hij heeft reeds zijn deel gehad in gelde), en mag op ri

meer aansprake maken. « De verdeelinge eens gedaen zy 1

soo en mogen de voornomde hoirs daernaer elckander

niet uyi giooten... sondcr .'die de solemniteyten daerl •

•

t'useren, die... » (Cost. v. Audenaerde, XXV, 14.)

— Het volk zegt Uitgroeten.

— uiTGROOTrNG, V. Het uitgrooten. De verdeelin;:;

uitgrooting van cent erfenis. « Verdeel, nytgrootinghe, -

boirsatinge, 't sy wettelick ofte in 't vriendelick gema

tusschen de houderigge ende hoirs, ofte hoirs onderhnj

etfven ipso facto, sonder van noode te sijn eenighe s !

nitciten te moeten doen ofte wandel coop te betalen,

vermach de selve verdeelinge. uyt^rootinghe, ende \

hoorsatinghe te gheschieden niet alleenliclc met immc-

jeghens immeuble goet, ma^r oock immeuble jegl.

meuble. insghelijckx met ghelde... « (Cost. v. Dendermond.-,

XV, 36.)

— In denzelfden ^in vindt men ook uitkoop en uitUg-

ging : « Verdeel, nytgrootinghe ofte verhoirsatinghe.,

gemaect tusschen den langhstlevenden van de conjoincten

ende hoirs, ofte tusschen d'hoirs onderlinghe.... erfven sen-

der dat van noode is eenighe andere solemniteyten van

Rechle te ghcbruykcn.... ende \e:mach de selve verdee-

linghe, uyt-coop, ende verhoirsatinghe te gheschieden.... »

(Cost. V. Eecloo, xvn, 17.) « Verhoirsatinghe, uytleggin-

ghe ende partage van goede gedaen in een sterf-huys.

(Cost. V. Lande v. Waes, ir, 29.) « D'oudste veimach sijnen

broeders ofte susters van haer part recht ende deel uyt te

leg'gken, verparte'n, ofte recompenseren met andere goeden,

leenen ofte gronden van erfven. » (Cost. v. Leenhove

V. DenJermonde.)

UITHAAI (wvl. UUT-), m. Scheipe h.iaihoek, It. Mais

maigre. Dat stuk land strekt met eenen uithaai tot aan de

straal. Die akker ligt met eenen uitliaai, eindigt in eenen

uithaai aan de noordzijde. Vgl. ha.mhoek.

UITHAAIEN (wvl.LTT-J, haaideuit, ben uijgehaaid,

o. w. Eenen scherpen haaihoek vormen ofuitmaken. Dat,

sink land ha;ut uit aan de noordzijde. Een akker die uit-

b-.a;t naast de straat.

UITHAAL (wvl. utn-). m. Het uithalen. lemand

beloonen voor den uithaai van een dreokeling. De uithaai

van een lijk, fr. la lei'e'ed'un corps, d'un cadavre.

£ier koopen of verkoopen by den uithaai of ;
"

uitliaai, d. i. om het naar huis te gaan dritiken. Wij

ben geen bier in den Ifelder, wij koopen 't bij den uiu^
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(J. i. in ee;ic lierbeig nf bioivvinkel) iiaar mate wij er nooi,!!;;

hebbei). Hij verUoopt bier bij den uithaal. Aan <le venster

van cen bici winkel, die <;een herberg is, staal er gemeenlijk

tc lezcn : Bier b'j den uilhanl, of hkr vcrkoopt i:u-n liiir

by den uitliaal. Bier bij den uiUiaal is cen centicm bcler

koop dan 't geen in de horberg gedronken wordt,

— UITHAALBIER, o. Bier dat bij kannen of stoopen naar

de herber;; of bierwinltel geliaald wordt Dm tliuis te drinken,

bier bij den uilhaal. Uithaalbier verkoopen. Uithaalbier

drinlvcn. F.ene pint uithaalbier.

UITHAGELEN (wvl. UUT-), hageUc nit, ben nilge-

hagcld, o. \v. Door den liagel uilgeslegen worden. Het was

jammer om zien hoe dat rijpe koolzaaJ uithagelde. Uitge-

hageld zaad of graan.

— Ook b. w. Door den hagel \iit den akker drijveu. Wij

1 Mien naar huis, zeiden de werklieden aan den boer,

iidat men (het weder) ons uithagelt. De wiedsters zijn van-

dai'C uitgehageld. — In dergelijken zin zegt men ook Uitre-

genen en Uitsneeuwen,

UITHALEN (wvl. uuT-, zie Ul), haalde nil, m'l^e-

haald ((vl. uuthaald, zie ge), b. w. Uitbrengeo, uitdra-

gen, uittrekken. Een lijk uilhalen, U.faire la levee d'un

corps. Als de jjriesters van de kerl; naar het sterfhnis gaan

om ecu lijk uit te halen, begict de doodklok te luiden.

(Vgl. Inhal,"n.) tjet merg van eenc beenpijp of van vlierliout

iiithalen. Eeueri misdadige uithalen (uit zijn huis naar 't ge-

vangleiden.) De politic heeft gisteren avond den dicf uitge-

haald. Een drenkcling uithalen (uit het water trekken). Eenc

flesch uitlialen omecnen vriend te toeven. Zijne besle klee-

ren uithalen oni naar de kermis te gaan. De vader haalde al

het bcste uit dat er in liuis was om zijnen zoon te onthalen

die wederkwam. lets uithalen dat men verborgen had. De
'. \ ocaat heeft alles uilgehaald dat hij wist om den beschul-

le te doen vrijspreken. Hij haalde al de pocisin en

Li litcn uit die hij kende, om het gezelschap te vcrgeesti-

:i. Ik weet niet \va?r dat hij het al uithaalt (zie onder

\i,en). Ik vvil met u op wandel gaan : kom mij uithalen,

ii . i'enez meprendre r.hez mot,

— Bier uithalen, naar de lieiberg halen om thuis te drin-

ken ^zie uithaalbier) Wij hcbben gecn bier in den kel-

'

1 ; wij halen 't uit.

— lemands hert (en ziel) uithalen, door gedurig knijzen

. vragen hem uit der mate lastig en verdrietig zijn. Dat

111 is nooit te viedtn : het vraagt en knijst nu om dit en

)! om dut : het zou zijne moeder het hert uithalen.

— Ook gebi-uikt voor Uithollen, fr. creuser. De timmcr-

n haalt cen gat uit met den beitel of den avegeer. Ge moet

j^ioef nog wat uithalen (met de schaaf).

— o. w., fr. se creuser. Een oliesteen haalt uit, met er

l-iii,.;en tijd messen op te wetten. Dat is uitgehaald van den

-nondrop.

UITHANGEN(wvl. uut-), hingea hong nit, heb uit-

liangcii (l\l, uithangen, zie ge), 0. w. Uitgezonken han-

L;cn. De honden, die ccne karre trekken, laten de tong

iittiangen. Heur haar hong uit (hong uit de muts iieerge-

' iken). Hare uilte onderrok hong wel twee viiig::is uit

I iig zooveel leeger dan het bovenklecd). Eene steek in den
nil; dat cr 't ingewand bij uithong.

— Officieel uitgeplakt hangen, fr. etre affichc'. Hungen
, trouweis al uit (A. i. zijn de geboden, is dc aarikondi-

L;i ig van hun a.-instaandc huwelijk reeds ten toon aange-

plakl)? De wet bepaalt den tijd dat de kiezerslijsten moeten
uithangen,

UITHEBBEN (wvl. uutein, zie ui en ein), had vit.

iiitge/!,id{W\. uiithad, zie GE), b. w. Buiten huls hebben.

Zij lieefi vijf hinders, twee thuis, en dric uit (d. i. die elders

woueu als dienstboden of op de kostschool leeren, enz.).

Hoe vcel kinders hebt g:j tli.-.ns uit ? Bosken uithcbben in

lezing.

— Op interest uitgestcld hebben, sprek. van geld. Hij

heeft tien duizend frank uit bij den bankier. Hij heeft

overal geld uit. Hij heeft bijkans al het geld ingetrokken dat

hij uithad.

— o. w. In biljart-, bol- en kaartspelen. Het getal pun-

ten bereikt hebben die er vereischt wordea om het spel

te winaen. Met nog vijf punlcn zal ik uithebben. Met dien

slag heb ik meer dan uit (meer punlen dan er uoodig zijn

om te winnen). W'ic heeft er in 't voorgaande spel de cerste

uitgehad ?

UITHEISELEN (wvl. uuT-,) heiselde nit, uitgehei-

seld, b. en o. \v. ileis^leiid uiistorteii. Gij hebt den helft

van den eemer uitgeheiseld. Al het water was bijkans uitge-

heiseld. — Zie heiselen.

UITHEKELEN (wvl. uux-,) hekelde uit, uitgehekeld

(fvl. uHtiiekeld, zie GE), b. w. Met den hekel uittrekken. De
ieinen uilhekclen (uit het vlas). De uitgeliekelde afval van

't vlas heet werk of stoppe. Hetgeen de borstelmakers uit-

hekelen uit het haar, wordt warlhaar genaamd.

UITHORKEN (wvl. uux-), horkte uit, uitgehorkt

(fvl. juifhorit, zie GE), b. w. Uithooreu, uitvragen, fr. tirer

les vers dii nez a que/qic'im. Traclit hem eens uit te horkcn

wegens die zaak, wegens zijne iuzichten. Laat u niet uilhor-

ken. Hij heeft u uitgehorkt. Hij zal hij mij niet uithorkea.

UITHURKEN (wvl. fur-), b. w. Hetzelfde als Uit-

horken.

UITIELEN, b. w. Zie uitijdele.n.

UITIJDELEN (wvl, uutielen, zie ijdei.ex), i/delde

nil, uitgeij'deld, b. w. Ledigen, geheel wepel maken. Eene

iiiande, eene kuip, eenen zak, enz. uitijdelen (er den inhoud

van uitdoen, uitgieten). IJdel die zakken graan uit op den

zolder.

* UITING (wvl. UT1.\GE), V. Begraving, 1. exseqnia-.

Naar iemands uilinge gaan (zijne begraving bijwonen). —
Zie UITEN.

UITJONGEN (wvl. UUT-), jongde uit, ben uitge^

jongd, o. w. Hot nest vciLten, I'r. denicher. De musschen

zijn uitgejongd, fi . les moincanx ont deniche'. Die zwalu-

weu gaan haast uitjongen. Die vogel is uitgejongd. Een uit-

gejongde nest.

— Ook Uitleeden en Uitvliegen.

UITKACHTELEN (wvl. uux-), o. w. Hetzelfde .als

Uilkeutelcn.

UITKALVEN ('wvl. uux-), kal/de uit, heb uitge-

kalfd, o. w. Wordt gezeid van eene koe die, na een kalf

geworpen te hebben, eeaen val van de baarmoeder heeft.

Die koe kallt uit. Het uitkalven, fr. chute de Vuterus.
— Ook gebruikt in den zin van Uitkavelen, uitkelderen,

fr. s'ebouler. Do kant van dien gracht kalft uit.

UITKAMMEN (wvl. uux-), kanide uit (wvl. ook
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hamdege iint, zie imperfect), uitgekamd (fvl. uutekamd,

zie ge), b. \v. Met den kani uithalen. Luizen uitkammen.

Eenen bond zijne vlooien uitkammen. Het stof en de schil-

fers uitkammen.

— Bij landb. De ijdele pulms van uitgedorschen kool-

znad, of de ijdele aren en 't gebroken stroo van gedorschen

l;ootn met eene langlandde liouten rakel uilhaiken en van

't zaad of 't graan afscheiden. De pulms uitkammen. De
ijdele aren uitkammen. — ilen zegt 00k Het koolzaad of

het kooin uitkammen.

UITKANT (wvl. UUT-), m. Eindpaal, grenszoom,

kant waar een grond of eigendom eindigt, fr. limite, iisiei'-,

Kil. Wt-kaut, confiniiim. De uitkanten van eene land-

streek, U. les coiifins d'lin pays. Ann den noordelijken uit-

kant van de gemeente. De iiitkanl (fr. in lisiere) van eenen

boscli of achtergrond. « Dat hem niemandt en vervoordere

sijn landt binnen den nyt-kante soo naer te eeren met

])lough ofie eeghde, dat de aerde van dien valt in de

bwenen. » (Waeteringhe van Blanckcnberghe.)

— Ten niikartte van, aan het uiteinde van. Ten uitkante

van de slad, fr. a I'extremitede la villc, pres des remparts.

Ten uitkante van de prochie. fr.a I'extremitede la paroisse.

« De coopers van den zelven (afgehouwen) houte werden

ghehouden de bosschen te ruymen binnen de maendt van

Mej'e, ofte in myten te stellen ten wt-cante van de voor-

nomde bosschen. » (Cost. v. Veurne. « Soo soudemen ver-

coopen een splete van de leene ten voordersten ende uyt-

cantc vandeu leene. » (Cost. v. Cassel.)

— Ten uiliiantr, bijw. Aan het uiteinde, achteraf, ter

zijde, fr. a Vextrc'mitc, .. I'ccart. Ten uitkante wonen

.

Een huis dat ten uitkante staat,

UITKANTVLECHT (wvl. ruT-), v. Bij speldewerk-

sters. Eene gedraaide vleclit die tusschen een sieraad en het

traliewerk ligt. De ranke rond eene bloem bestaat uit eene

rij aaneenhangende uitkantvlechten.

UITKAPMES (wvl. L-UT-), o. Bij glazemakers. Een

mes oni, oncler den slag van den hamer, het oude mastiek

van de kleenhouten uit tekappen.

UITKAPPER (wvl. UUT-), m. Bij goudsmids. Een

ijzeren bout of sooit van beitel om ronde, vierkantte of

andervormige plaatjes uit een zilvereu of gouden blad in

eens uit te slaan. De uitkappers zijn verschillig van vorm

volgens de tiguur die men aan 't plaatje geven wilt.

UITKARREN (wvl. UUT-), iarde uit, uttgekard,

b. w. Uitvoerer\ met eene kar. De opgedolven aarde van

eene vaart uitkarren

.

UITKAVELEN (wvl. uuT-), kavelde mt, uitgeha-

leld, b. w. Uilkerven, een kavel of keep in een stuk hout

zagen of steken, uitkepen. Dat is niet genoeg iiitgekaveld.

Kavel dat nog wat uit, dat er de ribbe in passe. Men
schrijft de plaats af die men in een stuk hout moet uitka-

velen.

— o. w. met zi/'n oi hehben, volgens dat men den staat

of de werking bedoelt. Uitkelderen, fr. s'eboiiler. De land-

weeg is uitgekaveld. De gracht heeft lang uitgekaveld eer

dat men hem herstellen moest. — Vgl. Uitkalven.

UITKELDEREN (wvl. uvt-), kelderde tdt, heb of

ben uitgekclderd, o. \v. Uitl. alven, uitkavelen, r. s'c'boiiler.

De steile kant van dien berg keldert gedurig uit.

UITKERKEREN (wvl. uirr-), kerkerde uit, ititgc-

kerkerd, b. \v. Uitmergelen, door honger en gebrek geheel

uitputten, hetzij dan al in een onderaardschen kerker oi

niet. Eene wreede moeder die haar kind verschopt en uit-

, kerkett. «. De zeven magere koeien en zeven schrale koren-

arenbeelden af zeven jarenvanzoo mtkerkerendexhaeisc\\-

heid dat de rykdom der zeven jaren van overvloed mot haei

en huid er door verzwolgen worden. » (C. Van HuUebuscli.i

Een uitgekerkerde mensch. In dien tijdvond men langs de

straten vele arme liedeu die uitgekerkerd warenvan gebrel;.

UITKERVELEN (wvl. uux-), kervelde uit, uilge-

kerveld, b. w. Uitkerven, uitkepen, kervelsof kleenegroe-'

ven insnijden, fr. entailler, creneler. Uitgekervelde bladen

van eene plant.

UITKEUSTEREN (wvl. utn-). keusterde nit, ben

uiigekeusterd, o. w. Uitbraden, oader 'I braden zijn sap,

zijn vet of zijn moes uitdrijven en kwijt geraken. Uitgekeu-

sterd vleesch. Laat het roastbeefzoo niet uitkeusteren. Die

bradende appels keusleren geheel uit in de asschen.

— In Oosl-Vl. uitkeiste'en, in Brab. uitkesteren. (Alg.

VI. Idiot.)

— Zie KEUSTEREN.

UITKEUTELEN (wvl. uuT-), keutelde lut, ben uit-

gekeuteld, o. w. Gelijk keutels reekwijs uitvallen. Er was

eene scheur in den zak, langs waar de noten, de aardappels,

de boeken uitkeuteklen.

— Verschilt van Uitkuielen.

— Zie KEfTELEN.

UITKEZEN (wvl. UUT-), keesdeuit, uitgekecsd, b.w.

Uitpikken, pikkende uitnemen, spr. van pluinigedierte. De
hen keest al de graankorrels uit die in den mesthoop lig-

gen. De hoenders hebben al die krinsen uitgekezen.

— Uitlezen, uitkiezen. Hij weet aan tafei altijd het beste

uit te kezen . — Zie KEZEN.

UITKIJKER (wvl. UUTKIKER, zie UI en IJ), m. Bij

landb. .Soort van wortel of wilte peen, wier bovendeel uit

den grond altijd uitsteekt en groen is. Uitkijkers zaaien.

Een akkerdie met uitkijkers bestaan is.

UITKLEUTEREN, UITKLOTEREN.b. en o.

W. Zie I irKl.i'TTF-REX.

UITKLUTTEREN (wvl. uut-). kliitterde uit, uit-

gekltitierd, b. en o. w. Uitdrijven met te klutteren. De
wind heeft de gebrokene vensterruit uitgeklutterd. Er was

eene scheur in zijne borze langs waar het geld uitgeklut-

terd is.

-^ Ook Uitkloteren en XJitkleuteren.

UITKOCHELEN (wvl. uux-), kochelde uit, ben uit-

gekoclicld, o. w. Uitkokeu. Dat vleesch is geheel uitge-

kocheld.

UITKOKEREN(n vl.ULT-), kokerde uit,ben uitgeko-

kerd,o. w. Uitkeusteren, uitbraden. Dat vleesch heeft te lang

gebr.'idcn, het is geheel uitgekokerd. Uitgekokerde appels.

Een aardappel kokert uit als hij, in de gloeiende asschen

liggcnde, uildvoogt en tot eene harde korste bakt. « Waar

op de wereld hebt gij dezen avond zoo lange gezeten, Jan?

'K zat hier te wachten en te blijven wachten : het eten zou

wel uitkokeren, dat er niet meer in en zit! » (K. Callebert.)

UITKOM wvl. UUT-), m. De lente (maarte en aprU),
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fr. rfiioiiveiiu. In den uitkom lierleelt geheel de natuur.

Een goede, een Uwade uitkom (d. i. eene warme en aangc-

name, of eene koude en re,jetiaclitige lentej. Wij zuUen die

vrucht planteu of zaaien ten uitkomme. Ik zal u ten iiit-

komme betalen. Hij hoopt met den uitkom te genez.n. Eeu
vroege uitkom (eene vroege lente).

— Men zegt 00k Uitkonimen ; zie UITKOMEN.
— Uitkomst, einde, fr. issue. Ik zie daar geenen uitkom

aan

.

UITKOMEN, twam idt, uilgekomen (wvl. UUT-
kommi;n, kam nut, uutgekommen, fvl. tiictiiommen, zie

komen), o. w.'Ie voorschijn komen, gevonden worden, van

ieman.l of iets dat verloren was. Gij weet niet waar hij

tegenwoordig is; maar wees niet verlegen : hij zal wel uit-

komen. De bond was verloren; maar hij is uitgekomen. Is

uw hoed, uw regeiischerm al uitgekomen ?

— Verschijnen, spr. van de hcmellichten. Als het donker

wordt, komen de sterren uit. Ilaast u, staat op : de zunne

komt al uit. Een hond die bast tegen de maan die uitkomt.

— Over zijne boorden uitvloeien, spr. van water, cnz.

In die overstrooming kwamen al de ri\ieren uit. Men
vreesde in dien storm dat de zee ging uitkomen. Neem de
melk van 't vier of zij komt uit.

— Bestaan, gevonden worden, fr. se rencontrer. In

dien tijd kwam er een booswicht uil, die overal... « Braver

jongen en was er nooit uitgekomen, als hij kleene was. »

(K. Callebert.)

— Ook gcbruikt als subst. in den zin van ITiikom, fr.

renouveau (zie infinitief). In den uitkomen. Met den uit-

komen. » Binnen den gracht stond tot muur eene thans

ontbloote hago, maar die, met den nilkomen, een schoon
geziclit zal opleveren. » (A. Duclos.)

—UITKOMEN, r. Overeen-.

*UITKOOP, m. Zie onder I'ITgrooting.

UITKOOPEN (wvl. UUT-), kocht uit, nitgekocht,

(fvl. nutt'kofht, zieGEjjb. w.Omkoopen, op zijne zijde bren-

gen door geschenken, belcften, geld, enz. Eenen rechter

uitkoopen. Getuigen uitkoopen. Zich laten uilkoopeu. Kie-
zers uitkoopen. lemand uitkoopen om zich tegen eenen
maatregel le verzetten, enz.

— Uitgrooten. Zie aid.

— UITKOOPER, m . lemand die uitkoopt.

— Een lid van eene gilde of van eeu ander genootschap,

dat 's jaarlijks, boven de gewone bijdrage, eene bepaalde
somme betaalt om aldus vrij te zijn van de algemeene \er-

gaderingen bij te wonen. Zich uilkooper maken. De uit-

koopers van die gilde moeten 's jaarlijks eenen frank

betalen. Die, zonder uitkooper te zijn, aan eene vergadering
mist, moet eene boet betalen.

UITKO(T)TEREN (wvl. uur-), koftjtenle uit, uit.

geko(t,tcrci, h. w. Uithalen met te koteren. Met eenen stok
eene muis uitkotteren uit een hoi, Het merg uitkoteren uit

vlierhout. Eene pijp uitkoteren, fr. curer tinepipe.

UITKRIJGEN (wvl. UUTKRIGEN, zie ur en Ij), kreeg
utt, uitgfkregen, b. w. Ten einde geraken met iets uit te

eten of uit te drinken. Neem zooveel spijs niet op uwe tet-

joor, gij zoudt ze niet uitkrijgen. Ik heh mij moeteu weren
om dat uit te krijgen. Hij zal die flesch wel uitkrijgen.

UITKRIJSCHEN (wvl. vutkrischen, zie ui en ij),

kreesch nil (wvl. scherpl. ee, zie onder DUIGEN), uitge-

kirsi.,'ieii. 1). w. Uitweenen. Zijne oogen uitkrijschen. Zijn

vcrdriet nicl kunnen uitkrijschen. — Zie KRIJSCHEX.

UITKRUIDEN, UITKRUIEN (wvl. uuTKRufi.\),
kruiiide uit, uitgckruid, b. w. Uitwieden. Ge moet al den
bucht nitkruidcn. Een koornveld uitkruien. Is die haver al

uitgekruid.?

UITKRUIEN (wvl. uUTKRi;fi.N), kruide uit, uitgc-

kruid, b. w. Kruiende uitdrijv. n.

— Wordt gez. van koeien die kalven en van zeugen die

viggenen, waneer zij zooveel geweld doen in de verlossing

dat er de lijfmoeder van nccrzinke of omkeere. Eene koe
die zich uitkruit. — Ook o. w. Eene koe kruit uit, als de
Hjfmojdcr in of na het kalven neerzinkl. De koe eenen
kruibandaanleggen om het uitkruien te voorkomen.
— UITKRUIING, V. Het uitkruien of het resultaat etvan

fr. dcscetite, chute, renversemeni de la matrice c/iez une
bete rccemmcnt accouchee

.

UITKRUISEN (wvl.uiTKRUSEN.zie v\),kruiste uil,

(wvl. ook kruustege uut, zie imperfect), uitgekridst (fvl.

uutikruust, zie GE), b. w. Met kruisstrepen doorhalea,
fr. croiser, canceller, bifer. Een woori uitkraisen. Eene
rekcning uitkruisen. Eene uitgekruiste bladzijde.

UITKUIELEN (wvl. ultku-ele.n), b. en o. w. Zie
UITKUWELE.N'. Dat w. verschilt teenemaal van Uitkeutelen
cu XJitkuilen. Zie aid.

UITKUILEN (wvl. uutsulen), kuilde uit, heb of
ben nitgckuild, a. w. Wordt gez. van Jen rook die in dikke
walmen ofdompen uit de schouw opstijgt. Het uitkuilen

van den rook is teeken dat men eeu groot vuur begiat te

maken. Zie cens hoe de kave uitkuilt. Men smoorde zooda-
nig tabak in die pla. ts, dat er de rook van door de open
venster uitkuilde.

— I'it Uitkuilen verschilt van Uitkuielen in uitspraak
en beteekenis. Zie kuilen'.

UITKUISCHEN (uvl. iltkuschen), hiischteuit,

uitgekuisclit, b. w. Uitzuiveren. Den vloer uitkuischen.

Eenen akker uitkuischen (er het onkruid van uitroeien).

Een bestovcn kleed uitkuischen .

— Opschikken, fr. faire sa toilette. Hij kwam uitge-

kuischt gelijk een baron.

— Uitdrinken, ledigen. Ecu pinte bier uitkuischen. Een
bottelwijn uitkuischen.

UITKUWELEN (wvl. uui-). ku-.uelde uit, uitge-

kuweld, ook UITKUIELEN, b. w. Al kauwende uit den
mond drijven, gekauwde spijs uit den mond laten vallen,

in plaats van ze door te zwelgen. Het wordt veel gezeid

van kleene kinderen wien men de spijs in den mond geelt.

Een kindje kuwelt de spijs uit, aU het verzadigd is, of
somwijlen ook uit grilligheid. Vleesch of appels uitkuwe-
len, na er het sap uit gekauwd te hebben . De koe kuwelde
de aardappels uit omdat zij bedorven warcn. Uitgekuweldc
spijs

.

— o. w. met zi/n. Uitvallen bij kuwels gelijk de spijs uit

den mond, uitkeutelen. Als eene pijp niet wel gestopt is,

de tabak kuwelt uit, tcrwijl men ontsteekt. Een voer hooi
kuwelt uit, waneer er nu en dan een doak hooi uit losdot-

tert en langs de baan neervalt. Bind dien pak rondom wel
vast, dat hij, onder 't dragen, niet uitkuwcle.

— Te gronde gaan, vervallen, fr. se ruirwr. Die boer

kuwelt uit. Die bakker is uitgekuweld.
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UITKWANSELEN (wvi. udt-), kwanselde ull,

iiilt;,-lr.>uiint'hl, b. en o. \v. Door kwanselen uitstorten. Let

op dat {jij dien koni melU draa^t zonder iels uit te kwan-

sclcii. Vooiy.ichlig dal hct w atcr iiiet uilUwanscle langs den

vloer. Zie KWANSELEN.

UITKWISPELEN (svvl. ttut-), Itwispelde tdU, tdt-

i^rkiL'ispclJ, b. vv. Met ccn I;«ispel uitzuiveien. Een besto-

ven snijwcrk iiitkwispclen (liet slof uit de groei'en uitkwis-

pelen).

UITLAAT (wvl. UUT-), ni. Het ivitgnlaten dcel van

ccn klecd, de vericnging die men er aan maakt met cenen

inlcg of opnani los te tornen c;i ncer te laten (?.ie uitlaten).

Dia role hong te koit, en met dien uitlaat hangt hij nu te

king.

— Uitloop, uitvloei, uitwateiing, fr. issue, ecoulenifnt.

Die rivier lieeft haren uitlaat in de Scbelde. Als de zee.

ebt of afgaat, blijven de kellen of zonlcen in bet strand vol

water slaan, welk water iioglans gcmccnlijk langs den

eenen of anderen uitlaat allcngskens afvloeit naar de zee.

De uitlaat van eene kelle. Eene kelle zonder uitlaat. Htt

dakwater van mijnen gebuur heeft zijncn uitla.\t op mijncn

grond : dat is een servituul . — Zie la.\t.

UITLABBEREN (wvl. UUT-), labbcrJe uit, uttgc-

labherd, n. w. Uitslabben, uitslobbcren, uitlikken. Eene

kom pap uitlabberen.

UITLACH (wvl. UUT-), ni. Uiilaching.

Is men wijs men sal nogh swijglicn,

Wilt-ir.en nocli geen uyt-lach crijglieu,

Midtsmeu niet als lacchea doet

Met een anders teghenspoet. (***)

UITLAMBOOIEN (wvl. uuti.-), lambooide uit,

^litgrlamhouid, o. w. Lambooiende uilslaan. Al het graan

van die tarweschooven is uitgelambooid. Daar zijn eenige

aren in de schooven die niet gcheel uitgelambooid zijn.

— Zie LAMBOOIEN.

UITLAND (wvl. UUT-), o., zonder mv. HetzeUde als

Uitpacht . Die boer heeft veel uitland. Een gen.ete uitland.

UITLANG(wvl. UUT-), m. Het uitlangen. De uitlang

van een kleed.

— lets dat uitgelangd is. Ik chink geenen uitlang van

kaffie.

UITLANGEN (wvl. uuT-), laiigde uit, uilgelaiigd,

b. w. Uitlengen, iets langer maUen, niet met er een lasch

aan te voegen, maar met het uit te rekken^ uit te hameren,

te ontplooien, enz. Den ar'Ti uitlangen naar iets. Eene gote

metaal wovdt uitgelangd in de pletmoleu. Een kleed uitlan-

gen met er den jnleg oi den opnaai van uit te doen (zie

UITLATEN en uitleggen). Het opposiet van uitlatigen is

iitliorlcn.

—
: Melk, vleeschsap of andere lepelspijs verdunnen met

er water bij te mengeu. Melk uitlangen. Uitgelangde kaffie.

— BreedspraldguitdiukkcD, uitbreiden, fr. delayer.ILevi

gedacht uitlangen, fr. delayer une pense'e. Een wijdloopig

lierdicht is dikwijis een uitgelangd gevoel.

— Uitreiken, geven. Geld uitlangen. Hij is de efrsteom

te drinken, ende laatste om uit te langen. Sa, lang maar

uit (d. i. betaal maar).

UITLAPPEN (wvl. UUT-), iiipte uit, uitgelapt, b. w.

Uitlikken, uitloppeu, fr. taper. Een glas bier uitlappen. Hij
lapte 't uit (in eene teug).

— UITLAI'PERICEN, UITL.\PPERTJE, o. Drinkglas zonder
voetofniet gebroken voet, dat men dus niet kan nederzet-

ten dan na het uitgedronken te hcbbcn, fr. boitont,

boit-tjul

.

UITLATEN (wvl. uut-), liet uit, uitgelaten, b. w.
Baitcn stal of huis laten, in de opene lucht laten. Hij laat

zijne K-oeicn gehcel den .lomer uit bij dagc en bij naclite

(t. w. i 1 de weiJc). Laat het gewasschcn gncd niet uit bij

nachte (d. i. laat het niet buitenliggcu of buitenhangcn). —
In dezen zin zegt me-i ook cu meest Buitenlaten.

— Bij naaisters. I'en inleg of den opnaai van een kl-^ .

losmaken zoodat het langer ueerhangc. Een kleed, een,

role uitloten. Den opnaai, den ialeg uitlaten . Zie uitlw
GEN en UITLEUGEN. — Kramers heelt si/n kleed 11 it It:!

voor zi/ii kleed niet aantrckken, fr. tie pas mettre .w- ,

liabit : 't geen bij ons onverstaanbaar is.

UITLEEDEN, UITLEE'N (zie ui en leede.m,
ieedde uit, uitgeleed, b. w. Hetzclfde als in de boekeii

Uitleiden, fr. nieiier dehors.

— o. w. met si/11. Uilvlicgen, uitjongen, uitnesten, het

nest vcrlati n, van vluggewordcn vogeljougcn, fr. deniclicr.

Cie moct die musschen rooven eer dat zj uitleeden. Die-

zwaluwncst is uitgeleed.

.

— • Uitrafelen, uitloopen, ir. s'effiler, s'e'railler. De zijde

l?edt uit. Den zoom van eene stoflfe perfijlen om het uitlee-

den te belettcn.

UITLEG (wvl. UUT-), m. Het uitleggen van een klof ,1,

zie UITLEGGEN.

— Middels om iets te betalen, genoegzaam geld om iets

te koopen. Hij had den uitleg niet om eene koe te koopcii.

Het is al wel van te koopen, maar ge moet eerst den uitlog

hebbeo.

— Uitlegging, verklaring, fr. explication. Catechisnins

met uitleg. Uitleg vvagen of geven van iets. Die zaak eisilit

uitleg. Den gegeven uiileg vcrstaan. Die uitleg voldoet niij

niet. Geenen uitleg krijgen wcgens iets.

UITLEGGEN (wvl. uut-), Ui uit, uitgeleid, h. w.

Bij landb. De vorea uitdelven zoo dat men iedere spade

a rde aflegt lusschen de akkerplanten. Meest gezeid van

't koolzaad. Het koolzaad uitleggen. Men legt het koolzaal

uit in de lente. Is die partij koolzaad reeds uitgeleid? 1

1

voren uitleggen (paleien).

— Uitpalen, puttepalen, fr. delimiter f/iue enclave, etc.).

Een stuk land uitleggen, doen uitleggen.

— Bij naaisters. &n kleed uitleggen, d. i. veiwijdcn oT

verlangen met ervan den inlcg (of omgeslagen zoom) uit tc

laten en in 't kleed aan te brengen; b. v. een vrouwenk,

wicns bovenzoom rond den gcrdel al binnen omgeslagen i-.

opde breed te van vier vingers, wordt uitgeleid wanneer nv 1

dezen zoom in den rok aaubrengt, zoodanig dat do r' ik

aldus vier vin^eis langer en leeger hangt.

— o. w. met hebben. Elk zijne bijdrage geven om eene

som te vergarcn waarmede men iels verrichten wilt, fr.

colii>er. De leerlingen leien uit om hunnen meesler <

geschenk te vereeren. Uitleggen omcen kerniisse te houdi

UlTLEGGER, UITLIGGER, m. IJzeren s(hii>

met eene vuurbaak, liggende vastgeankerd in zee bij eem n

gevaarlijken zandbank, om de zeelieden in hunnevaait 1 1
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T le waarschuwen. Dc uitligger van den Nonrdhirnlcr is

>r den storm weggcslcgen gewccst. Dc uitligger van den

\VcstliiiKlcr v<')6r Oosiende. Het vuiir van den uitliiiger

t van dc Wielinge ziet men van op den dijk tc Blaiiken-

berglie. •

UITLEGGING, v. Zie onder i;itgrootin<;.

UITLEIDEN, 1). en o. w. Zie uitleeden.

UITLENZEN (wvl. Ui;t-). lemde vit, 7iUgAeiisd,

n o. V.-. B;j spcleris. Geld uillialcn oni den winnaar te

t lien. Lens maar nit. HIj mocsl uillcnzcn. Hij Icnsde

r cent'»n uit.

— Uitdrinken, ledlgen, {x.vider, Een glas bier iiiilcnzcn.

— Kramers heefl Lenzen in d^zen zin.

— Zie i.ENZEX.

UITLERZEN (wvl. uitspr. millczzcii, zie- ui c:i K.si,

l,:i-.<,h- nil . iiilgch-rsd, b. w. Uitzuipen, uitlenzen, uitdrin-

ken. — Zie i.EKZR.v.

UITLEUTEREN, b. en o. w. Zie iriTLOTEKEN.

UITLEVEN (wvl. uuT-\ leefdc nit, ben iiitgeleefd,

w. Vcrkwijnen en allengskens doodgaan. Ik vrecs dat hij

^ .it uitlevcn. Wat heeft die menscli? Hij leeft uil, 't is uit-

iiven dat hij doet. Uilleven van oviderdom.

— -Vfl. Uitleving, dat 00k in Brab. gekend is volgc.is

.\1-. VI. Idiot.

UITLICHTEN (wvl. UUT-), lidiUe uit. tiilgelicht,

b. w. Eenon storvende eene brandende gewijde waskccrs,

zinnebeeld des Geloofs en des Levens, in de hand gcvcn,

> terwijl men hem eenige korte schietgebedekens en de hcilige

namen van Jesus, Maria, Joseph godvruchtig voorzcgt.

' niand uilliehten. Eenen sfervenJe uitlichten. lie heb vader

moeder uitgelicht. De priester heed hem uitgelicht.

\\'aar ze bezorgd worJen en ititgelicht, met de heilige

nen op hunne lippen. » (K. Callebert.)

— Wij zcggen ook en nicest Uitluchten, even als de

iiburgers. Het woord schijiit overal gebruikt le zijn. Zie

.:. VI Idiot.

UITLIGGER, m. Zie uitlegger.

UITLIJPEN (wvl. uuti-Ipen). lifpte ttil, uitgeli/pt,

1 . w. Kij kluei makers. Eene plaats in den boord van een

ieed zoouitrekken dat het eene bolle vonw worde. Eene

: oek uitlijpon met het strijkijzer (d. i. het onderdeel van

ler beenderling zoo uitrckken dat het als eene wagge op

ii schoe nedervalle en riiste).

— In dezen ?in zegt men ook enkelijk Lijpen . Is die

oek al gelijpt? Ge moet die broek nog lijpen. Het is hier

mode niet ni3er van do broek !e lijpen.

UITLIMPEN (wvl. our-), limpte jtit, iiUgclimpt,

w . Ras uitlriuken. Hij limpte 't glas uit in eene teug,

: >lrie teugen. — Zie I.IMPEN.

UITLOKKEN (wl. ri r), lokle uit, uitgeloit, b.

.. Al lokkcndo uitdiinkcM. IClhc flc-sch uitlokken. — Zie

• KEEN.

UITLOOGEN (wvl. UUT-), loogde uit, ben uitge-

i.rj. n. w. Zijne locig kwijt worden door wassching of

ilossing in water. De asth loogt uit als nien er water laat

I >r zijgen. Men laat de zwartbcrookte biil;cn ran een

>obrokene kave dikwijls eenigen tijd op het land liggen,

[iJat er de bitter uil looge : 't gcen goed mcsl is. Deling,

'•:' builcn in den regen slaat, loogt uit(d. i. verliest zijne

lUe en wordt beter brandsloffe). Het opengespreidc niest

(p den akker loogt uit, als delange regenscr de mestkiacht

van doen uitvloeien naar de grachten.

— Hot woord is te landc veel gebruikt.

UITLOOPELING(wvI. iut-), m. en o. (zie -ling.)

Uitlnnper, worlclscheut, fr. driigeon, stolon.

UITLOOPEN (wvl. UUT-), Hep uit, heb of ben uilge-

loopen, o. w. Uitrafelen, uitleeden, fr. s'erailler, van gc-

weven sloffen wier zoomdraden een voor een losgaan en

uitvallcn. Dat lint, die zijdo loopt uit. Eenen zoom over-

naaien of met was bestrijken tegeu het uitloopen.

— Dunnen stoelgang hebbcn. Het kind is geheel uitge-

loopen (!. i. dood van te veel stoelgang). — Ook van een

lijk gezeid, fr. debonder, sc vider. Het lijk loopt uit. Die

dooJe was uitgelooiien, als meu hem schrijnen ging.

— b. w. Bij timm. Grof uilschaven. De knobbels van

eene plank uilluopcn. Eene groef uitloopen. Zie LOOPEN.

\i\1'LOt'E.Vi'EM,loteriieuit.uitgeloterd;oa\iVVllXX-

TEREN en unLuiTEKEN, b. w. Door loteren doen uilko-

mcn. Eenen nagel, eenen grendel uitloteren.

— o. w. De grendel lotert somwijlen uit, als de deur veel

door (len \\ ind gewikkeld wordt.

UITLUCHTEN, b. w. Hetzelfde als Uitlichten.

UITLUIDEN, UITLUIEN (wvl. uutlue.v, zie

n), lurdJc oi load t:il, htb uitgi?luid oi uitgelodn, o. w.

•De laatste poos luiden over eenen doode. Voor eenen plcch-

tigen lijkdienst is het gebruik tc Kortrijk en elders van uit

te lui len 's avonds van den begraafdag. Het lui'dt uil. Men
heeft gisleren avond uilgeluid. Het moet nog uitluiden.

UITLUTTEREN, b. en o. w. Zie uitlotere.v.

UITMAGEREN (wvl. uut-), mngerde uil,uifge,)ia-

gerd (Ivl. iiutimjgi'id, zie ge), o. w. Zeer mager woiden.

— De zee iiiagert uit, zegt men langs de zeekusi,

wanecr in rcgcnachtig weder de wolken verdunnen en de

locht opklaart boven de zee; hetgeen een voorbode is van

schoon weder.

UITMAKEN (wvl. UUT-), miek oi inaakte 7«? (wvl.

miiktc lint, zie Kt..\NKVERK.), uitgemaakt (fvl. uniemitkt,

zie GE), b. \v. Ten einde makeo, 't gcen men maakt, vol-

ttekken, Kil. Wt-maccken, pcrficerc, absoivere. \\ ordt

maar gebruikt in uitdrukkingcn die ook met mnken aange-

wend worden (%gl. Uitdoen). b. v. Eene scliildcrij makcn

— laai hem die schilderij eerst uitmaken. Een woordenbock

maken — uitmaken. Een kleed maken — haast u dat uw

klced vandagc \,o^ uitgemaakt zij.

— Eene ploegvore uitmaken, de vore, die de ploeg ge-

graven heefl, dieper uitdelven met de spade. Om tc seeu-

wen maakt men de voren uit.

— Etnen di/k (d. i. eenen grachi) uitmaken, een ouden

gracht, die meer of min ingez.ikt of met onlcruid en zand

vervuld is, wederom uitdelven en in behoorlijken stand

stellen. Die grachten raoeteu alle jare uitgemaakt worden.

Ecu uilgemaaktc gracht.

— Uithollen, kloefen uitniaken (holblokkcn uithollcn,

fr. creuser des saboti). Die kloefkapper is zcer behendig in

het uitmaken.

— Sclielden, uitschellen, vor>vijten. lemand uitmaken

voor vortcn visch, voor eeneu dief, voor eenen valschaard

.

— Ook absoluut zondjr regimen. Het is schandig voor

een kind van zijne oudeis uit tc maken. Zij hecit hem daar

schrikkclijk uitgema;ikt. « Men kan een cerlyk herle doen

berslen wannecr men overste is, ora dat men den onderdaen
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valsclicljli l;an belicgcn en iiylmaeicn, en Jesen niet spre-

ken en mag ofte lian. • (F. Vanden Werve.)
^ Jlcimelijlc opmakcn, aanliitsen, met het bijyedaclit

van onilcoojiing, bij Kil. Wt-maecken, suboinan-, clam
siibiiiiltcif. Eencn geUiij;e uilmakcn om valschclijk mijnen

vi^and le beschuldioen. Die kerel zoekt met u in twist te

gcraken, maar laat hem geiiist, want hij is uitgeniaalit van

uwen vijand die daar van ver alles afspiedt om sefi'ens bij

tc s|)iiiigen. <, Men gliinck hem daci buytermaten leclick

over, by I'en instckcue van Loys Varde Walle en van

Vincent Scheutelare, als beetle daer toe upgheroyt ende

tiytghemaect zijnde by joncvrau (iociliiiyt. » (N. Despars,

II r, bl. 389.)

UITMANEN (wvl. rur-), maandc nit, uilgemnaiKl,

b. w. Den boo7.cn geest bezweien en uildrijven, fr. cxorci-

ser. Maclu untvangen om den diiivel uit te manen. « Naer

de misse heeft hy den bcsetenen begonst te bclesen, ende

den duyvel uyt tc maeiicn, doch den duytel vevtoefde iiyt

tc gaen. » (P. Walkinis.)

UITMERGELEN (wvl. ult-), b. w. Uitpultcn, uit-

mageren. « Cliiistus door dit bloediclr sweet ghehcel iiyt-

glicmerghelt. » (F. Pe Smidt.) « Pijnen, beuauthcden ende

anxten waer door syn iiebaem was iiytghcmergelt. » (Id.)

« Als zij haar iiitincigcMin met wake.-; en vasten. » (C.

Hazart.) « Als den vader nu oud zynde en nitgcmergeld van

zorgen. » (Id.) « Zo gnat het met de menscJien : zy mcrgc-

Icn haar zelven uit door haaren arbeid om hoog veiheveo

tc worden, om geld en goed by een te vergaderen. » (Id.)

« Het lighaam dat nu uit-geputen uit-gcmerg';lt zynde. »

(Id.) « De onverdraghelijcke lasten, de welcke de pro\incie,

zedert ettelijcke jaeren, hebben iiytgenrcrgelt, » (VI. Set-

ting-boec.)

— Ecnc lusp ol ham nilincrgrlcn, al liet vleesch dat

rond de beenderen zit, af-cn uilsnijden ofaf-en uitknagen.

— o. w. met zy'n. Mager worden en vergaan. De aklier-

vruchten mergelen uit in de lenle, als liet lang koud en

ariig weder is.

UITMETEN (wvl. UUT-, zie ui). mat uil, uitgcme-

leii, b. w. Bij dc maat verkoopen. De melkegen te Brugge

zijn vrouwlieden die in stad rondyaau, dragende aan een

jok twee cemers melk die zij aan de deur van hunnc kalan-

tcn uitmeten.

— Meten hoe lang, hoe bieed, hoe diep, hoe hoog of

hoe groot lets is. De Icngte en de breedte van een akker

uilmeten. Uitmeten hoe ver een luiis verwijderd staal van

een ander. Ik heb 't uitgcmeten hoeveel staj)pen miju huis

is van de kerk.

— Alles uvl uitgcmeten en nfgcstapl, alles wel overwo-

gen en berekend zijnde. Alles wel uitgemelcn en afgestapt,

oordeelden de rcchters dat de beschuldigde niet plichlig

was.

— Uitrichten, uitsteken, uitzetten, doen, sprek. van gni-

tcrijen, enz. Hij heelt weor al iets uitgemeten. Wat heeft

hij daar uitgemeten? Zij hebben daar te samen zoo iets

iiilgemetcn. Het is al niet te trefsch 't geen hij uitgeineteu

heeft. Men moet daarvo-en van zijnc streke zijn, om zulke

dingeu uit te meten.

UITMEUZELEN |v, vl. uut.m-), mczizehie uit, uit-

gcmeuzcld, b. w. Al mauzelcnde ijdelen, uitmuggelen. De
schaper meuzelt zijnen knapzak uit bij zijne kudde. Hij

meuzelde het pattel uit.

— Zie .\iEUZEi.E\.

UITMIJTEREN (wvl. rux.MlTEREX, zie vi en ij),

mi/teii/c uit, ben uitgcmi/tenl, o. w. Uilgeknaagd worden
van dewormen. Uitgemijterde korken. De korken mijteien

nicest uil op flesschen witten wijn. Uitgemijterde kaas. De
voet van dat houten standbeeld begint uit te mijleren. De
hcsp wasuilgemijlerd.

— Bij uilbreiding 00k gez. van andere dingen die door

uitbrijzeling, uitroesting, enz., een ruw en pokdalig uitzicht

krijgen gelijk uitgemijterde korken. Dat koekbrood mijtert

Ult (brijzclt uit). IJzer mijtert uit (locst uit in puljes) als het

\ecl cal is. Die stove (kachel) is geheel uitgemijterd.

UITMUFFEN (wvl. uutm-), muftetiit,uitgemiift',

1). w. Bespotten,.iemaud voor den aap houdeu. Onnoozc-
laar, waarom antwooidt gij op hunne vragen ? Ziet gij niet

dat u] u willen uitmulTen.

— Zie .MUEFEN.

UITMUGGELEN (wvl. irr.M-), b. w. Zi» uitmeu-

UITNEEM (wvl. UUT-), m., zonder mv. Uitneming,
fr. exception. Bij uitneem, fr. par exception. Het is bij

uituecm dat hij vandage wijn drinkt. Het is een uitneem
(fr. c'est nnc chose extraordinaire^) hoe dat die jongen spoe-
dig leeit.

UITNEMEN (wvl. uux-), nam uit, heb uitgenomen,

o. w. Uitneming maken, uitsteken, niet doen gelijk de an-

dcren, h. fairc exception. Doe gelijk de anderen : waarom
wilt gij altijd uitnemeu ? Ik ga vandage niet mee op wande-

ling : ik mag wel eenen keer uitnemen. Geef ook uwe
bijdrage om niet uit te nemen. Hij moet hij altijd uitnemen.

Als de akkervruchten in 't algemeen slecht staan, 't zijn er

altijd nog die uitnemen (die niet slecht staan).

— Uilmunten, fr. exccller, Vemporter. Er zijn veel

schoonheden in die stad, maar de domkerk neemt uil. Hij

iieemt uit boven al de anderen. Die jongen neemt overal uit.

— Uitnemen in, uitmunten in, fr. e.xceller dans. Hij

neemt uit in de nuiziek, in de teekenkunst. In alles uitne-

men. Uitnemen in 't zingen, in *t rijmen, boven al de an-

deren.

— Uitnemen van, ceue hoedanigheid in een buitengewo-

nen graad bezilten. Hij neemt uit van goedheid, {x.iles!

d'une bonte'extraordinaire. Dat paleis neemt uit van praclil

en schoonheid. Hij neemt niet uit van geleerdheid.

— Het neemt uit, het is buitengewoon, het overtreft

alles, fr. c'est extraordinaire. Het is vandage schoon we-

der, niet waar? 't Neemt uit. Het neemt uit hoe spoedig

die jongen leert. Het nam uit van den grooten toeloop van

't volk, of hoe groot de toeloop van 't volk was, of wat

groote toeloop van v^lk daar was. — Die jongen leert dat

het uitneemt. De akkervruchten staan zoo schoon d.u

't uitneemt. Htt regende dat 'tuitnam. Hij stelde zich zoo

in eene gramsthap dat het uitnani.

— Kramers zegt dat dit woord in den zin van uitmunten

veroudcid is; bij ons is 't nogin zijn fleure.

UITNEMEND (wvl. uux-), bijw. en adj. Buitenge-

woon, ougeniecu, fr. extraordinairefment. Uitnemcnd

schoon zingen, spreken. Uituemend spoedig groeien. Uii-

nemend jaloersch zijn. Uitnemcnd veel geld en goed hebben.

Uitnemend deugdzaam mensch. Hij was uitnemend niis-

noegd, bedroeld. « Tot een eeuwighe ghedinckenisse van

I
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dit mirakele viinemcnde groot en sclioone. * (C. \'iancx.)

5 Op desen dagli, datter vecl wonderlicke ende 'ulmmetuie

en zonderlinghe werclcen eertijts zijn ghcschicdt. •• (Id.)

« Balseme die zetr u'tnemende wel riect. » (Id.) • Ick ti^'de

11 door uwe uytnemende ootmoedichej-t. » (L. de Huvcltcre.)

« 'Nen venl die uytnemende warm zat, en die zyn geld met

geen meiiken en kost meten. » (C. Diivillers.)

UITNEMER (wvl. uur-), m. leinand die uilncemt,

die iiilniunt, die andercn overtrefl. Die sludcnl is geen uit-

nenier. Een iiitnemer zijn in de schilderkiinsl. Er zijn

weinig uitnemers in de dichtkunst. Er zijn veel iiilnemers

in die school.

UITNESTEN (wvl. iutn-), nestte nil, ben iiitgencst,

o. w. Het nest verlaten, uitjongen, uilleeden, van vogel-

jongen, fr. denicher. De musschen zullen haast uitnesten.

UITNOEMEN (wvl. uut.nommex, zie ri en OE),

noemde vity uit^enoemd^ b. w. Bij name aanduiden, be-

paaldelijk aanwijzen, fr. denommer^ designer. Zonder

ieraand uit te noemen, zeg ik dat er onder ons verraders

zijn. Ik kan al de deelen niet uilnoemen van die machine,

maar ik zal er u toch een gedacht van geveu.

UITOORTEN (wvl. uut-), odrlle uit,uitgeoorl, b.

w. Bij lanJb. Df koeieti uitoorten, het stroo, dat de koeien

op stal niet opcten en in hunne slie lalen liggen, nil de she

ruimcn en het tot leger onder hen openspreidcn.

— Zie CX)KTE. Kil. (Itor-aete, oor-cte, reliqnia'fasliditi

pahtili sh-e cibi.

UITOORMEN.o. w. Zie rnwoRiiEX.

UITPACHT (wvl. UUT-), m. (niet v.) Wordtgez. van

;
land dat een boer in pacht neemt of hcefi, maar dat geen

deel niaakt van zijne hofstede; ook Buiteupacht en Uillaad

geheeten. Die boer voert zes peerden, maar zonder zijnen

uitpacht kan hij er maar drie houden. Als cene hofstede

vcrkocht wordt, kan de boer zijnen uitpacht houden, omdat

dit met de hofstede niet toebehoorl. Ik ga dicn uitpacht te

n.iM^lc iaar laten varen, en zelve eeuig laud koopen in de

UITPAKKEN (wvl. U1T-), b. w. Uitnemen. In de

drukkerij pakt men de gekeerde letters uit.

5
— Bij kassijlcggcrs. De steenen van ecne kalsijde op-

1 lichten en uitnemen, hetzij om ze dichler weer te leggen,

hetzij om ze door andere te vtrvangen . Eene oude kalsijde

uitpakken. Uitpakken is geen blazen. Zie BI..-\ZEN.

\ UITPALEN, b. \v. Afgrenzen, de scheidslinie lusschen

twee erven bep .len, fr. de'limiler. De helft dien ik van dien

grond gekocht heb, is nog niet uitgepaald. Een land uit-

palen.

UITPATRIJKEN (wvl. uutp.vtrikex, zie 11 en ij),

palrijkte uit, uitgepalri/kt, b. w. Uitvinden, verzinnen.

W'nar heeft hij dat uitgepatrijkt ? Middels ui',p;;trijkon om
:i 'logwit te bcrciken.

— Zie I'.MKIJKE.N.

UITPEISTEREN (wvl. vuii-j, /•.»/, r,.-. /,/,, „,i-

^ -pi-isterd, b. w . Uiteten, sprek. bez. van voedsel dat men
in ocnen meuzcl mededraagt.

— Zie I'tisiEKEN.

UITPEIZEN (wvl. UUT-), peisde uit, tii/gepeisd, b.

w. Uitpeinzen,uitdenken, verzinnen, Ir. imaginer, inventer.

Kcnen middel uilpeizen om tot zijn oogwit tc geraken.

lie" t gij "t reeds uilgepeisd hoe gij^dat gaatdoen? « Geen
bclere plaalse en kon er uitgepeisd worden om Cin kloosler

tebouwen. » (\. Duclos.)

— Zich uttpeizen, zijn vers/and uitpeizen, zich uitden-

ken. Ik peis mijn verstand uit hoe dat mag gebeurd zijn, van

waar mij die brief komt, enz., maar te vergeefs : ik kan

't vinden noch raden.

UITPELLEN (wvl. UUT-), pelde uit, ben viigepdd,

o. w. Uit den dop komen, fr. e'clore, sprek. van kiekens.

De aandekiekskens zijn nauwelijks uitgepeld, ofzij zwem-

men al in 't water.

UITPEUREN iwvl. UUT-), peurde uit, uitgepeurd,

b. w. Uitvisschen met de peure, ofde sleepnet, of de paling-

schaar. Eenen vischput uitpeuren. Zie peurex, I' art.

— Uitzuiveren . Het water van gekookte aardappels uit-

peuren (er al het water van uilgieten). — In dezen zin niis-

schien beter Uitpuren. Zie PEUREX, 2* art.

— Fig. Uitzoeken, uitziflen, fr. souter, ephicher, exa-

miner de pres. Die een woordenboek maakt, mag alles

nauw uitpeuren. Die wrek peurt het al uit om geen cenliem

nicer te betalcu dan hij moet. « Bi dusdanigen dingen so na

wttepurren. ~. (Th. Van Herentals.)

UITPIJKELEN (wvl. UUTPIKELEX, zie ui en ij),

pijkeldf uit, uilgepijkeld, b. w. Met de pijkhouweele uit-

kappen, fr. extraire a coups de pic. Oude grondvesten uit-

pijkelcn. Uitgepijkelde steenen.

— Zie PIJKELEX.

UITPILKEN, b. w. Zie uitpulken.

UITPINSEN (wvl. UUT-), ///«/^ uit, uitgcpinst, b.

« . Pinsendc uiiknijpen . Een nageltjeuit het hout uitpinsen

met een nijptangsken. Zie PIXSEX.

UITPLOEVEN (wvl. uutploux'ex, zie oy:),ploefdc

uit (wvl. ock ploiifdege uut, zie IMPERFECl), uitgeploefd

(fvl. uuleploiifd, zie t^E), b. w. Hetzelfde als Uitploegen.

UITPLOOSCHEN (wvl. uut-), plooschte nil, uit-

^eplooscht, b. w. Uitdoppen, fr. c'cosser. Boonen oferwten

uitplooschen . Uitgeplooschte okernoten.

— Uithalen, uitzoeken. Alles uitplooschen. Het beste

uitplooschen. I'ie boek is slecht geschreven, maar er zitten

gocde gcdachten in, die gij weet uit te plooschen. Hij

plooschte geheel zijne geldkas uit om zijnen schuldeischer

te kunnen betalen.

— o. w. met :i/n. Uitgeplooscht worden. Die erwten

plooschen moeilijk uit, fr. s'ccossent difficilement.

UITPLOSSEN (wvl. \-\:-r-),pIostc nil, uif^u-pics/, b.

w. Hetzelfde als Uitplui^en.

— Zie PLOSSEN.

UITPLUISTEREN iwvl. uutpluumi kkn). //;<«-

terde uit, uitgepluisterd, b. w. Hetzelfde als Uitpluizen,

de viokies uilplukken, enz.

UITPLUIZELEN (wvl. uutplu/.ele.n), pluizelde

uit, uitgipluizcld, b. w. Hetzelfde als Uitpluizen. Eene

oude koord uilpluizelcn.

— o. w. metpj/«. In pluisjes uitrafelen oflosgaan. Ver-

sleten touwwerk pluizelt uit.

UITPLUNTEREN (wvl. vvt-), p/untcrde uit (wvl.

ook plitnterdegc uut, zie IMPERFECT), uitgcplunterd ffvl.

uutiplunterd, zie ge), b. w. Hetzelfde als in de boeken

Uitplunderen, uitplonderen.
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UITPOLKEN (wvl. UUT-), polkU ait, nitgcpolkl,

V. \v. Polkendc uitholer. Aardappels uitpolken. De hond
polkte ecn muizennest iiit.

— Zie I'OLKEN.

UITPORREN (wvl. UUTI'-), poi-dc nit, uitgeponi,

b. w. Uitpeuteren, uitstooten met iets dat puntig is. De
vuiligheid uitporren die ergens in eene voeg of groef vastzit.

UITPOTEREN (wvl. UUTP-), poterde nit, nitgepo-

tt'rd, b. w. Uitpeuteren, met den vinger of met een mes,

enz. uitgraven. De verstopte pijp van een sloter uitpoleren.

De jongers poteren den moortel uit tusschen de groevcn van

een mmir. Aardappels uitpoteren (uit den grond graven met
de vingers).

— Zie POTEREN.

UITPRUISCHEN (wvl. vvTVRViivm-.yi't, pruhchte
n:f, ben ^litgeprnischt, o. w. Pruischende uitkomen, van

vocht of moes. Het uitpruischende bronwaler. Die
gebraden appel is geheel uitgepruischt. « Dan zonde niyn

ghesicht tselve waeter hebben doen iivt-pmvssrhcn. »

(J. de Harduyn.)

— Ook ITitpniizen

.

UITPRUIZEN (wvl. uutpruzen), pridsde ziit, hen

ic'lgepriiisd, o. w. Hetzelfde als XJitpruischen

.

UITPUFFEN (wvl. UUTP-), pii/te nil, ititgepuft,

b. w. Rispcnde uitbrengen . De maagwinden iiilpuften.

— Fig. Uitbraken. Vuile woorden uitpuffen.

— Zie PT'FfEN.

UITPULKEN [v{\\.XiVt-\piilkte nil, iiilgepnlkl,

b. w. Uitpeuteren, al pulkende uithaleu. Een kork uitpul.

ken dat als prop in eene flesch zit.

— OokUitpilken.

UITPUREN, b. w. ZieuiTPEUKEX.

UITRAKELEN(wv]. XS\il:Y.-).raMde nil, uituerakeld,

b. w. Uitharken, met den rakel uit den grond ontgraven.

Het onkruid van een wegel uitrakelen. Hij rakelde een oud
muntstuk uit.

— Ook Uitraken.

— Zie R.VKELEN.

UITRAKEN, b. w. Zie uitr.^kelen.

UITRATELEN (wvl. UUT-;, b. w. Ziede Wdb.
— Uitbabbelen. Wie hceft erdatgelieim uitgeratcldr

— [emand uilralclen, hem beklappen, iemand verraden

door onbczonnen gebabbel. Let op dat gij mij niet uitratelt.

— In dezen zin lioort men veel Uitruttelen.

UITREBBELEN (wvl. uutr-), rehbdde nit, viige-

rebbeld, I), w. Uitrabbelen, uitbrabbelen , haaslig uitspre-

keu. Wat liebt gij daar uitgerebbeld bij den gebuur i

UITREDE (wvl. dutrej?.;, v. V)z daad van uit te

lijden. E»ne uitredc doon tot bij de stad. Vgl. Uit^.ang,

nit^tap.

— Uilgang langs war.r men met poerd en kar rij.U. Dj
nitrcjc van eene hofstie. De uitree van een ,akkor. — Zie

REDE.

UITREEKEN (wvl. UUT-), rcekte ml, nitgerceit, b.

\v. Hetzelfde als Uitreiken.

— Met geweld uittrekkcn. Eenen bond uitroeken uit zijn

liok. De dief was in eene spelonk gevlucht, inaar de liap-

srbaars grepen hem vast enreckten hem uit.

— Zie REEKEN.
I

UITREEUWEN (wvl. i-utreewex), reeuwdc nit, \

mtgerecHii'd, b. w. Ten einde reeuwen, aan een dood
lichaam de zorgen geven die 't vereischt tot dat het begra-

ven is. Een lijk, eenen doode uilreeuwen. Iemand uit-

reeuwcn.
_

\

— Dit w. ziet nicer op de niaterieele zorgen voor het 1

lijk, dan op de gebeden, de llisseu en den lijkdie.ist voor j

de ziel. Daarom zullen deugdzame kinderen niet licht zeg-
\

gen van hunnen afgestorvenen vader dat zij hem uitge-

reeuwd hebben. Van eenen goidelooze die als solidaire

gestorven is en door solidairen begraven wordf, zegt men
gepast dat zij hem uitreeuwen. De ongevoelig; antwoorde :

« hand viihi qttisqnam, omnes er>>npc>sin\ die Horatius

(t Sat. IX, 28) ontvong van dien onbeschofterik aan wien hij

vroeg ofzijne moeder nog leefde en of hij nogbloedver-

wanten had, mag wel vertaald worden door « 'k en heb nic-

maud lueer, 'k heb ze alien uitgereeJiwd »,

UITREINEN (wvl. urx-), reinde nit, uitgereind,

b. w. Uitregenen, sprek. van werklieden die door hetaan-

houdend of geweldig regenen gedwongen zijn den akker 1

te verlaten. Die gcdurige bijzen hebben ons iiitgeregend

.

Gisteren wierden de wiedsters uitgeregend. Het werk is ton

halve gebleven omdat wij uitgeregend zijn geweest.

— Vgl. Uithagelen eu Uitsneeuwen.

UITREKKEN (wvl. urx-), rok uit, uitgerokkeii,

b. w. Hctzelldeals in de Wdb.
— Zie REKKEN. ;

UITREULEN (wvl. iiutr-), renhk nil, nitgerenld.

b. w. Uitroden, uitroeien, fr. dessoncher. De wortelblok-

ken v.an afgehouwen hout uitreulen. Eenen bosch uitrculen

en in bouwland veranderen.

— Ook Uitreunen

.

— Zie REVLEN.

UITREUNEN, 1>,

RUINEN.

UITREUNEN (wvl. turrR-), reuitdc nit, nilgercuuJ.

b. w . Zie UITREULEN

.

UITREUTELEN (wvl'. urtR-), o. w. Zie uitro-

TELEN.

UITREUZEN (wvl. T-UTR-), reusde uit, ben iii:

rensd: cok UITREUZELEN, o. w. Uitvalleii.

s\graifier, spreU. van giaun, za.id, tijn gruis, enz. Al>

plantgewassen rijp gonoeg zijn, hun zaad of graan reust v.ui

zeifs uit. Eris in dien zak eene scheur langs waar het z.iad,

deasschen, liet Zand, enz. uitreuzen zal. De rijpste auwcn

waren al uitgereusd. Het is niet goed metsan met nioorlel

die te zandig is, want hij v3rga.at ia p:jod;r en reust uit.

— Zie REUZEN.

UITRIJZEN (ivvl. UUTKIZEX), m-.f nil, hsboi b,ii

nilgerezen, o. w. Uitvallen, uitschieten, fr. se repandie en

injures on Infectives contre quelqu'un. Zoo haast hij dat -^

woord hoorde, roes hij uit. Tegen iemand uitrijzen.

UITRODEN of UITROON, roodde uit, -.litgerood

(wvl. rJJde nut, uutgerbd, zie KLANKVERK.), b. w. Het-

zelfde als Uitroten, fr. dessoncher.

— VVordt niet gezeid van onkruid, noch ook in eenen

zcdelijken zin.

Uitmompclen. — Zie in-
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UITROEDEN nf.UITROEN (wvl. r: i-;, ,..,././,

;///, uii^irocJ, b. w. Uilnieteii bij de roetle.

— Deling iiitroedt'i:, bij deringgravers. Deii uitgekapten

dering, dien de kanters op orde gesteld hebben, uiiroetea

in declen van eene roede vierkanU?, om aan iederen werk-

maa zijn verdiendc decl te gcven.

UITROEFELEN (wvl. uuTROVFEtEN.zie rt en or),

roefelde nit, uilgfroefcld, b. w. Al roefelende zuivcren.

De wegeis van den blocmhof uitroefelen.

— Zie KOEFELEX.

UITROEN, b. \v. ZieuiTROEDEX.

UITROEPEN (wvl. uutroupen, zie UI en ou), riep

nit. uttgerocpcn wvl. uutgeropen, fvl. uuteropenj, b. w.

De Darnell uitroepen, fi. proclamer les noms,

UITROOIEN (wvl. utTR-), rooide uit, uitgerooid,

b. \v. Uilwerpen, uitsmijten. De dronkaord rooide de meu-

belen bngs de venster uit.

— Zie KOOIEX.

UITROON, b. w. Zie uitrodex.

UITROSTEN (wvl. vnx-), rostte nit, ben uilgerost,

o. w. Uitroesten, door de roest iiitgeknaagd worden. IJzer,

dat veel nat is, rost uit. Een uitgerost mes.

• — Ook UITROSTEREN. Een uitgeroslerd stuk

\ ijzer.

UITROTELEN (wvl. uutr), rotelde uit, ben uit-

'. gerotcld; ook UlTREUTELEN en UlTRUTTELEN, O. w. AI

ratelende of rotelende uitvallen. Het al te rijp graan rcutelt

uit op den akker, als het fel waait. Er was eene scheur in

den zak, en de noten ruttelden gedurig uit, de eene na de

, andere.

'. — Zie ROTELEN en uitratelex.

UITROTEN (wvl. rtrr-), rootte uit, uitgeroot (wvl.

; rbtte unl, untgeritl, zie KLASKVERK.), b. w. Helzelfdc als

I XJitroden, uitreulen. Eenen bosch uitroten eii in zaailand

i veranderen. Uitgerote tjokken en boomwortels.

UITRUINEN(wvl. UUTRUNE-V, zie ui), r!«'«dt ««/,

rnind, b. w. Uitmompelen. « Gebeden die zij, tot een

\ einde, onverstaanbaar mompelen en uitreiinen om
a.,;, g,..ld te geraken. . (R. d. Heerd, il. bl. 82).

— Het vol!; zegl Uutreunec; zie ruinex.

UITRUTTELEN (wvl. ltjtr-), o. w. Zie uitro-

TEIEX.

UITSCHARTEN (wvl. UUT-), schartte uit, nitge-

'

', b. « . Uitkrabbea, uitkrauwen. Laat de hoenders

sa lochting niet : zij zoun de geplante erwten uit-

-UKirten.

— Fig. AV.ar.eer ik het al uitscharte (d. i. alle geldladen

til lieurzen ij Jele), ik heb nog twintig frank te kort oni die

- ' -.l.l te betr.len.

UITSCHEEDEN (wvl. uorscHEE'x), ic/u-ri/ifc «//,

: :;,sclu-eJ, b. en o. w. Hetzelfdeab Uitscheiden.

— Zie SCHEEDEX.

UITSCHEREN (wvl. uux-), schoor za schoer uit,

sclionn (fvl. nntischoorcn, zie GE en o). b. w. Met
; c ^chaa^ uitkoippen, of met een scheera uit- en afnemen.

Eene doornhaag uitscheren tot tegen de tjanters. Het nek-

hiuir uitscheren.

— Ten cinde scheren. I-aat raij die haag tritscheren ccr

ik .aan tafjl kome. Hij had niij (niijncn baard) nog niet uit-

geschoren, dat er reeds twee andercn binnen kwamen om
ook gebarbierd te worden.

— Fig. Schamperlijk beschimj>en, fr. brocarder, lemand
uitscheren. — Zie ^cherex.

UITSCHEUTE (wvl. uuT-), v. Zie uitschote.

UITSCHIETEN(wvI. uuT-),jcAoo//«V(wvl.scherpl.

00, zie onder dcigex), heb of ben uitgeschoten, o. w. Glij-

dende uitzinken of uitschuiven. Een voer hooi of strooi

schiet uit, als er een deel van uitschuift, b. v. door het hos-

sebossen van den wagen. Bind die pakkagie wel vast, dat

zij niet uitschiete (dat de naad niet los schifte),

— Schielijk en spoedig ergens uit koraen, van menschen

en dieren. De belegerden schoten uit en versloegen den

vijand. De kwa jongecs klopten op zijne deur tot dat hij

kwara uitgeschoten. De hond school uit op den bedelaar.

— Uitvaren, uitvallen in berispingen of verwijtsels, z^ne

gramschap lucht geven. Moet gij voor eene piuUe zoo uit-

schieten? Bij dat v>-oord, school hij uit. Tegen iemanduit-

schielen.Uitschielen gelijk een bearzesnijder(d. i.geweldig).

— Uitbersten, schateren van lachen, fr. e'clater de rire.

Ik moest mij weren om niet uitte schieten. Zij schoten uit

.

in een groot gelach.

— Uitroepen, zijn boezem lucht geven, met drift iels

uidrukken waar men zich niet aan verwacht. < Als keyser

Carel door Vranckrjck naer Xederlandt reysde, zoo isser

te Parjs in sjti teghenwoordigheydt een oratie ghedaen van

een Avel-sprekende man, in welcke hem toegheschreven

Avierden alle de treffelyckedeughden die eenen christelycken

keyser behoorde te hebben ; oversulckx dat syne Majesteyt

den orateur uj1-ghehoort hebbecde, aldus uyt-schoot : ick

verblyde my van des koninghs goedtgunstigheydt tegens

my, ende wat aengaet al de deughden die ghy verhaelt hebt,

die houde ick te zyn vermaninghen hoedanigh ick behoorde

te wescn. • (I. de Gn'eck.)

UITSCHILDEREN (wvl. tnJX-), schilderde uit,

uitgesckildtrj.h. w. Uittreten, begekken, beschimpen. De
dienstbode is daar verhuisd, omdat hij van de kinders gedu-

rig uitgeschilderd wierd.

UITSCHIMPEN (wvi. utJT-), schimpte en schomp

nit, nitgeschimpt en uitgeschompen, b. w. Uitspotten,

schimpende uidachen. lemand uitschinipen.

Ik keel : hy schomp my vierkant uyt.

(Vaelande.)

UITSCHOTE, UITSCHEUTE (wvl. ruT-), v.

Uilval, fr. sortie. De belegerdcn deden eene uitschote tegen

den vijand.

— Uilval van gramschap of veronlweetdiging tegen

iemand. Eeje uitschote doen tegen ieraand," fr. /aire une

sortie contre quelgu'un. Van iemand eene uitscheute

krijgen. Hij heelt eene uitscheute gehad, omdat hij het

pateel liet vallen. '

UITSCHOUDEN (wvl.CLTSCHOEX.zieou), schoud-

de uit, uitgeschuud, b. \v M. t Iv t wnteruitschuren. Eenr

kuip uitschouden.

— Zie SCHOUDEN.

' UITSCHREEMEN ^wvl. lct-), scAreemde uit.

nitgeschrcemJ, b. w. Uilschreeuwen, uitroepen. lets uit-
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schreeuwen. Moord! Mooid! schreemde liij uit, komt en

helpt.

— Uitweenen. Zijneoogeu uitschreemen

.

UITSCHREPEN (wvl. nur-), sc'ireeplc uit, tiilge-

schreept (wvl. schrtpte 7tut, nutgesckrept, zie KLANK-

VERK.), b. w. Uitschiabben. Eeae vlek in den vlo^r iiit-

schrepen. Den tiog uitschrepen, om van de resten nogeen

broodje te bakken.

UITSCHUDDEN (wvk uutschutten, zie ui en

SCHUTTEN), schiidde nit, uilgeschiii, b. w. Isnind wette-

lijk van alles ontblooten, hem op straat ?,»tten en gebeel

zijnen boedel verkoopea, tot betaling zijner sAiilden. Eenen

boer uischudden. Een uitgeschudJe bajr, \'\2 tlins in stal

lierberg houdt

;

UITSLAAN (wvl. UUT-), sloeg en sleeg m't, uitgc-

sh'gen, b. w. Met een eemer ol ak'^r uitputten ; zie sLaan.

Eenen regenbak uitslaan, om hem dan te zuiveren van slijk

en wase,ofwel om hem te vermaUeo en te hermetselen, enz.

— o. w. De rook slant uit, de stove (kachel) slaat uit, wan-

eer de rook door een windshig achtennt gedreven, binnen

huize uitdompt, in plaats van door deschouw weg te varen.

— Uitspruiten, uitscliieten onverwacht en zonder voor-

deel. Boomwortels slaan uit, als er scheuten uit opgroeien.

Afgekapte pertsen die nog groen in 't water geworpen lig-

gen, slaan dikwijls uit over geheel humie lengte. Hoe neer-

stig men 't onkruid 00k uitroeie, 't slaat altijd weeruit.

Graan en zaad op den akker uitgereuzeld in den ocgst, slaat

uit voor den winter.— Maar van gezaaid graan dat uitschiet

of van boonen die uitbotten, enz. zou men niet zeggen dat

zij uitslaan, omdat het hier ons voordeel en onze verwach-

ting geldt.

— Sprek. van metalen, r, s'oxydcr. Dat ijzer slaat uit

(roest). Het zilvei slaat blau\vachtig uit, en het koper groen-

achtig.

— Beschimmelen. Brood dat uitslaat. Oude schoe'n die

daar uitgeslegen stonden.

— Wordt veel gezeid van ziekten die zich op den huid

ve'rtoonen in puisten of porren. De mazels slaan uit. « Maer

doen hy sach dat zyn ooghen beghosten te schemelen ende

gheheel zyn lichaem wt te slaen ende schurfdich te woi-

den. » (M. Lambrecht.)

— Sprek. van eene tabakpijp, Doorrookt wordcn, r. se

culotter. « Eenen oogenblik rolden de wolkskens bleek-

blauwen rook uit Jans schoone uitgeslegen pijpe. » (K.. C d-

lebert.)

— Uitslag hebben, afloopen, uitkomen, uitvallen. Ilv

weet niet hoe de zaak zal uitslaan. Ik ben blij dat die on Jjr-

neming zoo wel uitgeslegen is. — Somwijlen 00k gez. v.in

personen, b. v. diejongeling is kwalijk uitgeslegen (heeft

aan de verwachting niet beautwoord).

UITSLAG (wvl. UUT-), m., zonder mv. Uitspruitsels

(zie uitslaan). De uitslag van boomwortels, van afgesne-

den planten, van uitgereuzeld zaad, enz.

— Het einde van de leise eener vink, de sieskowie, fr. la

finale de la chanson du pinson. Eene vink die den uitslag

albreekt en achterlaat heet een Breker.

— Uitslag van inslag, schertsende gez. voor Stoalgang.

UITSLAPEN (wvl. UUT-), sliep uit, lieb uitoeslapen,

o. w. Niel thuis sl.ipen, elders slapen, fr. dccouch-jr. U;j

heeft drie nachteu uitgeslapen. Ik slaap niet geern uit. Die

veel reist moet veel uitslapen. Ik heb deze week maar eenen

nacht uitgeslapen.

UITSLEDDEREN, o. w. Zie uitsleerex.

UITSLEEREN (wvl. UUT-), sleerde nit, heb of heii

uitgesleerd, o. w. UitgUjden, uilglibberen. Mijn voet

sleerde uit en ilc \icl. — Men zegt 00k Uitslieren en T'it-

sledtieren.

UITSLEKKEN, b. w. Zie slekken.

OITSLEUREN, b. w. Uitsluweren. Zie slvieren.

UITSLEUVEREN (wvl. UUT-), sleuverde uit, uit-

geslciii'erd, b. w. Uitsliirpen, uitslabberen. De koe heeft de

kuij) uilgesleuverd.

UITSLIEREN, o. w. Zie uitsleeren.

UITSLIJPEN (wvl. UUTSLIPEN, en geenszins nut-

siippen noch -sliepen, zie UI en IJ), sleep nit (wvl . scherpi

.

ee, zie onder duigenJ, uitgesUpen, b. w. Beschimpen, met

den eeneo wijsvinger gedurig over den anderen te strijken,

op wijze van iemand die een mes zou slijpen of wetten op

eenen strekel. Hij wierd daar uitgeslepen van de kwi'i jon-

gens. Men sleep hem uit, omdat hij eene berisping wildc

geven zonder daartoc gezag te hebben. Als de jongens

iemand uitslijpen, herhalen zij tevens op eenen schimpeii-

den loou het woord liellekaderre, hellekadcrre : onk .aan dc

oostvl. grenzen hellekadik, hellekadek.

— Ook Uilstrijken en Uilvijlen

.

UITSLIJTEN (wvl. uutsi.item, zie ui en ij), sleet

uit, uitgeslelen, b. w. Uittrekken. De rijpe peerdeboonen

worden in vele streken uitgesleten, m plaats van afgesneden.

— Zie SI.IJTKN".

UITSLUIEREN wvl. uuTSLUiiREN), sluierde nil,

uilgesluierd, b. w. Zie UITSLUWEREN.

UITSLUWEREN (wvl. UUT-), sluwerde uit, uitge-

sluicerd, b. w. Een te verrichten werk geduiig uitstellen

eu verschuiven. Die 't al uitsluweit, kan er duidelijk niet

meer door. De betaling zijner schulden uitsluweren. Ik heb

dat lang uitgesiuwerd, maar vandage ga 'k het doen. Hij

blijft dat altijd uitsluweren.

— o. w. met van. Waarom zoo iang uitsluweren van te

betalen ? Sluwer niet meer uit van uwen zieken vriend te

bezoeken; hij zal niet lang meer levea. Met al dat uitslu-

weren van te biecht te gaan, gebeurt het dat men nauwe-

lijks zijn Paschen houdt.

— Niet verricht worden op zijnen tijd, maar uitgesteld

en verschoven. De uitwijzing van dat proces sluwert gedu-

rig uit. Dat werk vraagt niet veel om verricht te worden,

maar ik vrees dat hij het zal laten uitsluweren

.

— Ook Uitsluieren.

UITSMIJTEN (wvl. uutsnuten, zie ui en ij), sinect

uit (wvl. scherpi. ee, zie onder DUIGEN>, uitgesmeten

(fvl. uutesmeten, zie ge), b. eu o. w. Overgeven, braken,

fr. vomir. Zijn etea uitsmijten. De zieke smijt al uit wat hij

neemt.

Uitroden, sprek. van hont- of plantgewas dat voortaan

zonder nut in den grond staat. Oude fruitboomen uitsmij-

ten om ze door jonge te vervangen. Eenen bosch uitsmijten

om hem in zaaiia^nd te verauderen. Eene oude haag uitsmij-

ten. De dochter sprak schoon opdat vader haie bloemen

niet zou uitsmijten. Koolzaad uitsmijten (de koolzaadplan-
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ten die vervrozea zija of anderszins vergaiin, omiiloegeii oin

door een andere vnicht te vervangen.)

— Uitspreiden, uitstrekken. De wijngaard smijt zijne

ranken nit laiigs het gelcnt. Een l)aom smijt uit. als zijne

tal;ken zicli wijd en breed uitbreiden.

— Een peerdsmi/'t uit, als zijne borst, zljn schouders en

zijn heupeu breed worden, fr. s'elargir, se de'velopper en

largeur. Een peerd moet dric jaar oud zijn eer liet uitsmijt.

Dal peerd is nog niet uitgesmeten, is veel of weinig iiilge-

smetcn. — Men zegt nog dat een peerd uitsmi/t, als liet

onder 't gaan, de voorpooten tiitwaarts zwaait. D.it peerd

smijt leelijk uit.

UITSMOOREN (wvl. uur-), smoonie uit, uitge-

stnoofd, b. w. Ten einde smooren, uitroolien. Zijne pijp

iiitsmooren. Hij moest voorl als zijn pijpje ma.ir h:ilf uit^e-

smoord was.

UITSNEEUWEN (wvl. uutsn'EEWE^), sneeuwdi:

ml, nitgesneeuwd, b. w. D )or het danig sneeuvven nit den

akUer drijven. De werklieden op den akker wierden uitge-

sneeuwd.

— Vgl. Uithagelen.

UITSNEKKEREN (wvl. UUT-), snekkerde uit, uit-

gesnckkiid, b. w. Snekkerende uitsnijden.

UITSNOKKEN (wvl. uur-), snokte uit, uitgesnokl,

li. w. Met een schok uitrukken. Eenen slechten tand uit-

snokken. Een neushaarken uitsnokken. De jongen sprung

in den akker, snokte wat rapen uit, en liep er meo weg.

— Ook Uitsnukken.

UITSNUISTEREN(wvl. uuTS.\uusT£REN,zie ii),

snuisttrde nit, uilgesnuistcrd, b. w. UitsnufiVlen, door-

snuflelen. De bond heeft al het stroo uitgesniiisterd acliter

de muizen.

— Fig. Uitzoeken,doorzoeken. Ik heb al die oude boeks-

kens uitgesQuisterd, ora dit of dat te vinden. Hij heeft

geheel mijne bibliotheek uitgesnuisterd.

UITSNUKKEN, b. w. Zie uitsnokken.

UITSPA(A)RZEN, b. en o.w. Zie UITSPEERZEN.

UITSPEERZEN (wvl. uitspr. uutspezen, zie ui en

Rs).speersdeiiit, uitgespcersd, b. w. Doen uitspatten. Water
of slijk uitspeerzen met er een steen in te ploffen.

— Fig. Men heeft hem in de kiezing uitgespeersd,

fr. evince

,

— Meest o. \v . met zijn. Uitspatten. Het water speerst

uit, als het van hoog op de steonen stort. Bij 't voorbijrijden

van de peerden, speersde het slijk uit op mijn kleei. Het
bloed speersde uit.

— Ook van drooge dingen. Hij liet de mande vallen on

de erwten speersden uit over den vloer. De uitspeerzende

vonken van gloeiend ijzer dat men smeedt.

— Ook Uitsperzen, Uitsparzea en Uitspaarzen ; zie

^I'AAR/.EN.

Hoe meer hy vringt en trekt

,

Hoe meer 't stuk kaes sich rekl.

Houd hy sterk met de handen,

Het vliegt uyt syne tanden

;

Als hy den tand wel shiyt,

Het spaest de h.inden 7iyt.

(Vaelande.)

UITSPERZEN, b. eno. w. Zie uitspeerzen.

UITSPINNEN (wvl. tUT-), span uit, uilgespmnen,
b. w. lien zwaren boom of zoo lets uit eene diepte langs den
grond opwaarts rollen en ophalen bij middel van twee lange

ketcns die, rond dien boom opgewonden zijnde gelijk een

spindraad op eene klos, door peerden getrokken worden
zooilanig dat de boom opwaarts rolt naar mate de ketens

van den boom ontroUen. De boom was bijkans tot boyeu
uitgesponneu, als de ketens brakcn en hij wedor in de diepte

rolde.

UITSPLIJTEN (wvi. ucnsPLiTEM, zie ui en ij), splcet

nit{\<i\'\. scherpl. ee, zie onder duigen), uitgespleten, b. w.
Hetzcltde ali het holl. icitbreken in den zin van idtsparen,

sprek. van den tijd. Kunt ge niet een uurtje uitsplijten,

fr. deiober tine Jicure a lafoule de vos occupations? Ik heb
veel werk, maar ik zal wel den tijd uitsplijten ora raijnen

vriend te bezoeken, om dat boekwerk te lezen, enz. « Gy
zult wenschen somty.ls eene ure te mogen uitsplyten om
met uwen Godt te spreken. » ([.Devloo.) « En suldy niet een

uertje konnen uytspli/ten om uwe ziele te verrycken? »

(P. Devynck.) « Sy was gierich op haeren tydt om soratydts

een half uerken uyt-te-splyten om wat goeds te hoorea daer

men preeckte. » (A. Poirters.)

— Ook van geld dat men uitspaart en afhoudt, niet van
't overtollige, maar van het geen men noodig heeft om huis

te houden. Ge moet trachten alle weke een frank uit te splij-

teii om in de spaarkas te storten. Dat ik al uitsplijte wat
mogelijk is, ik kan zulk eene som nooit bijeen krijgen.

Zijaen l.iatsten duit, zijn laatsten cent, zijn laatst oordje uit-

splijten om zijne schulden te betalen. Ik heb het al uitge-

spleten tot den laatsten duit, en ik kome nog drie frank te

kort om mijnen pacht te betalen. Ik kan dat niet uitsplijten

.

Ik weet dat niet uit te splijten.

— Ook nog van aaJere dingen die men spaarzaam en
behendig schikt en bedeelt om er meer mede te verrichten

dan wel mogelijk is. Splijt het al uit hoe gij kunt, gij zult u
met twee ellen stoffe geen kleed maken. Vrees niet dat er

spijs te kort zal zijn voor al de genoodigden ; ik zal 't wel
uitsplijten dat er nog overschiete.

— Het woord is overal veel gebruikt

.

UITSPOETEREN (wvl. uui-i, spoeterde uit, heb

of ben idtgespoeterd; ook uirspoUTEREN, b. w. Met
grooten spoed uitkomen. De getergde bie'n spoeterden

hunnen korf uit. Hij kwam uitgespoeterd uit zijn huis.

— Zie SPOETEREX.

UITSPOTTEN (wvl. uut-), spotte uit, nitgespot,

b. \v. Uitgreten, spottende uitlachen, uitschimpen. lemand
uitspotten om zijiie lafhertigheid. Hij wordt van iedereen

uitgespot.

UITSPRIETELEN (wvl. v.m-), sprietelde uit, ben

7titgespriete!d, o. w. In sprietels of vorken uitgroeien. De
takken, de wortels van dien boom sprietelen langs alle

kanteti uit. De vlasstengel sprietelt uit aan den top, en

begint te bloeien.

— Ook b. w. Die boom sprietelt zijne wortels langs alle

kanten uii.

UITSPRONG (wvl. uut-), m. Uitstap, fr. petite

course faite au ofeAoz-j-. Niettegenstaande al mijne bezig-

heden, heb ik van dage eenen uitsprong gedaan. Doe eens

een uitsprongje tot aan tmijnent. Nu en ibn moet men een

uitsprong^en doen.
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UITSPUIEN (wvl. cuTSPUiJM. zie ri), spiddc uit

uitgespuid,\i. w. Uitspuwen, uilspouwen.

— Men zegt ook I'ilspuigen (wvl. Uutspugen, zieui).

UITSPUIGEN, b. w. Zic uitspuien'.

UITSTAAN (wvl. XIUT-), stand nit, heb uitgestaan,

o. \v. Uit den giond opgesckolen of uitgekomen ziji), sprcU.

van vruchten. Het koorn staat al uit, en 't is nog maar over

eenige dagen gezaaid geweest. Staan uw e aardappels reeds

uit? Zijne erwten stonden al uit, eer ik dacht de mijne te

planten.

— Uitgesteld, ten toon gestckl staan. Op dien feestdag

slaan al de relikwie'n van de keik iiit. Het beeld van Onze

Lieve Vrouw staat altijd uit. Als het H. Sacrament uitstaat,

nioet men met beide knie'n necrkniclen in 't voorbij gaan.

UITSTAANLIJK (wvl. uutst.\.\ni,ik, zie ur, en

LIK), adj. Verdraagbjk, fr. supportable. Het is vandage

niet uitstaanlijk van de hitte. Die pijn is niet uitstaanlijk

van menschen.

UITSTAND (wvl. UUT-), m. Uiistaande geld, uit-

schuld, schuldvordering, geld dat men te goed heeft, dat

een ander ons betalen moet, fr. dette active, crcance. Meer

uitsland hebben dan inschuld. Alles te samen gerekeud,

heeit hij wel duist frank uitstand. Wijnsteker zijn is een

bedrijf waar veel uitstand aai. vast is (de wijnsteker nioet

veel te goed liouden, zijne kalanten betalen hem niet met

gereed geld).

— Uitstand van betaling, uitstel, tijdverlang, fr. delai

depaie?ne7it. Uitstand van betaling vragen, geven, krijger

.

rr Gemeenschap, betrekking, omgang, uitstel, fr. liaison,

relation. Uitstand liebben met iemand ii/aan iemand (met

hem gemeens hebben). Wat uitstand hebl gij met die onge-

loovigen, met die goddeloozen ? Ik wil met hem geenen

uitstand meer hebben.

UITSTEEKBERD (wvl. UUT-), o. Uithangbord,

fr. cnst'igne.

UITSTEK (wvl. UUT-), m., zonder mv. Uitschot,

bocht, het sicchtste dat men uitsteekt (d. i. uillaat), fr. rebut.

De krinsen zijn uitstek van graan. Den uilstek van de

appels (d. i. de slechtste appels) aan de verkens geven

.

UITSTEKELING (wvl. UUT-), m. en o. Een kind

dat zijn eerste communie niet mag doen met de andere van

zijn jaren, maar uitgesteld wordt tot een laleren tijd,

omdat het niet geuoeg onderwezen is of zich te kwalijk

gedraagt. Dit jaar zijn er vijftig eerste communicanten, zon-

der de drie uitstekelingen van over jaar mede te rekenen.

— lets dat om zijne slechte hoedanigheid uitgeweerd

wordt, fr. objet de rebut. De uitstekelingen van appels, enz.

worden ook Uitstek genaamd. De beste noten verkoopen,

en de uitstekelingen voor zich houden. — Zit -LitJG.

UITSTEKEN (wvl. uux-), stak uit, uitgestektn,

b. w. Uitweren, afzonderen. De slechtste appels, noten,

enz. uitsteken. Een kind uitsteken (hem zijne eerste com-

munie niet laten doen met de andere, omdat het nog

onbekwaam of onweerdig is). Dat kind is uitgesteken voor

een jaar.

De gramschap holt en dolt en tracht alleen te_vreken :

Sv woedt als ongetoomt om Jesus uyt te steken.

(G. DeOous.)

— Uitnemen, fr. excepter. « In hunnc vastendaohen alcii

sy maercens; sy staten alleenU'ck wvt sommige feest-

daghen als wanneer sy seer spaerlyck avondt-maelden. »

(P. Mallants.) « God roept alle die zijn belaeden niemand

wt stekcnde. » (C, Vrancx.) « Sy zach Jezus xj. jaer

lanck, 'wtgesteken neghen maenden. » (Id.) « Hy wiert ver-

slegen met alle die by hc:u waren, itytghe-Jeken alleenelick

Phinibert zijnen broeder, die zeer haestelick vloot. »

(X. Despars.)

— Aanwijzen 't geen men verkiest of uitkiesl, van pcr-

sonen endingen, fr. designer, indiquer. Ik heb de boompjcs

gekocht die hij uitgesteken heeft. Het kind mocht in den

winkel het klced uitsteken ilat hem meest behaagde. De
huismecstcr steekt aan zijne dienstboden elk zijn werk uit.

De veearts, zoohaast hij de ktidde beschouwd had, stak al

deschapen uit dieongezond waren. De veldheerslak twintig

stoute mannen uit om die zaak te verrichten. De kapitein

van de rooversbende stak eenen uit die voorop zou gaan.

Eenen leerling uitsteken om eene redevoering af te lezen bij

de eene of andere plechtigheid. Het opgeruide volk slak

twee redenaars uit om hunne rechten bij den prins te vci

-

dedigen. ledereen moet doen hetgeen waarvoor hij uitg -

steken is. Hij wilde 't niet verrichten, zeggende dat hij vo' n

wat anders uitgesteken was.

— Eene zweer uitsteken, ze opensteken om den etter

uit te laten.

— Uithangen, uit de venster stellen, enz. Een vaandel

uitsteken. Op de kcrmissen te lande, steekt men een vaan-

del of een meitak uit op den toren.

— De blau-iiic schort uitsteken, gez. van dienstboden of

kinderen die, in de afwezigheid van meesters of ouders,

koekcn bakken, eene flasch wijn uithalen of zoo lets bezon-

ders uitrichten eu feest houden. Kom morgen, wij gaan de

blauwe schort uitsteken. « Ik zal nog uytryden dezeu

zomer, als 't God belieft. — Hoe incer hoe liever, mc-

vrouwe. — Hoe meer hoe liever, ja! 'k geloof het. Pr
steekt gy zeker de blauvje schorte -wel uyt. » (C. Duvillei-

— De rooze of het roosken uitsteken, zie ROOS,

— Bij jagers. Het wild opjagen, doen uilkomen. Dl
ji.chthonden steken het wild uit, ft. lever, lancer la bet,

.

Patrijsen uitsteken, fr. lei-er des pcrdrix. — Ook absolu-

telijk. Die bond steekt wel uit.

— Zich doen doorgaan voor, willen gehouden wor.li

voor, uithangen, fr. affecter, vouloir passer pour. I

)

armen duivel uitsteken. Hij steekt den armen duivel uit ^ 1

te nicer te kunnen sparen

.

— Uitrichten, uitzetten, verrichten, van iets dat meer mI

min berispelijk is. PruUen of dwaasheden uitsteken, li.

faire des betise^, des sotlises. Eene perte uitsteken, ix.faire

line farce. Schelmerijen uitsteken, slechte of leelijke din-

gen uitsteken. Hij heeft daar iets uitgesteken dat hij bekla-

gen zal. Wat heeft die jongen wecr al uitgesteken ?

— Het uitsteken, z\c\\ wegpakken, fr. de'taler,de'guerpii

.

Als hij mij zag, stak hij het uit. Hij is het uitgesteken.

Steek het. uit (loop van hier). Hij is't uitgesteken met ]i,ik

en zak.

— o. w. met hebben. Uitneming maken, niet doen gelijk

de anderen, ix. faire exception. Ik zal meedoen om niet nil

te steken. Altijd willen uitsteken is tceken van een sleelit

kar.akter. "Waarom moet hij altijd uitsteken?

— Beginnen gaan, zich op weg stellen, vertrekken. Mi n -
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gea uchtend vioey steUcn wij uif. WelUe uur steelit t;ij nil?

Vgl. UITZETTEN.

— Aau 'tloopen, aan 't renncn gaan, van pcerden. Ecu

peerd doen uitsteken, om te zien Tioe 't loopen lian , Hebt

gij dat peerd zien uitsteken ? het is een goede looper.

— Ook gez. van dezen die 't peerd berijdt. Steek eens uit

fdoe eens iiw peerd loopen), eer ik spreek van te koopen.

— Bij holders. De bol uit de hand werpen om ze in de

Iraag tedoen rollen naa- het doel. Gij hebt daar wel n/"k«'a-

lijk uitgesteken. Steek rechts of links uit (d. i. niet in 't mid-

den van de trage, maar aan de rechte of linke zijde). Ik zag

aan 't uitsteken dat gij gingt te kort zijn.

UITSTEKKEN (wvl. UUX-), sti^iite uit, nilgeslrkt

(fvl. uuthli'kt, zie ge). b. w. Met eene spad"! of dergelijk

werkluig stootende uitsteken. Do distelen uitstekken. Eene

grasfakke uitstekken.

— Met eenen speelmarbel iets ergens uit schieten. Eenen

marbel, eenen cent, of zoo iets uitstekken uit eenen mok,
of uit eene rooie. Hij stekte drie knikkers uit in een slag.

Zie STEKKEN.

UITSTEL (wvl. UUT-), m. Uitzet, hetgeen men in

geld en kleederen aan eene dochter geeft als zij trouwt of

nonne woidt, fr. dot, trousseau. Hij gaf haar duizend frank

voor haren uitstel. Eenen uitstel van 5000 frank outvnngen.

— Uitstand, gemeenschap, fr. relations. Met iemand

grooten uitstel hebben. I wil met hem geenen tiitstel meer

hebben.

UITSTELLEN (wvl. vvtst-), stehie nit. uitgesteld,

b. w. Uitrichten, jjedrijven. Wat heeft hij daar wcer al uit-

gesteld? Ik stel niet vecl meer uit, sedert dat ik van jaren

worde.

— Uitstel hebben met. Ik lieb met hem nooit vcel uitge-

L steld (weinig in betrek geweest, weinig in liaudcling ge-
* weest).

— Ten toon stellen. Het beeld van eenen Heilige uitstel-

len in de kerk. Het H. Sacrament uitstellen, fr. exposer le

Saint Sacrement.

— Uitzetten, met eenen bruidschat ten huwelijk geven.

« ( )m dat sy was afghegpen van goede, ende ghecnen mid-

dele en hadde om haer twee hoiibaer dochters wel lot te

I stellen. » (C. Vrancx.) » Eerbare arnie dochters, willeude

trouwen, stelde hy uyt. » (I. de Grieck.)

UITSTEMMEN (wvl. urr-), slemdc nil, nit:;,-

slemd, b. w. Hetzelfde als Uitvooizen.

UITSTOPPEN (wvl. UUT-), slopte uit, nitgestopt,

b. w. Dc labakdoos of -blaas ledigen door het dikwijis of

vci'l stoppen van de pijp. Eene dons tabak :s alras uitge-

-ii I])!, waar veel gcrookt wordt. Zoo eene groote pijp dat hij

• \ m eens gsheel mijn tabakblaasje in uits;o])le. « Geheel

Jans toebakzak en nog een herteblazcken wel vonrzien

(laarbij, wierden nitgestopt. » (K. Callebcrt.)

UITSTRIJKEN (wvl. uutstkikk.n, zie ui en ij),

trc-k iiit (wvl. scherpl. ee, zie onder DUiGEN), tiitgestre-

i;:/i (fvl. iii/tiitrei-en, zie GE), b. w. Al strijkende uitbrei-

den, opensmeren. Zalve uitstrijken op lijnwaad. De schilder

>trijkt de koleuren uit op het doek.

— Bij verwers. Eenen borstel ititstrijicen, hem uitzuive-

reii van de verwstof, die er in kleeft, met hem over iets been

le strijken.

— o. \\'. met hebben. VordwijiKMi door strijking. Die naad

zal niet uitstrijken. De plooien strijken uit (onder het strijk-

ijzer). Wasvlekken in een kleed strijken uit onder een

warm ijzer.

— Bij Kil. beteekent dit woord ook nog i". Afschilde-

rcn, delineare, depingere. •; Ick heb dat faetsoen ende

ghesteltenisse der cruyden breeder ende volcomelijcker

bescreven ende beter wtgestreken dan voormaels in latyn.

(L. Fuchs.) — 2°. Decipere (^ednegcn); illudere (bespol-

ten, uilslijpen). « Nicmant der! met hem handelen van

vreeze iiyt-gestreken te worden. » (Boetius a Bolswert.)

« Ende alzoe troch hy (le prins Casimir) vederomrae tuse-

vaerdt met den scadt van do lande, ende hy lyedt de Vaelen

met vrede; alzoe vas den prynse van Oranghe ende de

Staeten, van de Ghuesen hudt gestreken. » (G. Weydts.)

Die beghect en ander wt-strijet,

Sal n-orden beghect, alzoot blijct.

(Ed. De Dene.)

Het gheloof in 't eerste kleene.

Was van yder-een verdruckt,

Het liet sich als-cax uytstrijclien

Sonder pracht, ontsagh, ghewagh.

(P. Devynck.)

— Vgl . UITSLIJPEN en UlTVIJLEN.

— All. Uitstrijkcr. « Dieven, leughenaeren, wtstrijkers

ende vcdriegers. ; (R . Verstcganus.)

UITSTROELEN (wvl. UUT-), stroelde uit, licb oi

be)i uitgestioeld, o. w. Stroelende uitvloeien. De ton sprong

los en het bier stroelde uit.

— Zie STROEI.EN.

UITSTROOIEN (wvl. uur-), strooidc uit, nitge-

strooiJ, b. en o. w. Uitstorlen, sprek. van vocht. Drang die

seule voorziclilig, dat ge 't water niet uit en strooit. Let op,

de melk strooit uit.

UITSTUIK (wvl. ut-TSTUUK), m., mv. uitstniheh.

Hetzelfde als UitsUiiksel.

UITSTUIKEN (wvl. uutstuken, zie ui), stuikteof

stook uit (wvl. scherpl. 00, zie onder DUIGEN), uitgcstuUtt

of nitgestoken, b. w. Uitstooten. Iemand eene oog, eenea

tand uitstuiken. Met den elleboog eene ruit uitstuikeu.

— Uitstrooien, in omloop brengen, sprek. van valsche

geruchten. Wie heelt er dat uitgestuikt dat ik ga trouwen,

fr, qui a invente ct repandn cc faux bruit que , . .? Zij

stuiken alle slag van leugens uit cm het volk te bodriegen

en oproer te maken. « Wat sy uytstuycken, t' zy loghen

oft Woor, hot treckt en comt al op lieghen en bedrieghen

uyt. » (J. David, s. j.)

— Hot woord ir, overal van dagelijksch gebniiU.

UITSTUIKSEL (wvl. uutstuuksel), o. Valsch gc-

rucht. Ge moot dat niet gelooven : het zijn al uitstuiksels.

Men spreekt w-ederom van oorlog ; maar ik peis dat het een

uitstuiksol is van speculanten om de fondsen te doen dalen.

UITSWANSELEN (wvl. uuf-), swanseldc uif, uit-

geswameld, b. en o. w. Swanselende uitstorten. Hij swao-

selt al 't water uit. Het water swanselde uit. — Zie .sw.vN-

SEI.E.V.

UITSWIESELEN (wvl. uur-), su-ieseldv uit, uit-

geswieield, b, en o. w. .Swiesel&nde uitstorten. Speeksel

uitswieselcn. Hij was zoo nal dat het water zijne kleederen

uitswieselde.
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— Zie SWIESEI.EN.

UITTEEKENEN (wvl. ruT-), teekcnde uit, iiHge-

teckcnd, b. \v. Met een merk teekenen hetgeen men iiit-

kiest. Teeken de schapen uit die ik mag verkoopen. « Lijs-

betle peynsde, inde kerck zittende : waert iat onse lieve

vrauwe beliefde een hinne wl te teeckenen \vt mijn hoen-

derkens, ick sonde haer gheerne een offeren; ende t' buys

coiinnende sy sagh dat den beck van een hoen stondt op

zyn liooft daar den cam pleegh te staen. » (C. Vrancx.)

UITTELLEN (wvl. uutt-), Mdc nit. uitgeleld, b.

\v. Uitspreken, verzeggen, aan anderen vertcllen. Hetgeen

gij weet van deze zaak moogt gij niet uittellen (moet ge-

zwcgen blijven).

— Kil. heeft Tellen in den zin van Vertellen, 7tarrarf.

en voegterbij dat lict oud vlaandeisch is.

UITTENTEN (wvl. uut-), Icntie nit, uilgetent, b.

w. Polsen, nithorken. lemand uittenten. Een kind Inat

zich gemakkelijk uittenten.

— Ook Uittinten. Zie tenten.

UITTERDEN (wvl. uutt-), tord en tard uit, nil-

getorden, b. w. Uildoovcn met er op te treden. Een Ijran-

dend papier uitterden.

— lets uit zijne plaats doen wijken met er op of in te

treden. Eene jport uitterden. Een plas water uilter len.

— Nieuwe schoe'n uitterden, fr. elnrgir de nouveaux

souliers en tnarchant,

— Men zegt ook en nicest Uitterten.

— Zie TERDEN.

UITTERTEN (wvl. UUT-), torlui tart iiit, uitgetor-

ten, b. w. Zie UITTERDEN.

UITTOORTELEN (wvl. UUT-), toortetde mt, nit-

getoorteld, b. w\ Uitpeuteren met den vinger of met iets

dat puntig is. De vuiligheid uittoortelen uit de pijp van

een sleutel. Het merg uittoortelen uit eenen tak vlierhout,

enz.

— Zie toortelen.

UITTRAMPELEN (wvl. uuttr-), tiamficlde nit,

uitgctranipeld, b. w, Uiltrappelen. De graanschooven uit-

tranipeleu (er 't giaan uitdoen met er op te trappelen, in

plaats van te derschen)

.

— Zie TRAMPELE^J.

UITTREK, UITTROK(wvl. t^ur-), m. Uittreksel.

Eenen uittrek geven nf aflezen van eenen boek. Den uittrok

van eene rekening maken.

UITTREKKEN (wvl. ttut-), trak, triek en trok nit,

nitgetrokkeii, b. w. Uilscliilderen, uittcckcnen, konterfei-

ten, fr. portraire, dessivcr. Zich lalen uiltrekken, fr. lais-

scr prendre son portrait. De schilder heeft hem wondet-

schoon uitgetrokken. Een kasteel, een landschap uittrekken.

« Dat is naer de schilder-konst stuck naer stuck, en cruys

naer cruys nyt-treeken. » (A. Poirters.) « Dc schildeis als

sy iemant conterfeyten en naer het leven iiyttrecken, soo

sullen sy hem altyd wat (latteren en toegeven^ soo dat het

conterfeytsel en de schilderye altyd schoon''er is als den

genen die uytgeschildert is. » (F. Van den Werve.) > Daer

gy maer een weinig en trekbeent, sy trecken u 7tyt al of gy
geheel kreupel waerl, en daer gy maer kastanie-bruyn en

7.yt, sy maeken u swart gelyk eenen moor. » (Id.)

— Uitcijferen, met cijfers uitrekener, \x. faire nne ope-

ration, rcsoudre un probleme d'arilhme'tique, calculer.

Trek eens uit hoe vee! dat bedraagt. Eene rekening uittrek-

ken (opmaken). Eene som uittrekken, fr. additionner. Trek
eens uit hoe veel zoo een gebouw zou kosten.

— Zi/ne/i vleeschtand uittrekken, zie VLEE.SCHT.\Nn.
— Het gat uittrekken, zie G.\T.

— o. w. met zijn. Uitgetrokken worden. Leg lijnzaad-

pop op die zweer, en de brand zal uittrekken. Al die vlek-

ken in 't lijnwaad zullen uittrekken met tebleeken.

UITTRETEN (wvl. uut-), treette uit, nitgetreet, h.

w., met zware e. Beschimpen, begekUen, honend bespotten.

lemand uittreteii.

UITTROK, m. Zie uittrek.

UITTROKKEN (wvl. uut-), trak nit, uitgetrokken,

b. en o. w. Hetzelfde als Uittrekken.

— Zie trokken.

UITVAART (wvl. uutv.vaRD, mv. uitvaarden, en

onk uitveerd, niv. uitveerden, zware ee), o., en in eenige

gewesten m. (nievers v.). Plechtige lijkdienst gevolgd van

de bepraving, fr. service funebre suivi de Venterrement,

funt'iailles. Begraven worden met eenen solemneelen uil-

vaard, met een solemneel uitveerd.

— Als het gebeurt dat de lijkdienst eenige dagen later

plaats heeft dan de begraving, die verschovene lijkdienst

behoudt aleen den naam van Uitvaart, terwijl de begra-

ving, die in dit geval 's achteinoens geschiedt, eene Zin-

king geheeten wordt (zie zixking). Morgen namiddag de

_ zinking, en te naaste week het uitvaard.

UITVAGEN (wvl. vviV-),vaa^deenvoeg uit, uitiy-

Tnogd, b. w. Hetzelfde als het hoU. Uilvegen. Met Qowf

spons de cijfer'elters uitvagen die met het krijt op eciK

plank gesteld zijn. Een geschreveu woord uitvagen met > r

de pen door te halen. Het huis, de kamer, de school uit\ ,1-

gen (er het vloerstof van uitkuischen met den bezcm). « Den

vloer uyivagen. » (C. Duvillers.)

En onze zonden al dan werden uytgevaegt.

(G. De Dous.)

'k Heb nog schulden uyt te vaegen.

(Vuelande.)

— Zie VAGEX.

UITVAL (wvl. UUT-), m. Uilslag, uitkomst, aftoo]).

fr. reiultat. Men moet zien welken uitval deze zaak zal

hebbcn. Ik b?gin iets waarvan ik den uitval niet kan vocn-

zieii. Die onderneming heeft eenen slechten uitval gehad.

Ik ben blij over den goeden uitval van uwe aangewendc

pogingen

UITVALLEN (wvl. uut-), vie! uit, ben uitge7'a/ten.

o. w. Zijn hert laten open gaan en dingen kenbaar maken

die, misschien eenigszins vcrondersteld, maar toch niet

wel geweten waren. Ik deed hem wel eenige vragen

, wegens die zaak, maar hij viel niet uit (hij hield zich

gesloten). Hebbende iets hooren ronken van het slecht

karakter van haren man, repte ik daar een woordeken van :

en sefl'cns viel zij uit, en verteldc veel meer dan ik begeerde

te weten . Hij weet niet wat er omgaat in 't hert van zijn

kind ; het is ?edert eenige dagen zoo Iriestig en diepzinnig,

en wat hij al vrage en smeeke om de oorzaak te kennen, het

valt niet uit, fr. // ne se debontonne fas.

I
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UITVEERD, o. Zie ui rvAARi.

UITVEERDIGEN (wvl. UUT-), vccrdigdc iiit, nit-

ge%'cerdigii, b. w. Officieel uitzendeu. De keizer vccrJiqcle

cenci) bode uit naar hct leger. De minister van ooilog

hcelt ecn order uitgcveerdigd dat al de soldaten in verlof

nioctcn ingaan. De bisschop veerdigt jaarlijks cencn bcvci-

j
brief uit voor den vasten.

y :- Vgl. Afveerdigen, in de Wdb.

UITVERLANGEN (wvl. uuiv-), vcrhn^Je nil,

icil7'ciln>in-d, b. \v. Zijn hcrt uitverlangen (allerhevigst vcr-

langen, tr. ih-sirer trh-ardemmcnl). Hij veriangt zijn licrt

uit naar 't einde van zijne straf. Lc verlang mijn hert uit tot

dat hij komt. « Zij verlangde haer hert en haie ziel uit lot

. 's anderdaegs. » (***)

\ UITVERLEESTEN (wvl. \:\:T\--).v'rlceslte tilt,u/l-

verUcst, b. w. Uilsplijten, samenscharten, behendig m
1 zorgvuldig zoeken samen te l-rijgen, sprek. van geld of zoo

ieLs dat men noodig heeft om iels te verrichten. Alle.s uilver-

;.
leeslen wat men kan om zijnc schulden te betalen. Hoe
kunnen zij het uitverleesten om hunne kinderen zulk eene

"pvoeding te laten geven ?

— Zie VERLliESTEN.

UITVERPENIGEN (wvl. UUTV-), verpenigde uit,

^ ititverpfiiigd, 1). w. In 't Ulein uitverkoopen. Hct is al uit-

vcrpcnigd.

— Zie VKKI'KNIGEX.

UITVERSLIJTEN (wvl. uutveksuitn, zie i;i en

IJ), verflecl uit (wvl. scherpl. re, zie onder UCIGEX), ben

uilvcrslelen, o. w. Verdwijnen door verslijting. Die inkt-

vlekken in dcu vlocrzullen wel uilvcrslijlen. Ken iiitvcrsle-

tene zerkstcen.

— Door verslijting uitgehokl of uitgcgroefd worden,

i,
gclieel uitslijten, fr. se creiiserpar I'lisage. Eenige schakels

^ van die keten zijn uitversleten. De naaf van cen wiel verslijt

uit op den as.

UITVEUNZEN (wvl. uuTV-), reunsdc uit, ben uit-

uiisd, b. \v. Uitsmeulen, uitbranden zonder tc vlain-

II. De stove (kacHel) is uitgeveunsd (d. i. 1° al dc

!
tiidstof, di:; cr in was, is door 't vuur opgetecrd zoniler

\liiiimen; of 2" het vuur is uitgcdoofd, na cenigen tijd

LVMueuld te liebbcn, wonder dat de brandbtof ontbrak). Eenc
labak|jijp is m'tgevcuiisd, wancer de tabak geheel vcr-

I teerd is.

UITVEUREN (wvl. UHT-), vcnrde uit, uitgevenid,

li. w. Met meer ofmin geweld liitsnijden. Hij vcurdeercen

^tuk uit. De barbarcn veurden hem hct hcrt uit. — Zie

. i:''KF..N'.

UITVEURZEN (wvl. uitspr. uulvenzen, >ie Rs),

:iisdc uit, ben uitgcveursd, o. \v. Uitbroodcn, fr. eclorc,

'.pre!;, van lompen (puitejongen, fr. ietnrds), die uit het

imilegerei opgrocien. De lompen zijn uilgcvcursdc puitejon-

j' !. Dc Warme lente doct dc puitejongen uitvcurzen.

- Zie VEL'RZEN.

UITVEUZEN (wvl. UUT-), vciisde uit. iiitgctcmd,

w. Hot/.elfdc als !» l^itveunzcn, en 2" Uitvcurzen :

- .,kl.

UITVEZELEN (wvl. utrv-), -eezeldc uit, ben uit-

^1 , held, o. w., zwarc c. Uilrafelen, fr. s'effiler, De draden

van die stofl'c vizelen nil. De eenc zoom v.ui dicn neus-

doek is reeds een vingcrbreed uilgevt-zckl.

— Zie vfiZELEN.

UITVIEREN (wvl. UUT-), vierde uit, uitgrvierd,

b. w. Ten eiiide vieren. Hij wilde nog eerst de kermis uit-

vicren {it./cter la kermesse jusqti'au bout), eer hij hct land

verliet.

— Zie 00k UITVUREN.

UITVIJL (wvl. UUTVIIL), zie UITFiJN.

UITVIJLEN (wvl.uuTVILEN, zie UI en IJ), vi/lde uit,

Jiitgcvyld, b. w. Uitslijpen, uitstrijken, in den zin van

beschimpen. Die wint vijlt somwijlen den vcrwonnenen uit.

UITVIJN, zie riTFtjN.

UITVISSCHEN (wvl. uutv-), visehte uit, uitge-

lisiiit, h. w. Uit het water opvisschen. Een lijk uitvis-

schen. « Dat hy der zcer deerlich inne versmoorde, ende

naer dat hy uytghevischt was .. » (N. Despars.)

UITVLAGEN (wvl. uur-). vlaagde uit, heb of ben

uifgerlnagd, o. w. Ten einde vlagen, ophouden van vla-

geii, sjirek. van buiig weder dat een einde neemt. Uitvlagen

en schoon weder worden. Het moet eerst uitvlagen, eer wij

't goed saizocii krij^en. Het duurt wel lang eer het uitge-

vlaagd is.

UITVLIEGEN, <>. w. Sprekende van vogels, zie UIT-

JONl-.EX, uni.EEDEN, enz.

UITVLINDEREN (wvl. uutvliinderen, zie ui en

INI)), "liiiderde uit, ben uitgevlinderd, o. w. UitHaddercn,

uitvliegen, uitvluchteii. De vogeltjes vlinderden uit den nest,

als ik ze ging rooven.

— Zie Vl.l.VDEREX.

UITVLUCHTSEL (wvl. ul-t-), o. UitviuchI, toc-

vluchl, hulpmiddel. Geen uitvluchtsel hebben in hct onge-

luk.

— Ongegronde verontschuldiging, fr. echappatoirc, sub-

terfuge, faux-fuyaut. Een uitvluchtsel zoeken. Geen
uitvluchtsel vinden. Dat is een uitvluchtsel niaar geene

antwoorde. Hij weet hij altijd uitvluchtsels.

UITVOND (wvl. UUT-}, m. Uitvindsel, fr. invention.

De uitvond van hct buskruit. De liiecht is geen menschc-

lijke uitvond.

— Vgl . Vond.

UITVOOIZEN («vl. tiUT-), Tooisdeuit, uitgevooisd,

b. w. Uilstcmnien, door kiczing iem.and uit cen ambi,

weerdigheid ofgcnoolschap verwijderen. Eenen volksvcrte-

gcnwoordiger, ecn lid van den gemeenleraad uitvooizen.

Een uitgevooisde schepen.

UITVORTEN (wvl. uuTV-), io/-//'f uit, ben uitge-

Tort, o. w. UitroUen, door vcrrottiug uitvallen. Zijne oog
is geheel uiigevort. Uitgevorte appels.

— Zie VORTEX.

UITVORTIGEN. o. w. Hetzelfdeals Uitvorlcn.

— Zie VORTIGEX.

UITVUREN (wvl. t-UTVlEREN, zie u), vuurde uit,

uitgivuitrd, b. v, . De vochligheid uit ids wegncmen met
het te droogen bij 't vuur. Gij moct dat wak lijuwaad nil-

vurcn, of het zou spolten. Een kleed uitvurcn bij den hccnl.

Hij heeft datlaken zoodanig uilgevuurd, dat hct vcrblocid is.



UIT — 1062 — UIT

— De klaniheid van het lichaam, 01 van een deel ervan,

wegnemcn al zachtjes wrijvende met drooge vvarme doeken.

Een kindje uitvieren (bakelen). De oksels, de liescli, enz.

van een kleen kindeken smerten lichtelijk, als zij niet uitge-

vuurd worden.

— o. w. met zijn. Zijne vochtigheid of klamheid kwijt

geraken met te droogen bij 't vuur. Laat het vochtige kleed

uitvuren bij den lieerd.

— Bij landb. Uitbianden, van jongeakkervruchten dieer

uit zien alsof zij verschroeid waren, en gcheei te niete gaan

in plaats van op te wassen. Die vlaschaard is in verschillige

plaatsen uitgevuurd. Die kamille, dat koorn, die erwten

viuen uit. Zie vuren.

*UITWAARTDRAGEN, c, bij Desp. Zie onder

UITDRACHT.

UITWALMEN (wvl. tutw-), walmde idt, heb of

hen -iiitgewalmd ifvl. uiithmhnd), o. w. Uitwellen, uilboi-

relcn, uitzwalpcn, fr. sortir en bouillons. Het regenwater

walmt de gootbuizen uit. Het bloed walmde (gudste) de

wonde lut.

— Afl. Uitwalming.

— Zie WALIIEN.

UITWEERTS (wvl. UUT-), bijw. Hetzelfde als Uit-

waails, l)uitenwaarts, zijdelings uit. Die boom slaat te ver

uitweerts geplant. Dat huis staat een weinig uitweerts van

de straat. Hij woont een beetje uitweerts (ter zijde weg).

Het pecid deed eenige stappen uitweerts, en 't rijtuig gleed

in den grachi

.

UITWEG, UITWEUG (wvl. uut-). m. Uitgang

voorden koophandel, middel om de koopwaven naarander

streken te sturen, ir. dcbouehi'. Die koopwaar heeft geenen

uitweg. Eenon nieuwen uitweg vinden ofkvijgen voor het

vlasch.

UITWEIEN (wvl. UUT-), weidenit, hehoi ben uilge-

weid, o. w. Wordt gezeid van een natlen grond die zimpe^

rende neerzakt en samenvloeit in eenea gracht of vore. De
kanten van dien gracht weien uit. — Zie WEIE.\.

UITWERE^^ (wvl. UUT-), weerde uit, uitgeweera,

b. w. Uitnemen en verwijderen, uitverwijderen, uitJrijven,

uitsmijten. Het mest uit den stal uitweren, De appels verle-

zcn om de kleene uit te weren.

— Uilge-weerd, uitgenomen, behalve, met uitzondering

van, fr. excepte'. Zij kwamen alien, uilgeweerd twee. Geheel

dat huis is gerievelijk, uitgeweerd den kelder die te kleen is.

Dieschilderij isschoon, uitgeweerd dat de kleuren te bleek

zijn. « Den cersten arrestant wordt gheprefereert voor den

tweeden, wtgheweert daer ten tyde vanden arreste, den

debiteur ccssie van goede ghedaen hadde. » (Costumen

vandeu Lan.le vanden Vryen.)

UITWERK (wvl. UUTW-), m. Uitwerksel, fr. effet.

Medecrjn die geenen uitwerk heeft. De goddelijke gratie

blijft zonder uitwerk, als er de mensch eene hinderpaal

tegen stelt.

Doch in den boozen nydt, hoe wy hem overwegen,

Het alderniinste goedt daer in niet is gelegen :

Syn zn'tweirk en syn eind' is een ellende staet.

(G. De Dous.)

UITWERKEN fwvl. vm-), werkte of -orocht nil,

hcb of ben tiitgewerkt of uitgewrocht, o. w. Ophiuden

van werken, sprek. van dingen die in gisting zijn, ir. cfsser

de fermenter. Appeldrank raoet uitgewerkt zijn, eer men
hem op flesschen trekt.

UITWEUG, m. Zie uitweg.

UITWIJZEN, o. Naar'ttiiiwijzen,7Ss. UITWIJZENS.

UITWIJZENS {'.vvl. UUTWIZENS, zie UI en ij),

voorz. Volgens uituijzing of aantooning van, volgens de

getuigenis van. Uitwijzens eene chronieke blijkt het dat die

prins in 't jaar 1600 gestorven is. « Datter 't sedcrt dien

tydt, uyt-wysens den datum staende op den hals-bandt (van

den hert), hondert jaeren verloopen waeren. » (I. de Grieck.)

.

— Ook naar 't ziit-wi/zen. « Dat zy op vele plaetzen van

Maria moghen werden gheholpen, nae d'wtwysen der mira-

kelen daer te vooren ghedaen aen veel allendighepersoonen. >

(C. Vrancx.)

— \''gl. Uitgevens. Zie deelwoord.

UITWILLEN (wvl. UUT-), lailde nil, uilgewild,

b. w. Willcn uithebben. Hij wil dien boom uit (uitgedaan,

neC-rgeveld hebben).

— o. w. met hebben, Ergens willen uit zijn. De vogel

wilde de muit uit.

Daerom seght heden met besluyt :

Ick gaen, tck ivil de wereldt uyt.

(P. Mallants.)

UIT\A^INDEN, '.I'lndde nil, tnlgeu-ind, b. w. Met

den windniolen uitwaaien. Het kaf uitwinden (het graan

met den windmolen zuiveren).

UITWINDEN (wvl. fUTWiiNDEN, zie ur en ind),

7eond Hit, nitgewonden, o. w. Door winden uitkomen.

Die zware boom, die in 't water ligt, zal moeielijk uit-

winden.

— Het uitwinden, zich wegpakken, het uitsteken, fr.

detaler, de'guerpir. Als hij mij zag naderen, wond hij het

uit. Wind het maar uit (loop maar van hier, verdwijn uit

mijn nogen*.

UITWINTEREN (wvl. uutwiinteren, zie ui en

ixn), ifinterde uit, ben nitgewinterd, o. w. Den winter

doorbrengen tot het einde toe. Die koe is wel uitgewinterd

(is gedurende den winter wel onderhouden en gevoed ge-

weest, zoodat zij na den winter goed in 't vleesch staat).

UITWIPPEN (wvl. ruT-), ''i-'ipte uit, uitgewipt,

b. w. Mel eene wippe doen uitspringen. De afdoener wipt

de hommelpertsen uit. lemand op zijnen voet nemen en

't huis uitwippen.

— M-n z?gt ook XJitwuppen.

UITWONEN (wvl. uutweunen), woonde uit, heb

uitgewoond, o. w. Buiten 't ouderlijk huis wonen om

ergens iets aan te leeren. Een kind doen uitwonen (in eene

kostschool) om zijn fransch te leeren. Die jongen heeft drie

jaar uitgewoond bij zijnen 00m in Frankrijk om zijn

ambacht te leeren.

— 1). w. O-nwonen. Zie .aid.

UITWORMEN (wvl. uut-), wormde uit, ben nitge-

7C3rni I ; ook irirooRMEV, o. w. Van de wormen door-

.

knaagd en vernield worden. Wordt meest gcz. van jonge

akkervruchten wier wortels aldus afgeeten worden. De

koolen wormen uit. De andjoens zijn uitgewormd. Wor-

tels of karoten wormen somtijds uit.
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UITWRIJVEN (wvl. UUTWRIVEN, zie ui en ij),

uii-cf uit (\'/\\. schetpl. cr, zie onder duigen), hen nitge-

wreven, 0. w. Uilgewreven worden, door wrijving ver-

dwijnen. Olievlekken wrijven niet uit. Die reven in het

koper zullen wel uitwiijven.

UITWUPPEN, b. w. Zie iiitwippen.

UITZANDEN (wvl. UUT-), zandde uit, uttgezand,

b. \v. Al lict Zand uitgraven. Die zavelpul is uitgezand.

— Een land iiitzanden, mijnen, de laag zand of zavel,

die onder de kooinaarde ligt, uitgraven. Ik betaal een frank

per roede om mijnen akker te doen uitzaadeu . Dat land is

inerkelijk verbeterd sedert dat het uitgezand is ; want te

voren was de koornaarde of humus te droog en te zaudig,

en nu is zij nesscher en vetter.

UITZAVELEN (wvl. uutz-), zavelde iiit,uit^eza-

veld, b. w. Uitzanden, den zavel uit den grond wegdelven.

Een land uitzavelen. Eene uitgezavelde wei<le.

UITZEELEN, o. w. Zeelende ol reuzende uitvallen.

Draag die asch voorzichtig, dat ze niet uitzeele.

UITZEEMEN iwvl. UUT-), zeemdeuit, tdtgezeemd,

b. w. Met zeemende woorden uitsprelccn. Zijn gedaclit uit-

zeemen.

UITZEND (wvl. UUTZF.N'D), in. Het uitzenden, liet

af\cerdigcii, fr. expedition.

— Vroeger wierd dit w. gebruikt in den zin van Aan-

slag, belasting, fr. taxe, imposition: contribution, impoi
.^

sicbside. Nu is het bijkans verloren. Ik heb het maar twee-

maal gehoord, eens uit den mond van een stedeling, en eens

uit den mond van een landbouwer, die beide kerkmeesters

zijnde, het in de oude registers zullen opgeraapt hebben.

« De lasten, die het Gemeente overcomen, zijn die pcnnin-

gen oft andere saecken, de welcke het Ghemeente moet

op-bringen, oft doogen tot conversatie van den Staet vande

Provincie, ende van sijn eygen selven. Dese twee soorten

van lasten worden ghenoemt, de eerste, den Uytsendt van

boven, ende de tweede Binnekosten. Den Uytsendt van

boven bestaet 1° in d'ordinaire Beden, ende de Subsidien

van den Prince ; ende de andere penningen, de welcke aen

hem worden gheaccordeert by de Staeten van de Provincie;

j
2° in de penningen ende andere saecken, de welcke wor-

den gevraegt bij particuliere beschryf-brieven vandeu

Prince, van synen provii.ciaelcn Raedt, ende vande ver-

gaderinghe vande Geestelijcke ende Leden, ofte vande

Mibalterne Collegien, ten dienst vandea Prince; 3° in de

P.innc-koslen hebbende nature van Uytsendt van boven :

/I.' iiiNNENKOSTEN. (VI. Setting-boec.) « Het deel dat hy

hadde te dracghen in de Beden ende subsidien ende andere

' vtsenden. » (Id.) « Het devoir van Wethauderen zijnde

il.it sy ontfanghen hebbende eenighe brieven van Uytsendt,

li en convoceren Bailliu, Burghemeester, en Schepenen...

ten cynde van d'Ommestellinghe te laeten ghescliieden. »

(Id.) « Reqneste van burghemeester ende sclicpenen van

Bevcrtn by Audenaerde, versoeckende ([uytschelt van hun-

nen Uytsendt, tcr causen van d'inondatien van 1413 bun-

deren nicrschen. » (Id.)

UITZENDEN wvl. VVT/.-), zond uit,iiitgezonden,

b. w. l'>ncn uitzend doen, uitschrijven. Belastingen uitzen-

den, Ir. asseoir, imposer, repnrtir des tailles. « Deze lasten

wortlen ghenoemt Uvtsendt \an boven, om dat sv, bv

beschryf-brieven, van de Overheyt worden uytghesonden. »

(VI. Setting-boec.) < Het iiytsenden van pointinghen ende

settinghen. » (Id.)

UITZET (wvl. UUTZET), m. zonder mv. Voordracht,

fr. elocution, e'nonciation. Geenen uitzet hebben (d. i. zijne

gedachten niet wel kunnen uitdrukkeii, niet veerdig ter

tale zijn). Kleen van uitzet zijn (oanoozeleu praat uit-

eendoen, niet edel noch bevallig kunnen spreken). Een

schoonen, een gemakkelijken uitzet hebben.

— Het voorgcdragene, fr. expose, recit. De uitzet van

eene zaak, van een gebeurde . Den uitzet van iets doen.

— Geweldig zij'n in zi/nen z«y3<?/, met hevigheid spre-

ken, fr. s'expriner avec vivacite, avec ve'he'mence. Die

man is wat geweldig in zijneu uitzet, en hij zou iemand

kwetsen zonder het te denkeii.

— Bruidschat, fr. dot. Zie Kramers

.

— Bleek bier. Men brouwt in Vlaanderen vooral twee

soorten van bier : bruin bier en uitzet. Eene ton uitzet. Uit-

zet op flesschen trekken. Uitzet drinken. De Pithemsche

uitzet, de uitzet van Pithem (bij Thielt) is vermaard. « 't Is

dobbelen iiytzet, eerste klasse. Xergens en zult gy zuHj een

goed glazcken bier drinken. . (C. Duvillers.) « Hy en had

zelfs op die schoone en geestige looie geen halvetje ol geen

quartje uitzet te drinken gegeven. »(Uit een wvl. weekblad.)

UITZETTEN (wvl. uur-, zie ui), zettenit, uitgezet,

b. w. Icniand met al zijne meubels uit het huis ruimen en

op stra-Jt zetten, sprek. van gerechtsboden of deurwaarders

die zoo handelen met eenen locataris, als deze, de vereischte

sommatien van te verhuizen ontvangen hebbende, hardnek-

kig blijft voortwonen. Ik ga hem doen uitzetten. Men moet

wreed zijn om eene weduwe met hare kinderkens te doen

uitzetten. Zij wierden uitgezet te midden den winter, en

wisten niet waar in.

— Bij goudsmids. Kunstmatige bobbels en hoogten

slaan van binnen naar buitea in metaal, fr. bosseler. Het

uitzetten maakt deel van 't drijven, en is 't opposiet van

In zetten.

— Verrichten, uitrichten, bedrijven. Hij weet niet meer

wat uitgezet om voor zijn arm huisgezin wat brood te wiu-

nen. Die jongen zet niet veel goeds uit. Wat hebt gij van

dage weer al uitgezet in school dat gij nog eens gestraft zijt ?

o. w'. met hebben. Vertreliken, beginnen gaan, zich op

weg stellen, eng. to set out. Uitzetten in den vroegen mor-

gen. Waneer zet gij uit? Hoe eerder men uitzet, hoe eer-

der men aankomt. — Vgl. Uitsteken.

UITZIEN (wvl. rUT-), zag uit, uitgezien, b. w. Uit-

harden, tot het einde toe uithouden, verdragen, met het

liijgedacht dat de lijder daartoe nioed, geduld of kracht

geuoeg heeft, de nood of 't lijden moge groot of kleen

wezen : en zoo ^erschilt dit woord van Afzien dal altijd

een groot lijden onderstelt, hetzij men er onder bezwijke of

niet. God versterkte de martelaars om uit te zien hotgeeu

zij af te zien hadden. Het huis, dat ik bewoon, is te kleen

en te ongerieflijk; maar ik ga 'tuog uitzien, tot dat ik zelf

een beter koopen kan. Jk kan 't •niet langer meer uitzieu

(niet juist dat de nood of het lijden in zich zelven te groot

is, maar dat de moed, 't geduld, de kracht begeeft). Ik peis

dat de zicko die operatic niet zou kunnen uitzien (dat hij cr

onder bezwijkcn zou). Die bocr heeft maar weinig voedsel

nicer voor zijn vee ; doch kan hij hrt nii'i'n ('» '•' i.^t,-,

liij is cr door.
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— Bij speldewcrlcsters. Een patroon namaken zonder

't frausijn le gebruiken. Zij heeft aleen (zonder hulp) die

bloem uitgezien. Als men reeds kan speldewerken, dan

Icert men uitzicn.

UITZIJN (wvl. uur/.ilN, zie ci en IJ), -was uit, u

ivweest, o. \v. Geeindigil zijn. Het sermoen is uit.

SL-hool is uit. Het spel is uit. Da tijd is uit van zijne studie-

jaren, van zijne jeugd, enz. Mijn leesb.iek is uit.

— Uitwonen (zie aid.) Hij heeft twee jaar uitgeweest

om zijn frausch te leercn.

't Is voor alle schoole-gaslen

Gansche jaeren over vaslen :

'k Waere liever Capucijn,

.Ms noch langher iiyt te zyn

.

(L. dcr Stud.)

— Geledigd zijn door vcrbruilciug. De flescli is uit. De

schotel was uit, als ik inkwam. Die korl vijgen is liaast uit.

Mijn inktpot is uit. Zijn voorraad is uit.

— Uitzijn op ids, er goest of lust naar hebben. Uitzijn

op een ambt, op ceneu post. Op den krijg uit zijn (zie

KRIJg). Er op uitzijn om iemand te bedriegen, om zich

eens wel te verzetten, om groote winste te doen, enz. Hij

was er seffens op uit. — Ook van onbezielde dingen. Het

weder is op geen regen uit (het ziet er niet naar, het is er

niet toe gesteld). Betrouw de zee niet : zij isaltijd op zwel-

gen en verslinden uit. Een drift die onverzadelijk is, die er

altijd op uit is om nog.

UITZIMPEREN (wvl. UUT-), zimperde nil, hub of

hai uitgizimperd, o. w. Uitzijpelen. Eene waterkuip, die

niet dicht is, zimpcrt uit. De natte zimpert den akker uit

langs de vorcn en grachten . — Zie zimperes.

UITZUIVEREN (wvl. uutzuveren), zuivcrde nit,

nifgezitiverd, b. w. lets reinigeii van de vuiligheid die er in

is. Een vat, eene ton, eene kuip, eenen beker uitzuiveren.

Het gedorsclicn graaa moet uitgezuiverd worden.

UITZWAAIEN (wvl. UUTZ-j. zTvaaide nil (wvl. ook

:-.L'aaidege nut, zie IMPERFECT), nitgezwaaid (wvl. unti^-

yaaid, 7.10 ge), b. w. Buitenwaarts zwaaien. De armen

uitzwaaien in 't gaan. Zijnen neusdoek uitzwaaien.

— Al zwaaiende doen uitgaan ofuitvallen. Het water uit-

zwaaien uit de salade, 0/ de salado uitzwaaien.

UITZWEETEN {\vv\.vUT-),sweetti' uut,n!ttg:z7oeet

(wvl. zu'--tle mil, nulgczwH, zie klankverk.), b. w. Uit-

zwoe Jen, lastigen arbeid doen om zijn brood te winnen, om

zijnen dagloon te verdienen, om zijnen pacht te b.Hale;', om

zijne schulden te voldoen, om de noodige onkosten te

keeren, enz. Hij moet veel uitzweeten om dosr de wereld

te geraken. Jongen, wees neerstig op de school; want uwj

opvoeding kost veel geld, en 't zijn uw ouders die 't moeten

uitzweeten. Die heer leeft in pracht en weelde, en zijne

pachters mogen 't uitzweeten. Zij hadden met veel arbeid

de noodige som uitgezweet om hunnen broeder van den

krijgsdienst vrij te koopeu.

— Uitboeten, bekoopen, bezuren. Ik zal 't hem doen

uitzweeten. De ouders moeten somwijlen uitzweeten het-

geen hun kinderen misdoen. Keizer Karel deed de Gente-

naars hunnen oproer schrikkelijk uitzweeten.

— Zie ZU'EE'I', m., fr. homme depeine.

UITZWEEVEN (w\l. i-t:T-). zweefde nil, nitge-

z-iveffd., b. w., scherpl. ee. Wordt gez. van gekookt weef-

garen dat men, met eene zwevende beweging van da hand,

weg en weder in gracht- of beekwater zwiert om er de

potasch en ander vuiligheid uit te spoelen. Eer het garen

geweven wordt, moet het met potasch gekookt, dan uitge-

zweefd en gedroogd worden, enz

- — Uitlambooien. Ivoorn uitzweeven,

— Zie ZWEEVEN

.

UITZWIEREN (wvl. cut-), zwierde uit, nitgezwierd,

b. w. Al ver hetzelfde als uitzwaaien. Eenen borstel uit-

zwieren (er het water uit zwaaien),

— Bij schoenraakers. Eenen d<-aad uitzwieren, eenen

draad, die geschoren is, met een meermaals lierhaalden

zwaai, door het pek halen dat men in de hand houdt, zoo-

danig dat die draad, naar de uiteinden verdunnende, o'veral

efFen en strek zij. Die draad is niet genoeg uitgezwierd (als

er b. V. een knobbeltje in blijft). Uitgezwierde draad heet

spinaal, fr; ligneul.

UIVAL (wvl. tTVAL, zie ui), m., met den Ivlemt. op ui.

F.en die uivallig is, doch vooral in den 4''"" zin. Een uival

van een jongen. Hij is zoo een uival.

UIVALLIG (wvl. uv.\LLEG, zie ui en ig), adj., met de

stemrust op ui. Vuil, slordig, smerig, afkeer verwekkend,

walgelijk, fr. sale, malpropre, degoiitant, repoiissant. Van
menschen, dieren en dingen. Een uivallig mensch. Uivallig

zijn. Uivallig gekleed. Uivallig zijn van Icelijkheid. Een

uivallige hond. Eene uivallige tafel. Het is er zoo uivallig

in dat huis dat ik er niet zou willen eten noch slapen.

— In een zedelijken zin. Vuil, onbetamelijk, oneerbaar,

fr. sale, indecent, graveleux. Uivallig zijn. Een uivallige

vent. Uivallige manieren hebben. Uivallige woorden spreken.

Een uivallige roman. Wat is er uivalliger dan de dronken-

schap van eene viouw ? De uivalligste ondeugden waren in

eer bij de Heidenen.

— Boosaardig en sluw, kwaadwillig en geveinsd, Ir.

;«<v/(a«/,i'DK/-«<j«.Eea uivallig mensch is niet te betrouwen.

Een uivallige aard of karakter. Die uivallig is spreekt door-

gaans weinig, droomt listen en bedrog, en zou koelbloedig

eeue moorl plegen.

— Slim, behendig, schrander, in een goedeu zin, Ir.

malin, fin, intelligent. Een uivallig kind. Uivallig zijn.

Uivallig kijken. Uivallige oogskens. Uivallig te werke gaan.

Uivallig spreken, fr. parler d'une manii're originals et

spirituelle. Een uivallig verhaal.

— Wordt overal gebruikt, doch in Belgisch-Vl. met de

twee eerste beteekenissen,en in Fr.-VI. met de twee andere.

— Ook Ouvallig.

— UIVALI,IGA.\RD, m. Een die uivallig is, doch bez. in

de twee eerste beteekenissen. Foei, gij uivalligaard. Hij is

zoo een uivalligaard.

— urvALr.iGHEiD, v. Het uivallig zijn.

UIZE (wvl. uze)! Roepwoord om eon peord te doen

achtcruitgaan. — Zie jur.

ULDER, m. Hetzelfde als Elder, d. i. uier, bij ons ook

eur, van zoogdieren, fr. mamelU (de vache, etc.). De ulders

zwellende van de melk. De spenen van den ulder.

Ik zag met ulders styf, daer ick my ging vermeyden,

Myn melckfonteynkcns veel in myn grasryckc weyden.

(Carel van Mander.)
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ULDER, persoonl. voorn. voorUlieden, dat. en ace.

mv. van Gijlder (zie gijder), d. i. Gij, fr. votis. Gij inoet

doen wat liij nlder gezeid heeft. Ik zal ulder dan beloonen.

— BeziUelijk vooniaamwoord voor Uw, fr. votre,

1. vester, verbogen als volgt :

m. vr. o.

nom. ulder (vader), uldere (moeder), ulder (kind).

gen. ulders ulder ulders

dat. ulderen uldere uldereii

ace. ulderen uldere ulder.

mv.

n. uldcr(e

g. ulder

d. ulderen

a. ulder(e

.

b. V. Ik heb dat gehoord van ulderen gebuur, van ulder

geburen. Dit is het onze, en dat' is liet uldere. Hij gaat

I' ulders vernachten.

Hoord\' niet, hoe dat bitter kryt

Die uVder ziele vrj't ?

(J. lennin.)

— T'ulders, zie tulders.

— Men zegt 00k Julder en Jolder.

— Xiet te verwarren met Hulder.

*ULIER, bij M. Lambrecht, zie onder OIJDEK.

UMMER. UMER, m. Zie numer.

UNKEREN, !inkerJe.hebgeitnktrd,o. w. Hunkeren,

neien, fr. hennir.

— Zie HUNKEREX.

UNSEL, UNSSEL, bij Kil., zie E.VSEL.

—UNSEL, z. Schors-, Schurs-.

UNSTER, bij Kil., zie ensel.

UP, voorz. Op, {x.iur. Up detafel.

— Zie OP.

UPPEN(E, 3., mv. uppeiis. Zaadhuis van 't vlas,

fr. tcte de !in : 00k Ippen en Knip[ien; zie aid.

UPPERBRAAM, -BRAME, v. Zie hippebraam.

UPPERSTE, o. Zie opperste.

UREN (:•!, b. w. Zie euren.

—USEERDER, z. Mes-, Mez-.

UTTER, m. Zie eiurder.

*UUDER, bij Kil., zie EUR.

UUR (ivvl. EURE, zie u), v. (niet o.), fr. heure.

— In de lire van dm eenen, in den noenstond, in den tijd

na het middagmaal tot dat het eer. uur slaat op de horlogie

en 't werk weder begint. Ik ga dat verrichten in de lure van

den eenen. De werklieden mogen doen wat zij willen

(tabak rooken, slapen, enz.) in de ure van den eenen.

— In 't hd. uhr bet. mtrwerk, horlogie^ en dezen zin

heeft het vl. uiir 00k in deze spreuk :

De ure is voor de zottea,

En de wijzen weten hunnen lij 1.

— In Limb, gebruikt men uur in den zin van aakuur-

weri. (Alg. VI. Idiot.)

-UUR. z. Leeg-.

'UUR, bij Kil., zie eur.

'UVEREN, bij Kil., zie xijferex.

UW, UWE. Nevens deze vornien bestaan er iu

't Westvlaamsch nog andere, namelijk

u — ue, uje. Vgl. UI.

Dus zeggen wij u kind ofuw kind, ue' oudtrt s^ u*jt ouders

of uioe oudersy enz.

— I'it heeft 00k plaatsia de woorden waarin uw oi uwe
geschreven wordt ; dus

Gruw 0/ gTxx; ruw ofrt\; kntwen o/"kruen, kru-jeu (i. i.

kruiden); huvcn of luen, lu-jen (d. i. luiden, fr. sortner);

duwen o/duen, du-jen ; spuwen o/"spuea, spu-jen (spugen)

;

schuwen o/"schuen, schujen; vluwe o/^vlue, vluje; truwelen

o/"truelen, trujelen; kuweleno/'kuelen, ku-jelen.

— De vervoeging van diWn, spuen, enz. is

Ik du <?/"due, gi duut, enz.

Maar van dujcn, spuj^n, enz. is zij

Ik duj o/"du-je, gi dujt, enz., en niet ik duu/, gi dutijt

even als men ik duu;gi diiwt xkxi)k, en niet ik duuu; gi

dnttwt.

UWEL(E, m., vklw. uweltje, uweltefn. Ouwel om
bricven te sluiten, fr. pain « cacheter. Een doosje uwels.

Witte, roode, zwarte uwels.

— Rousselare en Thorhoul gebniiken dit wdord in den

zin van Vlinder, elders Uil genaamd : Zie t"lL.

— Men zegt ook Uiel en Uigel . Zie onder uw.

UYDER, bij Kil., zie eur.



V
V. Deze consonant, separaat uitgesproken, klinkt bij

't volk 7'/(zacht]. e) in de cene plaals, en vee (scherpl. fe in

de andere.

VA, V. Verkorting van Vage, vaag, veeg, groote slag met

de hand. lemand eene va geven. Eene va lirijgen.

— Vandaar Oorva en Sift'a (zichtva). Vgl. La voor Laag,

en Bolletra voor Bolletraag.

VAAG, VAGE, v. De daad van vagen (vegen), veeg,

streek, strijking. Eene vage met het penseel, met den verw-

borstel, met de spons, met den bezeni, fr. nti coup de pin-

ci'aii, de brosse, d'epo/n^e, de balai. Eene vage met het

scheermes. Hij deed mijnen baard af in vijfolzes vagen.

De harbier schoor mij een puistje af dat in de vage stond.

Dat scheers is goed van vage. Wet uw mes op dezen olie-

steen : na zes of zeven vagen, zal het snijden lijk een vhem.

— Slag met de hand, oorvage, oorveeg, fr. soulflet. Eene

vage krijgen. leniand eene vage geven dat hij keeroogt, of

dat zijne memorie draait. Zie va.

— Voor ons Vaag, v. heeft Kramers Veeg, m. en hij

vertaalt de barbier gaf hem een' veeg in de ivang door r.

le baybier ltdfit nne taillade an tnenton; bij ons heeft vaag
nooit de beteekenis van snede.

—VAAG. —VAGE, z. Zicht-.

"land,VAAG, VAGE, v. Onbebouwd land,

inculte.

— Fig. Deuguiet, kwa jongeu, schurlc, schelni, andcrs

ook Vageland geheetcn, fr. 7'aiirien^ gueit.x. Eene vage van

eenen jongen. Zijne zonen zijn al te samen vagen. Eene
Icelijke vage.

Wei sijn dat gheen reghte vaeghen

Die u goedt sno mede draeghen.

(Lev. der .Stud.

VAAG, VAGE, adj. Woest, on\Tuchtbaar, onbebouwd,
fr. inculte, enfrichc. Vage landen, fr. terres vagiies,]. terrcs

vacua:, « Zo dat die landen aldaer meest alle vagh%4e ende
desert bcdeghen. > (N. Despars.)

— Vage liggen, niet bedricht worden, r. ctre en friche.

Land, dat vage ligt, brengt niets voort dan wat onkruid.

Die akker ligt vage sedert twee jaar. Eenen uitgereulden

bosch laten vage liggen (fr. laisser sans ciiitnre). « Door de

ontvolckinge ende het lange vage liogcn vande landen. »

(Pauwel Heinderycx.) i Alle zevenj aren was er sabbat of

rustjaer. De akkers bleven dat jaer vage liggen. » (C. Van
Hullebusch.)

— J'age liggen verschilt van Brake liggen. Het eerste

sluit alle bebou.ving uit; het tweede veronderslelt eene
omploeging zonder onmiddelijke bezaaiing of beplanting.

VAAGLAND, VAGELAND, o. Land dat vaag ligt,

onbebouwde akker. Plooy dat vageland om. Eene vumme
zelten op een vageland.

— Fig. m. en o. Deugniet, steiteniet, schurk, schelm, fr.

vaurien. Een groot vageland van een jongen. Hare dochter

is een le^lijk vageland. o Gij vageland, zijt ge iii. i

beschaamd ?

VAALW, VALUW, adj. Hetzelfde als Vaal. fr.

faiive. Een \aluw kleur. Eene vaalwe henne.

— Vgl. Geelw, Geluw = geel, fr. jaitne; Scheelw,

Scheluw = scheel, fr. gauchi; louche; en Paalw= paal,

fr. bleudtre. Zie W.
— V.\AL\VACHTIG, VALUWACHTIG, adj. Zweemendc

naar vaal kleur.

VAAM, VAME, v. Vadeni, zoovee iemand met de

uitgestrekte handafmeten kan, span, strek, perzomme, pei-

zonge, fr. empan,

— Zooveel een mensch met zijne uitgestrekte armen af-

meten kan, fr. brasse. En van daar

— Fig. Een kruisgebed, fr. cinq pater les bras en croix.

Eene vame lezen. Brie vamen bidden.

— Eene vame 'worst of ee?te vame snaren, is bij de beec-

houwers eene einde worst ol snaren zoo lang als tweema.nl

de uitgestrekte armen, ir.deu.-c brasses de saucissons.

— \'gl. Feem

—VAAM, —VAME, z. Hand-, Xogen-.

VAAN, VANE, v. Steenen kan inhoudende twee stoo-

pcn (d. i. vier liters of mingelen, of acht pinten). Eene vane

bier. Zij dronken twee vanen.

'k Verwed een heele vaen. (Vaelande).

Die vaene ging ook door de kel. (Id.)

— Kil. Vaene, mensnros qitatnor.

— Een getal van vijfverbeeld door vier paralleele strepen

met eene vijfde streep dwars er door ( | | |
|). Eer.e manier

van een aantal bosselen hout of andere dingen te tjUen is

dat men, opvolgendlijk vijf bossels nemende, roept een, twee,

drie, vier, en een aan de vaan, en dat men deze werking i

aldus gedurig herhaalt tot dat alles geteld is, terwijl iemand

n;el een krijt telkcns een reefken schrijft naar mate men
roept een o( twee of drie of vier, en dan een reefken dwars

door de vier eerste als men roept een aan de vane. Als alles
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ten einde geteld is, dan vermenigvuldigt men het getal der

vanen door vijf, zoodat b. v. 50 vanen mutsaards = 250
mutsaards. Twintig vanen sleenkolen, d. i. honJerd zaUkcn.

Hoe veel kolcn hebl gij reeds van den wagen gelost ? lie

ben aan het tienste vaantje (d. i. ten minste 46 zakUen).

— Kruisjes en vaantjes, geheimzinnige leekens die de

tooveraars maken, etiz., fr. signes cabalistiqiies.

Daerin schryven se woorden

Met wat kruysen en luat vacnen

()m dehellings (d. i. duivels) op te maencu.

(Vaclande.

— Een krnisken en een vaantje geven oikrijgen. Wordt
gezeid van den heilwensch ot vaarwel bij de afreis of de

scheiding. Het kind stond gereed om voort te gaan : de

moeder zeide hem eenige woorden van aanmoediging, en

dan, met een traan in de oogen, gaf zij hem cen kruiskcn

en een vaantje, en liet hem vertrekken. - Het wordt ook

schimpende gezeid om de t)Iijdschap uit te drukken die

men gevoelt bij iemauds henengaan. » God zegene u en God
beware u : daar is een liruisje en een vaantje » zegt men
terwijl men met de hand een kruisteeken maakt naar dezen

die henengaan.

— Als GocI cenkriihje geeft, hij geeft lt hif ffn vaautjf,

als God ons eenige kwelHng laat overliomen, hij voegt er

ook troost, moed en gratie bij.

— Windwijzer, fr. girouette. Fig. lemand die met alle

winden draait, die de hiiik naar den wind hangt.

— Kerkbaoier, standaard, De vanen in eene processie

dragen. Erzijn ook roiiwvanen in den uitvaart.

Maer Tjaeke is dood, hoe sal 't nu gaen ?

Wie sal den bloed begraeven ?

Daer is voor Tjaeke kruys noch vaen,

Noch Mis, om hem te laeven. (Vaelande.)

VAANGAT, VANEGAT, o., mv. -gaten. Het hoog-

ste vensterken in de naalde van eenen toren, langs waar

men de vaan of het vendel uitsteekt in de kermisdagen. De
bliksem sloeg in den toren langs het vanegat. Het vanegat

is veel hoogerdan de klokgaten. Vgl. R.\VEG.\T.

— F. Robyns (methodische denk- en styllecr, 3 afl. bl. 65)

vat dit woord op in den zin dien wij aan klokgat geven, als

hij zegt : De vaengaten diencn om er den klank der klok-

ken te laten door uitgaen. ^

VAANWIJSDE, VANEWIJSDE, adv. ( )p de wijs

van eene vaan.

— Kruisunjsde en vanewifsde. Wordt gezeid van dingen

die nnregelmatig door malkander loopen, staan of liggen.

Daar zijn menigvuldige wegen die kruiswijsde en vane-

wijsde door malkander loopen. De striepsn op dat kleed

liggen al kraiswijsde en vanewijsde donreen.

— Zie KRUiswijsDE.

—VAAR C—VADER), z. Go-, (loo-. Vgl. -vaoer.

VAAR, m. Vrees, angst. Dit woord, gevoegd bij vrees,

hoort men veel in Vlaanderen. Zonder vaar of vreeze lets

verrichten

.

En daer men t'aller uren staet

In vacr en vreese van verraedt.

(A, De Buck.)

VAARD, lu., mv. vaardcn, vkKv. vaard^ken (wvl.

vardcke, vardje,zm klankverk.). Een gedolven waterloop

waarin men vaart, fr. canal. Eene briigge over eenen bree-

den vaard. In den vaard visschen. « Dweers den vaerd\An
den Damme. » (Kr. v. Br.)

— Weil, heeft Vaart met eene t, en van 't vrouw. gc-

slacht. Kil. heeft Vaerd lijk wij.

—VAARD, z. Ooie-.

—VAARDEN, z. Dag-.

VAARMTE, V. Zie VAKt.NTE.

VAARNIS, VARENIS (wvl. vaarnesse), v. Ge-

varenis, ontmoeting, fr. avenh're, rencontre. Hij heeft

daar eene aardige vaarnis gehad (sprek. van iemand die

b. V. op reis eenen struikroover genioet heeft, enz.). Zijne

vaarnissen vertellen.

VAARNTE, V. Varenkruid, U.foughe.Zxt v.\rente.

—VAART, z. Uit-.

VAARTJE (wvl. VARTjE, zie klankverk.), o. Vklw.

van Vaar, vader. Hij heeft een haartje van zijn vaartje [v.wl.

een hartje van ziin vartje).

— Fig. Slechte knaap, drinkebroer, kwistekole, losbol,

1 . nepos. Dat is een vaartje (wvl. h vartje)

.

VAARZEN (wvi. vazen, zie Rs), vaarsde, gevaarsd,

b. w. 1 tctzelMe als Faarzen, fr. farcir. « Ik snyde veel de

flauwe (' uyt de woorden, waer het geoorelofd is, als in slin-

gren, heblyk, deugdlyk, spieglende, enz., om door 't win-

nen van die grepe te meer raerg van stoffe in de schriften

(d. i. in de verzen) le vaesen, » (Vaelande.)

Met eenen Almanak vyf, ses.

Gevaesd met menig schoone les,

Maer lessen van den Almanak

!

'K sal misschien dan moeten stelen

Kieken, haen of duyf of haes,

Op dat ik myn jongskes vaes.

(Id.)

(Id.

Niet om luyaerdy syn iekkeren buyk te vaesen,

Maer om met schraelen kost sich en Gebroeders 't aesen.

(Id.)

Gy sucht, Terswak, en klaegt, hoe naer soo vele dagen

De koors u niet verlaet ? sy word met u gedraegen

Heel meeps in eene koets ; sy gaet met u te gast;

Sy eet besopt, gevaest, doorspekt, berookt ; en brast

Daer taert op en pastev, en yskiies, wafels, espe.

(Id.)

—VAARZEN, z. Op-.

VAARZEN (uitspr. vazen, zie Rs), 7 vaarsde, het heeft

gfvaarsd, nnpers. w. Hetzelfde te Poperinghe als elders

Varen, zie aid Het zal u vaarzen als gij getrouwd zijt. Het
vaarsde mij dat ik zoo weinig werk had. Het heeft hem
toch zoo gevaarsd in de eerste weken.

= Vgl. Klaarzen — klaren, Verdierzen — verdieren,

Baarzen (bij E. De Dene) — baren, Verkleinzen — ver-

kleineii, Verschoonzen — verschoonen, enz.

VAASCH, V. Zie vasche.

VADDE, v., mv. vadden, vklw. vaddekcfn, vaddetje.

Kleeiie dunne pannekoek van meelbloem met veel eiers en

suiker gebakken, fr. crepe, e ig. pancake. Men legt acht a
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tien vaJdetjes opeen, en snijdt ze aldus door, om ze te

eten. Vaddetjes bakken. Vaddetjes cten. — Zie pan'nk-

KINKSKKN.

—VADDE, z. Krakke-.

VADDERIJ, V. Aaneenhangend en saniengcstren<;ekl

onkrnid, zoo ah pemeii en strekgras. Ergroeit veel vadderij'

in de voren van dien ak1;er. De voren zijn vul vadderij

gegroeid. Dat land is vcivuild van vadderij. De vadderij

inakkeren. De vadderij uilleggen en opkhitteren.

VADDIG, adj. Vadzig. lui, slapeiig, £r. indolent, knt,

pnressi'ux. Vaddig zijn. Een vaddig mensch.
— Art. Vadiiglieid.

VADEM. V. Zie va.vm.

—VADER, z. God-, StijI-, Voesler-. — Vgl. -vaar.

VADEREN, vmler-dd, heb srevaderd, 'o. w. Dikwijls

• \ ader - zeggen. Als de zoon wat misdreven heeft, dan,
om zijnen vader te paaien, spreekt hij hem vleiende aan, en
zegt geen drie woorden zonder Vader daar tusschen ; maar
't ware den vader aangenamer dat dezoon wat min vaderde
en zich beter gedroeg.

— Zicli als vader gedragen. « Onze Bisschop 7iiid^>-f wel

metkleen en groot. - iG. G.)

VADERLAND, o.

— Van 't vaderland-ii'ejr^ van een ende in, builenmate,

met alle geweld, verschrikkelijk. Hij drinkt en hij vloekt

van 't vaderland weg. Men Iteef en men vocht er van
't vaderland weg. Het stormde op zee van 't vaderland weg.

— In Limburg zegt men van den hoogen boom of, b. v.

hcl regent van den hoogen boom af. (Alg. VI. Id.)

VAER, VAERD, bij Kil., zie vef.rd.

'VAESCHE, bij Kil., zie vasohe.

•VAESE, bij Kil., zie vezel.

VAESEN, bij Kil., zie fazen.

VAGE, V. Zie vaag i" en 2".

VAGE, adj. Zie VAAG, adj.

VAGEBONTE, v. Str.iatbraklje, steiteniet, fr. vau-

rieii, polissoii. Eene vagebonte van eenjongen, van eeneo

vent. Jongens die langs straat loopen in plaats van naar

school te gaan zijn vagebonten of zullen 't worden.

— Zie n.

VAGELAND, o. Zie va.\gi.and.

VAGEN, vaagde ea voeg, gevaagd, b. w. Hetzelfde

als het holl. Vegen, fr. balayer ; cssuyer. De kamer vagen.

De straat vagen. De kave vagen, fr. ramoner la che'iiinee.

Z\') voeg het huis eer het s'olk binnenkwam. Eenen traan nit

zijne oogen vagen. « Hy zach den Inghel zijn bloedigh

zu-eerd vaghen ende in de schee sleken.» (C. Vrancx.)

— lie spa vagen, zie SPA.

— Als elk voor zijn eis;cn huis vaagi, zijn alle stralen

schoon, spreckw.

— lemands schoe'n vagen. Wordt gezeid van de werk-

lieden die met 't inzicht van drinkgeld te krijgen met hunnen
neiisdoek de schoe'n gaan kuischen van de vreemde perso-

nen die hun werk komen beschouwen.

— Vagen aan, strijken aan. De scholier vaagt den uit-

gestorten inkt aan zijn haar. Gij meugt uwe vuile handen

aan uw kleed niet vagen.

— lemand of iels aa?i de zool van zijne schoe'n vagen,
er zich niet over bekreunen, er mede lachen, fr. se ficher de.

—Zifnen hiel (ofzi/n gat) aan de zulle vagen,vAC zulle.
— Aan lets zifn end^ vagen, zie E.VDE, o.

— Temandde monwc vagen, zie Mouw.
— Ook absolutelijk. Die berken bezem vaagt goeJ. Al-

gij gedaan hebt met vagen, dan mo;t gij naaien.

— Nieuwe bezems vagen wel, nieuwe mesjes snijdeu wel,

fr. it n'tst rien tel que le balai neiif.

—VAGEN, I. Af-, Op-, Uit-, Weg-.

—YAGER, z. Kaaf-, Kafoor-, Opperwaarl-, Schouw-,

Zweerd-.

VAGEVEUR, o. Vagcvier. Zie onder veurstek.

VAGEVIERSCH, adj. Van 't I'agevuur. De vage-

vicrsche vlammen. De vageviersohe pijnen.

VAK, o. ZiescHUURV.^K.

—VAL, z. Euzie-, In-, Mis-, Ui-, Uit-, Voor-.

VALAVOND, VAL-AVEND, m. Avondschemer,

het vallen van den aviinl, fr. cri-fiuicule du soir. Met den

valavoad thuis komen. In den valivond komen de vleermui-

zen uit. « Hij gaat alzoo alle dage ne keer in dea valavoni.

(K. Callebert.)

VALDAG, m. Vervaldag, bepaalde dag waarop men
eene schuld betilen moet, &\j.., fr. tour d'c'che'ance. « Zy

znllen betalen tal zulcken valdaghe als daer vermaent staet.

;

(M. Despars.)

VALDUIF (wvl. valdl-ve), v. Hetzelfde als Valni-

dnyvcliij Kil., fr. ramier, \. palumbiis. De valduif is eene

wilde velte, een derde n".eerder dan de temme veltc, maar

overigensjnist gelijk van fatsoen en van blauw kleur.

VALEIE, V , fr. volee. Zie voLEtE.

VALGE, V. Hetzelfde als Velge (/ic 1.), '• }""'' De
valgcn van een wiel.

VALKANT, m. Djsleepe ofsohuine kint van i;ts, het

alhcUen, fr. pente, talus. De valkant van de vesten eener

st.id. Eenen gracht maken met valkanten.

— VALK.\NT1G, v.\i.K.\NTrE, adj. Sleep, schuinsch,

athellend, fr. en pcnte, en talu^. Eenen natten akker val-

kantig leggen op'iat het water weg^ijp^le. Eenen muur vai-

kantig opmetselen. De grond is hier valkantte : let op dat

ge niet en sleert. Die plank ligt valkantte.

— All. Valkantigheid.

VALKE, V. Soort van ploeg zonder wielen om den

akker open te breken, beerploeg. Zie beer, 3°.

VALKEN, valkte, gevalkt, b. en o. w. Bij landb. Met

de valke het land ploegen, sloovcr, schrijvelen. Eenen akker

valkcn. Eenen sloppel valken.

— In sommige plaatsen zegt men Valten, of ook Balken,

Bolkcn, en, volgens Alg. VI. Idiot., in Limb. Belken.

-VAL(LE, z. Kelder-, Zolder-.

VALLEN.tn-AA^i ot ben gcvallen (M.evallen.r.ie GE),

o. w.. fr. tomber.

— Bij metsers. Welvingswijsde metsen, de stecnen z-

m

leggen dat zij over de voorgaande laag hellen. Als men ,i m

de kape gekomen is begint men te v,allen. Om een gewell !

metsen van eenen oven, moet men vallen. AUengskcn-



VAN — 1069 — VAN

vallen. Te zeere vallen. Valt niet te zeere, het gewelf zou

instorton. Hij heeft te zeeie gevallen.

— Dat de kernel viel, w'j zoudeii er alien onder zittcn,

zeyt niea aaa iemand die ongerijmde veronderstellin^eii

doel, ff. si le cieltombait^ ily uurait bien des alloucl/cs de

prises.

— In de asschen vallen, zie ASSCHEN.

— /« een huttelken vallen, zie HUiTEL.
— Op zijn pooten vallen en Onder iemands pootcn

vallen, zie FOOT.

I
— Van zij'nen stok vallen, zie STOK

.

— Van den tak vallen, zie tak.

— Droog vallen, sprekende van koeien, zie droog.

— Valle wel, kebbe wel, goed valie 't uit, goed Uome 't

uit, op Iiikslag. Ik ga het wagen, valle wel hebbe we!.

— Er^ens in vallen, icts goedkeiiien, bijstenimen. Zoo-

haast hij den voorstel hoorde, viel hij cr in. In iemands

gedacht vallen. Ik wek hem daartoe op, maar hij valt er

niet in.

—VALLEN, z. Door-, In-, Mis-, Uit-, en 00k Over-

vallcnhcid.

—VALLIG, 7.. Luize-, Ui-.

VALLING, m., niv. vallingen, vklw. vallingske(n.

Een appel, eene peer of, andere vrucht die van den boom

af'valt eer zij haren wasdom hecft. Die .ippels zijn vallingen.

Eenen vailing oprapen. Eenen vailing eten. Een vailing die

wormsteekte is. Met de vallingen bakken de boersn taarten.

Een paander vallingen. Als het veel waait zijn er veel

vallingen te rapen. Vgl. raapling, rapeling.

—VALLING, z. Af-.

VALLING, V. Verkoudheid, fr. rhiime. Eene vailing

in 't hoofd. Eene vailing op de borst. Eene vailing betrapen.

Van e^^ue vailing moeten hoestea. Des winters heeft hij

altijd vallingen. Menschen die uitteren en hoesten, zeggen

gemeenlijk dat zij eene vailing hebben. Mijne vailing is

> bijkans gedaan (genezen), Eene vailing die lang dmirt. Hij

: is teer van de vallingen (hij krijgt ze gemakkelijk). Eene

zware, leelijke, groote, lichte, kleene vailing. Eene kwade

vailing (zie KWAad).

En als hem uyt het hooft een vailing is geresen.

(L. Demeyer.)

VALMDUIF, v. Zie valduif.
'

VALSCHERIK, m. Valschaard, die niet rechtzinnig

te werl;e t;>at, fr. tin honimefaux, double.

— Zie-KIK.

VALTEN, -nltte, gevalt, b. en o. w. Zie v.\LKEN.

VALUW, adj. Zie vaai.w.

VAME, V. Zie v.vam en dc comp. aid.

VAMEN, vadmde, gevadmd, b. w. Vademen, met de

uits;estroktc armen of met de uitgestrekte hand afmeten (zie

v.\AM). Ik kan dat niet v.amen (dat is langer of breeder dan

mijne uitgestrekte armen of niijne uitgestrekte hand). Ik

kan de ruimte niet vamen tusschen die twee voorwerpen.

Ik kan met de armen de lengte niet vamen van die tafel.

VAN, m. .Soort van allergrootste weegluis die men

mecst op kriekboomen en notelaars vindt, fr. punaise des

bois. De vans kunnen vliegen. De vannen besmetten met

eenen viiilen stank hetgeen waarop zij zittcn of kruipen. Die

kriek is niet goed, er heeft een van op gezctcn.

VAN, m., mv. vani, vannen. Een werktuig uit wissen

govlochten op wijze van eene groote wijde oeslerschelp met

twee ooren of handvatsels, en dienende cm door schokking

en heuteling het graan le zuiveren van stof ea kaf. » Dat

God reeds den van in zijne hand heeft, om zijn kooni

schoone te maken. » (K. Callebert.) x Het manncvolk wilt

niet wyken : nu syn 't hoeden als vannen; dan platte

lederen klakken ; nu staen de hoeden rccht, dan heel scheef. »

(Vaelande.) « Met een twee-snedig sweird in de eene hand,

ende eenen lepel, als eenen van, in de aodere hand. » (Id.-)

Dat was een man der mannen,

Een herssepan der pannen

!

Een hoofd a!s eenen van .'

Xooyt sag gy sulken man.
(Id.)

— Spttigen gelt/k een gaai in eenen van, zie GAAI.

— De Hollanders schrijven -wan en maken het woord

vrouwelijk gelijk het hd. wanne. Het vlaamsche van komt

overeen met het 1 . z'a««2«, fr. van, zw. vanna, angels.

fanne, eng./an.

VAN, voorz., fr. de. Zie de Wdb.
— Wij gebruiken van in vele gevallen waar de Hollan-

ders aan zeggen. Sterven van (nan) eene longerziekte. Ziek

liggen van (aan) de mazelen. Bezwijken van [aaii) de gevol-

gen eener ziekte.

— Van als, van da!, van of. voegw. Zoo haast als, r.

des que. Van als hij sprak, herktnde ik hem. Van als hij

komt, zal ik hem spreken. Ik zal u schrijven, van of ik

nieuws hel). Van of iemand arm wordt, verliest hij veel

vrienden. Van dat hij komi, zal ik hem spreken. Van dat

hij mij zag, begon hij te loopen. « Maer eylaes tis terstont,

van da/se weder die werelt sien oft hooren, al vergheten,

ende gaen den ouden ganc weder aen. » (Th. van Heren-

tals.) « Maer van dat zy hier of de wete ghecreghen, zo

trocken zy naer de havene. » (N. Despars.) « Ik heb de

haentjes zelve gekweekt vai als zy nog nauwelyks waren

uytgepikt. » (C. Duvillers.) « Ik heb het van buyten geleerd,

van als ik my eerst aan de dichtkunst toewydde. » (Id.)

« Van dat'diyi grave Charles ende Loys van Evreu.\ gheware

wierden dat die coninck vertrocken was, zo vloden zy van

ghelijcken ooc. »(N. Despars.)

— Van dat, voegw. Om dat, fr. de ee que. Het spijt hem
uit der mate van dat hij die gelegenheid niet waargeiiomen

heeft. Ik ben hem dankbaar van dat hij mij zoo dikwijls

bezocht heeft in mijne ziekte. « Paulas pryst hem seerei/on

dat hy hem bystont in zyn vanghenisse. » (M. Lambrecht.)

— Van met, voorz. Van 't begin af vas, van... af,

onmiddelijk te beginnen met, fr, des, « partir de. Van met

den dage is hij vertrokken, fr. il est parti des I'aurore,

des le matin. Van met den noen heb ik hem niet meer

gezien, fr. a partir de midi, je ne I'ai plus vu. Van met

het nieuwjaar gaat hij een andcr huis bewonen. Van met

den zomei bcfint hij te bouwen. Van met den wynter ver-

dwijnen de schoone dagen.

— Van met (daf\, voegw. Zoohaast .als, fr. des que. Van
met hij riep, liepen zij naar hem. Van met dat het dag

wordt, zingen dc vogelen.

— Van haven op, adv. Van het bovens te wcg, van de

oppcrvlakte af. Ge meugt uwen paander met appels vuUeu,
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maar ge moet ze van boven op nemen. Zij vulde eene putze

met water iiit de beek, scheppende van boven op . Het
vcl is maar geschribbeld van boven op. Al wat liij weet, is

maar van boven op tden grond van de zaken kent hij niet.

— Van ends en 't ends. Zie ENDE.
— Van te vooren, adv. Te voren op, fr. d'avance. Ik

zeg het \\ van te vooren, ge gaat daar kwalijk mede varen.

Ik heb u van te vooren gewaarschuwd. Ik zal u van te voo-

ren betalen. « Het zal schooner toonen als vati te voren. »

(F. Vanden Werve.)

— Van her. Zie HER.
— Ian langer hand, allengskens, stillekens aau. Van

langer hand lets bereiden. Hij had zich van langer hand tol

den oorlog bereid. Hij had zich van langer hand gewend aan

alleslag van ontberingcn. Van langer hand rijk worden.

— Van 's gelt/ken, insgelijks. Gij wenscht mij het

nieuwjaar; ik wenschhet u van 's gelijken.

— Van 's wegen, van vvege, fr. de la part de. Van
's wegen den koning. — Nopens, fr. quant a. Van 's \ve-

gen hetgeen gij mij gevraagd hebt.

— Van zel/s, van zelf. Dat spreekt- van zelfs.

— Van over long, sedert lang, fr. depuis longtemps.

Ik heb hem van over lang vervvacht . Het is reeds van over

lang dat ik hem ken.

— Van over otids, sedert oude tijdcn. Dat gebiuik

bestaat van over ouds. Eene geschiedenis van over ouds

bekend.

— Van vcrren aan s/aan kyken of luisteren, d. i. van

zekeren afstand (omdat men uit schaamte, uit vrees of om
eene andere reden, niet naderbij durft Iconien). Ik bleef van

verren aan horken wat zij zeiden, zonder dat zij mij bemerk-

ten. Hij stond van venen aan te kijken hoe 't gevecht ging

eindigen. — Van verren aan vragen, niet vlak af noch

rechtuit. Hij vroeg het mij alzoo van verren aan. Hij tinttc

van verren aan om te vt rnemen hoe rijk z j was.

— Van wordt ook als voegw. bij 't volk gebruikt in dcu

zin van Want, troxiwens. Wilt gij dat ik uwen brief mede-

draag, ge niocthem sefi'eus schrijven, van 'k vertrek biniien

eene imr. Ge moet dat vandagc verrichteu, van 'k zegge,

morgen zal het tc late zijn. Loop zeere om den geueesheer,

van 't kind verslecht gedurig. Keer morgen alhier weer,

van vader komt maar tavond thuis. Het is beter weder dan

gisleren, van anders (fr. car autrement) hij zou niet uit-

gaan. Ik was zeker dat hij mij zou ondersteund hebben,

vati anders hadde ik de zaak niet durven ondetnemen.

lemand moet u dat gezeid hebben, van anders zoudt gij

't niet weten.

— Acliter cen ww. in den passieven vorm gebruiken wij

meer van dan door. Van iemand vermoord worden. De
stad is van den vijand ingsnomen. Het schip wordt van den

wind voorlgedreven. Hij werd van 't volk gekozen. Dat

portret is geschilderd geweest van Rubens. IJzer wordt van

den roest uitgemijterd

.

— Eenige mannelijke substantiofs samcngesteld iiit v in

met een bijwoord, waar de klemtoon op valt, schrijf ik met

eeu bindstreepje, als volgt :

— Van-achter(en, m. Het achterste, fr. lapartie paste-

riettre, lederriere. De van-achtercn van een gebouw. Hij

viel opzijnen van-achter.

— Van-binnen, m. Het binnenste, fr. I'interieiir. De
van-hinncn van die prpr hegint I"t tp nni^pn. AVie weel

wat er in den \'an-binnen cens vuurbergs oragaat? Den
van-biunen vaneei.e woning altijJ zuiveren uethouden.
— Vo.n-boven, m . Het boveuste, het bovendeel, fr. la

partie st(pc'rieitre, le haut. Het dak is de van-boven van
een huis. De schepcn varen op den van-boven van 't water.

De van-boven van die schilderij is leelijk geschonden.
— Van-buiten (wvl. van-hutcn, zie ut), m. Het buiten-

ste, fr. I'exte'riciir. De van-buiten laat niet altijd raden wai

de van-binnen is. De van-buiten van dat huis is leelijk m
onziende, maar de van-binnen is lief en aangenaam.

— Van-dverscimn (wvl. van-iwerschen), m. Dedw^ii-
sche richting, de dwarslinie van eene breedte, de breedtc

zelf. Den van-dwerschen van een stuk land afmeten.

— Van-langsten^ m. De richting in de lengte. De vaii-

langsten van dien akker telt honderd roeden.

— Van-07xder(en, m. Het onderste, het onderdeel, fr.

la partie infc'rieHre, le bos. De van-onderen van dien muur
is wak en vochtig.

— Van-voren (wvl. van-vooren\ m. Het voorste, It.

la partie anterieiire^ le de^'ant. De van-voren van een ;.:;'

bo\iw. Hetheiligdom is de van-voren van dekerk.

VANDIEN, bijw., met de stemrust op dien. Daarover,

daarvan . Gij vraagt mij hoe het hier al vaart met mij sedert

dat ik u laatst gezien heb : 't ware te lang om 't u te schrij-

ven, maar ik ga u in 'I kort komen bezoeken, en u dan

vandien breeden uitleg geven. « Om dat den Ileere in dien

nncht die eerste gheborenen hadde ghespacrt van den sla* n-

den Inghel, soo beval hy zijn volck van Israel dat sy hcin

eerste gheborenen hem ofTeren souden, tot een eeuwii:'

ghedinckenisse ende danckbaerheyt van dien. » (C. Vraiii

—: Vgl. Bijdien, Bovendien, Indien, enz.

VANE, V. Zie va.\n.

—VANE, z. Reine-.

VANEELE, V. Eene zeskantte dekpan, langer dan

breed, en omgebogen gelijk eene veurstpan, fr. none. I)

vancelcn dienen om in de slapers van een dak le lii'i;':'!!,

waar zij eene soort van goot uitmaken.

VANEEN, bijw. Van elUander, verscheen. Van.

scheuren. Vaneen trekken. Vaneen vallen. Vaneen i;.

(Ir. se separer, sc disjoindre; — se divorcer : ze zullen Ui,^

vaneen gaan ; zij zijn vaneen). — Zie de Wdb.

VANEGAT, o. Zie v.^angat.

VANEWIJS, VANEWIJSDE, adv. Zie va.\n.

WIJSDI! en vgl. KRL'ISWIJSDE.

VANG, ra. Het vangen, de daad van vangen. Op den

vang g.aan (gaan vangen). Hij gaat op den vang van paling.

« De spin zit op haeren vanck in haere net. » (A. Poirtsrs.)

Eenen vang doen. Hij hecft daar eenen --schoonen vang

gedaan van Heitig vogels.

— I (elgeen men vangt. De visscher verkocht zijnen vang

voor 20 frank. Er is veel vang in die rivier. Met den vang

leven. « Sy hadden een goeden vangh ghevonden. » (Mal-

lants.)

— Men zegt ook Vong en Vangst. Kramers kent vong

niet, en zegt dat vang weinig gebruikt is!

—VANG, z. Regtn-, Rein-.

VANGE, V. Bij mulders. Soort van breeden hoepel

(lif rorid het vangewiel sluit om den gang van den raolen te

.ituiten. fr. frein.
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— Weil, lieeft daar voor vang, m,
— /Ci/nc foiig lit in de vange^ zegt men van icniaiul

wiens long bclemnierd is in 'I spreken, hetzij omdat hij

geene tandeii mecr hee(t, hetzij ilat hij te vcel geilniiiken

heeft.

— Door Jr vanpc zi/>i, :lronlce ;zijn.

VANG(E)HAAK. m. Bij mulders. Eene plank met eene

keep waann lie vangevlef;er rust waneer hij, opgetioklien

zijiidc, het vangewiel niet klemnien moet.

VANGEN, vo?igen ving, gevangen (fvl. evangen, zie

GE), b. w. Vatten, beseffen, verstaan, begrijpen, fr. com-

preiuire, 1. hiteltigere, Hij vong niet wat ik zeggen wilde.

Hij kan dat niet vangen.

[.
— Vandaar het adj. Vangig, omstreeks Sint Truiden

" gebruikt in den zin van Verstandig, fr. intelligent. Het is

f een vangige jongcn. (Alg. VI. Idiot.)

1 — Ontroeren, aandoen, treffen, pakken, fr. emouvoir,

I, saisir. Meest gebruikt in 't verl. deelw. Als hij mij die

' droeve tijding aanbracht, was ilc er van gevangen. Hij was
' zoo gevangen dat hij geen woord spreken kon.

— Den molen vangen (bij mulders), de vange uit den

haak trekken zoodat het vangewiel er in geprangd wordt en

niet meer draaien kan, en bijgevolg de molen stil valt.

— Schavtiiten vangen, zie SCHAVUIT.

— Eenen nil vangen, zie V\L.

— Eenen visch vangen, zie VISCH. .

—VANGEN, z. Af-.

VANGENIS, v. Hertvang, bezwijming, fr. syncope.

In \angenisse valien. — Ook Doodstrijd, fr. agonie. In de

vangenisse zijn. Doch zie VONNIS.

— Gevangenis, fr. prison. lemand in de vangenisse

steken. In de vangenisse sterven. « Zy staken heur selve in

die vanghenesse den hals of. » (N. Despars.) «Uit de van-

genii doen gaen. > (Vaelande.) « Omme te visiteren de van-
' 'ghenissen eiide de ghevanghene te ondervraghen. » (Cost. v.

Veutne.)

En zy keerdeu weder quaet

Rechte voor de vangenesse

Daerme met de peinsen staet.

(CI. Declerck.)

Maer als gy die vangenissen

Opheft, meynt gy dat de visschen

Die dan in de netten zyn,

't Lichten achten van de lyn ?

(F. Croon.)

VANGER, z. Molle-, Schavuite-.

VANGEREEP, VANGREEP, m. Bij mulders.

Koorde waarmede men den vangevleger uit den vanghaak

trekt als men de molen vvil stil leggen.

i —VANGERIJ, z. Snare-.

y- VANGEVLEGER, VANGVLEGER. m. Bij mul-

2 dcrs. Een zware balk of hefboom wiens steunpunt in den
' staudaavd is, wiens niachtpunt in de vangereep is, en wiens

'' laslpurit, lusschen het steun- en het niachtpunt, aan de

vange is. Als <Tien den molen wilt stil leggen, laat men, bij

middel van den vangereep, den vang\leger uit den vanghaak

nedcr, zoodanig dat de vange om het vangewiel klemt en

't draaien van den as belet.

VANGEWIEL, o. Bij mulders. Groot kamwiel aan

den asse van eenen windmolen. Het vangewiel doet het

schijfloop draaien. Het is dit wiel dat men in de vange klemt

als men den molen wilt stil leggen.

VANGHOOFD, o. Bij mulders. Dik uiteindevan de

\ango, tegenover hetandereinde dat vast is aan den vange-

vleger. Het vanghoofd ligl vast aan een sluk hout dat men
den kond of het kalf heet.

VANGREEP, m. Zie V.\NGEREEi'.

VANGVLEGER, m. Zie vangevlegek.

VANMAKER, WANMAKER, m. Werkman die

vannen (wannen) \erveerdigl.

VANMES, WANMES, o. Een kort mes met breeden

lemmcr, ton dienste van de vanmakers.

VANMOLEN, WANMOLEN, m. en v. Een molen

die met de hand bewogen wordt om k.if en stof uit het

graan to waaien.

VAN(NE)LAPPER, m.Een werkman die van geweste

naar geweste gaat om de vannen van de laadbouwers te

vermaken

.

— Fig. ec sraaadw. Schobbejak, landlooper, gemeene

kerel, fr. va-nu-pieds,

VANNEN, vande, gevand, b. w. Wannen, graan met

den van zuivereu. De tarwe vannen. « De guene die kun-

nen darschen ende vatmen. »
(***)

VANNIS,o. Zie VONNIS.

VANOOR, VAN-OORE, v. Oor ot handvatsel van

eenen van of wan, fr. anse de van.

— .Soort van wilge die in de Wdb. Mondhout'en Rijn-

wilg heet, fr. trocne. ZieRENS. — Dus genaamd misschien

omdat de mandewerkers daar gebruik van maken om de

oorcn of handvatsels van den van ofwan (fr. van") te verveer-

digen.

— Groote breede menschenoor, eene oor gelijk een van

of wan. De vent met zijne vanooren. Wat vanooren zijn dat

!

— VANOORDE, adj. Die vanooren heeft, die groote ooren

heeft.

VANTROTEERf klemt. op teer, zware <^?), bijw., ver-

bastord uit het fr. ventre a terre, en gebezigd voor Met alle

geweld, zonder levers naar te kijken, van den end in. De
peerden liepen vantroteer. De soldaten vochten vantroteer.

Zij dronken vantroteer. Zij kijven en schelden vantroteer.

Hij werkt vantroteer om t' avond gedaan te hebben.

VAPEURTJE (wvl. uitspr. vaptirtje, zie KLANKTV'.),

o. Bij spcldewerksters. Soort van marktkantje dat op den

boord versierd is met eene aaneenhangende rij van bolletjes

of eitjcs. Het meisje speldewerkt een vapeurtje. Het vapeur-

tje geldt aclit stuivers de elle. Zie JL\RKTK.\NTJE.

VAREMTE, V. Zie varente.

VAREN, vaarde of voer, heb oi ben gevaren, o. w.

Gaan, zich ergens been bewegen; schuiven, voortglijden

.

Ik weet niet waar mijn boek gevaren is. « Hij had synen

sone verloren, niet wetende waer hy ghevaren was. »

(C. Vrancx.) Het schof van een slot vaart uit of in, volgens

dat men den sleutcl draait. lets laten in zijne redens varen

(al sprekende iels te kennen geven, op eene behendige wijze

bijbrengen, fr. insinuer). Hij heeft het niet rerhluit gezeid.

maar hij liet het genoeg in zijne redens vareu.
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— /i lain varen, zie laten.

— Bij Kil. heeftdit w. debeteek. van GeschieJen, fifri,

evenire, contlngere. Het vaert ghemeynlick soo, ita ple-

riimquefit (het gaal zoo).

Om den wijnter dacht ick niet hoet varen moclite.

(Ed. De Dene, krekcl enmier.)

— Vayen in den zin van Rijden, Kil. vehi airru, wordt

geb. in Limb. (Alg. Vi. Id.) ; eertijds 00k bij ons als blijkt

uit de Cost, van Ipre : « Om daghelicx daer le varen ende

lijden met peerden, waghen ende andcrsins. » — « Van
mennen ofte vacren op de cauchie met peerden ofle

waghen. »

— Varende vrouwe, draaiwind die, langs den grond

voortvarcude, het zand doet opstuiven, de boomen neder-

wiingt en de aklceivruchten verwoest. — Kil. Vaerende

wyi, draeyendcn wind, turho, vortex. — « De varende

vrouioe dat is de wind, 't Gebeurt al tc mels, als 't water

geweldigstroomt, dat er draeiputten in komen; dal gebeurt

met den wind ook : van 't danig geweld komen er draei-

winden in, en gelyk de draeiputten het slyk uit den grond

naer boven malen, zoo niaelt de draeiwind stof, bladeren,

lakkelingen, hooi, vlas, water, steenen, huizen, beesten,

menschen, meulens zelfs, opwaerds en voert ze mee met een

onbeschrj'velj'k geweld en een vervaerlyk geruchte. Ver-

staet wel : als men een vyze of schroeve in 't hout draeit, de

vyze trekt omleegewacrd; als de steert of schroeve van een

schroefschip in 't water draeit, ze drijft dat schip voor-

waerd; als een draei- of schroefwind tegen de aerde draeit,

hij kan er niet in, maar hij dwingt al wat er van los kan op-

'waerd. Alzoo gebeurt het dat er water met puidshoofden,

ja met volwassen puiden daerin, opgemalen wordt en elders

nedervalt; toen zeggen de menschen : het regent puiden;

komt de draeiwind op een sperrebosch die in bloei staet,

het geluw stof uit de sperrebloeisels vaert mee in de lucht,

valt, misschien uren verre vandaer, omleege, en de men-

schen roepen toen : kykt, het regent sulfer, aldus kan 'tal-

temets, zonder mirakel of toovery, alle soorten van dingen

regenen. Zoo weet men, om eenige voorbeelden by te halen,

te spreken van geheele straten boomen die afg ."vrongen en

in de lucht gevoerd geweest zyn, dat men ze niet meer en

zag; van stroodaken die afgerukt 't hoope geroUl zyn, gelyk

een donk werk; van honden, schapen, kalvers die opgeno-

men zyn en weggevoerd ; van vlas dat gekapeld stond langs

de Leye, en, een oogenblik daerna, honderd voeten hooge

in de lucht aen 't draeijen »-as; van een kanon dat te Der-

monde van de vestin opgepakt en weggedragen wierd ; van

een jongheid die, in den grooten storm te Meessen, over

eenigte jaren, subitelyk eene wandeling in de lucht ging

doen, met de varende vrouw, en, gevrongen gelyk ne scheu-

teldoek, naer beneen kwam ; eindelyk van dat konvooi dat

opgepakt en wederom neergezet werd op eenen tamelyken

afstand; maer dat was in Amerika, waer allesin 't groote

gaet.' 'T is alsans genoeg en zoovele dat de w'ervelwind een

schrikkelyk dingen is, zelfs voor geleerde christen menschen

van onzen tyd die geheel wel weten wat dat het eigenlyk is.

ilaer het Christendom en de geleerdheid zyn maer late

ingekomen ; over 700 jaer was er hier in Vlaenderen veet

min als nu ; en over wat meer als luist jaer, was er hier hoe-

genaemd noch 'i een noch 't ander ; al djt hie woonde was
wild en heidensch; geen boeken, geen geleerdheid, niet,

tenzy het wild ged.acht en de kranke nature van ongedoopte

Adamskinderen. Wat moesten die gasten peizen van den

schrikkelyken draeiwind die toen zoo wel bestond als nu ?

Zy verslonden er in 't geheele niets van, en daer men niets

van weet, peist men al van wat men wil ; 't eene dit, 't ander ^

dat. Onze voorouders, ondertusschen, kwamen nogal over-

een in hun maniere van den wervelwind uitte leggen. Ze

wis!en dal er boven ons en boven alles een God is : dat was
de troost, de gerustheid en de toevlugt van hun inwendig

wezen : God ! 't kwam altyd daerop uit, en, van als zij iets

hoorJcn of zagen dat boven hun verstand ging : God ! dat

was de antwoorde en de uilleg van alles. Zoo moct het zyn,

daer lag hun misslag niet, maer waer chiisten menschen

zouden zeggen : Dat komt van God, God laet dat toe, onze *

heidensche voorouders zeiden : dat is God ! dit is zulk een J

god, en dat is zulk een. :

Een van die afgoden, van hirn eigen maeksel, was ^1

« Woeti, » de stormwind, waervan wy nog het heidensch J

woord }Voens-dag eri IVoeits-ivagen of Helh-wagcn be-

waerd hebben. Dat was een schrikkelyke reuze, zeiden ze,

die, in een twee drie, honderd uren verre was; hy was dik-

wyls op jagt, meest by nachte, en, in de novembersche

avonden, kon men, hooge in de lucht, hem hooren schui-

lelen naer zyne honden, enz., enz., 't ware te lang.

Men hoort hedendaegs nog spreken van « den wii.:

]ager Ti 0(1- den eeitwigenjager^* zoo men zegt: die « tt'//./

of « eeuwige » jager is eigentlyk niemand anders al^

afgod « IVoen » van de oudvlaemsche heidenen, en

afgod « Woen » is niet anders als een simpel schepsel G

te weten : de wind. Van den voortrukkenden jagen

wind maekten zy, naer hun eigen beeld en gelykenis, e 1

mannelyken god; van den zotten, rondraeijendeu. dan-

den wervelwind maekten zy, natuerlyk genoeg, eene n
welyke godheid, met name « Woe, IVode, Holde oX HeUi

De die wierd meest van de vrouwen, en bezonderlyk win

de spinsters, vereerd ; ze was schrikkelyk groot van gestaUe,

zeiden onze arme heidensche voorouders, ze droeg een

spinrokke, en die lange witte kobbenetdraden die 's zomci s

uit de lucht vallen, dat w.as haer spingaren; ze nam do

zielen van de kleene kinders mee met heur en de moeders

zei len : » Vrouw HohUgaet u paltken .' » Als er ievers eene

spinster te lange sliep, ze kwam en verbrodde heur garen

;

de neerstige bragt z: geschenken door de kave, by na^ 1

als zy 't op iemand gezien had, ze kwam en voerde h

mee al draeijen in de lucht, en liet hem dan vallen, <::''.

zeiden de menschen, nooit van zyn leven en had hy geeno

gezonde uie meer; wilde men ze verjagen, men lei een ni' -,

ot een happe, ievers met de snee omhooge, daer kwan)

nooit over, en dat doen hedendaegs soramige boomvel !

nog, niet wetende dat het dwaze heidensche supersliii'

Groote kinders toch waren onze voorouders eerzy Chii-

waren ! Maer zy wisten niet beter. Den heidenschen n

« IVoe » of « Holde » hebben onze eerste priesters, by\

beeld Sint Eloi, Sint Trudo, en anderen, op zonde verb'

uit te spreken, en daerom is 't dat, uitgeweerd de ali:

nameu van de dagen van de weke, meest al die na'mcn

de tale verdwenen zyn ; maer die den waren naem niet 1 :-

dorsten zeggen, zeiien hem gebroken en verkeerJ, gel}'U '1 't

nu nog gaet met sommige vloeken; alzoo is 't dat men

heden nog, zonder te weten en zonder erg, van die a(^o-

(Hnne « Woe ^ a{ <i. Holde i hoort spreken, te weten als men

spreekt van « rff varende vroiiwe ».

Door toedoen van de missionnarissen in ons land is ge-
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lieel dat verdicht oiid geloove van de heidensche vlaniingen

allengslces ontaerd in kindervertelsels en zulUdanigen praet,

dieeindelyk gehcel en ganscli zal uitslerven. Somniige van

dieduistere en oude inbecldingen zyn met christelyke waer-

li'den vernesleld geraekt, en heb: en alzoo te langer vast

f^L-^eten in de hoofden van ongeleerde niensclien.

« De varende vrouwe, » veitellen sommige, was een

\nritinne, en ze hadde een kind ve'kregen, op conditie dat

11 icli zy noch haer man, voor een zekeren tyd, malkaer iu

de oogen zouden gezien hebben,anders zou er wat geljeuren 1

Wat dopn zy my ? De man shiit zyn viouwe en haer kind

in eenen torre, en blylt er zelf buiten wouen. Ja maer, hy

hadde zoo geern toch een keer zyn kind gezien, eu zoo geern

z66 geern, tot dat hy eindelylc le rade wierd en peisde : 'Ic

zou moeten door 't sleutergat gaen kyken ! 'Ic zal misschien

myn kind zien en 'I zou al wel moeten passen dat ik myji

vrouwe regt in haer oogen zage? Zoo hy gaet er naertoe;

maer, na mate dat hy nader kwam iilopte zyn herte zoo

dauig styf dat men 't kost hooren, wel tien stappen verre.

Peist de princesse in haer eigen zelven : wat klopt er daer

al.ioo? en ze liykt door 't sleutergat; hy, van den anderen

kant, kykt juist 00k door "t sleutergat, ze zageu malkaer in

I oogen, en de vrouwe vloog, verwenscht en al draeijen, in

lucht, en ze vliegt jiog : dat is « de varende vrouwe, » of

Je Viire en de vrouwe ».

Neen! zeggen andere 't istde barende vrouwe f, en dat

i> een vrouwe die, met doodzonde, in barensnood, gestor-

ven is; daerom moet ze vliegen tusschen hemel en aerde, tot

in der eeuwigheid

!

Andere, en nu wordt het nieer of min christelyk, willen

'l wederom beter weten; 't is die leelyke d .nseiesse, zeggen

/.e, die danste voor Herodes den koning, en hy zei tegen

haer, om dat zy alzoo kost dansen : vraegt de helft van myn
konmgryk, gj^ zult het hebben, daer! En, die deugeniete,

neen, zei ze, maer geelt my 't hoofd van siut Jan-Baptiste

in eenen schotel ! ge moet weten, sint Jan had haer eentwaer

te na gesproken ; en Herodes deed hem onthoofden tn gaf

li.icr het hoofd. (Tot hier is 't goed, nu komt de heidensche

\.iUchheid er by.) En als zy dat hoofd hadde, op dien

-chotel, ze keek er naer en bezag het in de oogen, en sint

Jan, dat niet kunnende verdragen, al is 't dat hy dood was,

u;af eenen blaes met zijnen mond, en seffens vloog zy, al

u entelen en draeijen en dansen, achterover weg, de wyde
wereld rond, en ze zal vliegen tot den laetsten dag des oor-

deels : dat is nu eigentlyk « de varende vrouwe! » en haer

name is ler-Helde (d. i. Vrouw Jlelde, gelijk Veranne-

ir.an, d. i. Vrouw Anneman; en ^/aegtenseune, d. i.

/ 'rouw Agata's zoon), in 't latyn Phara'ildis.

I'ie dne vertelsels zyn 't een ouder als 't ander en alle

drie even waer; 't is te zeggen, alzoo fabelden onze oude
voorouders, die weinig ot niet w-isten van de nature en den
oorsprong van den wervelwind en nog veel min, eilaes ! van

Christus, den weg, de waerheid en het leven. > (G. Gezelle.)

In den bijvoeg van de 1° uitgave staat er daarover nog
het volgende :

— « I'arende vrou-u; bij 't volk, is geen orkaan noch

dwarrelslorm, maar een zaeht draaiwindje, dat in stillen

zomerdag, geheimzinnig langs dc bane voortwandelt, en

tof en dorre bladeren opwindt en met zich meevoert. Kijkt

jongens, eene varende vrouwe! »

— VAREN, voer, heb of ben gevaren, 0. w. lets ontmoe-

ten of beleven dat bevreemdt, verheugt of beiroeft. Gelijk

ik voer, zoo zult gij ook varen. « Hoe is den wysen Salomon
gevaeren? • (F. Vani'en Werve.) « Eyschtecns iet van hun
dat sy niet schuldig en zyn, en ziet eens hoe dat gy vaeren

zult. » (Id.) « Dwelck Thobias onlsach, ende ontseyde thu-

welijc te doen, op avontuere oft hi oock so mochte varen als

dander seven . » (Th . van Herentals.)

Die in zyn jongheid niet wilt sparen,

Zal in zyn ouderdoni gelyk de krekel varen.

(J. B. Dccorte.)

— Aardig varen, iels vreemds, iets zonderlings tegenkc-
men, een wonderbaar voorval hcbbei', fr. avoir tin stngu-
lier accident, une singulicre rencontre, Ik heb gisteren

aardig gev^ren. Vertel eens hoe gij daar aardig gevaren
hebt.

— Wel varen, gelukktg varen, een gelukkig voorval

hebben, gelukkig zijn, fr. clrc en chance, avoir bonne
fortune, etre heureitx. Kinderen die hunne ouders eeien

zullen altijd wel varen. In al zijne ondernemingen vaart hij

wel. Ik heb het gewaagd, en ik vaar er wel mee. Hij heeft

op mijn woord datpeerd gekochten hij vaart er wel mede.
« Kom met- met my : daer zult gy beter varen. » (J. B.
Decorte.) « Hy zal beter vaeren met eenen dronk waeler

alleen als gy met. . . » (F. Vanden AVerve.)

— Slecht varen, k-ivali/k varen, tegenspoed hebben,

ongelukkig zijn. Hij voer kwalijk omdat hij mijncn raad

niet wilde volgen. Hij heeft zoo kwalijk gevaren in die

onderneming, in zijne reis, in zijnen oegst, enz. Koop die

aardappels niet, want ik zeg het u, gij zult er slecht mede
varen. Wat geeft het dat men hier slecht vare, als men over

't graf maar wel vaart. Trouw met dien weduwaar niet : ge
zoudt er slecht mede varen.

Hier mede esser veele qiialifck gevaren

.

(A. Biins.)

VAREN, vaarde, heeft ge-i'aard, onpers. w. Vreemd
voorkomen, eenen wonderen indruk maken, een zonderling

gevoel van lust of onlust verwekken, sprekende van eene

aanzienelijke verandering van staat, van fortuin, van woning,

van levenswijs, enz. Het zal u varen als gij eens getrouwd

zijt. Eertijds hadt gij niets te doen, nu zijt gij overladen van

werk : dat moet u zeker varen. Die standsverwisseling

vaart mij geweldig : ik lean het niet gewend woiden. Gij

hebt geheel uw leven gezwoegd en geslaafd : het zal 11

varen als gij gerust op uwe renten zult leven. Het vaart hem
van in eens zoo rijk te zijn. Het vaarde mij dat ik zoo

weinig werk had. Dat vaart mij sedert dat ik in een nieuw

huis woon. Het zou haar varen, moest haar man sterven.

Het zal dien jongeling varen, als hij in het leger komt. Het
zal u varen als gij dood zijt (icgt men aan ieniand die

gelukkig op deze wereld is). Het zal u varen als gij eenen

keer versland krijgt (zegt men aan iemand die zonder ver-

sland te werke gaat). Het vaart mij van dit nieuw huis (dat

ik in dit nieuw huis woon). Het kind wordt het in de kost-

school allengskens gewend ; maar 't heeft hem loch zoo

gevaard van zijn ouders huis (dat het in zijn ouders huis

niet meer was). Het vaart mij van 'I gewoel van de stad

sedert ik te lande woon. In de woestijne vaarde 't de Israe-

lieten van den ajuin en het vleesch van Egypte. Het vaart

mij van 't gemakdat ik geniet, sedert dat ik geene herberg

meer houd

.
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Och hoe moet 't heu varen ! Maar 'tmeest torment, enz.

(Anna Biins, sprekendevan tiitgeloopcn kloosterlingen.)

— Oolc Vaarzen.

— Kil. Yaeren, tn'dere; ci desjiettufiiie atlic/.

—VAREN, z. Heniel-, Mis-.

VARENIS, V. ZicVAARNis.

VARENTE.VAARNTE.VARNTE, VARMTE.
VAARMTE. VAREMTE. VARWTE. VAROTE,
V. VARROW, VAROW, VAROWST en VAR-
ROEST, VEROEST, m. Dit zijn al verschillige vlaam-

sche benanan^cn van eene plant die in de boeUen 7'aren^

'raicnkniiJ ^cmiemA wordl, fr. fongere, hi.farn, cng.

fern, imge\s.fearn. Men onderscheidt Grachtvarnle, Sint-

Jans-vainte, Duivelspluimen, en Tjokvainte.

— Wegens den uitgang te, zie -TE.

VARFEIK, m. en v. Zie VARWEIK.

VARINGE, bij Kil., zie varings.

VARINGS, bijw. Welhaast, spoedig, aanstonds, sef-

fens, Ir. bkntot, aussMt. Doe dat niet, gij zoudt hel u

varings beklagen. Hij zal varings l;omen. Haast u terug,

want ili zal uwen dienst varings noodig hebben. Neem deze

medicijn, ge zult varings verpieulen. » Hy vcrantwoorde

Irenilicden met eenen verborsten zinne : men zalt ulieden

weH'a///;t/('zeggen. » (N. Despars.) « Die sicluent ze iiyt-

nemende machtig van goede gheworden zyn, dat zy varincx

alle licden van eeren over thooft zien zulleu. » (Id.) « Up
zyn casleel daer liy Iicm zelveu varincx xi jacr lancU glie-

houde:i haddc zonder uyt te commene. » (Id.) « To waende
hicr alleene conninginne gheweest te hebbene, niaer my
duncUt ic ben gheabuseert; uyte dien dat zy my varincx al

conninginnen sdiijneu te^ijne, die ic hier zien. » (Id.)

Liefde ten naeslen inde noodt

Es vacryncx ghecl ter weereldt doodt.

(Ed. De Dene.)

— Jot varings. Afscheidgroet gebraikt in denzelfden zin

alsM later, tot -ucderziens, fr. a tantot, » revoir. Goede
reis, veel groetenissen thuis, en tot varings. Ik meet voort,

lioiid u al klotk, tot varings. In alwachting van eene ant-

woord op niijnen brief, groel ik u van herte; lot varings.

— In eenige plaatsen zeglmea /arings. Kil. Vaerinck,

Vaerincks, i/iico, ciio, stativi. Maerlant schiijft variiis^i- :

Het sal 7'oringe hier na wesen

Dattu bi (jode salt ghenesen.

En wederom :

Hem dochte, ward so dat hi woude,

Dat hine varinge winnen soude.

VARKELEN, varkelde, heb gevarkeld, o. w. In een

schuiljc spelevaren, bij Weil. Schuitje varen geheeten.

T'achternoene zuUen wij op de Leie varkelen.

— Dit varkelen is een fiequint. van varen, gelijk open-

spankelcn van openspanncn, enz. Zie SPANKEREN.

VARMTE, VARNTE, v. Zie varente.

—VARNTE, /.. Tjok-.

—VAROEST, z. Tjok-.

VAROTE, v. Zie vajcente.

*VARRE, bij Kil., zie onder varrekoe.

VARREKOE, VERREKOE, VARWEKOE,
VERWEKOE, v., mv. -koeien. Eene koe die nog dr.ch-

;

tig geweest is, maar die het niet meer worden kan. Kil.

Verre-koe, taura. « ilen gebruyckt van een varre-koev. »

(G. Simons.) « Weerach oft Ons Lief Vrouwen bedstroo
'

gesoden met vare koc-me\c\i. ende ghedroncken, is goet oni

water te losscn. !> (Heyman Jacobsz.)

— Var, Varre, bij Kramers bet. jonge stier, fr. jcnnc
taicreau. Verre, Varre, bij Kil. bet. slier, 1. taiirus.

— De vnrreltoe is niet te verwarren r met de veerze, 1

vaars, jonge koe die nog niet drachlig is geweest, maar die

het kan worden ;
2° met de wepele koe, die drachtig is ge-

\veest en die het nog worden kan, maar die het tegenwoor-

dignietis; y mel de kwene , die gansch onvruchtbaar is,

die nooit drachlig is geweest noch zijn kan; 4° met de ver-

slierde koe, d. i. eene varrekoe die aanhoudend razende
is, die gedurig tochtig is zonder te kunnen drachtig worden.

VARROEST, m. Zi- varente.

VARROTE, v., voile klemt. op var, halve klemt. op
ro. Hetzelfde als Varwte, (x. fotigere.

VKR^Qi^, VARROWST, m. Zie varente.

VARTJE, o. Zie vaartje.

VARWEIK, VARFEIK (wvl. -eeke; en aan de

oostvl. grcnzcn vari-eeke, even als men daar 00k tari ze'^l

voor tarve, h . froment), m. en v. .Soort van eikenboom
wiens dorre bladeren met den lierfst niet afvallen, maar
geheel den winter door aan de takken blijven, hetzij dan
een querais pedunculata Wildd., of een qitercus sessili-

Uora Smith.

VARWEKOE, v. Zie varrekoe.

VARWST, m. VARWTE, v. Zie VARENTE.

VASCH, o., zonder mv. Sprouw. Zie VESCH.

VASCH, adj. Zoutloos, fleeuw, (i. fade, \. fatiim.

Die soep is te vasch (zij is niet zoutgenoeg). Eene vassche

smaak. Vassche spijs.

— Dit woord is niet te verwarren met Versch, varsch

ih.frais), dat 00k vesch, vasrh, uitgesproken wordt: zie.RS.

VASCHE, V. Hetzelfde als Schroode, reep, strook, fr.

Imitdc, Kil. Vaesche, vesche, /ir^^a!. Eene vasche alsnijden

van een stuk lijnwaad, enz. Eene wonde, een kwaad been

met eene vasche omwinden.
— Smal en lang stuk lands, eene strcep of schroode.

Geheel deze vasche is verhageld.

VASSCHE, v., zonder mv. Sprouw. Zie VE.SCH.

VAST, adv. Bijkans, fr. presque, 1. ferine. Hij was vast

doodgcslegen . Het is vast noen.

— In dezen zin zegt men ook Vastebij. De zon ging

vastcbij c nder, als ik thuis kwam.

—VAST, z. Kramme-, Stek-.

—VASTEN, z. Half-, Sint Joris-.

VASTENAVOND, ra. Verladn zi/'n lijk de panne

van vastenavond, zie VERLAAN.
— Ze vliegin mccr of (als) de heetekoekpan op vasten-

avond, zie HEETEKOEKPAN.
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I

VASTENAVONDKLEED, o. Jlomgewaad van do

vastenavondgckken, fr. h'lhit ,1e mascarade. « Gy wilt cen

vasten-avonii-iU'cd voor u maekcn, en het waer beter een

van den Asch-dag. . 'F. Vanden Wcrve.)

VASTENBIER, o. Kloekbier dat gebrouwen wordt
om in ih^-n v.isten tc drinken.

VASTENBLOK, m. Bus in eene kerk ter onlvangst

^ ill liet vastengeld, fr. Ironc du careme.

VASTENBULLE, v. Bisschoppelijke omzendbrief
liij den aanstaanden vasten, fr. mandement de caremt.
— Ziengeli/k eene vastenbulle, er gemelijk en misnoegd

iiit zieii. Hij kijl<t gelijk eene vaster.bulle.

VASTENBOEKSKEfN. o. Kleen oudvlaamscli

' • ksl<cn van do bittere Passie Ciiristi, dat men 's avonds
-! in den veertigdaagschen vasten. » Geheel de Limilie en

'f broodaten ofte huisijenooten konien 's avonds tlioope,

laer leesteen die 't best kan een capitel uit het vaitcn-

l-ske. . (R. d. H.)

VASTENGELD, o.GeUl dat men stort in den vasten-

bU)k, waneer men in den loop van den vasten, gebruik

lieeft gemaakt \an de toelating van vieeschleeten op zekere

' : -n. Xegen stuivcrs vastengeld in den blok stekeii.

VASTEREN, VASTREN.m.InVeurne-Ambacht,
' 'Ifde als Vasten, fr. cari'me. In den vasleren. Binst den

leren. Tenaast^ week begintde vasteren.

VASTHEBBEN (wvl. vastefn, zieEiN), had vast,

vast^vhnd. b. \v . In zijne maebt hebbeu, fr. fitit'r.

- Ecncn bedricger bedricgen. Hij wilde mij eene poctse

liakken, maarik had hem leelijk vast.

— lemand iets betaald zetten. Hij heeft mij bedrogen,

maar 'k zai hem 00k wel vasthebben.

VASTSPELLEN, sfielde vast, vastoespeld, b. w.
^'^* -p^lden v.isthechten. Eene schroode vastspellen aan

klecd. Zie SPELI.EX.

VASTSPERELEN, sperelde vast, vastgespereU, b.

Met eenen sperel of met spsrels vaslraaken. Eene dear

uperelen.

Breeders, in 't gevang der wereld

Nog in 't leven vast g'^spcreld

En gevangen, luislert hior.

(G. Gez.)

VASTZIJN, was vast, hcb o( ben vastgeiceest,o. \v.

I in. In iets Ihuis zijn, ervaren zijn, het grondigkenncn.

1
is vast in de vaderlandsche historic, in de Grieksche

!. Die student is vast in zijn exancn. Een werkman die

i^t is in zijn ambacht.

VAT, O. Gapen lijk ccn open vat, zio GAPEN.
— VVepele vaten maken veel genicht, zie \VEPEL.

— Het vat geeft uit wat het in Itecft, zie uitgeven.
— Een viit tiinnen, zie onder ton.ning.

— VAT, z. Azijl-, Scherf-, Zaan-. Zane-.

VATEBANK, m. Kaafberd. — Zie K.\.\Fis.\N K.

Wjj kecrden om geheel het kot :

\\'at hiug, dat stelden wij tcr acii,!

;

Wat staen moest, rees haest oppcrwaert

\en kanneboord of^ate-bani.

(Vaelande.)

VATEN, vaatte,gevaat, b. w. Bij biemelkers. Ecncn
biezwcrm vat-n, eenen zwerm, die, den biekorf ontvlogea,

ergensaan eenen boomtak hangt, afschiidden in eenen ijde-

Jen korfof ander vat, en hem aldus weder vangen.

— v.vrES was oul. en is hier of daar nog gebruikt voyr
vatten, fr. prendre, saisir.

Een vueghelaer had in zijn net ghevaet

Een patrijse delicact.

(Ed. De Dene.)

Liever heeft hy in d' hand I ee;i droeve torts te vaetcn

Dan met den schepter, rijck, te rijden achter straeten.

(J. de Harduj-n.)

—VATER, 7.. Z^i:

VATMANDE, v. Eene mande die eenen halven hecto-

liter met, anders gezeid eene Boote. Eine vatmande
aardappsls. Twee valmanden kolen, k,alk, enz. Vgl. BooTE.

VATSCH, adj. Hetzelfde als Vaatsch, fr. gni a un
gout de flit, qui sent le tonneau. Vatsch bier. Dat bier

smaakt vatsch. — Afl. Vatschheid.

*VAULTE, bij DeDene, zie onder vaute.

VAUPUT (wvl. vowi>UT, vowpiT, zie au), m. Val-

put, een put in de aarde gegraven en met rijshout tn zand
overdekt opdat er de reizende passanten zouden in vallen.

Dekwadejongens hebben lust vauputten langs de bane te

maken.

— Het eersle deel van is ontstaan uit val.

VAUTE (wvl. VOWTE. zie AO), v., mv. vauten, vklw.

vaiifje. Gcwelf, fr. 'vot'ite. De vauten van eene kerk. De
vatile van eenen keldor. De vaute steken (het gewelf maken).

De kelder is reeds ver gemetseld : ze gaan moi^en de vaute

steken. Eeue keeraalsche vaute (zie keera.\fsch). De sluit-

sleen van eene vaute. « De gangen die op vauten aen de

meuren gein-ieckt waren. » (Pair.ve! Heinderycx.) « Sy
hooren schielyck een grauwelycken krack van het berslende

welfsel oft vaute. » (Mallants.) « Boven den refter was een

seer schoone vaute ghesteken. ? (Id.) « Hy preecte in kelders

ende vauten. t (M. Lambrccht). « Een huuze dat inviel by-

nachteals de lieden laghen en sliepen : den vloer slond up
de vaute van den ayzemente (fr. lieu d'aisance) van den
huuze, ende de vaute viel in, ende den vloer daer mede,
met al datler in stond, ende de lieden vielen mede raetten

coedse e.ide bedde, ende den man starf daer, ende ver-

smoorde in dien grooten stanc. » (Kr. v. Br.) «. Eene brugge

van acht arcajen ofte vauten. » (R. d. H.)
— Eene kamer die boven op een keldergewelfgemaakt is.

De vaute is gemj^nlijk eene slaapkamer. Op de vaute sla-

pen. Op de vaute zitten naiiea. Men treodt op de vaute met
drie a zes trappen. Eene groote, ruime vaute. De deur, de
vensters, de vloer van de vaute. Op de vaute gaan. Van de
vaute komen. « Om geen gerucht tc maken boven de voute

waar de vader in slaap gevallen lag. » (K. Callebert.)

— Kil. Voute. Eng. viult. Bij vele van onze schrijvers,

vaulte. Ed. De Dene, in zijn fabel van tiaee ratten ge-

bruikt vaulte in den zin van kelder.

— Dit w. rijmt op faute, flauwte, enz. en gtenszins op
route, stoutte, enz. Dus moet men vaute schrijven, en niet

voute. Zie FAUTE.

—VAUTE, z. Paauder-, Sterre-.
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VAUTEDEUR (wvl. vovvtedeure, zie ad), v. De
dcui' van de vauteliamer. « Ontlertusschen was Jan veerdig

en beiicen r.?n zijn vaders -oit/cdeure.-^ (K. Callebert.)

VAUTEKAMER (wvl. vowtekamek). m. en v. De
kamer die boven op een keldergewjelf jiemaakt is en waarin

men gemeenlijk van itit de keuken opklimt met drie a zes '

trappen ; anders 00k eenvnudiglijk Vnute geheeten, en

Hooghamvr,

VAUTEN (wvl. YOWTEN, zie Ar), -aulte (wvl. 00k

vantege), gcvant, b. w. Welven, fr. '•outer. Eenen kelder

vauten. Eene kerk die kloek gevaut is. — Afl. Vauting.

—VAUTEN, z. Onder-.

VAUTETRAP (wvl. voWTE-,zie au), m. De trap van

twee a zes trcden langs waar men in de vautekamer

opklimt. « In eenen wenk, was Jan den voutetrap af, en

weg lijk nen dief, ten hui?.en uit. » (K. Callebert.)

VAZEN, b. w. Zie vaarzen.

-VEDER, —VEER, z. Sl.ng-, *Stock-, *Stoppel-.

VEE, VEDE, V. Zie stiersvee.

—VEE, —VEDE, z. Ekel-, Hekel-, Nekel-, Stiers-.

—VEE, z. Oor-, en vgl. -VA.

VEE, adj., schcrpl. ce. Hetzelfde als Veeg, de dood

nabij, qui est pres lie viotirir, schotsch fay, fie. Ge zi/i »M,f

viet vee, schotsch yo7i are notfay yet (wordt gezeid aan

iemand die zich onverwachts vertoont op den oogenblik dat

men komt van hem te spreken of aan hem te denken). Gc
zijt nog niet vee, want wij hebben daar juist van u gesproken.

VEEGE, v. In eenigestreken hetzelfde als Veete,vijand-

schap. Ill veege zijn. In veege leven. Eene veege hebben

tegen iemand.

— Ten Kate heeft myden en mygen in den zin van

1. cdio habere., angels.^^aw.

VEEL, adj. Genoegenzoo veel, zie genoeg.

— VEEL, z. Enthoe-, Ethoe-, Slecht en-, Zooveelste.

VEELE, v., met scherpl. ee. Eene vedel, fr. -liolon.

— Si"iOl,hoev, oncuchtig vrouwspersoon.

VEEM , m
.
, scherpl . ee. Zie FEEM.

VEEM, v., zachtl. ee. Zie VEME.

VEEMEN, veemde (wvl. ook veemdege"), geveemd,

b. w. Eene naalde veetnen, den draad door de oog van

eene naalde steken, in de Wdb. Vad^men, en bij Ivil. ook

J essevien geheeten, fr. enfi.lcr une aiguille,

— Volgens Alg. VI. Idiut. op 't w. vadem, zegt men in

Liniburg vcmen, en te Maestricht veemen (eene naalde

indraden),

VEEMOL, m. Een kever die in de aarde leeft en veel

schade doet in akkers en lochtingen, bij Kramers Veenmol

genaamd, fr, cottrtiliire, grillon-taupe, taupette, X.gryllo-

talp'a.

— Groote leelijke witte worm, waar dc veemol van

voortkomt, fr. larve de eonrtiliere; anders ook WuU
geheeten.

VEER, v. Hetzelfde als Veel, samengetrokken uit

Vedel, d. i. viool, fr. violon, deen. fedder en feddel. Op
eene veere (snaartuig) spelen. Eene oude bestoveu veere.

Het volk danste en sprong bij 't gespel van fluiten en

veeren.

— Vandaar Blazeveer, en Veeren.

VEER, bij Kil., zie veekd.

VEERBROEK , RESSOORBROEK ,
(wvl .

-brouk), m. Bnifk of ijzeren ba;i 1 die de twee of drie

samengevoegde fatten van de draagvcer eener berline, enz.

aaneenprangt met moevvijzen, en tevens met andere moer-

\ijzen gevesfigd ligt aan den assebroek.

— Zie broek.

VEERD, o., zware ee. Hetzelfde als Veer, o. in de

Wdb., anders ook Overzet. Zie OVERZET. Aan het veerd

gekomen, staple ik in den boot.

— Kil. Vaer, Vaerd, Veer, loais ubi trajicitur finviiis.

Bij onsis Va.ird, m., fr. canal.

— Kil. heeft ook Vaer, Vaerde, Veerde, iter, via. Dit

woord komt veel voor bij onze vroegere schrijvers.en hier

ofda-ir ook nog bij 't volk in z'jne veerden gaan, zi/ne

veerden loopen, d. i. zijne gangcn gaan, henentrekken,

wegspoeden. Ga \iw veerden, fr. va-t-en d'ici. « Die reste

van hemlieden meende wel zi/n veerden gheloopen thrbbene

dner twatere van der stede, maer zy verdroncken. » (N. Des-

p.irs.) « Twelcke merckende die voornoemde Edele reden

hacrlieden veerden tharen lande waert. » (Id.)

—VEERD, z. Bij-, Uit-. (Vgl. -vaart.)

-VEERDIGEN, z. Uit-.

VEERDMAN, ui. Veerman, overzetter.

VEEREN, veerde, geveerd, b. en o. w. Vedelen, op

eene viool of dergelijk snaartuig spelen. Een dansliedje

veeren. Op eene viool veeren, fr. racier dti violon. In de

straten gaan al veerende. Hij heeft geheelden avond geveerd

voor cenige pinten hier.

Fig. Zagen. Altijd op de/.elfde snare veeren (aan

't zelfdc been knagen, verdrietig op den zellden themaat

spreken). Die achterklapsters zija weer al bezig met ruUen

en veeren (met onder malkaar kwaad te spreken van ande-

ren). Zij zaten daar te veeren en te stoken (arglistige woor-

den te zcggen om andcrcn op te hitsen of te tergen). « Die

leinseleckers ein alwaerig geswaetelt, gepeckt, gelieurt,

gereutelten geveert. » (Kortr. hs. 1736.)

VEERPASSER, m. Zie vle^rpasser.

—VEERS, z. -veerze.

—VEERT, z. -VEERD.

VEERTEL, o. Zie virtel.

VEERTIGTRUIS fwvl. -TRuns, zie ui), m. Zie

HENNFSTRONT.

—VEERZE, —VEERS, z. Kalf-.

VEERZEKALF (uitspr. vhekalf, zie Rs), o. Een

kalf van \ vrouwelijk geslacht.'t contrarie van .Stierkalf.

*VEESE, bij Kil., zie fasse en vezel.

—VEEST(E, z. Bo-.

VEETE, v. Vijandschap. In veete zijn met iemand.

Zij liggcn in veete. Door zulk een woord zijn zij in de veete

gekomen. Het is daar ai in veete. Eene veete die lang duurt.

Het is sedert lang dat er eene veete bestaat tusschen die

twee steden.

VEEUW, zie onder bogaardvink.

VEGE, v. Zie stiersvee.
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VEI, acij. Welig, weelderig, jeugdig wassend. Veie

planten. Veie boomen. Veie vruchlen. Veie klaver. Vei
koolzaad. Vei gras. Die tarwe is vei. Die haver staat vei.

Als het vlas te vei is, valt het ten gronde. lis vrees dat die

akltervnicht nog te vei zal worden. « Van dat 7fy en

sappig groen. » (P. Croon.)

't Is de ure dat nataer herleelt

En alles vei en groener staet.

(K. de Gheldere )

— Ook van menschen en dieren. Die veerze staat vei

en vet. t Die wel gevoet zyn, die vroein ende blusende

coluer hebbcn, die een tcv ende juechdelyck lichaem lieb-

ben, die claer van velle zyn ende blosende. >- (F. Rapaert.)

— Geil, vet, overvnichtbaar, sprekende van den grond.

Veie grond. Dat land is vei. Die vrucht gelukt maar in

vcien grond. Dat land is niet vei genoeg oni tabak teplantcn.

Omdat ik door de woesteny

U binnenbragt in 't vei/e land.

(K. de Gheldere.)

— Xct, sappig, voedzaam, sprekende van zekere spijz^n.

\s\t melk. Vei vleesch. ^'eie kaas. Veie botcr.

— Xesch en frisch. Veie snuif. De snuif blijft vei in eene

^ihelpdoos, en de rooktabak blijft vei in eenen bansl van

liaverstroo. Veie moortel (vette goede moortel om te

metsen).

— I'eie lucht, hicht vol wolken die regen voorspellen.

De lucht komt vei, zit vei.

— Een veie boer, landbouwer die zijne akkers veimaakt

met ze goed te m?sten en te velten. De veie boeren hobben

altijd schoone vnichten.

— Een pecrd is te vei in lie koppclingen, zegt men als

dv.' gewrichten van de voeten te dik ziju, als er te vecl

vleesch aan is.

—
• Dit woord van alledaagsch gebniiU is etymol. het-

zelfde als 1. veges. Kil. Vey, 7'i^ens, vegetus. — Vandaar

Verveien.

VEIEN, veide (wvl. ook veidege), geveiU, b. w. Vei

maUeii, bemesten, raeslen, vetten, ix. fumer, engraisser.

E:nl,ind, een akker veien. De vrucliten veien. Men veit de

klaver met er asch over te strooieu . Men veit de tabakplan-

ten met beer. .Men veit het koolzaad met ale. Men veit veel

vruchten met guano.

— .\(1. Veiing.

VEIHEID {wvl. VEIIGHF.ID, zie ic), v. \'eite, welig-

hei.l.

VEINS, m. Zie VEU.ns.

VEINSHOUT, o. Zie veu.v.shout.

VEINT, m. Zie\TENT.

VEINZE, V. Koorngras. Zie VENZii.

VEINZEN, veinsde,heb geveinsd, o. w. Aangeglom-

meii zijii zond'.r te branden. Zie VEU.nze.n' en lic comp. aUI.

VEISEN, bij D;.vid, s. j., zie onder veunzex.

VEISTER, V. (uooito.) Overal gebruikt voor Venster,

fr. fenetie. Ue ruit^n van eene veisteie. « De gordijiitjes van

de veislers waren af. » (K. Callebert.)

— VEISTEREN, o. w. Zie vensterex.

VEITE, V. A\eligheid. De veite van de vrucliten. De

veite van die klaver. Die viucht heeft weinig of geene veite.

De veite komt met den regen.

— Vaag, vruclitbaarheid, velheid van den grond. Er is

geene veite in dat land.

VEIZAAM (wvl. ook veiz.wiig. zie z.\mig), adj. Hel-

zelfde als \'ei . Veizame vruchlen. Veizaani vlas. Veizame

grond. Veizame weiden. Veizaam land. Veizame kaas.

Veizame moortel.

— Afl. Veizaainheid.

VEL, o., mv. velten, vklw. vellekein, velletje, (Kort.

vellie; zie DEMINUTIEF). Huid. « Aldus gaen de menschen

langs de straeten al verdrooghende, niet anders hebbende

dan het 'vel over de heenen ende van maghericheyt soudt

men hueilieder derebben ghetelthebben. « (Z. v. Male.)

— Een vergrond 7'el, zie VERGRONDEN.
— Pellen en vellen, zie PELLE.

— A'agel en vei zi/'n, en Nagcl om vei kyven, zie

XAGET.
— lemandeen vellie geven of ophangen, eenelogen wijs

maken, bedriegen in den koophandel of andcrszins.

— Eene vellie toopen, een vellie' meedragen, met een

vellie henengaan, bedrogen worden, zich lets laten wijs

maken.
— Hi/ heefl zi/'n vei aan, hij is bedronken, hij hecfteen

stuk in dc kraag.

—VEL, z. D.isse-, Duivels-, Haai-, I'aaie-, Haze-,

Heitevelleken, Karpel-, M.aDs-, Moere-, MoUe-, Ravalie-,

Vuil-, Zooger-.

VELD, o. Heideveld, fr. bruyere, plainc inculte. Het

is op dit veld dat de krijgsoefeningen plaats hebben. De

helft van dit veld is sedert eenige jaren in bouwland veran-

derd.

— Heidekruid, pottebezemhout, fr. bruyere. Een bezerii

van veld.

—VELD, z. Bijslicr-.

VELDBIES, V. VELDBIEZEM, m. Soott van

bies die, kort en taai zijnde, gebezigd wordt in plaats van

bindwissen om de takjes van de fruilboomen langs dcii

muur aan n.agelsop te binden. Fijne harde biezon hecten

steenbiezen ; AWikere en zachtere heeten veldbiezen; nog

zachtere en langere heeten papbiezen ; groote papbiezen

met veel merg heeten blokbiezen ; nog grootere heeten stoel-

biezen of papers.

—VELDE. z. Karpel-.

—VELDER, —VELLER, z. Boom-.

VELDKNEEKER, m. Soort van kueeker, een vo-

geltje. Dc \eldUneekcr is noch Duir.ekneeker noch Slerre-

kneekei.

VELDRETSE, v. Onkruid dat in de velden groeit.

Zie KEisi:.

VELDSCHEUTE, v. Zie VELHSCllooT.

VELDSCHOOL, VELDSCHOLE. v. Eene school

bij of op een heideveld. Eene veldschool stichten om de

kiiideren te oridcrwijzen die te ver van hot dorp wouen

.

VELDSCHOOT, -SCHOTE, -SCHEUTE, v.

Bij biouw ct>. Dc gerst, liio op den moulvloer le schieten

ligt, is ry'p voor den ast, zooh.aast de kiem haar e<-r-lc

I
puntje loonl ; maar somwijlen zijn er ccnigc koireU i.ic

35*
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eerder rijp dan de andere, hunne kiemen ten voile uitbren-

gen, en deze kiemen dan heet men veldschoten of hemel-
schoten. De veldschote krijgen. De veldschote hebben. De
gerstzaden, die de veldscheute krijgen, verliezen hunne
suiker, en dienen niet meer voor de brouwte.

— Zandige grond die, met den regen uit de akkers, afgt-

stroomd ligt in de gracliten. De gracht ligt vol veldscheut .

VELDSTEEN, o. Zie veltsteen.

VELDVOGEL (wvI.-veugel), m. Eene levende vink,

die de vinkevangers in eene kooi meedragen om door hnren

zang de wilde vinken uit te lokkeu en te doen vallen.

—VELLEN, z. Katte-, Vuil-.

—VELLER, z. -VELDEK.

*VELT. VELTS, bij Kil., zie velte.

VELTBOON(E, v. Soort van Erwt, 00k enkelijk

Velte genaamd, ix.pois des champs, pot's de pis:eon.

— Niet te verwarrea met Veldboon dat Kramers vertaalt

door Jeve de marais (boereteen, platte pieter;, en door

fevefo!f ,])cerdeboon).

VELT-DEN-BOER, m., zonder mv. Kluclitwoord

om zware wreeile spijs aan te duiden, bezonderlijk aard-

appels met eiers, en dikke kloeke rijstpap, waarop, zoo

men zegt, een puit kan dansen, en zoo wreed dat de boeren

zelve er geenen weg mc§ kunnen. Men bracht op 't einde

van de lafel eenen rijstpap, 't was rechte veltdenboer.

VELTDUIF (wvl. veltduve), v. Rotsduif. Zie

VELTE.

VELTE, v., mv. velten. Veltduif, rotsduif, steenduif, -

fr. pigeon de roche^ biset,

— Soort van huisduif, dik van lijf en blauw van pluima-

gie, fr. btsct de colombicr. De velten worden aanzien als de

stam van al de andere soorten van huisduiven.

— Kil. Velt, velts, petra : rapes.

— Men geeft nog den naam van Velte aan eene soort

van gemeene erwt, I. pisiim arvense^ fr. pois des champs,

pais de pigeon genaamd. De velten worden ook Stukerwten

en Veltboonen geheeten. Velten zijn geen duiveboonen, fr.

feveroles (soort van kleene pcerdeboonen). De velten wor-

den op den akker gezaaid, en hunne rauken bochtig tegen

malkanderen steunende groeien drie a vier voet hoog. Als

de velten rijp zijn, worden zij gesleteu en uitgedoriclien.

De velten zijn een voedsel voor dier en menschen. Men
maakt er poree of erwtsoep van ; men eet ze ook in den

winter met aardappels en wortels. Vgl. schrobbe.

VELTEEK, VELTEKE, v. Zie veltijke.

VELTIJKE (wvl. VELTIKE), V. Een diertjo dat 't fat-

soen heeft van eene platluis, doch iets grooter, en vastkleeft

aan het vel van koeien en honden ; ook Velteek, Velteke,

fr. tique, ixodericin. In de Wdb. Teck.

*VELTS, bij Kil., zie velte.

VELTSTEEN, o. Soort van kciachtig steen dat men
in heiden en velden vindt, en waarmede men oulings met-

selde, alsblijkt uitde overblijfsels van onze oudste kerkge-

bouvven.

— Kil. Velt-steen, sikx, Velt, bij denzelfden Kil,, bc-

teekent Rotssteen, rupes, petra.

VEME, v. Blad van lisch, van porci, van mais, van

tarwe, van zagge, enz. De vemen van de zagge zijn scherp

van boord. De turksche tarwe heeft groote vemen. — Zie

FEME en de comp. aid.

—VEMME, z. Hout-. Vgl.-viMME, -vdmme.

VENDEL, o. Zie VENDER.

VENDELEN, vend-elde, heb gevendeld (fv1. ez'endeld,

zie GE), o. w. Zwaaien, slingeren, wapperen gelijk een

vendel of vaandel. Zijne gesclieurde kleederen vendelen

achter zijne hielen. Hij gaat door de straten al vendelende

gelijk een schobbejak (d. i. met gescheurde kleederen waar
de Harden aan te zwieren hangen).

— Langs de straten zwieren, rondslenderen. Zij doel niet

liever dan vendelen. Hij verbood aan zijne dochter van op
straat te vendelen. Ge meugt op straat niet vendelen. Zij

bleef eenen halven dag in de stad vendelen. Drendelen en

vendelen (zie drendelen).

VENDER, VENDEL, c, mv. venders. Hetzelfde

als Vaandel, fr. drapenu. Een schoon vender in de proces-

sie. 'I Strijdende wapenen onder vyandelijke vendels. »

(C. Hazart.)

De put waer in de doodt haer vendel heeft ontwonden

.

(G. De Dous.)

— Afgescheurd stuk dat aan een kleed te zwaaien hangt.

Die scho lier is geheel in vendels. Zijn kleed hangt in ven--

ders. Het kleed was in venders gescheurd.

— lemand wiens kleedij gescheurd en ongeschikt is. Een
vendel van een vrouwmensch. Is dat een vender! een slor-

dig vender

!

— Bemerk dat het fr. drapeau ook gebruikt wordt voor

Lap, flente.

—VENDER, —VENDEL, z. Scheur-.

—VENDITIE, z. Panne-, Pirootjes-.

VENDUE (bij Kil.\ VENDUIE (wvl. vendue), v„

klcnit, op (/;/. Zie 'VENDUWe.

VENDUWE, VENDUIE (klemt op dn\ v., mv.
venduwen, ve?idiiien. Venditie, openbare verkooping, fr.

venle publujue. Venduwe van meubelen. Naar eene ven-

duwe gaan. Er was veel volk in die venduwe. Het was al

maar buchten brol dat er verkocht wierd in die venduwe,
Ik heb in die venduwe eene koe gekocht. « Bniyloften,

vendiiwen, avont-spelen , dagh-spelen, spinderijen ofte

ander vergaederinghen. » (Cost. v. Ipre.)

— Weil, en Kramers hebben Vendii. Kil.za app. Vendue.

VENEGRETTE, v. Gatcieze, fr. vinaigrette.

VENIJN, VERNIJN. FERNIJN (wvl. -nun),

o. Ongroei, ongedierte, doch vooral rupsen en maden. Het
venijn knaagt al de koolen kapot. Veel fernijn op eenen

fruitboom.

— Fig. Een arglistig en boosaardig mensch. Een venijn

van een ventje, van een wijveken.

— Het veni/'n zit in den steert, zie steert.

VENIJNE (wvl. venine, zie ;j), v. Rups, spinnekob

of dorijelijk ongedierte. Er kroop eene venijne op zijn

kleed. Er zitten veel venijnen op den.appelboom.

— Men zegt ook Vernijne, Fernijue,

— VENljNDE(wvl. veniinde), adj. Venijnig, vergiftig,

fr. venimetix, vcnc'neux. Venijnde dieren. Venijnde kruid.
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God maecte de felle diere,

Entie venijnde. (Maerlant.)

— Met rupsems of auder ongedierte bedelil. Een venijnde

fruilboom (die van de rupsems vergeven is). Venijnde

/walm (zwaluw die veel ongedierte in zijne pluimcn ver-

l>eigt, anders Schaar genaamd, fr. martinet noir).

—VENKEL, —VINKEL, z. Honds-.

VENNE, V. itccrschagie, vochtige weide, pasanim
palitstre, zegt Kil. De vennen langs eenen waterstroom.

— Vgl. holl. Veen, o., fr. toitrhierCy tetrain tonihier.

—VENNEEOER, m. Landbouwer die veel venneland heelt,

die in de vennen woont. De venneboeren nioeten zorgen

voor de waterstroomen, opdat zij door geene vloeden over-

rast worden.

— VENNELAND, o. Moerasachtig land dat licht en niet

zwaar is. In drooge zomers Ivan men in venneland goede

vruchten winnen ; maar m natte zomers brengen de venne-

landen weinig of niets voort.

VENSTER (wvl. viNSTER, veinster en veistek),

is m., mecsl v., nooit onz., h.fcnetre.

— VENSTERBL.\D (wvl. veisterblad), o. Venslevbanl<,

fr. accoudoir de fenetre. De boek lag op het vensterblad

— vensteren (wvl. veisteren, veixsteren), veil-

stcrde^ heb gevenUerd^ o. \v. Aan eene venster staan of

li^gen spreken. Wordt schertsende gez. i" van vrijers die

's avonds aan de venster gaan klappen met hun scheers

(Alg. yi. Idiot.); 2° van dezen die aan 't vensterlien van

den biechtstoel knielende, hunne zonden belijden.

— Te vensteren tiggen^ onder de venster op slroo liggen

ill den vioer, sprekende, van een lijk dat men aldus aflegt

in sommige gewesten. Hij ontvong de laatste sacramenten,

en eene uur daarna lag hij reeds te vensteren . — (Is ven-

steren in deze zegswijs misschien een substantief r)

— Te vensteren liggen, in lijke liggen, over aard;

liggen. In sommige plaatsen, b. v. te Zarren, zegt men
Older de veister liggen

.

— VENSTERKRUIS (wvl. VINSTERKRUIS, VEISTER-

KRUUs), o. Eene ijzeren spil of drilbout, eenen palm lang,

met een kruis aan 't een einde, en eene spleet in 't ander.

Het vensterkruis dient om eene venster te sluiten, namelijk

als de blinden toegedaan zijn, steekt men de spil van bet

vcnslerUruis door een gat in den middenstaander, 'oodanig

lat het kruis al buiten tegen de blinden drukt, terwijl de

spil al binnen vastgeleid wordt met een scheers (fr. claveitr)

of splits (fr. goupille).

— VENSTERNEELE, V. Zie FENTENEELE.
— VENSTERSPRINKEL (wvl . VEISTERSPRtlNKELE, zie

ind), m. Sprinkel, ijzeren stang aan eene venster, fr. bar-

reaii defenetre

.

—VENSTER, 7.. Gebod-, Schiet-, Schuif-, Slag-,

Stand-, Water-.

VENT (wvl. VEiNT), m. Kerel. Zie de Wdb.
— Miimaar, Ir. amant. Eenen vent hebben. Zij is met

haren vent uaar de kermis.

— Man, echtgenoot, fr. mari. Eene vrouw die slagen

ki ijgt van haren vent. Zij heeft eenen braven, eenen neersti-

^en vent,

— Er zit een ventje op dat /mis, i"at huis is met schuld

belast, fr. maison grevce. Hij heeft geld geleend om dat

huis te koopen, en zoolang hij dat geld niet kan weergeven.

zit er een ventje op dat huis. Het ware al wel dat zijn huis

zuiver en onbelast ware; maar er zit een ventje op.

— Veint rijmt niet bij ons met kind, wind; dus nooit

Tint te schrijven.

—VEVT, 7.. Bagger-, Leure-, Oudc-, Slunse-.

VENTE, V. Verkoopiug, verkoop, vertier, nering,

fr. vente, debit. Veel of weinig vente hebben (veel of wei-

nig verkoopen). De winkeliers hebben meest vente op de

marktdagen. De herbergiers hebben veel vente van bier in

de kermisdagen. Ik heb vandage geene vente gehad (niets

verkocht). De vente hebben van iemand (aan iemand ver-

koopen). Ik heb gisteren de vente gehad van uwen broeder

(uw broeder heeft aan mij gekocht). Iemand de vente

geven, iemand de vente junnen (aan iemand iets koo-

pen, hem het ge.ioegen verschaffen van te verkoopen).

Ik geef de vente nu aan den eenen winkelier, dan aan

den anderen. Ik junne maar de vente aan mijne vrien-

den. Als ik een nieuw kleed moet hebben, ik zal er

u de vente van junnen. Hij heeft mij de vente gejund

van al de nieuwe meubels die hij noodig had. Geef mij de

vente, jun mij de vente (zeggen de kramers aan de voorbij-

gaande lieden, om ze tot koopen op te wekken). 4 Soo

doende, cryghen sy cleyn vente, ende cleyn ghewin. »
(J.

David, s. j.) « Die best met den kinnebacken can spelen,

diecrycht de meeste z'fn/^, ende dmeeste gheloove.» (F. Ra-

paert.) « Wie eenich broot ter vente biecke, wesende te

cleene van ghewichte. » (Cueren van Rousselaere.) « Dat

gheen poorter eenich broot ter vente en zal moghen stellen

dan up tghewichte vander stede. » (Id.) « Ter vente staen

inet vleeech omme vercoopen. » (Id.) « Eene crane te

rechtene, omme aldaer upslach, tooch ende vente thoudene

van allerande soorte van coopmanscepe. » (N . Despars.)

«. Wacrdoore wy dan de catoenen souden beter coop ghe-

cryghen ende te meerder vente hebben. » (Z. v. Male.)

— Zulke markt, ziilke vente. Zegswijze die beteekent

Dat men verkoopt volgens dat de markt is : gaat de markt

wel, men verkoopt veel ; en gaat de markt slecht, men ver-

koopt weinig. Fig. Men moet zich voegen naar de omstan-

digheden, het een moet het ander volgen.

— De waren die men ter verkooping bestemt of aanbiedt.

De \ente reeden (de koopwaren bereiden en opmaken die

men ter markt wilt stellen, fr. parer la marchandise.) De
boeren reeden de vente. als zij het graan in zakken doen, de

boter opmaken, enz. De koolkapper reedt de vente, als hij

zijne gi'oensels gereed maakt om ze te gaan verkoopen.

— Te Brugge geeft men den naam van Vente nog aan

een vaartuig dat, op gesteMe dagen naar Gent gaande,

bezonderlijk dient om koopwaren te vervoeren, terwijl de

bargie voor de reizigers beschikt is. Zie nachtvente.
— In de kerkrekeningen van Dixmude 1597-98 leest

men Ventvoerder voor Vrachtvaaider : « Betaclt Guillem

de Groote, vent voerder van IJper, over den vrecht van den

oultaer.

—VENTE, z. Xacht-, Schendde-, Schente-.

VENTEN, b. w. en o. — Hij vent en is stabelaar, zie

STABEL.\AR.

—VENTEN, z. Schande-, Schente-.

VENTELIJK.adj.Ventbaar.verkoopbaar. «Bedorven

waerc, tz\ tarwe, messeUoen ofte rogghe, dat niet ventelic

waere ten behoufve ofte oorboire van den mensche. .. •

(Cueren van Rousselaere.)



VER 1080 VER-

-^VENTER, z. Scheme-.

VENTVOERDER, zie onder vente.

VENZE, VEINZE, v. Kootngras, a/o/Lrurtis o^'/ys-

//( L. Er staat veel veiue in die klaverij.

VER-. Dit voorvoegscl heeft dikwijis bij oris de betee-

kenis van Her, d. i. op nieuw, wederoni, b. v.

Verbiechten — herbiechten ; Verbiezen — lievbiezen

;

Verbloeden — hcibloeden, op nieuw bloeden ; Verdeischen

— hcrdfcischen ; Verhalen — herhalen; Verliuwen — her-

huwen ; Vcrkennen — lierkeuncn ; Verkoken — herkoken

;

Vetschikleren — lierschiMeien : Verschrijven — hersclirlj-

ven ; \'erveurslen — herveiirsten ; Veivlechten — hervlecli-

ten; Verzaaien — herzaaicn; Verzetten — herzetten.

Somwijlen veismilt hct voorvoegsel Tcr met dc volgcnde

letlergreep, b. v.

Verandeien — vranderen; Verhuizen — vniizen; Ver-

hiUen— vritten ;Vetraadsch — vraadsch, viadscli, vredsch;

Veiecnd — \rcend; Vereenen — vreenen; Verwoed,

veiocd — vrood.

Ja, de WW. Veranderen en Vruizen hebben zelfs den

impeilect ^t'7'rafidertif ^gvfft/sii ; vgl. Glooven {voor ^e/oo-

^'f11), heh ^firloo/d; zie GE; en van Vreenen inaakt men
Vervrceuen.

VER, bijw. Zie verre.

VERAFSTAAND, adj.Veralgelegen, verafverwijderd,

fr. e/ot\r,i,\ ilistant. Verafstaande land. Een huis veraf-

staandc van ile kerk, Vciafs'.aande blocdverwanten.

VERALTEREEREN, vcraltercerde, ben veralte-

reerd^ o. w. Hetzellde als Altereeren, ontslelleu, ontroeid

worden, fr. rtre alte'rc. Hij was er gelieel van veraltereerd

.

— F. Vanden Werve gebruikt veraltereerd in den zin

van Doistig, fr. alte're. « Uw herle d,t soo veralterecrt is

en schynt te branden in gierigheyl, dat soude daer mede

wat gekieft en ververscht worden. »

VERANGST, adj. Beangst, angstig, fr. inqiiiet, plciit

d'anxicte. \'erangst zijn oni den iiilslag v.in de zaak le

kennen.

— Afl. Verangstheid.

VERANTZAAIEN.VERHANDZADEN.VER-
ANTSAAN, b. w. dat men omler deze verscliei lene vt>r-

men bij onzc vorige schrijvers vindt in den zin van Een

boiiwland bederven met het gedurig te herzaaicn zonder le

laten rusten, fr. epuiser, dcte'riorer line terre en la reense-

men[ant ionjours sans la laisser reposer. Het was voor-

tijds besproken dat de landbouwer zijnen akker het derde

jaar moest laten braken. Un censier constant sa cense de

nettf ans a et doibt aiioir en chaseline roye de terre a labeiir

trois despoujlles de bled, Irois despouilUs d'avaine, et trois

ghes(jmeres (d. i.j'acheres). (Coustumes de la Salle et Bail-

liage de Lille, XVI, 5 ) « Men verstaet als eenigh landt ghe-

heven is in loyalen pacht, dat den pachtcr het selve niet

vermach te Terantsaj'en, maer vermach alleen twee vruch-

ten iu eeu mes te sayen, eude moet het de'de jaer brake

laten liggen. 1 (Cost. v. Aelst, XIV, 20.) « Men verstaet, als

ten pacht-goed, land of meersch gheheven is ten loyalen

pachte, dat den pacluer niet en vermach het selve land te

veransane : maar vermach allecne twee vruchten in een

mest te sayen ende moet het derde jaet brake laten lig-

gheu. » (Cost. v. Cortrycke, vii, 16.) « Ende en vermach

den pachtcr 't lant t'zy in loyalen pacht ofte andersints

ghegheven niet te verhant-saden, maer vermach alleenlick

twee vruchten in een mes te sayen, te weten d'eerste ja^-r

coorn, en het tweede even, oft andere Maertsche vruchten,

ende 't derde jaer moet het brake ligghen. -n (Cost. v.

Audenaerde, ix, 9.) « Sonder die (goeJeren) te misbru\c-

ken, metde landen ieverhandtsa^den, de meerschen ende

weedeii te sch'?ur;n, de bosschen te onderhouden, de

haeghcn end kanten te destrueren, de huysinghen at te

trecken oftelaeten vervallen; ende soo voorts. Dierghelijcke

landt-schenders zijn ghehouden in alle kosten, schaeden

ende intereslen, de welcke de proprietarissen door hun

misbrnyck komen te lyden. -> (VI. Setting-boec.)

— De West-Vlamingen, vooral in Veiirne-Ambacht,

zeggen ant- voor o?it-, b. v. anthouden, antvluchten, ant-

zeggen, enz. Zou Verantzaaien dan misschien zooveel zijn

als Verontzaaien, d. i. afzaaien, zoo dikwijis een land

b;zaaien dat het eindelijk af en uitgeput is?

VERARBEIDEN (wvl. YEK\AlihKVEii),verarbeidd,-,

"i'crarbeid, b. w. Verwerken.

— Zich verarheiden (wvl. eetis veraarbeien, zie eens),

zich overwerken, fr. s'abimer, s'exce'der aforce de travail-

ler. « Andere loopen totten barbiere cm laten (fr. pour sc

/aire saigner), mer soe onbeclueckert ende onbertet, dat ict

niet swvgen can, verhit, besweet ende verarbevt. » (F.

RapaerL)

VERARMOEDEN (wvl. verarmokn), verannoedd,.

verarmoed, b. en o. w. In armoede brengen of vervallen,

armer maken of worden, bij Kil. depanperare en depaitp,-

rari. lemand verarmoeden. Hij verarmoedt gedurii,-.

« Waerelyk het is de Tael veraermoeden en de Dichte.cn

opwillen, van hun nae de lange wyse van sullen worden ti

senden : aermen Dichter, als gy zeggen moet sy suUiii

ingebragt worden, daer men soud konnen seggen sy wer-

den ingebragt. » (Vaelande.)

— Verarmoed zij'n, tot groote armoede vervallen zijn,

haveloos zijn. Een verarmoede fransch, fr. un dc'guenillf'

d'ouire Quie'vrain. « Het volck, dat door de langhdurighe

oorloghen was verarmoedt. » (I. de Grieck.)

— Er verarmoed ttit zien, het uitzicht hebben van

ieniand die veel gebrek lijdt, bleek en mager en slordig zijn.

.\ls die jongeling van de soldaten kwam, zag hij er gewel-

dig verarmoed nil. Eene kerk ziet er verarmoed uit, als zij

weinig versierd en daarbij nog vuil en slordig is. Die akker-

vruchten zien er verarmoed uit : een vlaagjc regen zou hun

deugd doen.

— VRRARMOEDHEID, V. De sta.it Van vcr.armoed te zijn,

behoeftigheid, fr. indigence, misi'rc. Zijne verarmoedheid

scheen uit in geheel zijn wezen. « Ander remedien diencn

siecten wt ver.jrmoetheyt comende, ander van gulsiche) t

comende. » (F. Rapaert.)

' VERAUWELOOZEN, b. w. Zie verg.\uwe-

l.OOZK.N.

VERBABBEZAKKEN, tierbabbezakte, verbahbr-

zakt, b. w. \'crn2ukea, verwoesten, verderven, verrocke-

loozen, veikwisten, fr. perdre, gdter, miner, abimer. Die

Uoopman heeft zich zelven (zijne zaken) zoo vcrre verbabbe-

zakt dat hij nooit meer zal opkoaien. Haar zijden kleed is

verbabbozakt van den regen. Zijne gezondheid verbabbe-

zakken. Zijne maag verbabbezakken van te veel te pooien.

Zijne fottuin verbabbezakken, h. gaspiller son bien.
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— Ook gebniikt in den zin dien Kil. geeft aan Verbab-

sadien en Verlialisacken, d. i. vetpochen, versnorken, ver-

blulTen, onlhutselen. « Vcel verachtens, berispen endc

verwytens maeckcn den inensch ten lesten baloorich oft

doorcreyticb, oft verbofsacken den mensch. » (A. Adriaen-

sens.) — In dezen zin zegt men ook Overbabbelzakken.

Jongen, go meugt gij met die viggens naar de markt iiiet

gaan : ge zoudt gij u laten overbabbeUa1;Ii'ni (d. i. ovcildap-

])cii, verbiuffen, zood inig dat gij ze onder de weerde zoudet

viil;oopen).

' VERBABSACKEN , bij Kil. , zie verbabbe-
/ ARK EN.

VERBAKKEN, verbakte cyi verbkk of verboek, ben

,rrbakkcii, o. w. Hard samenplakken. Zijn pinkhaar, zijne

' " 'jtfln zijn vcrbakken (van den etter). Verbakken haar.

Ilaar van 't klonterbloed verbakken, I. crines sanguine

concreti. « Den vloer lateii van moire en vnyligheydt gela-

den worden, en soo verhardden en verbakken dat ment

nauws met sclmppen en houweelen en can af ghecrvghen. »

(J. David, s. j.,

VERBALLEN, verbalJe (wvl. ook verbaldege, zie

iMrERi'ECT), ben verbald, o. w. Vereelten, verbotlen,

eeltig worden, fr. se diirillonner. De lianden verballen van

te werlien, de voeten van te gaan, en de knien van te knie-

lon. Verbald vel. Verbald zijn. Verbakle lianJcn, fr. mains

calleitses.

— VEKBALDHEID (ivvi. Ook VERBALDIGHEID), v. De
staat van verbald te zijn, vereeltheid.

VERBAND, o. Bij metsers. De verbindin^ van de

steenen in eenen miuir, fr. magonnerie en liaisons. Er is

vcrband, waneer de voegen van de steenea op elkander niet

vallen. De metsers ondersclieiden vooral het kvuisverband,

het spaansch verband, en het staande verband. Zie VOEG
bij Kram.
— Het staande verband vereischt dat er beurtelings cene

potietsche lage en eene streklage op elkander volge, zooda-

nig nogtans dat de voegen van de streklagen onderling op

elkander zouden vallen indien men de potietsche lagen weg-

name. Ken muur met staande verband biedt aan dc oog de

volgende tiguur :

I i

slrekl.

potietsch

sir.

pot.

slrek.

L
I I I I I

I I I I I I I I

— Het kruisverband verschilt van het staande verband

hi;rin dat de voegen van de eerste strekl.age passen op die

van de derde, vijfde, enz., maar niet op die van dc tweede,

vierde, enz., zoodanig dat een rauur, in krnisverband gemet-

seld, de schikking zijner voegen aanbiedt in de gedaante

van kniisen, zoo als hier :

I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I I

— Het Spaansch verband, anders ook Kokkenliane- en

'J'ykenhancx'erband geheeten, biedt aan dc oog de vol-

gende figmir ;

I II II II II
I II II II I

I I

I I I I
I I

I I I I

—VERBAND, z. Kokkenhane-, Pijkenhane-, Tijken-

haue-

.

VERBASTEN, verbastle, ben verbast, o. w. Wordt
gezeid van het vlas dat, op den akker groeiende, die taaie en

draadachtige schil krijgt die men Bast heet, fr. filasse. Het
vlas begint reeds te verbasteu. Dat vlas is reeds kloek ver-

bast.

VERBAUWEN (wvl. verbowen, zie av), ver-

bauwde, ben verbati-wd, o. w. In 't kwaad keeren, erg

worden. Wor-lt gezeid van eene wonde die verkwaadt of

verstoort. Eene wonde die verbanwt. Die kwetsuur is ver-

bauwd.

— Kil. Bal, mains, inutilis. Doch bij Kramers staat

Verbauwen als synoniem van Verbauwereeren, d. i. ont-

slellen. Vgl. Verstooren.

VERBAUWEREEREN, b. en o. w. Verbijsteren,

ontstellcn, fr. aliurir. Zie de Wdb. ^ Van dezen roup, ver-

schooten ende verschticteu zy al diet hoordeu, zo schoffier-

iijck zeere , dat zy, als verbauwereerde veibaesde lieden niet

en wisten wat hemlieden te doene stont. » (N. Despars.)

— In Brab. zegt men ook X'erbabereeren en Verbave-

reeren. (Alg. VI. Idiot.)

VERBEDDEREN, verbed.lerde, verbedderd, b. w.

frequentatief van Verbedden, verpulmen. Eenen zieke ver-

bedderen (in een ander bed leggen).

VERBEDEN, VERBEEN, verbad, verbeden of

verbein, b. w. Hetzelfde als Verbidden, met bidden afkee-

ren, 1. deprecari. De straffen verbeden die de zonde ver-

dient. Een, ongeluk verbeen. Het is al te verbeen. — Zie

BEDEN.

VERBEEND, adj. Wordt eig. gezeid van kwakkels

die, eens door het kwakkelbeentje verschalkt maar het net

oatvlogen, niet meer te verlokken noch te vangen zijn. Een

verbeende kwakkel, fr. une cailte effaroitche'e, e'chappe'e de

la pipee.

— Wordt gez. van andere vogels en dieren die, aan dea

strik ontsnapt, schuw geworden zijn. Eene verbeende vink.

Eene verbeende rat.

— Fig. Die door oaderviading geleerd heeft op zijne

hoede te zijn, die eens bedrogen niet meer te bedriegen is,

die slim geworden is ten zijiien k:).5te. Gij zult hem niet

strossen : hij is verbeend, of, het is een verbeende.

— Wordt dikwijis tocgepast opjongeliagen, en vooral op

dochters, wier ccr en deugdzaamheid verdacht is, omdat zij

lie bedorvenc wereld beminnen en ongetwijfeld reeds in de

strikken van 't kwaad verlokt zijn geweest. Sedert dat hij

met die slechte gezellen verkeert, loopt hij ook al verbeend.

Trouw niet met die dochter : het is eene verbeende, fr. elle

avu le laup.
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VERBEESTEN, verbeestie (wvl. 00k verbeestege\

•verbeest, b. w. In dronkenschap en wulpschheid verkwis-

ten. Zijn geld, zijn goed verbeesten. Zijne gezondheid ver-

beeslen. De ouders werken en slaven om iets te winnen,

maar hun schandalige zoon verbeest het al.

—
- Verbrodden, verknoeien, bederien, fr. abi'mer, gdter.

_

Hij lieeft geheel den vioer verbeest, met er hout op te klie-

ven. Die schoemakersknecht mag het leder niet snijden, bij

zou 't al verbeesten.

VERBEGELD. adj., klemt. o^be. Wordt gezeid van

een zwijn dat met eenen poot in zijnen begel verward is,

zoodat het niet meer voortkan. Haast u, het zwijn is of
staat verbegeld : als gij het niet veriest, het zal de pooten

breken.

— Fig. Verbegeld staan, in dsn klein zijn, verlegen zijn,

niet weten waaruit of waarin, geen raad weten. — Zie

BEGEL.

VERBEI, o. Af\v.ichting, fr. altente.

— ]'oor of tot een verbei, in afwachting van iets beters

of van iets definitiLfs, voorloopig, mi»;delerwijl, fr. en utten-

dant^ provisoiremeut^ pour un iemps^ par interim. Deze

veisletene gereedschappen gebruik ik maar tot een verbei :

de nieuwe, die ik gekocht heb. zuUen welhaast toekomen.

Men is bezig met mijn huis te herstellen : ik woon hier in

deze kamer tot een verbei. Het nocnmaal is maar ten een

ure : neem iets tot een verbei . Die ambtenaar is daar maar

tot een verbei (tot dat er een ander definitief benoemd

wordt). Het is raanr tot een verbei, dat hij die plaals be-

dient. Hel is maar voor een verbei d;it hij hot land b^^tiert.

In eene lenle den goddelijken dienst verrichlen voor een

verbei toi iwx. de nieuwe kerk gebouwd is.

VERBEKKEN, verbckte, verbekt, b. w. Vertuiten,

eenen nieuwen bek aan iets maken, ien bek vernieuwen.

Eenen priesterhoed verbekken. Eene schietspoel verbekken.

Eenen avegeer verbekken (er een nieuw muzeel aan slijpen

omdat het eerste afgeboard of gebrokkel 1 is).

VERBELA, VERBLA, FERBELA, FABELA,
PERBLA, v., klemt. op la. Eene fniUe, eene geplooide

strook, eene fl.idderende schroode aan de kleedij van vruu-

wen en kinderen, fr. falbala, eng. furbelow. Eene groote

verbla. Een kleed met drie verbelaan. De verbla van een

kleed, of het breede belegsel dat rond op een kleed genaaid

is en los afhangt, heet in 't fr. lolant. De verbla van eene

muts is het deel dat over den pek valt, fr. bavolei.

VERBELLE, v. ZieBEREEliE.

VERBETERKOOPEN, vrrbetertoople, verbeter-

kjjpt, b. w. lels aau eenen beteren koop laten, den hoogen

prijs afsLian. Gij zult uwe waren moeten verbeterkoopen,

wilt gij uwe kalanten behouden.

— o. w. met z^'n. De eetwaren zullen alhaast verbeter-

koopen, want de oegst belooft veel.

VERBEULEN, verbeuhh; verbeuU, h. w, Bedenen,

schenden, vermorsen, fr. abimer. Het kind heeft dien boek

verbeuld met cr mede te spelen . Zijne kleederen verbeulen.

VERBEUREN, b. w. Verpanden. Ik verbeur lien

frank aan dtn .ir:ne, indien ik lieg. Wat verbeart gij, in-

dien gij uw \vi> 'x\ niet houdt?

—VERBEZIGEN, z. Op-.

VERBIECHTEN, verbiecktte, lerhiecht, b. w. Her-

biechten, wederora iets biechten dat reeds gebiecht is. Het- 1

geen kwalijk gebiecht is moet verbiecht worden. De '

scrupuleuzen willen altijd verbiechten. « Sonder yet te ver-

biechten dat eens wel ghebiecht is. » (Th. van Herentals.)

— Zie VER-.

VERBIEZEN, verbiesde, verbiesd, b. w. Herbiezen, 1

met nieuwe biezen bevlechten. Eenen stoel verbiezen. ;

t Onze stoelen moeten verbiesd worden, eu den stoeldraeyer
|

en koml niet. » (C. Duvillers.) \

W'E,VL'Bl}T>K'ii, verbeed, verbeden, (oosiv\ VERBIJEN,
j

wvl. verbien; Terbee, i^ricfw; zie IEN), b. w. Beleven, i

weten gebeuren. Zie gebijden.
'

VERBLA, v. Zie verbei_\.

—VERBLAEISTEREN, bij P. Gheschier, zie onder

verbluiex.

VERBLAKEREN, verblaierd,; verblakerd, b. w.

Verbranden, bniler. i Daermen syn syden met crauwels

ophaelde ende met lampen verblakcrde. » (M. Lambrecht.)

— Van Blaken.

VERBLAREN, verblad'de, ben verbladrd, o. w. In
j

blaren of blazeu (fr. ampouhs, cloches) opzwellen. Vier ot 5

kokende water doet verblaren. Geheel zijn hand was ver-
j

blaard, tengevolge van eene verbranding. « Tot dat de siecke •

zwelt, ende beghinl onthudene ende te verbladerener . »

(Jeh.in Yperman.)

VERBLAUWEN (wvl. verblowex, zie An),

blauwde, verblauu-d, b. w. Herblauwen, wederom e- n

blauw kleur geven. Hij heeft dat lijnwaad doen verblauwen.

— o. w. Blauw of blauwer worden. Hoe nader men
naar 't zuiden reist, hoe meer het hrmament verblauwt.

VERBLEKENHEID, v, De staat van verbleken te

zijn 'zie VERBLijKE.N"). De verblekenheid van 't hout,

VERBLENDEN, verbUndde of verbhnd, verblend

ot verblondtn, b. w. Hetzeltde .lis Verblinden.

— Verbergen, verduiken. lets zoeken te verblenden (fr.

chercher a cacher quelqiu chose), hetzij een voorwerp, het- ,

zij eene daad, J

— Eenen weg verblenden, dempen, onbruikbaar maken, 1

doen verdwijnen . Recht hebben van eenen weg te verblen-
4

den. « Soo wie eenighe kerck-weghen, poort-weghen ofte
\

meulen-weghen, opdolve, verstopte, vernauwde, ofte anders
j

verbUnde, <iie sal verbeuren ses ponden parisys. » (Costu- 1

men v. Lande v. Vrven.)
|

VERBLEUNEN, verbleunJe, verbteund, b. w, Ver- '

blouwen, mat stelleu, iemand de sto;itnioedigheid benemen

van iets gevaarlijks na te doen dat men zelf eeist gedaan

heeft, b. v. over een wijden gracht spriiigen, een overzwaar |

gewicht opheffen enz. Ik heb hem verbleund, Hij kan mij |

niet verbleunen (ik durf al nadoen wat hij voordoet), Hij is

verbleund.

— Ook absolutelijk. De jongens verbleunen geem. Hij

heeft zijn been gebroken met te verbleunen.

— Zie BLEU.NTJE. Dit verbleunen is wellicht ontstaan

uit rerbleuen, bleu (d. i. blood) maken. Vgl. Uitreuneu =
uitroden

.

VERBLIJDEN (wvl. verblien, zie ien), verbli/dde,

ben vrtblijd, o. w. Vrolijk worden. Hij vetblijdde als hij

dat hoorde. Geheel denatuur verblijdt als het lente wordt.

« Zij (de martelaars) verblijden alsmense briedt oft soodt. »
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(AnnaBiins.)« Als \vi niet alleene wel pacientich zijn, wal de

Heere met ons doct, maer 00c dat wy daer in verblidt-n. •

(Th. van Herentals.) « Dan verblide ick in mijn herte. ^

(Id.) « Sullen wy voorders in ydelheyd?r/-J^^Vff«? » (B. Van-

haeften.)

— Verblijd zijn, eenen lichten roes hebben, fr. Hre tin

pen gfis, avoir nnc petite pointe de vin. Ilij was niet

dronken, maar verbl ijd. Hij is verblijil tluiis geUomcn. Ilij

zag er verl)l;jd uil.

— SpreeUw. Wat iiifim's verblij'dt, zei de sot, en hij

keerde zijnc i/nttse,

VERBLIJKEN (wvl. veriu.iken), vcrbkek (wvl.

sclierpl. cc, zie duigen), ben vcrblehen, a. w. Verbleeken

en verdorren; in de Wdb. Verblikken. Wordt gezcid van

hout- en plantgewas dat op den stani verkwijnt en vergaat.

De koornlialmen verblijken als zij door eenen storniwind

geknakt zijn. De erwten veiblijken als de peul verdroogt

zonder vrucht voort te brengen. Een tak verblijkt als hij op
den boom verdroogt. Verbleken hout (hout dat op den slam

verdroogd staat en dood is). De verblekene takken zijn

geringeld (d. i. de verdroogde takken hebben rond de schors

eenen ring die de plaats aantoont tot waar zij verdroogd

zijn). De arme lieden mogen het verbleken hout afbreken

van de boomen.

— Wordt ook van het licht gezeid, fr. pdlir.

Het voick meyndt dat in dit verblycken

De Maene gaet beswycken.

(A. Debuck.)

Al syn klaerheydt is verbleken,

Al syn licht is uyt-gheblust. (Id.)

Eylaes! hoe wort het licht, 'twelck in de ziele luystert,

Verbleken en verslickt, ja teenemaal verduyslert.

(I.l.)

— Fig. van een jongen mensch die uitteert en verkwijnt.

— ,\fl. Verblijking, Verblekenheid.

VERBLIJVEN (wvl. w.rbluven, zie frijten).

7(;7'/(r/ (wvl. scherpl. ee, zie onder DUIGEN), ben verbleven,

o. w. In de openbare verkoopingen, Toegeslegen worden,

fr. I'tre adjiige. Op wien is die koop verbleven? Hij hoogde '

tot dat het hem verbleef.

VERBLIKSEMEN (wvl. ook verblekse.men),

Vfrb/ikstwde, verbliksemd, b. w. Met den blikser. trcH'en.

Go! verblikscmt zijne vijanden. Een verbhksemde boom.

VERBLINDEN, b. w. Zie verblenden.

VERBLOED'eN, verbloeddf, heb verbloed, o. w.

\V*deroin bloedcn, fr. saigner de noitvean. Laat de kwet-

suur twee dagen verbonden zonder ze te vermaken, want

zij zou verbloen. < Ende ofte ghi die wonde vint droghe soe

verve.sse, ende scrept die canten ende doet se verbloeden met

eenen scaerse. » (Jehan Ypernian.)

— Zie VER-.

VERBLOEIEN, verhloeide, verbloeid, b. w. Ver-

schroeirn, \erzengen, fr. ronssiller, roiissir, Zijn kleed

M:'rbloeicn van to diclit bij het vuur te staan . Het al te heet

-uijkijzer heeft dat lijnwaad verbloeid.

— Zieh <'erbloeien[\vv], eens verbloeien, zie EENS), zijne

kleederen verzengen. Ik heb mij verbloeid aan de stove.

Let op dat gij u niet verbloeit.

— o. w. metVs^V;. Verschroeid worden. 'Het lijnwaad

verbloeit als 't gestreken wonlt met con te hcet sfrijkijzer.

Zijne kousen zijn verbloeid van te dicht bij 't vuur te zijn

— Afl. Verbloeiing. Verbloeidheid

.

— Men zegt mede Verbluien en Verbroeien, en ook

enkelijk Bloeien, Broeien.

VERBLOUWEN (wvl. verbf-owen, zie au), ver-

blojivde. Terhlmnfd, h. w. Hctzelfde als Verbleunen,

bleuntjp stellen. Tk heb hem verblouwd. Hii durft over dien

grncht niet sprinjen, gelijk ik gednan heb : hij is verblouwd.

— Ook absolutelijk. Willen wij eens verblouwen ?

— Zieh Inlen verhlmi'tien . zieh laten verbluffen, voor

de stoutmoedigheid van andcren wijken en van zijn recht

afzien.

— Dit verblouwen denk ik gehoren uit vrrblooen, van

bloo. blonde, bevreesd. Zie bleuna.

VERBLUIEN (wvl. verbhten', t.k vi). verbliiide,

verbliiid, b. w. Het/^elfde als Verbloeien, verzengen, fr.

ronssiller. Zijn kleed verbluien van te bii het vuurte staan.

— Ook 0. w. Het lijnwaad verbluit als het gestreken

wordt met een al te heet strijkijzer.

— Kil. Verbliivsleren, bluystoren, adnrere. « Niet

anders na hun laeten als een verblnvstert pampierken op

het welk somtyds eene groote rekeninge staet. .> (F. Van-

den AVerve.)

Ouam een vlie^hsken, over-dweirs,

Plomp ghevloghen in de keirs',

Neder op de tafel daelen.

Heel Tcrbhiystert, heel mismaeckt.

(L. Vossius.)

— P. Gheschier bl. 450 gebniikt Verblaeisteren, voor

Verbr.-uidpn.

*VERBLUYSTEREN. bij Kil., zie \'^rbluiex.

VERBO, 7ie nnder VERBOD.

VERBOD, o. Wordt veel gebniikt in de volgende

zegswijzen :

— Er is s;een verbod aan, hij wilt niet laten 't geen men
hem verbiedt.hij is ongehoorzaam.wederspannig. Er is geen

verbod aan dien jongen. Ik heb schoon te zeggen of tebe-

dreigen , er- is geen verbod aan

.

— Op verbod staan, gehoorzaam, onderdanig zijn,

luistercn naar *t geen er geboden ol verboden wordt. Hij

leert zijnc kinderen op verbod staan. Die jongen staat op

geen verbod.

— Te verbode, te ''crbo zifn o{ staan, gehoorzaam zijn,

het gezag cerbiedigen, doen wat er bevolen wordt. Mijn

hond staat mij te vcrbo. Hij is niet te verbo. De ouders

moeten hunne kindeien van jongs af Iceren te verbo staan.

Hij staat niemand te verbo.

— Men zegt ook Te gebode staan.

VERBODEMEN (?), o. w. Zie VERBOO.MEN.

VERBOEFT (wvl. verbouvt, zie ou), adj. Bij

veeartsen en peerdemeesters. Verwaterd, vervangen, fr.

fourbn. Een peerd dat verboeft is.

— Dit woord is gevormd van het h./o!irhn,forbu (van

het om\e/orboire, zegt Bcscherelle).

— Afl. Verboettheid; zie verwaterdiieid.

VERBOEREN, -terbocrde, verboerd, \-. w. Verkwis-

ten in slcm|> en drinkpartijen. Hij verboert al wat hij bezit.
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Hij heeft sjisterfii vijftig frank verboerd. Die werkmao
verboert 's zondags al wat hij wintin de week.— Zie BOEREX.

'VERBOFSACKEN.bij A. Adriaens, zie verbab-
liEZAKKEN.

VERBOLAARDEEREN, wrbolaardeerde, verba-

.

laarMrd, b. w. Bolanrde niaken, bedwelmen, verbijste-

'

ion, bcJuizeld maken. Hij was verbolaardeerd van den slag
cp zijn hoofd.

— Onthutselen, verbluflFen, fr. de.oncerter, intimider.— Zie BOI.AARDE.

VERBOLLEN, verbolde, verbold, b. w. Verspelen of
verliezen met het bollespel. Hij heeft al zijn drinkoeld ver-
bold.

— Te verbollen, te winnen met het bollespel. Daar
waren drie prijzen te verbollen. Eene kraak of koekbrood te
verbollen geven.

VERBOOMEN, verboomdr, ben vfrboomd, o. w.
VcrK-loek.^ n. vervromen. Mijn been is genezen. maar
•t nioet nog verboomen, fr. mnjnmb^ est gjierie, mais elle
a besom encore de se fortifier, de se rafermir.
— ISrisschien voor Verbodemen. want wij zeggen ook

boom, met de scherplangeo, voor bodem.

VERBORGEN, verborgde, vetbonrd, b. w. Ver-
waarborgen, borg blijven voor iemand, U.cai.tionner quel-
,]u'un. Hij zou dat huis koopen, indien ik hem verborgen
Wilde. Na de boomvenditie, gaat men naar de herberg om
te verborgen (d. i. om bij den notaris de namen op te schrij-
ven van dezen die zicli borge stellen voor de koopers).
Van datraenniemantvangen sal, die hemcunverbor^en.t
(Privilegie v. Landen v. Putlen.)

— VERBORGING, V. De daad van verborgen, van zich
voor iemand borg te stellen. De verhorging geschiedt bij

notarialen akt. Het is verborging in die herberg (d. i. deze,
die instaan voor de koopers. moeten hunnen naam bij den
notaris opge\en in die herher').

VERBORSTELD,VERBURSTELD(uitspr.zr;--
Misteld, zie Rs), adj . Vcrstreuveld . Wordt gezeid van
h.a,ar, pluimen, euz., die verwarreld over einde staan, fr.

eboiirifc, herisse, dresse en (/««/•<//•?. Verbursteld haar.
Verburstelde pluimen. Zijn baard stond verbursteld.
— Beteuterd en verlegen. fr. ebouriffe. Hij kwam ver-

bursteld binnengeloopen. Hij kwam geheel verbursteld mij
raadplegen. Er verbursteld uit zien, tr. avoir fair ebouriffe.

VERBOT, o., zonder mv. Kelt, weer, fr. cal, diirillon,
cal/osite. Het verhot van den hie), van dehaod. Het ver-
bot r.fsnijden. Een dik verbol. De hielen zijn met verbot
bedekt, fr. les ta/ons sont converts de cal.

VERBOTTEN, vtrbotte (wvl. ook verbottei;c\ ben
verbal, o. w. Eeltig worden, vereelten, verballen, hard
wprdcn, fr. se couviir de cal, se dtirillonner. De handen
verbotten van te werken. De hielen zijn verbot. Verbot vel.
Het verbot vel van zijne handen is ongevoelig aan de hiite
van het ijzer. Verbot vel is ongevoelig. « / ereeld is verbot,
verhaid, verweerd. . (Vaelande.)

— Afl. Verbotting, Vcrbotheid.

VERBRADDEN, verbradde, verbrad, b. w. Hetzelfde
als Verbrodden, verknoeien, verderven. Hij heeft geheel
het werk verbrad.
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VERBRAMEN, verbraamde, verbraamd {\\\\. ook
verbidmde, vcrbriimd, zie KLANKVERK.), b. w. ifet bra-
men ombinden. ilea verbraamt jonge boompjes om er b. v.

het vee van af te keeren.

— Afl. Verbraming, Verbraamdheid.

VERBRANDEN, b. en o. w. — ZOnenfeem ver-
branden, zie KEEM 20.

— D.n krrrn verhranden. in 't Bonespel, zie BONESPEL.

—VERBRANDEN, z. Op-.

VERBREEDEN, VERBREE'N, verbrccdde (\m\\.

ook verbrecdi'gi'), verbreed, b. w. Breeder maken.
— o. w. Breeder worden, fr. s'e'larorir. De straat is hier

nauw, niaar verdcr vcibreedt zij. Die stoffe verbreedi niet

uilg'rokken te worden.

VERBREIEN, vcrbreide (wvl. ook verbreidege, zie

IMPERKECI), vcrbreid, b. w. Wederom breien, het brei-

werk vernieuwe.i. Den voet van eenekous verbreien.

— Hervlechlen. Stoelen verbreien (de zaat vermaken met

nieuwe biezen).

— Zie BREIEX.

— Afl. Verbreier, Verbreiing, Vetbreisel.

VERBREKEN, verbrak, ben vcrbroken, o. w. AVordt

gezeid van het weder dat, na helder en vast geweest te heb-

ben, verandert en slecht wordt. Het weder verbreekt. Het

weder is verbroken. Haast u den oegst in te raennen, want

de locht begint te overtrekken, en 't weder gaat verbreken.

— In dezen zin zegt men ook Breken.

VERBRIELEN, verbrielde, verbrieU, b. w. \'er-

warrelen, verbroddelcn, bederven. Dat garen is verbrield.

— Nutteloos verbruiken, verkwisten. Ge moet het wa-

ter niet verbrielen, wij moeten 't te ver halen. Zijn geld

verbrielen. Zijne gezondhoid verbrielen. Hij verbrielt het al

dat hij wint.

— ZieBRlELEN.

VERBROEIEN, vcrbrocide, verbroeid, b. en o. w.

A'crzeiigen. « De gliemaccte wyn verbroeyt lever ende

longher. . (Ed. De Dene.)

— Zie VERBtOEIEX.
j— VERBROEIDHEID (wvl. Ook VERBROEIDIGI, zie HEID), <

V. Verbloeidheid, verzengdheid. De verbroeidheid van een

kleed. « Dat men an zijn lichame van buylen gheenderande

quetseure, verbarniheit. nochte verbroylheit ghemercken

en consle. (X. Despars.)

VERBRONDSELEN, verbrondseUe, verbrond-

seld, b. w. Freq. van V'erbrondsen, verbruien, verbrod-

den, verknoeien. Eene zaak verbiondselen. De lecrjongen

heeft geheel het werk verbrondseld.

— Afl. X'erbrondseling.

VERBRONDSEN, b. w. Verbrodden, verbrui.-n.

bederven. Het spel verbrondsen. Eene zaak verbrond- n.

Een werk verbrondsen.

VERBRUINEN (wvl. verbru.nen, zie ui). ?</-

bruinde (wvl. ook verbruundege, zie IMPERFECT), ten

verbriiind, o. w. Bruiner worden. Dat gebecldhouwd ei-

kenhout zal verbruinen met den tijd.

— Afl. Verbruining.

VERBUIKEN ZICH (wvl. eens verbuken, zie

EENS eu rii, vcrbuii-te my\ heb mij verbiiikt, wederk.

w. Zich beu eten of drinken, zoodat men niets meer nenien
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kan. Ik heb mij verbuikt aan diea rijstpap. Voorzichtig,

ge 20u<U er u aan verbuiken (zcgt men scherlsende, waneer

do hoeveelheid spijs zeer klecn is). Hij kan van <lien andc-

ren wijn niet drinken; hij heelt zich verbuikt aan den

c-I^t(n.

VERBUISCHEN (wvl. verbuschen, zie Ul), ver-

, lite, verbKischI, b. \v. Al buiscliende wegmaken. Zijn

I vcrbuischcn (verschieten) naar de inusichen.

— Verkwisleii in drinken en rinkinkcn. Zijn geld ver-

buischen. Hij verbuischt al wat hij wint. Die honderd

(rank waren in twee dagen verbuischt. Zijne gezondheid

verbuischen.

— Afl. Verbuischcr, Verbuisching.

— Zie BUISCHKN.

VERBURSTELD, adj. Zie verbor.^telu.

VERBUTTEN, vtrbiitte, verbitt, b. w. X'erbrodden,

bederven, slecht niaken, vcrwarren, Ir. gdter, embrouiller.

Eene zaalv verbutten. Hij heeft zijne zaken verbut. I let is

daar al verbut. Die ambtenaar heeft het al verbut.

— j^ich verbutten, in moeielijkheden komen, zich ver-

aiijpen, zich verneuken. Hij heeft zich daar helijk verbut.

- Verbut zijn, verneukt zijn, bedrogen zijn. Hij heeft

I eenen koop gedaan, maar hij is er aan verbut, fr. il a
, 'loiic, attrafi', Ik ben verbut, h.je suis dupe'.

VERDANSEN, renianste (fvL 00k verdons), ver-

liaiiit [t\-\. 00k verdofisen), b. \v. lets wegmaken met te

danscn. « Elke natie heeft een besondere manier oni te ver-

(Irvven syne droefhejt en swaere gedachten : de Duyd-

- Il- 11 verdrinken die, de Fransche versingen-se, de Spaig-

I U verweenen-se, de Engelsclie ferdaiisen-se, de Italiae-

. -.I verslaepen-se; niaor goede en rechte christene soldaeten

veibidden-se. » (F. Vanden Werve.)

VERDAPPEREN, verdapperde, verdappcrd,\>. w.

\''i Snellen, fr. accelc'rer. Zijne schredeu verdapperen, fr.

r le pas.

— o. w. met zijn. Sneller worden. Van stond tot slond

verdapperden (volgden sneller opeen) de donderslagen dat

h :t schabouwlijk was. Zijn pols is sedert eene uur nierkehjk

"lapperd. Die telegraphist werkte maartraag en moeilijk

I Ijegin; maar door de gedurige oefening begint hij te

-.crJapperen.

Want dacr comt niet anders af,

Als verdapperen naet het graf.

(L. der Stud.)

— Zie D.iPPER.

VERDAREN, verdaarde, verdaard (wvl. VEKDA-

RIEN. ''erdaride, verdarid ; zie onder CIE/E), b. en o. w.

Verbauwereeren, verbazen, ont/et of verslegen maken of

worden. >Iet hooren van dat schrikkelijk nieuws verdaarde

hem. Hij zagergeheel verdaard uit. Als hij vcrnam dat zijn

gehcim gekend was, stond hij er van verdaard. Bij dat

zicht verdaarde hij geweldig. « Mijn zinnen syn verdaert,

vcrdruckt ben ick van gheeste. » (J. de Harduyn.) « Doe 20

was deklockeup de Halle te Brugghe gheslegen le stoorme,

ooghe, grootelicke ende vele, dacr menicli goed muiisclie

zeere ol verdarend was, ende dat was tsnuchteus ten seven

hueren. > (Kr. v. Br.)

Soo blyfl hy loopcn heel verdaert,

. A'erbaest, verslaeghen en vervaert.

(J. de Harduyn.)

— Kil. Verdaeren, stupefacere, atlonitum reddere : et

obstiipere, stupefieri. Ten Kate get ft dit woord op als

verloren : 't bestaat bij ons.

VERDARSCHEN, b. w. Zie vekderschen.

—VERDAVELOOZE, z. Mijn-.

VERDAZEN, verdaasde, ben verdaasd, o. w. Ver-

dwazen, dwazer ofdommer worden, verstand en behcndig-

heid verliezen. Hij was daas, maar hij verdaast nog gedurig

(hij wordt nog dommer).

— Zie DAAS, adj.

VERDE, v. Hetzelfdc als Verte, vernte, verheid. Ik

zag dat in de verde. Dat weerklonk in de verde. « Zy waren

de verde van een musquetscheut. » (P. Devynck.)

— Men vindt het ook als bijw. voor verre. lemand in

afcomste ende maght verde te boven gaen.
» (J. David, s. j.)

t- Hoe verde is Herodes verwaentheydt van al al dese Liici-

fers kctelinghe? » (Id.) « De woorden Godts zyn soete, soo

verde wy die wel willen naer-nenien. » (Id ) « Zo verde zy

denzelven ghekelderden azyl uiet souftissaat en vinden. »

(Cueren van Rousstlaere.l

VERDEBBELEN, verdebbelde, vcrdebbeld, b. w.

Bederven met te debbelen, d. i. onzindelijk te hanteeren,

fr. gdter en patrouillant, en inaniant. Verdebbbelde per-

ziken, pruimen, druiven. Eene spelUewerkkant verdeb-

belen.

— Men zegt ook Verdewlen.

VERDEEGEN, verdeegde (wvl. ook verdeagdege,

zie imperfect), verdeegd, b. en o. w. Bij mulders. AVordt

gezeid van den molensteen waneer zijne groeven toegeplakt

worden met deegachtig meel. Vochtig graan verdeegt de

molensteenen. Met verdeegde steenen kan men niet malen.

De molensteenen verdeegen van onrijp graan. De mulder

ligt verdeegd (d. i. zijne steenen zijn verdeegd, hij kan niet

meer malen).

— Fig. Verdeegd zitten in de schitlden, uit der mate

veel schulden hebben, er vergoord in zijn.

VERDEEL, m. Verdeeling, het verdeelen, Ir. por-

tage. De verdeel van eene erfenis. De kinder? kwamen niet

overeen in den verdeel van hunne snoeperijen. « Mits ver-

antwoorderide de schulden ende lasten tot anderstonl datter

staet ende verdeel gemaectsy. »(Cost. v. Rousselaerj.)'

VERDEELEN, verdeelJe, verdeeld, b. w. Her-

deelen, op nieuw deelen. De kaarten zijn kwalijk gedeeld,

ge moet ze verdeelen, fr. voiis avez mal donne, ilfaut
refaire.

— Zie VER-,

VERDEEMSTEREN,Tf'<Av/«i/mi'f,&nir/-</f<'/«.
sterd, o. w. Deemster worden, half duister worden. Het
begint te verdeemsteren, wij moctcn naar huis. Het ver-

decmsterde zoo vroeg, dat men ten halvcn namiddag de

lampteu deed branden.

— Men zegt ook Yerdeimsteren, Venlemsteren, \'er-

dimstercn en Vcrdumsteren.

VERDEERLIJKEN (w y1. verdeerlike.n), verdeer-

li/kte, ben verdeerly'kt, o. w. Meer en meer dccrlijk

worden, vermageren en vcrbleekeu. Hoe is hij vcnleerlijkt

sedert de dood van zijne vrouw ! Het kind verdeeilijkt van

dag tot dag uit gebrek en ellende. De droogte doct de
akkervruchten verdecrlijkeii.

56*
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VERDEESEMEN, verdetseinde, verdeesemd, b. w.

Deesemen. verh.jselen. Eene bakte verdeescmen, fr.

mcttre du le-<iain dam la pale. VerdeesemJ brood.

— Ook absolutelijk. «Bij liet ovenvuur meet de plnats

zijn waar men verdcesemt (fr. 011 Von mele le levahi dans

la pate), en de bakte laat liggen gaan. »(R. d. H.)

— Afl. Verdeeseming.

VERDEFTIGEN, zerdeftigde, verdeftigd, b. w.

Versterken, kracluiger maken. Die medecijne is te flauvr,

oe moet ze verdeftigen. Het mest verdeftigt dea wasdom der

planten.

— o. w. met lijn. Sterker worden. De koortsen verdef-

tigen van dag tot dag,

— Zie DEFTIG.

VERDEK, o. Deksel, fr. cou-c'ertnie. Het vcrdek van

eenen wagen (de wijte, de bastiere).

VERDEKKEN, wa'<'*/<', lerdckt, b. w. A dekkende

verbruiken. Honderd bondels stroo verdekken (hondcrd

bondels stroo verbezigen, om b. v. een huis te dekken).

Eertijds wierd het slecht vlas verdekt (men gebruikte het

slecht vlas oni daarmede eenen hooischelf of zoo iets te

dekken).

VERDELVEN, verdolf, verdolven, b. w. In den

grond bedelven en verbergen, Ir. entcrrer, enfotiir. Geld

verdelven

.

VERDEMELIEREN, verdemelicrde, verd-melierd,

b. \v. Verdelgen, verwoesten, Ir. demolir, ravager. De
hagel heeft de akker\Tuchten verdemelierd. De dronkaard

verderaelieide geheel zijnen huisraad. Zijne gezondheid

verdemelieren. Die woelige jongen verdemeliert al dat hij

krijgt.

— Men zegt ook Verdimmeleeren, van 't fr. demolir.

— Dit woord is reels sedert eeuwen in de volkstaal.

VERDEMPEN, verdempte, vcrdempt, b. w. Dem-
pen. Eenen ijraclit rerdempen, fr. combler un fosse. Eenen

weg vcrdempen (doen verdwijnen, met hem b. v. om te

ploegen, en er den doortocht van te beletten). Men mag

geene openbare wegen vcrdempen. Dat wegelken is sedert

lang verdempt.

VERDEMSTEREN, VERDEIMSTEREN, o.

v\. Zie VER!>EEMSTEREX.

'VERDERDEN, verderdde, ben vcrderd, o. w. Van

eenen tweoden persoon overgaan tot eenen derden. « Desen

acker word heden beseten van den eenen, ende morghen

van den anderen, ende in korter tyden sal hj' verderden,

die den selven weynigh tyts ook sal ghebruycken. • (J. de

Harduyn.)

— In de Cost . v. Vlaanderen is er dikwijls spraak van

Leenen te verderden en te vernegenen. Na de djod van

vader en moeder, ging de erfenis van hun Leen over aan

hunnen oudsten zoon; maar de tweede zoon had recht van

er het derde deel van te eischen, op voorwaarde dat hij dan

van zijn erfrecht afzag op het allodiale goed en op de katei-

len of meubels; insgelijks had de derde zoon recht van, op
dezelfde voorwaarde, het derde deel te eischen van dit deel

dat de tweede zoon reeds geeischt had van den oudsten

(dat was dus het negenste deel van gehed het erfeMjk leen).

In dit geval zeiJe men I" dat de tweede zo:>n den oudsten

{pfjegens den oudsten) verderdde ; dat de derde zoon dei

tweeden (of iegens den tweeden) verderdde, (Cost. v.

Brugge, xvri, 4. Cost. v. Audenaenle, xvr, i,) Of ook '

2" dat de tweede zoon verderdde in het leen van den oiid- :

sten, of dat de tweede zoon verderdde in Itet deel der Lee-

nen den tweeden zoon coinpeteerende. (Cost. v. Audenaerde,' !

XXVI, 7.) Ol 3° sprek. van den oudsten dat hif zi/n leen
'

moest verderden, d. i. er het derde deel van atstaan. (Cost. •

v. Leenhove v. Dendermonde, IV, 16.) Of nog 4'" sprek.

van het leen zelve dat het verderdde of verderd -wierd, ,

d. i. dat er het derde deel van afgescheiden werd. ^Cost. v,

Audenaerde, xxvi, 2.)

— Wegens dit verderden, vgl. Veriienden en Vertienen,

oulings gebruikt in den zin van fr. de'cimer, zegt Kramers.

VERDERINGEN, verderingde, hen verderingd, o. j

w. In dering veranderen. Verderingd hout (hout dat in den ;

grond begraven tot dering geworden is), ilen vindt in de i

deringmoeren de figuren van groote boomen die verderingd

zijn.

VERDERSCHEN e:i VERDARSCHEN (uitspr.

verdesschen, zie RS), verdorsch, verdorscheti, b. w. Her-

derschen . Men moet de schooven verderschen, als er nog

veel graan in gebleven is na de eerste dersching.

— Zie VER-, en derschen.

VERDERTIGEN, verdertigde, ben verdertigd, o.

w. Verdertigjaren, door de dertigste verjaring verkregen of ,

vcrloren worden, fr. se prescrire par un laps de trente ans.

Dat wegelkcn kan niet verdertigen. Die weg is verdertigd.

* VERDESTLEWEEREN, b. w. Hetzelfde als Ver-

'

destrueeren, fr. detruire, 1. destruere, d. i. verwoesten.

VERDEWLEN, b. w. Zie verdebbelex.

VERDIENSTIG, adj. Verdienstelijk, fr. meritoire.

Een verdienstig werk. Dat is verdienstig voor den hemel.

Zijne werken verdienstig maken.

VERDIEP, o., mv. verdiepen. Hetzelfde als Verdie-

l^ing, d. i. de ruimte tusschen den vloer en de zoldering, fr.'

rez-de-chaiissee, of tusschen twee zolderingen, fr. e'ta^e. Een.

huis van een verdiep, fr. ma/son sans e'tage. Een huis van

drie verdiepen, fr. maison ii deit.x etages. — Zie stagie.

— De muren van een huis, dat maar eene zoldering heefl,

rijzen gemeenlijk nog eenen voet of twee hooger dan die

zoldering, zoodanig dat het dak, welk er op rust, aan die'

zoldering niet raakt : nu dit bovendeel van die muren, tus-

schen de zoldering en het dak, wordt ook VerdiepofWasoe-
ning geheeten . Dus zeggen de boeren : Graan op den zolder

leggen tegen het verdiep ; hij sliep op wat stroo langs het

verdiep; glarioogen gelijk een kater in de verdiepen; enz.

— Dit woord beteekent nog De ruimte tusschen twee

muren van een huis in zijne lengte. Een huis van e'en ver-

diep is een huis dat geenen scheidmuur heeft in zijne lengte;

hoewel het in zijne breedte een of m::er scheidmuren hebbe

die het in twee of meer plaatsen of vertrekken verdeele. Een

huis van twee verdiepen is een huis dat eenen scheidmuUI

heeft in zijne lengte, zoodanig dat er plaatsen of kamers ziji

aan beide kanten van den scheidmuur, en dat het huis aU

verdubbeld is. Een huis van drie verdiepen is een huis da(

t.veo scheidmuren heeft in zijne lengte van '^en eenen gevel

tot den anderen. Men zegt : dat huis heeft drie verdiepen,

gel jk men zegt : die kerk heeft drie beuken.

-VERDIEP, z. Achter-.
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VERDIEREN, veidierde {yvv\. 00k verdierdege, zic

lMi-EHi'i;ci I, bill verdierd, o. w. Duurder worden, opslaan,

in pnjs verniecrderen, fr. enchcrir. De tarwe is deze week

noj; verdierd. De eelwaren verdieren gedurig. ^^aQgel aan

levensmiddelen doel alles verdieren. Als het vlas verdiert,

raoet 00k hel lijnwaad verdiereu.

Ook vau personen. Die winkelier verdiert gedurig

(vermeerdert gedurig den prijs van zijue warenj. Ik moet

verdieren, of ik kan er niet aan landen.

— b.w. Duurder maken, in prijs verhoogen. De oorlog

lieeft alles verdierd. Die koopnian hceft al zijue waren

verdierd.

— Men zegt ook Verdierzen.

VERDIER2EN (uitspr. verdtezen,z\ev.&),verdiersde,

mt/ifisd, b. w. Duurder maken, den prijs verhoogen.

I iebrck aan woUe veVdierst het laken. De oorlog heeft alles

verdiersd.

— o. w. met 3y«. Duurder worden, opslaan, fr. enche'rii

,

De levcnsmiddels zijn dier en zuUen nog verdierzen. De
rogge is deze week vijf Irank verdiersd.

End al daer de menssche by leeft

Verdierst in alien landen.

(Ed. De Dene.)

— Van den tijd. « Niet jeghenst.aende dat den tijt metier

iloghe verdierst was. » (N. Despars.)

— Ook van personen. Als de cene witikelier verdierst,

de andere verdierzen ook.

— lienen pachter doen verdierzen^ den pacht verhoogen,

eene meerdere pachtsom eischen. Die grondeigenaar gaat

al zijne boeren doen verdierzen. Die pachter zal ook moeten

verdierzen (eene meerdere pachtsom betalen dan voorgaan-

delijk).

— Men zegt ook Verdieren.

— Ail. Verdierzing. « Ter excessiver verdiersinghe van

allcrande leeftocht. » (N. D.=spars.)

VERDILTEN, vtrdilUe, verdilt, b. w. Met eenen

bite voorzien, of den dilt vernieuwen. Eenen stal, eene

- huur verdilten, fr. etablir of renouveler un grcnicr a

ill on a paille aii-desms d'une e'tablc oil d'une grange.

Alle liuusen ende stallen met stroyen daeken, versoldert

I fte verdilt ter staige naest den daeke, moeten zyn ghe-

plaestert met moortele wel dicke ende dichte van binnen,

zes voeten hooghe van den zoldre ofte dilte upwaert. »

(Cueren van Rousselaere.)

—r Van dilte veranderen, van den eenen dilte op den

anderen brengen, Hooi %'erdilten.

— Zie DILTEN.

VERDIMMELEEREN, b. w. ZievERDEMELiEREX.

VERDIMSTEREN, o. w. Zie verdeemsteren .

VERDINNEN, verdinde, verdind, b. en o. w. Het-

zelfde als Vtr^lunneii, fr, rendre plus mince, phts fiiiide;

devenir plus miiice, phis flnidc.

— Ook voor Uitdunnen, fr. rendre mains serre, e'elair-

cir. Eenen jongen sperrcbusch verdinnen. De raapkens, de

worlds, de spinagic verdinnen (er eenige plantjes van

uitrukkcp, zoodat de ovcrblijvende meer ruimte hc-bbcn

oni le gioeicn).

VERDJENTEN, verdjentte (wvl. ook verdjentege),

verdjent, b. w. Djent^r mikei), versclioonen, fr. enjoliver .

De bloemen verdjenten de velden. Eene kamer verdjenten

met ze te behangen.

— o. w. Djenter worden. Eenige kinderen verdjenten

en audcie vcileelijken met groot te worden. Die schilderij

is vecl vcrdjeiit sedert dal hare lijsten verguld zijn,

— Men zegt ook Verdjinten.

— Zie DJE.NT.

VERDJINTEN, b. w. Zie VERDJENTEN.

VERDJUIS (wvl. VERUJUUS, Kil. vcrd-iuys), 0.,

zonder mv., klemt. op de tweede greep. Soorl van druif die

zerp smaakt, zelfs als zij rijp is, fr. verjus.

— Ook Druif in 't algemeen. Het verdjuis begint te

rijpen. Er staat veel verdjuis aan di;n wijngaard. Eene

groote krabbe verdjuis. Wit verjuis.

— Onrijpe druif. s D'onrijpe dniyven of verjuys ende

oock wijnazijn verkoelen. » (Heyman Jacobsz.) « Wijn-eeck

ofte verjuys met suycker op ghewelt, is eene goede syrope

om te Iccken in heetc koorlsen. » (Id.)

— VKRDJi'isBOO.M, m. Wijngaard, fr. un cep de vigne.

— VERDJUISPEER, V. Soort Van lekkere peer, fr. poire

seigneur.

VERDOEKEN(wvl. verdouken, zie OU), verdoekle,

verdoitl, b. w. Eene oude schilderij op nieuw doek over-

brengcn, fr. rentoiler. Eene schilderij verdoeken.

— Eene Inndkaart, enz. verdoeken, er den rug van

beplakken en versterken met een stuk lijnwaad of katoen.

Die kaart moet verdoekt worden of zij zal in korlen tijd

geheel in flenters hangen

.

— o. w. Verdoekt worden, fr. se rentoiler. Zidke schil-

derijen verdoeken niet gemakkelijk

.

VERDOEMD, adj. — E",ne heilige teste met eene

verdoctiule oorc, zie TESTE.

VERDOEMENIS (wvl. verdommenesse, zie oe),

V. Schertsende gez. voor 't lichaam, het lijf. Met zijne

verdoemenis van den boom vallen. Met zijne verdoemenis

in eenen gracht rollen. lemand eenen pak slagen op zijne

verdoemenis geven. Zwicht,u, vent, ofgij krijgt dien boom

op uwe verdoemenis.

—VERDOET, z. A1-.

VERDOMMEN, verdomde, verdomd, b. en o. w.

Verdwazen, dom of dommer maken of worden. Veel opium

smooren verdoml den mensch. Dat is een student! hoe

meer dat hij leert, hoe meer dat hij verdoml.

— VERDOMMEN, b, w. Westvl. uitspraak van verdoemen.

Zie OE.

-VERDOMMENEKKE. z. .Mijn-.

VERDOMPELEN, verdompclde, ben verdompeld,

o. w. 0]5 den dompel gcraken, verloren en le zoek raken.

Boeken die men uitleenl, verdompelen gemeenlijk.

VERDONDERD (wvl. ook verdunderd), eig. verl.

deelw. van Verdonderen, door den donder verwoesten.

— Wordt gebruikt in den zin van Uit der mate. Ver-

donderd schoon. Verdonderd leelijk. A''erdonderd zeere.

Hij sprak verdonderd wel. Hij werkt verdonderd traag.

— Oiik als exclaniatief. Verdonderd ! wie lieeft er dat

gedaan ? Verdonderd ! ik heb zoo iels nog nooit gezicn.

—VERDOOIE, —VERDOOIENESSE, z.Mijn-.
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VERDOOMEN, verdoomde, Icn verdoomd, o. m'.

Verdampen, in damp vervliegen, fr. s'evaporer . Een vocht

verdooint als het laiig op het vuur staat.

VERDOORNEN, verdoornde , verdoomd, b. w. Met
doorncn onibin<len.De joage boompjes, die langs straten

geplant staan, zijn gemeenlijk verbraamd of verdoornd, fr.

hahillc's d'c'pines.

VERDOSSEMD, VERDOSSEND, snmwijlen

ook VERDOSSEN, adj. Bevangen, spieU. van eene

warmc of be loivoiie locht die de ademlialing verhindtrt,

hetzij binnen of buiten huize. De locht wordt verdossemd

in eene plaats die lang gesloten blijft. Het is verdossemd in

eene kapelle die opgepropt is van volU. Verdossemd weder.

Verdossemde lucht. In den 7omer 's morgens is het som-

wijls verdossen weder. De lucht is verdossend bij 't nade-

ren eener dondervlaag.

— Bevangen, sprek. van iemmd die belemmerd is op

de borst, die niet gemakkelijk adem haalt. Een verdossemd

mensch. Hij is verdossemd.

— Versnoft, verstopt in 't hoofd ten gevolge eener

verkoudheid, fr. enchifrehe, Ik ben zoo verdossemd dat

ik noch hoore noch zie, zei de boer en hij noos (niesde) tot

bij den grond.

— Verdossemde reuk, reuk dien men gewaar wordt in

eene verdossemde plaats. Het riekt verdossemd in deze

kamer, in deze hooischuur. Die verdossemde reuk steekt

mij tegen.

— Verdossemd kleur, dof, gealachtig, bleek, doodsch

kleur, fr. terne, pale, livide. Een verdossemd kleur heb-

ben. Er verdossemd uit zien.

— Het Alg. VI. Idiot, hesitdossem^ dossen, adj. Bleek,

fr. terne, bleme. — Kil. heeft Verduysemen, attonitum

reddere.

— Afl. Vcrdossemdheid.

—VERDOZIE, z. Mijn-.

VERDRAGEN, verdroeg en verdrceg, verdregcn,

o. w. Wordt gezeid van 't weder als het, met regenwolken

bedekt, nogtans niet regent ofwel ophoudt van regenen.

Het weer verdraart (of ook : het weere lijdt), het zal niet

regenen. Het weer kan veel verdragen.

— Kil. Ver-draghen, cessare, guiescere, supersedere,

abstinere.

VERDREIGEN (wvl. verdreegex), verdreigde,

verdiii^d, b. w. Dreigen, bedreigen. De lieden bekcerden

niet, hoewel Xoe hen verdreegde met den algemeenen

zoudvloed.

't groot gevaer

Dat u vcrdreigt^

(K. de Gheldere.)

VERDRIET, o. Zwart verdriet, zie z\V.\RT.

VERDRINKEN (wvl. verdriinken), 2Wi/ro7z/& en

icrdrntik, vcrdronkcn, b. w. Bij timui., enz. Wordt gezeid

van den kop van eenen nagel die zoo diep ergens ingedre-

ven wordt dat hij niet meer uitkijkt. Ge moet de kopjes

van die nagels verdrinken. De putjes van de verdronken

nagels volstoppen met mastiek. De kop van den schroef-

spijker is verdronken in den sofrein van de metalen plaat.

— Den hanc 7'erd>tnl'en, z'e HANE.

-VERDRINKEN, z. Op-.

VERDRUMMEN, verdntmJe, vcrdnimd, b. w.

Verdringen, al drummende verplaatsen. Elkander ver-

drummen. Zij verdrumden elkaar om bij den redenaar te

geraken

.

— Zie DRUMMEN.

VERDUIKEN, verdook (wvl. scherp. oo, zie duigen .

verdoken, b. w. Verbergen, verschuilen, fr. eacker. Eenen

ponk geld verduiken. Eenen banneling verduiken, fr.

caclier 7i?i proscrit,

Gebiedt hem zich le gaen verduiken

In 't dikste van het hout.

(J. B. Decorte.) •

— Verzwijgen, verhelen, ontveinzen. Zijnen naam, zijnen

ouderdom, zijne vreugde, zijne schaamte verduiken. Hij

hield het geheim verdoken. « Indien gy iet verdtiytl, i t

bebloemt, iet verduystert, uwe biecht is niet openherl-L

(J. Devloo.)

En wilt u liet fenyn der gramschap niet verduiken.

(L. Demeyer.)

Gy die verdttyken moet des evenmenschs gebreken

(Vaelande.)

— De verdoken ti/d, de tijd van de groote fransche

revolutie, waneer de priesters verplicht waren zich schuil te

houden.

— Dit woorJ is overal veel gebezigd.

VERDUMSTEREN, o. w. Zie verdee.msterex
.

VERDUTSEN, verdutstc,vcrdutst, o. w. Meer en

meer datsachtig ofsulachtig worden. Die oude man verdutst 1

geweldig.
|

'VERDUYSEMEN, bij Kil., zie onder verdossemd. j

VERDWEEFELEN (scherpl.f?), verdwee/elde,ver-

dwee/eld, b. w. Helzellde als Vertweefelen.

— Ook Verdweifelen.

— Afl. Verdweefeling, Verdweifeling.

VERDWELMEN, verdwelmde, verdwelmd, b. w.

Hetzelfde als Bedwelmen, fr. eiourdir, troubler, Hij was

er van verdwelmd.

— Verdwelmen, dat Kramers overslaat, is meer gebruikl

bij nns dan Bedwehnen.

VEREEND fwvl. ook vreend, zie ver-), adj .- partie.
'

Benauwlijk, naar, somber. Eene vereende woestijn. Die

bosichen zijn vereend om er door te reizen. Het kerkhof is

vereend in den nacht. De rooversbende maakt die streek

vereend. Het is vereend op zee varen in ongeweerte. De
oorlogis vereend. Er heerschte daar een vereende honger-

snood. Het is eene vereende zaak kwalijk sterven. Eene ver-

eende moord . Hot gebrul van dea leeuw is vereend. Dat

verhaal is vereend om hooren. Een bebloed slagvelil is ver-

eend om zien. Een vereende booswicht.

— Benauwd, met naren schrik bevangen. De nacht miek

mij vereend. Hij had een spook gezien, en kwam geheel ver-

eend thuis. Ik wierd daar zoo. vereend dat ik het niet zeg-

gen kan. Vereend zijn van lets. Hij is vereend van de dood,

Daer menich goedt Iierte af es vereendt.

(A. Biins.)
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En al ist dat de zee, de klippen en 'I ghesteent

My niaccken hier bevrecst, vervaerent envcreeiit.

En dat ick in de windt hier stae en Ulipper-tande.

(J. de Harduyn.)
— Na}. Eenig.

VEREENEN (wvl. 00k vreenen, zie aid.), vereendr,

ben vercend, o. w. Eenifj worden, benauwlijk woiden, naar

wordeii. De bosschen vereenen als het donkor wordt.

— Benauwd worden, bang worden, met niren schrik

licvangen worden. Hij vereende als hij zag dat hij ging

nioeten in den nacht rei/.en. De zwemmer vereende, ziende

lioehijonoplettend ziclitever verwijderd h.ad van het strand.

Het kind vereende zoodanig van dat lijic dat het ziek gewor-

(len is.

— Zie veree>;d.

— In Brab. zegt men Vereenigcn, te Antw. Vereendigen.

(AJg. VI. Idiot.)

VEREENIG.en somwijien VEREENIGD, adj. Die

vcruciU, die sclirik verwekt, vreezelijk, fr. rffravant. Eene
veroenigc dood. Die onbewoonde streek is vereenig voor de

reizers. Het kerkhof is vereenig voor sommlge menschen.

De nacht werd donker en vereenig. Een vereenig verhaal.

Uc hoorde een vereenig geschreeuw.

— Verschrikt, vervaard, bevreesd, fr. effiave. Ik word
I '-"enig als ik denk op het doodsgevaar waarin ik geweest

n. De zwarte nacht miek hem vereenig. Zij was zoo ver-

nig vau dien mensch te zien verongelukken, dat zij er ziek

van geworden is.

— bijw. Uit der mate. Hij kan vereenig zeerc g.aau. Een
vereenig schoon geschrift. Het is vereenig leelijk. Vereenig

Id een.

— Dit Vereenig is gevormd van Vereenen, gelijk Veige-

lig en Verzuimig van Vergeteu en Verzuiraen.

— All. Vereenigheid.

— Zie VEREEND.

VEREENLIJK, adj. Hetzelfde als Vereend. Eene
vereenhjkc streek. Eene vereenlijke dood. Een vereenlijk

dier. Een vereenlijk ongeweerte.

— Wordt v66r een adj. geplaatst in den zin van innclitig,

schrikheli/k, uit der mate, Vereenlijk groot. Vereenlijk

leelijk. Vereenlijk veel menschen.

VEREEREMENT, o. Hulde, eeregeschenk, hetgeen

men aan icmand vereert, fr. hoininage, cadeau, present,

offrande. Ilij gaf mij een ivooren kruisbeeld voor een ver-

eerement. Een vereerement aan Onze-Lieve-Vrouw, b. v.

een zilveren krans voor haar standbeeld.

VEREEST.o. Hetzelfde als Foreest dat Weil, verklaart

door Woiul, bnsch, h.foret. — Zie FLEEST.

—VERBEST, z. Boom-.

VEREINSELEN, vereinselde,vereinseld, b. w. Ver-

doen, verliwisten, fr. •raspHler. Zij vereinselt al wat zij wint.

Ik geef niet geern aalmoesen aan lieden die 't al vereinselen.

Ik heb tien frank oulvangen, maai zij zijn reeds vereinscld.

— Wordt meest gezeid vau vrouwhen. Men zegt 00k
aan den einsel hangen. Zie HENGSEL.

VEREMMEN, o. w. Zie vremmen.

—VEREN, /.Op..

VEREUVEREN.o. w. Zie veroveren.

VEREUVERLEEREN, 1). w. Zie vekoveri.ekrem.

VEREZELEN, verczelde, ben vcrezeld, a. w. Ezel
worden, verdwazen, fr. s'abetir. In plaals van verstand te

krijgcn, verezelt hij.

VERFAZELEN, ver/azctde, verfazeld, b. w. Fop-
pen, bo;lotlen, anders gezeid, kullen, klooten. Gij zult mij
niit vcrfa/eleii. lemand verfazclen.

VERFELLEN, verfelde, ver/eld, b. w. Feller m ikcn,

versterken. Een zoete warme regen verfelt den wasdom. Die
medicijn is te flauw, ge moetze wat verfellen.

— o. w. Feller worden, verkrachtigen. Sedert eenige

jaren is diejongeling merkelijk verfeld. Groeizaam uvder
doet de vruchten verfellen. Hoe langer de thee op het vuur
staal, hoe meer hij verfelt.

VERFIERTEREN, erfierlerde, verfierterd; 00k
VERI' IE ielen, b. w. In eenen anderen liertel of rijve plaat-

sen. <; Daar de schrijne, waarin de reliquien berustten, een
waar kunststuk was, hadden zij geen redens omdie reliquien

te verfierieren. > (A. Duclos.)

— Zie FIETEL.

VERFINNIGEN, o. w. Zie vervinnigen.

VERFLEEUWEN(wvl.VEKixEEWEN),zv/-/?f<f„7i*,
ben verfeeuu'd, o. w. Flecuw worden, fr. devenirfade.
De spijs veiileeuwt daarmede.

— Ook Verfleenwschen. Zie eleeuw,

VERFLEEUWSCHEN, o. w. Zie verfleeuwen.

VERFLETSEN, verfletste, verfletst, b. w. Van plaats

verandereii, vertrijkelen, versassen, fr. deplacer, in eenen

cngnnstigeu zin. Eenen ambtenaar verfletsen.

— Vervenderen, aan den man helpen, verkoopen, van

iets dat men geern kwijt is. Dat goed is verpieterd, verflets

het niaar zeere. Ik ben blij dat dit ook verfletst is.

— Kil. Ver-fletsen, decipere blanditiis.

En laet u niet bedrieghen, noch oock verfletsen;

Om een bete broots zijt niet wanckeldaedich.

(Ed. De Dene.)

VERFLOKKEN, verflokte, verflokt, b. en o. w. Flok
maken of wordcji, verslappen, verzwakken. I>e planten

verflokken van den zonnegloed. De mist heeft hare nuils

verflokl. — Zie FLOK.

VERFOEFELEN (wvl. verfoufele.v, zie on), 7'er-

fuefelde. Terfoefcld, b. w. Verfntselen, verfommelen. Zij

heeft al de kleederen verfoefeld met ze onlatsoenlijk te

behandelen of ordeloos in de IcofFer te werpen. Het dag-

blad was geheel verfoefeld. — Zie foefelen.

VERFOEIKAKKEN, b. w. Zie vervookakken.

VERFRAAIEN, verfraaide, ben verfraaid, o. w.
Braaf en zaclumoedig worden, deugdzaam bedijgcn, fr.

devenir sage, vertiieux. Dat kind was boos en wederspan-

nig; maar sedert eenigen tijd is het merkelijk verfraaid.

« Langs de straet verfraiil niemand, ; (***)

—Zie FRAAT.

VERFRIBBELEN. b. w. Zie verwribbei.en.

VERFRINKELEN, rerfrinkeh/e, ver/rinke/J, b.

en o. w. Verrimpelen, verfronsen.
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Hoe moet dien walgbren geuv PronU-poppeslekkren neus

Niet doen verfrinkehn? (Vaelande.)

— Zie FRINKELEN.

VERFRONSELEN, vcrfroiiselde, verf>onseld,h.

V,-. VenuDseleu, verfonimelen. Verfronseld vel. Verfron-

seld kleed. lets verfronselen.

— Afl. Verfronseling.

VERFRUBBELEN, verfrubbeMe, vcrfrubbeld, b.

w. Al fruMielende beJeiveii, verfrommelen. Het kind heelt

zijne nmts, zijne schorte verfrubbeld. De mande lag vol

verfnibbeKle papieien.

— Atl. Verfnibbeling.

— Zie FRI'HIIEI.EN.

VERFUTSELEN, verfntseldc, verMselJ, b. w.

Verknoeien, verfomnielen, verhoetelen, fr. chiffonnc:r^ bou-

chonner, gdter. Ken Uleed verfutselen.

— Veibeuzelen. Zijnen tijd verfutselen.

VERGAAPT (wvl. vergapt, zie klankverk.), verl.

deelw. van V'ergapen. F^rfaa/>/ 2y«, het kaakbeen uit de

koot hebben of len minste pijn lijden van te wijd te gapen.

— Zich vergaapt horken^ zoodanig luisteren dat men er

den mond bij vergaapt. Men zou zich vergaapt horken, als

hij zijne wondere gevaarten vertelt.

— Zich vergaapt ki/'ken, zoo aandachiig en verwonderd

kijken dat men er schaks den mond bij vergaapt. Ik heb mij

bijkans vergaapt gekeken op al de kunsten die hij deed. Gij

zoudtu vergaapt kijken naar die wondere menschen.

— Vergaapt staan bij kis, verwonderd en verbaasd zijn.

Ik stond er bij vergaapt als ik hoorde dat hij zoo iets bedrc-

ven had.

VERGAARHUIS {wvl. -hul:s, zie ui), o. Vergader-

pl.iat5, Ir. local de reunion. Het oud vergaarhuis van het

sclioenniakers-ambacht bcstaat nog te Brugge.

VERGADELOOZEN (bij 't volk Vergodeloozen),

Tergadeloosde, vergadeloosd^ b, w. Hetzelfde als Vergau-

weloozen, d . i. door achtloosheid bedervcn ol laten vergaan.

Ge moogt uw boeken zoo niet vcrgadeloozen. Zie verg.\u-

WELOOZEN en VERHjVUWELOOZE.N' .

VERGARING. v. Bijeenkomst, Ir. reunion. Tot de

naaste vergdring^ is een afscheidsgioet dien men veel ge-

bruikt in den zin van Tot wederziens, fr. an revotr. Ik

wensch het u; tot de naaste vcrgaring, Goede reis; de

groetcnissen thuis; tot de naaste vergaring!

— Bij timm. en schrijnwerkers. Voege, klinkwerk, aan-

sluiting en verbinding van verscheidene stukken tot een

geheel, fr. assemblage. De vergaring van een raam (vereeni-

ging van de stukken die een raam uitmaken). De vergaring

van eene venster (de aaneengetimmerde staanders en dvvars-

houten). De vergaring van eene deur (de aaneengevoegde

stukken waar men de planken op nagelt of waar men de

paneelen in lijst die de deur uitmaken). De vergaring van

een dak (de aaneengeklonkene zwepingen en ribben waarop

men dan latten, pannen of stroo legl).

— A'-.i'd vergdringe, miskraam in de eersto maanden

van de dracht, h.fausse couclie, avortement embryon-

naire. Zie KWAAD.

VERGARINGBERD, m., mv. -berde/s; en o. zon-

der mv. als colleclicf. B.id of plank van vier a vijf centi-

meleis dikte, dieustig voor delijsten van de paneelen eener

deur, enz.

VERGATSE, v. Vrouw of dochter die uit onbezon-
nenheid ver^ .etachtig is en aldus hare zaken dikwijis ver-

waarloost. — Vgl. Schietse.

VKRaAVWEl.OOZEU, 7erga!nfe/oosd,; n-r^an-
welansd, h. \v. Door onaclitz.iamheid iaten vergiian, niet

oppassen, niet bezorgen, laten vuil en slordig worden. Die
vrouw vergauweloost hare kinderen. Die oude man is

geheel vergauweloosd. Een boer vergauweloost zijnen akk;r
als hij hem laat veivuilen van 't onkruid. N. Despars,

verhalende hoe de jonge heer van Heyne (l38i) eens « in

zyne ghewonelicke hasardeuse rydinghe -> door de Gentena-

ren onvoorziens besprongen en met de zijnen vernield

wierd, zegt dat hij « hemzelven buytenmaten jammerlick
-t'erghainveloosde int rechte fleur van zynen levene. En
elders : Keyzer Otho volchde hem scherpelick na, als die

ghuene die zyn verzekerde victorie, zo hy meende, niet

versweynen nochte vergaweloosen en wUde. ^

— Een -•ergaiiweloosde mehsch^ vent^ vrott-w^ die van

God en alle brave menschen verlaten is, die geld en eer

verloren heeft, fr. nn abandonne, utie abandonne'e. un
homme perdu.

— Wordt gehoord in Noord- en Zuid-Vl., waar men
verairtveloozen en vergadeloozen zegt. Kil. heeft Vcr-gau-

weloosen, negligere, negtigentia perdere.

VERGAUWEN(wvl.VERGOWEX,zieAU),zr/-^a«j('</^,
vergatru'd^ b. en o. w. Versnellen, fr. a:cetcrer. Den stap

vergauwen (rasser aanstappen). Het convooi zet traagzaam

aan, maar 't vergauwt allicht.

VERGEDOOR (uitspr. irrzedoor en verzadoor, zie
'

RS), m., met de stemrust op door, schcrpl. 00. Te Poperinge

gebruikt \ oor eene hofbloem die elders Violier heet. Men
kent enkele en dobbele verzadoors.

— Dit w. is gewis verbasterd van fr. verge d'or, hoewel

dit een andere bloom zij dan de violier.

VERGEESTIGEN, vergeestigde, vergeestigd, b. w.

Geestig makeu, vervrolijken, verlustigen, verblijden. De
wijn veigeostigt den mensch. Die snaak kan een geheel,

gezelschap vergeestigen. Dat kluchtig boekje zalu vergees-

tigen als gij zwaarmoedig zijt. < Jan maaktc de dichtjesi

vQor moeders feestdag, koddige knippels die geheel 't oude-

manhuis vergeestigden. >. (IC. Callebert.)

— o. w. Met het verhelderen van do luclit, vergeestigen.

de vogels. Die boek is droog in 't begin, maai verder ver-

g..estigt hij (wordt aangenamerom lezen). Hij heeft eenigea

tijd gekwijnd, maar hij vergeestigt wederom. « Paul gaf een

glas wijn ten besten, en Jan kwam tot spiakc, en hij ver-

geestigde. > (K. Callebert.)

— wederk. w. Z//^/i vergeestigen (wvl. ev;;( vergeestigen,

zie EEN.s), zich verlustigen, fr. s'anutser. Ik heb mij daai

wcl vergeestigd. Ik heb mij in dat gezelschap niet vergees

tigd. Kom morgen naar mijnent, ik verzekcr u, gs zulti

vergeestigen.

— Vergeestigd zijn (van den drank), vcrblijd zijn, 1.

hilariorfactus.

VERGELD, o. Vergelding, fr. compensation. « Op de

boet van gliecn verglic/t t'hobben van 't labeur ende znet

dat sy ande selve landen souden doen. -> (Cost. v. Berglicu

S. Winoc.x.) « Den pachter en hL-cfl i' sijneii afscheede

geen vergeldt noch recompense vande vette van 'I goodt

van buyten ghebrocht, als calck, asschen ende diergelijcke.
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soo wanneer hy uyten laode, alsoo gevet, verkreghen lieeft

vier vnicluen, cn;le ilacr onder zai den pachter vergiljt

hfbben. (Cost. v. Audenaerdc.)

VERGELEN fwvl. vergei.uwf.n, vergilwen), vt-r-

geclde, bin I'frgceld, o. w. Geel of geler worden, h.jimiiir.

De boomb1ad?ren vergeluwen als de winter nadurt.

VERGETEGE.VERGETIGE, v. Vcrgats-, vrouw

ofdochter die liclitelijk iets veryoet, die hire ziUci'i iiict

genneii bezor^t.

VERGETEN, vergat, ben vergeten, o. w. Vergeten

worden, fr. s'onhlier. Zoo eene zaak vergeet gemakkcbjk.

Ik teeken ditaan opdat het niet vergete. Alles vergeet met

den tijd. Dat is mij vergeten, h.je I'ai oublie\je tie le S'lis

plus. <. Hv hadde snachts eenen droom ghchadt de welck

hfm vcrghetfn icas. » (J. Van Heumen.^

— lie Hollanders maken een verschil tusschen ik ben

it'ts I'crgeten (fr, je ne le Aa/s plus) cnii' heh lets vergeten

(fr. /<? I'ai omis^ je n*y at pn^ pense); in Vlaanderen geldt

ik lie'i vergeten voor de Iwee, gelijk7''(7/OHj//t''in Frankrijk.

VERGETIG, adj. Vergeetachtig, die gcmakkeliik ver-

geet. Gij zijt al te vergetig. Een vergetige dienstknecht.

VERGETINGE. v. Vrouw of docliter die vergeetach-

tig is, vergalse. — Zie TNG.

VERGEULEN, vergeulde, vergeuld, h. w. Eene

inieuwe)geideofgroevestekeniniets, fr. rffivr fdeiionvcauj.

Schaverdijnen vergeulen.fr. creuser iine rainure, on renou-

;eler la rainure dans la lame des patins.

— Eenigen zeggen Ver(h)eugelen.

VERGEVEN, vergaf, vergeven, b. w. I'empen, doen

verdwijnen. Eene deu! vergeven (toemetselen, fr. mitrer nne

pnrte). Eene venster vergeven. Eenen gracht vergeven

(vullen. fr. combler itn fosse). Eenen put vergeven. Die

oude vaart is nu omtrent geheel vergeven. Eenen waterloop

ver.;even en hem elders wegleiden.

— Gebcel bcderven, verpesten, vergiftigen, f r. etnpoison-

'j.r, infeeter. Dat land is vergeven van 't onkniid. Die

;il;ker is vergeven van de vogelvilse. Dat volk is vergeven

van boosheid. Zijn liert is vergeven van ontuclit. Dat huis is

vergeven van de muizen. Die kamer is vergeven van de

weegluizcn. Die appelboomen zijn vergeven van de rupsens.

— Iftnnnd de kunsie vergeven. Zie KU.VSTE.

VERGIFTEN, vergiftte, vergi/t, b. \v. Als gifte

vereeren, opdragen, opofiTeren, aan God of zijn Heiligen.

Dit woord vindt men dikwijis bij C. Vrancx die 't som-

wijlen ook door Verghichten vervangt; b. v. <. Gillis had

een peer! dat in zes wek^n nooyi den voet en had ghcstelt,

ende hy verghiftet ons lieve Vrauwe van Lede ende binnen

vicr daghen daer nae wiert ?ijn peert wel gaende. > —
« Haar kind had bycans een jaer lanck gehadt een vreeselick

gat in d'een been, dweick terstond toe sloot nae dat sy dat

ons lieve Vrauwe hadde verghift ende opghedrcghen. —
/ De ghebueren gaven heur den raedt dat sy haer landt

soude verghichten en opdrnghen oft offeren den Noodt

Gods. -> — » Doen verghicht hy het vlas aen ons lieve

Vrauwe, belovende h.aer het thienstc dee!...., en dat vlas

nam alsoo toe Hat een luirakel scheen. »

VERGILDIGEN, vergildigde, ben vergildigd, o. w.

Gildig worden, verkloeken. Dat kind is sedert eenige weken
merkelijk vergildigd. Die jongeling vcrgildigt eens! Gij zijl

veel vergildigd sedert dat ik u gezien heb. — Zie gildig.

VERGODSPENNINGEN, ver^odspenningde, ver-

godspeiiningd, b. w. Zich eenen koop ot huur verzekeren

met eenen godspenning aan den verkooper of verhuurder te

geven, fr. arrher. Eenen koop vergodspenningen.

— Ook gekend in N.-Brab. (Alg. VI. Idiot.)

—VERGOE, z. Mijn-.

*VERGOED, adj. In Fr.-VI. gebruikt voor Verwoed,

fr. enrage. Daar loopen veel vergocde bonds (verwoede

honden). — Zie veroed.

VERGOOREN, vergoorde (wvl. ook vergoordege),

ben vergoord, o. w. Toeslijken, verslijken, fr. s'envaser, se

remplir de bone. De gracht is vergoord. De grachten ver-

gooren allengskens.

— In het slijk zinken en vasiblijven, fr. s'embourber. Die

afgezaagile boom ligt vergoord in den gracht. De schuit zit

vergoord.

— Fig. Vergoord zijn of zitten, verzonken zijn, over-

laden zijn, enz. Vergoord zijn in schulden (vol schulden

steken, fr. elre abfnie de de/tes). Vergoord zijn in 't werk

(overlast zijn van werk, fr. etre surcharge d'ouvrage).

Vgl. verdeegd.
— Afl. Vergooring, Vergoordheid.

— Zie GOOR.

VERGRAUWEN (wvl. vergro\\'EN, zie .\v), ver-

orait't'de, ben vergramed, o. w. Grauw of grauwer worden

van kleur. Die appels vergrauwen met rijp te worden.

VERGROEI. o. Hetzelfde als Verwas. Zie aid.

VERGROEIEN, vergroeide, ben vergrofid, o. w.

Wordt gezeid van eenen akker die met onkiuid overdekt

wordt in plaats van met vruchten. Een land vergroeit als

het lang braak ligt . Een vergroeide akker.

VERGROENEN, vergroende. bett vergroend, o. \v.

Groen of groencr worden. Dat gras, vergeeld door de

drooi^te. begint t'; vergroenen met den regen.

VERGRONDEN. 7rro'ro«(/^<'(wvl.ook vergrondege).

ver^rond, b. w. Wordt veel gezeid van lets dat niet zuiver

gewasschen zijnde, een grun en donker kleur behoudt dat

later schier niet uit te krijgen is. Let op dat gij dit lijnwaad

niet vergrondt. Zij vsrgrondt al wat zij wasclit.

— Ook o. w. Die handdoeken zijn vergrond. Als een

steenen of hou'.en vioer vergrond is, moet men er geweldig

op wrijven, wilt men hem nog klaar krijgen. Ga zoo niet

te werke in het wasschen : al het lijnwaad zou vergronden.

Dal tafelblad, die melkkuip is vergrond.

— Een verrrrond vcl, een duister, orklaar vel, van

natuurswege. Zijn vel is vergrond. Hij heeft een vergrond

vel, een vergrond aanzicht.

— Afl. Vergronding, Vergrondheid.

VERGROOTEREN, vergroaterde, vergrooterd, b.

A'. Vergrooten. grootor maken, vermeerderen. Een huis

ver^rooteren. Hij vergroolert .al wat hij zegt.

— o. w. Grooter worden. Dat kind is sedert een jaar veel

vergroolerd. Alles vergro(>tert met te groeien. Een gerucht

\ergrootort met te loopen, \.fama crescit eundo.

VERGRUIEN (wvl. vergru-En), vergruide, ver-

grnid, h. w. Zie VERGRUWEN.

VERGRUWEN, vergnnide, vcrgruwd; ook VER-
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GRUIEN, b. w. Verschrikken, met schroom bevangen. De
dotul vergiuwt hem. Ik ben vergruwd van het nachtreizen.

leniand vergruwen van de slechte gezelschappen. Vergruwd

zijn van de dood. « Vervacrt ende vergriiyt zijnde. » (I. dc

Damhoudere.)

— o. w. VerschiiUt worden.Hij veigruwdeer van. «Dese

viecse, met datse therte vanden sondaer beroert, ende doet

vcrscvicken enievergrinferi...-^ (Til. Van Herentals.)

— AH. Vergniwdheid. Vergruwing.

VERHAAL, o. Schadeloosstelling. leniands vnichtcn

aanslaan tot verhaal van 't geen hij schuldig is. Een man
zontler veihnal (die onmachtig is om te bctalen. fr. insol-

vab/e).

*VERHABSACKEN, bij Kil., zie verbabbez.\kken.

'^VEPHAERDEN, bij Kil., zie verh.\ren.

VERHAGELEN, vcrhngclde,verhageld, b. w. Door

den liagel verwoesten. Die ilondervlaag hecft de vruchte.i

verhageld.

— Meest o. w. met zijn. Verhageld worden. Al de vruch-

ten zijn verhageld. Het koolzaad is verhageld. Het verha-

gelde al dat cr was, fr. tout f711 lietniii par la grcle.

— Fig. Verhageld zijn, van de pokken geschonden zijn,

pokdalig zijn. Een verhageld gezicht, fr. un visage grave'

dc petite Tc'role, tin visage grcle',

— Afl. Verhageling, Vethageldheid.

— Dit woord is van alledaagsch gebruik overal.

VERHAKKELEN, b. w. Zie de Wdb. Nict te ver-

wavren met ons verrakJvELEN".

VERHALEN, verhaaldc, vcrhaald, b. w. Herhalen,

herzcugeti, fr. re'peter, Hij verhaalt altijd hetzelve. « Want
wi dacr af besceets genoech glieslelt hehben soo en yst niet

van noode dat hier te vcrhalcn. (Th. van Herentals.)

— Zie VER-.

VERHALVEZOLEN (wvl. 00k -zeulen), verhalve-

znv/itc, ivrtiiil-rczoolJ, b. w. Bij schoemak. De helft van de

zool eener leers of schoe vcrnieuwen, fr. carrcler. Eenen

schoe verhalvczolen.

— Zie vkronderwerken.
— Het wordt onk gezeid van kousen, enz.

VERHANDELEN, verhandelde (wvl. 00k verhnn-

deldcgi), -cerliaiideld, b. w. Handelcn, hanteeren, in de

hand nenien, fr. manier. Die waterkan mag niet meer ver-

handeM worden, of ze valt in stukken. Die gewend is

brooze voorwer]3en te verhandelec, brjelct er niet veel. Hij

kan niels verhandelen zonder het te krenken of teschenden.

Een zicke inensch won't niet gcern verhandcld.

VERHANDZADEN, b. w. Zie vf.r.\ntzaaien.

VERHANKEREN, verhanK-erde, ben verhankcrd,

o. w. Onpassclijk worden van te hankeren, te hunkeren,

te hakcn naar etcn of drank ; anders gezeid Verwateren

.

Laat de koe niet verliankeren. Deel van luv brood mede
aan het arme kind dat 11 ziet eten, opdat het niet vcihan-

kere.

VERHAREN, ,-r//irM/-*(wvl. ook vcrliaardege, zie

IMt'EiU'ECT), hen verhaaid, o. w. Aan dc hichtstreek ge-

v,enncn, fr. s'acc/imater. Het wordt veel gezeid van de

kocien die van 't een gewest naar een ander overgebracht

zijn. De koe is verhaard. Die koe moet nog verharen. De

koeien, die van streek veranderen, zijn gemeenlijk ziekacli-

tig tot dat zij verhaard zijn. Eene koe die bloed wotert,

omdat zij nog niet verhaard is. Die koe zal wel termen en

bedijgen, maar zij moet eerst verhaard zijn.

— Ook van menschen. Zijt ge reeds verliaard in deze

nieuwe streek ? Ik geloofdathij hier nooit gaat verharen.

Ik kan niet veiharcn in dit vreemde land.

— Vgl. Kil. Verhaeren, verhaerden, abire, discedere,

VERHAUWELOOZEN (wvl. verhoweloozen,
zie AU), vcrhaineeloosde, verhauweloosd, o. w. Door acli-

teloosheid bederven of laten vergaan. Zijne beste kleederen

verhauweloozen

.

— 1 il. Ver-gauwc-loosen, negUgere, negligentia per-

dcvc. f )ok Vergadeloozen. Zie VERGAUWELOOZEN.

VERHAVEN, bij Herp. Zie onderhavig.

VERHEBBELIJKEN ,verkebbeli/kte, verhebbeli/kt,

b. w. Hebbelijk makcn, verschoonen. in betamelijken staat

zetten, opscliikken. Eene straat verhebbelijken. Een huis

verhebbelijken.

VERHEELEN, verhceldc, vcrhceld, b. w. lets dat

gescheiden was weder geheel maken.

— o. w. Beelen en verhcelcn, vaneen scheiden en dan

weder samen verkeeren, de liefdebetrekkingen afbreken en

weder aanknoopen, sprek. van geHefden die malkander uit

afkeer verlaten, maar later wederom beminnen. Zij zijn nu

gebccid, maar ze zullen wel verheelen. — Zie beelen.

^VERHEETSTEREN, bij Kil., zie verheisteren.

VERHEF, o. Verheffing.

— Het verhefvan eene haag is de streep groud waar de

haag in geplant sta;.t en groeit. Het gewoon verhef eener

haag is vijftig centimeters breed aan elke zijde (d. i. als

iemand erve heefl langs mijne haag, dat die erve nooit tot

aan mijne hage kan strekken, maar op vijftig centimeters

ervan verwijderd bhjft). De haag met haar verhef ter zijde

van de siraat.

VERHEISTEREN, verheisterde, verheisterd ; ook

VEKHEisi'i.EN', b. \v. Door strooien of storten verkwisten

en kwijtgeraken. Zie hei.selen en heisteren. Tegen dat

hij thuis kwam met de melk, was er de helft van ver-

heisterd.

— Kil. Vcrheytsteren, Verheetsteren, cestuare, incales-

cere^ fcrvescere labore, ilinere, cvrsu tiimio. « Dees andt-

woorde verheysterde ons seer dapper, ende perste ons het

sweet wt hot aensicht. »(P. Devynck.)

Vcrdwaeldt, verheijstcrt, peijstert

Mij in u taveerne. (A. Biins.)

VERHELPEN, vcrhielp en vsrliolp, vcrholpen, b.

w. Veibeteren. Zie de AVdb.

— Zich verhelpen met, met eenen ontoercikenden mid-

del zich uit eene mneilijkheid helpen ten beste mogelijk.

Kunt gij u daarniec verhelpen, ik geef het u geern. Bij

gebrek van een mes, verhielp hij zich met eenen scherpen

kei.

VERHEMELING, v. Hetzelfde als Verhemelte, fr.

palais de la. boiiche : ciel, dais ; voi'ite. De verhcmelinge

van den mond. De verhemeling van een bed, enz. « Die

7'<" hemelir.ghen waren overal van blaeuwen ende witten

fleweele. » (N. Despars.)
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VERHEMELSEL. o. Verhemelte. Het verhemclsel

^ nn ecn lied. Ik hehbe geene schoonder en sierlijker kerke
v.ien, zoo in het verluimUel als in altaren. (R. d. H. Ill,

' 197)- Sy en coste ghene spijsen onderscheyden met
. .rhemrlse/ie'i mondts. (L. de Huvettcre.)

VERHEUGELEN, b. w. Zie vergeulen.

VERHEYTSTEREN.bij Kil., zie verheisterex.

VERHIJSELEN (wvl. verhiselen), verhi/selde,

'••tiitji: Ul^ b. w. Verdecsemen, het zuurdeeg in beslagen

nieel vcrmeogen. De bakte verhijselen. Hebt gij reeds ver-

hijseld? Het deeg UneJen en verhijselen.

— All. Verhijseling.

— Zie HIJSEL.

VERHITTEN, iev.4///f, ben vcrliit; ook \'RITTEN

(/.ie VEK-), o. w. Door hitle baderven, sprek. van dingen

die heet komen door te liggen. Graan moet nu en dsn om-
geroerd worden, zai het niet verhilten. Tarwe, die verhit

is, deugt niet meer. Als de velte verhit, de mesting begint

tc doomen en te rooken. Verhit hooi.

VERHONDERDJAREN, verhonderdjaarde, hen

verhonJcrdJnarii, o. w. Honderdjarig worden. Er is groote

feest te Roonie, telkens de marteldood van de Apostelen

Pe'nis en Paulus verhonderdjaart

.

— VERHOXDERDJARING, v. Honderdste verjaring, Ir.

/e centcnaire. De verhonderdjaring van de marteldood van

Sinte Pieter en Pauwel.

VERHOOFDEN, verhoofde, verhoo/d, b. w. Den
eigentlom o\erdragcn op iemand anders, in den verhoof-

dinghoek den naam schrijven van dezen die eenen eigendom
gekocht of anderszins bekomen lieeft, neerschrijven dat

zulk een eigendom overgegaan is van den eenen naar den
anderen, fr. trnnsfe'rer, :>perer un trnns/crl. Dat zwart

goed is reeds driemaal verhoofd (d. i. dat nationaal goed,

b. V. eene hofstede, is reeds driemaal verkoclit geweest, is

reeds aan den derden proprietaris). » Geen bezit wordt in

ncht genomen, tenzy het op den omlooper verkoo/d staet.

»

) — Zie HOOFD.

— Een hoofd of titel schrijven aan eenen boek, brief,

enz.fr. mettre un en-tele. Eenen brief verhoolden.

— VERHOOFDI.VG, V. De daad van te verhoofden, het

afschrijven van eenen eigendom van den eenen op den
anderen persoon, fr. transfer t.

— Hoofd, opschrift, titel, fr. en-te/e.

— \'ERHOOFDlXGBOEK, m. Boek waarin men aanleekent

aan vvien de eigendom van eenig land overgaat, fr. registre

des trans/erts. < Wie 't landt, 't sy leen ofte erve, toecom-

men sal by coope, successie, verdeel ofte andersins, wort

ghehoiiden binnen den eersten j lere te commen by den

ontfanger van de wateringhe met sijn bewijsen om 't selve

landl te docn stellen op sijn hooft... ; en den ontfangher

wort ghehouden t'elcken sit-daghe zijn verhoofdinck-bueck

mede te bringhen om de overslellinghe te doen iude omloo-

pers. » (Keure vande Waeteringhe van Blanckenberghe.)

VERHOOG, o. Verhooging, hetgeen ergens bijge-

Miegd wordt tot verhooging. Het verhoog van eeuen muur.

— In deopenbare verkoopingen, hetgeen men boven de

koopsomme betalen moet, de ongelden. De verkooping

zal geschieden met verhoog van 10 per hondcrd, fr. avec

augmentation de 10 pour cent . Zondcr verhoog voor de

koopei s.

VERHOOGINGSTOK (r), m. Zie verhoviestok.

VERHOOIEN, verhooide, verhooid, b. w. Kil. ge^ft

aan dit woord twee beteekenissen :

— 1° Dispergere fwmim : dissipare (Weil. Omkeeren
en uitce.ispreiden als hooi. Kramers retoiirner et ctendre,

cominc onfait le foin.)

— 2° Con/undere (verstooren en verwarrelen). Garen is

verhooid als het vernesteld en in wanorde is. Een huis ligt

verhooid, als de meubelen overhoop liggen . Papieren en

boeken, 't ligt daar al verhooid in die kamer. Men verhooit

een bed, als men dekens en bolster wanschikkelijk maakt,

met b. V. er veel in te woelen, zoo 't dikwijls gebeurt bij

ongedurige zieken.

VERHOUDEN, b. w. Zie de Wdb.
— Op ZL/n verhouden zijn, op zijne hoede zijn. Zie

^^E£RHorDEX.

VERHOVIESTOK, m., klemt. op ho. Bij landb.

De verhovicstokken zijn twee lange zware stokken die elk

aan eene zijde van den wagen vastgemaakt worden aan de

achterste rongen, zoodanig dat men eene allergrootste hoe-

veelheid hooi of stroo op den wagen laden kan, fr. aideau.

Men gebniikt de verhovicstokken bezonderlijk in het men-

nen van den oegst.

— AVcllicht verbasterd uit Verhoogingstok. Vgl. Hand-

bovenhof voor Handbooghof, Ploef voor Ploeg, enz.

VERHUIDEN (wvl.vERHUDEX),zr/-/»(/rfrfc, verkuid,

b. w. Met eenen huid of vel bekleeden. c Die monl es hoi

binnen ende alonime verhuut, die welkc huut es vaste ane

die mage, want somighen lieden comt ane 't paleis van der

moot die welke doet den mensche somwilen spuwen. »

(J.
Yperman.)

VERHUIZEN, b. en o. w. — Verhuizen met den

lanteern aan den di/'sel, zie DIJSEL.

— Branden icrhuisi nauwe, zie NAxm'.

VERHUISEL (wvl. verhusel, vrusel, zie ver- en

Ul), o. Het verhuizen, de verhuizing. Dat verhuisel heeft

drie dagen lang geduurd, was dat een dingen

!

VERHUKKEN, ferhukte, verhukt, b. w. Verzitten,

met ergens lang te zitten zijnen tijd verliezen. Hij heeft

daar zijnen tijd verhukt.

— Zich verhukken, zich verzitten, zijnen tijd verzitten.

Hij heeft zich verhukt in de herberg. Ge moogt u daar niet

verhukken.

— ZienrKKER.

VERHUTSEPOTTEN,Trr/!«to/o//c,if/-A«to/o/,
b. w. Verbrodden, in de war brengen, fr. embrouiller,

gdter. Sedert de zestiende eeuw is de spelling in onze taal

gehee! verhutsepot.

— Van Ilutsepot.

VERHUWEN, verhuu'di, ben verhuvd, o. w. Her-

trouweu, fr. se remarier. < De welcke weduwe zijnde van

haren eerste man.'niet en vcr/iuwede. » (Th. van Herentals.)

— Zie VER-.

VERIJDELEN (wvl. \-ERroELEN), vcrydelde, ver-

t/deld, b. w. Doeu mislukken, (x.faire echouer, rendre

vain, inutiie. Slechte ouders die het goed verijdelen dat de

kinders in de school lecren.

— Zich verijdelen, zich verhooveerdigen, met ijdele

gedachten bezig zijn, fr. s'enorgueillir . « Bemerckt d'oot-



VER 1094 - VER

mocdigheyl van den H. Joannes : hy en verijdelt sich niet

doorsijn strengh leven, noch door d'uytnemende gaven die

hy van Godt ontfingh, noch door de groote eer welcke alle

menschen hem betoonden. » (F. de Smidt.)

— o. \v. Verdunnen, fr. s'c'claircir. Zijn haar verijdeh.

— In dezen zin, die meest aan 't w. gegeven wordt, zegt

men gemeenlijk Verielen, even als men ielen zegt voor

ijdelcn, zie aid.

VERIJSTEREN (wvl. vertisteren), verysterde,

ben Tcrijsti-rd, o. w. Verlileumen, van koude verstijven.

Hij is verijsterd van de koude.

— Dit woord is een frequent, van Veri^zen.

VERIJZEREN (wvl. vertzeren), verijzerde, hcb of

hen verijzerd, o. w. In ijzer verandereu, hard worden lijk

ijzer. Traagzaam en met tijd vanjaren verijzert de moortel

onder water en wordt harder als steen

.

— b. w. Met ijzer beslaan, beijzeren. Eene verijzerde

geldkas. De stormram '. es .j. boom verijserd vooren .

(Maerlant.)

— Etn peerd veri/'zeren, nieuwe hoefijzers aanslaan.

— Het volk zegt ook veri/sderen (veriisderen)

.

VERIPPEREN, o. w. Zie veropperen.

VERJAGEN, verjoeg en vcrjaagde, verjogen ea

fcriangd. li. w. Zie de Wdb. « De geestelicken verjogen

tnde verstroyt. (Pauwcl Heinder\-cx.)

VERJEUGDIGEN, verjjiigdigde, verjeugdigd, b.

w. Jcugilig maken, verjoiigen, fr. rajeiinir, rcgaillardir.

De lento verjeugdigt gehecl de natmir.

— o, w. met zijn, Hij verjeugdigt in plaats van te ver-

Guderen. Het verjeugdigt al in de lente.

— Men zegt ook Verjeugden (even als Begiften, Bescha-

den, Beschulden, voor Begiltigen, Bescha'ligen, Beschul-

digen : o Godt in der eeuwigheyt, ghy verjeueht dat ver-

dwenen is, ende ghy vermaeckt dat vervallen is, ende dat

doot is maeckt ghy levende.
»
(Zegher v. Male.)

VERJUIS, o. Zie verdjuis en decomJ>. aid.

VERKAARD, VERKAART, o., klemt. op i-mird.

Eene niaat van omtrent 16 liters, anders ocik Achtendeel

en Frankart genaamd. Een verkaard graan. Drie verkaard

boonen. Twee verkaard meel. Een verkaart erwten. Twee
verkaarden (of verkaards) maken een spiut.

— Het vat zelve dat zoo eene maat inhoudt. Het ver-

kaard is gebroken, ge moet het vermaken. Ik heb twee

nieuwe verkaarden gekocht.

VERKAARTEN, verkaarlte, verkaart, b. w. Met

het kaartspel verliezen. Zijn geld, zijnen tijd verkaarlen.

— Te -erkaarteit, met het kaartspel te wiunen. Daar

was een schoone prijs te verkaarten. Eenen zak noten te

verkaarten geven.

— Vgl. VerboUen.

VERKACHELEN, r'erkaclie/de, verkaeheld, b. w.

HetzelfJe .ils Verschachelen.

VERKACHTELEN, verkachtelde, ben verkachteld,

o. w. In het kachtelen bezwijken. Die inerrie is verkachteld

(is dood iu 't wetpen van haar veulen).

— Vgl. \'crkalven.

VERKADIJZEN (wvl. verkadizEn), vcrtadysde,

vcrkadi/sd, b. w. Verwisselen, vermangelen, fr. troquer.

Een peerd verkadijzen (voor 0/ tegen een ander). Zij hebbcn

onder elkander hunne boeken verkadijsd.

— Zich van iets ontdoen door verwisseling ol verkooping.

Ik ga dat met de eerste gelegenheid verkadijzen. Ge moct

het niet verkadijzen 't geen ilc u geef.

— Afl. Verkadijzing.

— Zie K.VDIJZEN.

VERKAFFEN, verkafte, verkaft, b. w. Het kaf af-

scheiden van het graan, het graan zuiveren. De tarwe

verkafl>n.

— Kil. Kaven, eventilarepaleas.

VERKALVEN, verkalfde, ben verkalfd, in ccnigq

strcken verkolven (zie l), o. w. In het kalven bezwijken.

Die koe is verkalfd.

— Vgl. Verkachtelen.

— Hernokken, sprek. van eene wonde die, omtrent ge-

nezen zijnde, wederom verkwaadt.Uw zeere vinger geneest

:

ge moet er nu voor zorgen dat hij niet verkolve. Die wonde

verkolft.

VERKANKEREEREN, o. w. Zie verkerkeren.

VERKAN,TiSELEN, -rcrkanftjselde, vertanftjseld, ',

b. w. Verschachelen, ronselen, verruilen, fr. troquer. Oude
]

kleeren verkanselen voor nieuwe. 1
— Het een in de plaats van 't ander zetlen, verwisselen, 1

verplaatsen. De kaarten verkanselen (veikappelen, verste-

ken, fr. meter les cartes). Daar zijn in korten tijd veel amb-

tenaren veikanseld. De garnizoenen verkanselen.

— o. w. met zy'n. Van verblijf veranderen, vertijkelen. i

Die ambtenaar moet wederom al verkanselen. i

— Afl. Verkan(t)seling.

— Zie KAN(T)SELEN

.

VERKAPPELEN, verkappelde, vcrtappeld, b. w.

In wanorde vermengen, dooreenschudden. De kaarten vcr-

kappelen, fr. meter les cartes. De meid heeft in 't schoni-

melen al mijn boeken en papieren verkappeld. De boek-

binder heeft een deel van de bladzijden verkappeld.

— Ook o. w. Let op in 't verhuizen, dat de boeken niet

verkappelen. Zijne kleederen lagen verkappeld onder de

mijnc.

— All. Verkappeling. Zie kappelen.

VERKARELEN, verkarelde, vcrkareld, b. en o. w.

Zie VERKEKF.LEX.

VERKARIEN, verkaride, verkarid, b. w. Hetzelfde

als Verkerien. Sedert dat het al verkarid is, fr. depuis que

tout est d<'ra?ige\ qit^on ne s^accorde plus.

VERKARKEREEREN, b. w. Zie verkerkeren.

VERKARREN, vcrkarde, verkard, b. w. Vervoeren

met eene kar. Zand verkarren,

VERKATIJVEN (wvl. verkativen), verkati/Jde,

ben verkatyfd, ook verkatijvigEiV, o. w. Katijvig wor-

den, vervallen van krachten, fr. devenir caduc, che'tif,

depe'rir. Vader wordt ou I en verkatijft gedurig. Zulk ma-

ger wcderdoctde akkervruchten verkatijven.

VERKAVELEN, verkaveUie, verkaveld, b. w. Ver-

loten, in kavels of loten leggen hetgeen onder verscheidene

parsonen te verdeelen is, fr. lotir. Eene erfenis verkavelen.

De boekhandelaars hebben te samen eene bibliolheek ge-

koclit die zij onder malkander nu gaan verkavelen. Zij heb-
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bea hunne goedcren niet verkocht, maar onder malkandcr

verkaveld.

— VERKAVELING, V. Het verkavelen, fr. lotissement.

•t. AVorden ghehouden staet te maecken vande goedinghen

vanden selven sterf-huyse, in schaeden ende baeten, al eer

men procederen sal tot verdeelinghe ofte vercavelinghc

van dien. > (Deelboeck v. Lande v. Vryen.)

VERKEER, o. Spook, schim, geest die ergcns vcr-

keert of waart en dikwijls te zien is, fr. fantome, revenant.

Er is een verkeer in I'at huis, op dat kerkhof. Hij heeft hct

veikeei- gezien : 't is een man zonder hoofd . Een verkeer

in 't witte gekleed.

— lemand met wien men omgang heefl, bez. met het in-

zicht van te huwen, minnaar, minnares. Eenen brief scUrij-

ven naar zijn verkeer. Haar verkeer is verongelukt.

VERKEERD, adj. — Het is de verkeerde ivereld, zie

WERELD.

VERKEEREN, 7'<-/-&f^rfe'(wvl. ooVverkeerdege, zie

LNtPERFECT), heb I'erkeerd, o. w. Waren, op eene plaats

dikwijls gezien worden, sprek. van een geest. Het verkeert

een verkeer op die hofste.le. Er verkeert een geest op het

kerkhof. Er verkeert daar een weerwolf, eene doodkeers,

een waterduivel.

— Ook onpers. w. in den /in van Spoken. Het verkeert

daar (het spookt daar). Het heeft veel jaren lang vcrkeerd in

dat huis. Ik durf 's nachts langs dien waterput niet voorbij,

want men zegt dat het daar verkeert. Het verkeert daar

elken nacht in dat huis

.

VERKEERSEL, o. Omgang dien men heeft met
clkander, bez. met het inzicht van te huwen, vrijagie. Een
slecht, een zondig verkeersel. Alle slechte verkeersels

moeten afgebroken en geschuwd worden. Er is een groot

verkeersel tusschen hen.

— Spook, fr. revenant. Zie VERKEER. Men zegt dat er

een verkeersel in dat huis is. Ik heb dat verkeersel gehoord
en gezien

.

VERKEN, o., fr. cochon. — Veel verkcns maken dun
spoel, zie spoel.

— Op ieinand zitten of slaan ly'k Stoffel op zi/n iicrkfii,

zie onder christoffel.

VERKENNEN, verkende (wvl. ook verkendege,ea te

Oostende rerkos/J, verkend, b. w. Herkennen, fr. recon-

naitre. Hoe zijt gij veranderd : 't is hel al dat ik u nog ver-

kenne. Ik verkende hem niet meer. Ik heb hem verkend
aan het likteeken van zijn voorhoofd. Ik ,wierd daar van
niemand verkend. « Om niet vercent te zyn. » (Pauwel
Heinderycx.) De plaets is soo verduystert gheweest dat

men die niet en heeft konnen verkennen. > (N. Vanhove.)
Aenbidt den grooten Godt, uwe verworpentheyt en sijne

oppcrste Majesteyt verkcnnende. > (F. d.' Smidt.)

— P. Devynck gebruikt dil w. nog in den zin van Ont-
waren, fr. apercevoir. » Men verkent 'er ovcral Arabiaen-

sche oji-schriften. - — « Hadden sy ons verkent, wij licpen

op perijckel van eenigh ongheval.

»

VERKENSBOCHT, m. Een omtuind perk waar men
verkens in shiil, h. pare aux cochons. Zie BOCHT.

VERKENSBOK, m. Zie verkensbocht.

VERKENSRENNE, v. Groote kooi of soort van
houlcn kist iiit riggels, latten of schee'n verveerdigd, waaria

men de verkens opsluit om ze aldus op eene kar te stellen

en naar de merkt te voeren. — Zie RENNK.

VERKENSZWIJNDER, m. Een man die verkens

ronddrijft om dezelve te verkoopen.

— Kil. Vercken-swijner, sitbukus. Het tweede deal van

dit woord staat gelyk met het eng. swain, herder, boeren-

jongen.

— Meest gebruikt in 't Land van Aalst.

VERKEPPEN, verkepte (wvl. ook verkeptege, zie

imperfect), Terkept, b. w. Vertroetelen, verwennen,

fr. de'licater^ dorloler. Men moet de kinders niet verkeppen.

Een vcrkept kind. VerUepI z^n. Verkept spreken (spreken

op een flauwzoet toontje, lijk verkepte kinderen doen). Ver-

kepte klap (flauwzoete praat). Ik kau dien verklepten klap

niet lijden.

— All. Verkepping, Verkeptheid.

— Zie keppe.

VERKERELEN, verkerelde, verkereld; ook VERKA-

relen, b. w., zware e. Ten kwade keeren, in 't slecht ver-

anderen, verdraaien, uit den behoorlijken stand helpen,

bederven, verstooren. Die spijzen verkerelen (of verkarelen)

de maag, (r. derangent Vestomac. Hij heelt zijne gezond-

heid verkereld (of verkareld) met te schossebrokken . Hij

heeft aan het uurwerk gepeuterd dat het geheel verkereld

(of verkareld) is.

— lemand verkerelen, hem in zijne gezondheid, in zijn

verstand, in zijne plannen, in zijne werking verstooren of

verwarren. Die drank heeft hem verkereld. Die tegenspoed

heeft hem geheel verkareld. lemand verkerelen door harde

berispingen of dreigemeuten. Een slechte boek aleen is

genoeg om eenen jongeling te verkeerlen (te bederven,

ondeugend te maken). : Roupende tzanien zeer hooghe

ende overluyt dat zy van den grave van Xassauwe niet

verkeerelt en wilden wesen, met veel meer andere dierghe-

lycke scherpe bytende woorden. » (N. Despars.)

— o. w. met zijn. Verdraaid, versloord worden, slecht

worden. Beplant uwen akker niet met zulk gewas, hij zal er

geheel van verkerelen. De zomer is uit ; het weder verkerell.

Hij kwam geheel verkareld thuis (d. i. ziekelijk en ontsteld

van lichaam; ofwel het hoofd verdraaid, bedwelmd van

zin). De gemoederen zijn verkereld (ontsteld, misnoegd, in

de war, niet gesteld gelijk zij behoorden te wezen).

— All. Vetkereling, VerkereUlheid, Verkerelsel.

VERKERIEN, verkeride, verki-rid, b. \v., zware e.

Onder te boven keeren, verhooien en verstrooien, in wan-

orde brengen . Geheel de huisraad lag verkerid. De woelige

knaapverkeritgeheelhethuis.Hij z.al geheel uwe bibliotheek

verkerien. De storm heeft het al verkerid.

— Dit woord is een wisselvorm van verkeeren, zie onder

CtEZE.

VERKERKEREEREN,o. w. Zie verkerkeren.

VERKERKEREN, verkerkcrdc, ben verkerkerd ;

o. w. .Mager won^cn en vergaan, uitmergelen, verkwijnen

van gebrek, Ir. deperir. Van gebrck verkerkeren. Hij is

geheel verkerkerd. Hoe ziet hij er toch verkerkerd uit!

Arme vcrkerkerde kinderen. Die ontaarde moeder liet haar

kind verkerkeren. Dooi de armocde verkerkerd. Die jon-

geling is geheel verkerkerd van krotte.

— Dit wooril beteekent eigenlijk Verkwijnen in eenen

kerker. In den zclfden zin zegt men in 't fr. toi'iher en

chartre {chartre was oul. hetzelfdc als 1. career, gevang).
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- Men zegt 00k Verkerkereeren, Verkarkereeren en

\ erkankerceren. Met in 't gevang te zitten, is hij geheel
verkankereerd.

VERKERRIEN
VERKERIEX.

*VERKETELBOETEN,
BUISCIIEX.

verkerride, zvrkerrij, b. w. Zie

bij Kil., zie verketel-

VERKETELBUISCHEN (wvl. verketel-
busi:hen), verkcte/haschU, vcrictelbuUcht, b w Ver-
nieuwen gelijk een koperslager eenen ketel vermaakl, fr
re-payer raccommoder, rapeiasser. Een huis verketelbui-
schen (herstelien, de muren kaleien, deuren en vensters
verwen, enz.). Een kleed, eenen hoed verketelbuischen- Eenen armen man verieielbuischen, hem geheel in
nieuwe kleederen steken.

— Kil. Verketelboeten, reficere.

VERKETELEN, verketelde, verketeld, b. «• Dit w
beteekent, meen ik. Door binding beschadigen of bederven
b. V. eenen andijviestruikdien men met stroo of met biezen
a te hard op- en toebindt (want dan verrot hij binnen in
plaats van geel te wordenj. _ Nogtans zeyt men het maar
van vlas. Verketeld vlas (vlas dat ongelijk geroot is

•

zie
bijbinde).

VERKETENEN, vtrketende, verketend, b w De
kettmg vermeuwen, fr. renonveler la chainc ,ie. Een
roozenhoedje ve.ketenen (alsdeketengebroken ofverslelen
>s, de bolletjes van het roozenhoedje op eene nieuwe keteu
overbrengen).

VERKETTEREN. -.erketterde [..-.l 00k verietter-
dcge,z^^ IMPERFECT), rerketterd, b. w. Onstuinug door
elkander werpen, door slaan en smijlen in wanorde brengen
met groot geweld verstooren en verwarren. De dronkaard
verketterde geheel zijnen huisraad. De oegst laa deerliik
verketterd van den orkaan. Die druistige schommelette
heeft al niyne boeken verketterd. De soldaten verketterden
geheel het huis cm den vluchteling te vinden. Hij verkettert
al wat in de koiTer ligt om zijne geldbeurs te zoeken.— Afl. Verkettering.

— Dit woord is gevormd van Ketten. 1. g„atw, slaan

VERKEUKELEN, verkeuMde, verkeukeld. b w
Vertroetelen, verkeppen, bederven door le veel teedere
zorgen, fr. deHcater,gdter en dorlotant. leman^ verkeuke-
len. Een verkeukeld kind.

— Ook Verkukkelen.

— Afl. Verkeukeliug, Verkeukeldheid— Vgl. Bekukkelen.

VERKEURD, adj. Keurig, uilmuntend, fr. excellent
dist.usue. Eene verkeurde nianier van spreken, van schrij!
ven, cnz. J

— Oorspronkelijk, eigenaardig, vemuftig, fr. ori^nalEen verkeurd mensch (die spreekt en hf^delt «; e n

e

manter d,e hem eigen is, die geheel anders is dfn vanandereheden, en uitsteekt in verstand of kiesehheid) Eenverteurde werk„,an, ambachtsman. Verkeurd spreken— Afl. \erkeurdheid, fr. dhtinction, origjalite

VERKIJKEN (wvl. VERKrK-EX, zie.j). verkeek (wvlscherpl. . o„^,„j^ ,^., ^.^^,^^^^^_ ^_ ^l Elders.ki kJden aanbhk van richting veranderen. Het kind is zooneerstig dat het binst geheel de school niet eens ^t I.j^::

boek verkeken heeft. Zij naait zonder eens te verkijkcn lets
beloeren zonder verkijken. Hij wist niet waar verkijken v,n
schaamte.

VERKIJSTEN (wvl. verkiistex, zie ij). .erki/sUe,
verkyst, b. en o. w. Kijste maken of worden, verwennen
vertroetelen. Een kind verkijsten. Een verkijst meisje- l^erkyu zi/n op lets, er wars van zijn. Het peerd is on

het him "f'''
*''' ""'"'' '''" "'' erilligheid, omdat

net iiem met aanstaat).

- rerki,-s/ zi/n van iets, er beu van zijn. Verkijst van
eene spijze van 't spel, enz. Wij eten gee.n boonen; maarvan de jare hebben wij er zoo veel geeten dat wij er verkijstvan zijn. ' ""^'j^i

- VERKtJSTEREN (wvl. VERKHSTEREN, zie IJ), verki/ster-de -crhsterd b. en o. w. Frequent, van Verkijsten' „ et

™^'r''^"^^^"-^''^-'^'''"<^^^''-e;driet

Ee.e verkddhetd krijgen. van koude verstrammen, ver-

M ne beenen zyn van Jongs ^{ verkMerd en vervrozenen ,k kan des winters naer de kerk niet aaen ., (***,
'

hei7
'^^'''^°"'^,''^' ' Verkoudheid, verkleumdheid stram-

>e.d. Eene verkddhe.d krijgen, gevoehn. Eene verk Idheidin een deel van •! lichaam.

Z^^'^]''?^^^''
'"'' ^'^'—-=-.-. ^iel.NO),^crkmderde, ben verkinderd, o. w. Bij landb. Wordt eig

KIND) bederven en vergaan. Geplante ar.rdappels die tenyevolge van guur weder, in den grond verkinderen, sch.'e en

V-Xn "T
"'''

"/;
""^'^° ^'J "''• "^ '--' - -^e

n del ", "^°!- ""' '"'''^''P^'^ verkinderen somwijlen

bckomen hebben, namelijk als zij niet tijdig uitgekapt
worden._Zij kunnen ook verkinderen in den kelder

^

- ^Vordt bij uitbreiding van 't hoofdgedacht. nog toe-gepast op andere vruchten die schraal staan en verkw'nen,

t-^T":^
'"""^ '^ ^'^ verkinderd. Dat raaploof iverkinderd

. v. omdat het op tijd niet verdund is gewee tnet kan met kateiien.

kasUg.). verkukast, b. en o. w. Doen verhuizen, van plaatsveranderen Eenen ambtenaar verkiskassen. Hij nioewederom al verkiskassen.
^

— Vgl. Verkanselen, Versassen, enz.- Kramers heeft Verkassen, fr. deloger, faire deener-
P'r, dccamper. -^ j s

m
.

A erUaar, verklanng.
. Canonisatie en is niet anders daneen rerdaers der overheyt, by de welcke... » (M. Lam-

),«:hl.^ By goeden verklaerse iets stellen in eenen boek. >

_ ) . Hier volche nn ^rerc/aers van die X gh,boden.
(Ih. van Hercntals.)

VERKLAARZEN (uitspr. rerklazen, zie Rs) ....
i^aarsd,, verklaarsd, b. en o. w. Hetzelfde als Veridaren. -

U. vensterglazen wasschen om ze te verklaarzen. Het oosten
verklaarst naar mate de zon oprijst. < Die zake es qwalick
mueghehek up eenen dach van my verclaerst .e wezen. .

(J. Vandevelde.)
.
Tgeme.nle z;...&.„^^„ alle haerlieder

acten nul, negheen endevan onweerdetezyne.,(N. Despars
)

I
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I'vt crachte van der redone hiei voren verclaerst ende

nocii breeder te verclaersenc in tijden ende stonden. > fid.)

c AIs voren verhaelt ende verclaerst staet. » (Id.) € Ten
waere dal beede... vtrclaersdm mel. hem te vredcii izijnc. »

(I. de Damhoiidero.)

VERKLAMPEN, verilample (y{\\. ooV. verllamp-

. zie IMPERFECT), verklampt, b. w. Bij schoem.

re klampen of biclen stellen aan schoe'n of leerzen.

VERKLAPPEN, vcrklapte, zerklapt, b. w. Verpra-

len. Zijnen tijd vt^rklappen.

VERKLEEDEN, VERKLEE'N, vcrklcedde, ver-

kleed (wvl. verktcd-de, verkled, zie KL.-\:N'KV.), b. \v. In 't

nieuwe kleeden, fr. hnbiller de 7!euf. Eenen armen man
verkleeden. De arnie kinderen, die hunne eersle conimunie

doen, worden verldeed door rijke lieden. « Den grave heeft

vyf aerme menschen met nieuwe kleederen verkleedj. » (X.

Vanhove.

)

— Verkwisten in nieuwe kleeren te koopen. Veel geld

verUIee"n. Zij verkleedt al wat zij wint.

VERKLEEDSEL, o. Verkleeding, vermomming, fr.

di^uisiment, tr'tvcstissement, costwne de masque.

VERKLEEN, b. w. Zie verkleede.v.

VERKLEENEN, verkleende, verkleend, b. w. Kleen
maken, vernederen, fr. humilier. Zie kleen en kleenig-
HEID. « Soo wast veur Goliath een groot vercleynen, al5

David hem met eenen stock aen-quam. » (J. David, s. j.)

VERKLEIEN, verkUide, ben verileiJ, o. w. Klei-

achtig worden. Die aarJappels zijn 200 goed niet meer aJs

vooren : zij verkleien gedurig.

VERKLEINDEREN, verkleinderde, verkUmderd,
b. w. Kleener maken, verkleinzen, verkleenen. Een kleed

verkleinderen . Die suikerklouljes zijn te groot : verkleinder

ze wat.

VERKLEINZEN, verkleinsie, verkleinsd, b. w.

Verklemderen. Dat is te groot : ge moet het een beetje

verkleinzen.

— Dus zegt men ook KJeinzen voor kkinen, kleen

maken, en Verschoonzen voor verschoonen, fr. embellir.

VERKLETSEN, verkletsle (wvl. ook verkletstege),

tst, b. w. Verkwisten, nutteloos verteren. Zijn geld

tsen. Hij verkletst hetal in den drank.

- Aan den man helpen door verkooping of verscha-

chelmg, verfletsen. Ik ben blij dat deze waren verkletst zijn.

Verkletst dat maar zoo gauw raogelijk.

— All. Verkletser, Verkletsing.

VERKLOEKEN (wvl. verklouken, zie ou), ver-
' '.',-, vi-rklockl, b. w. Verslerken, kracht bijzetten, fr.

'/t-r. De wijn verkloekt (de maag). Verkloekend^ spijs.

— 0. w. De zieke is genezen, maar hij moet nog verkloe-

kcii. Die jongen is sederteen jaar merkelijk verkloekt, fr.

Jdciui plus robuste.

VERKLONTEREN, verklonterde, ben verklonterd,

('. A. Klonteren, tot klonters verdikken, fr. s'engrumeler,

\ iklonterd bloed. Verklonterde melk.

VERKLUCHTIGEN, verkliuhttgde, ben verkluch-

•>. w. N'ergeestigen, kluchtig worden, vervrolijken. Hij

hecfi langen tijd zwaarmoedig geweest, maar nu beginl hij

wat te verkluchtigen.

VERKLUITEN (wvI.verkluten, zievi),verkliii7/e

(wvl. ook verklulege), verkluit, b. w. Bij schoem. Andere
kluiten stellen aan den hiel van eenen schoe of leers, de

kluiten verni ;uwen.

VERKLUTSEN, f^r;t/aWf, verklntst, b. w. Vei-

schu Iden, door klutiing of hutseling verwarren ofschenden.

Mijn bulk, mijn lijf is geheel verklulst van in dien wagen
te rijden. « De West-vlacmingen behoorden wat meer op
te letter, om den klinker e» niet te verklutsen met tie, en

nog veel meer om die twee verscluUige klinkers niet te

laeten te saenien rj'men. » (Vaelande.)

VERKNABEELEN, verknabbelde, verknabbeld, h.

w. Door knabbeling schenden en bederven. De speelzicke

hond heeft de koasen verknabbeld. De muizen verknabbe!-

den dien boek.

— Fig. Verslempen, in brassen verkwisten. De vader

werkt en spaart, maar zijn losbandige zoon verknabbelt

het al.

— Ail . Verknabbeling.

VERKNIPPEN, verknipte, ben verknipt, o. w. Ver-

kwikken, verpreulen, \Temmen, verfrisschen. Ik verknipte

met te eten. Gij zult verknippen met een glas wijn. Hoe
gaat het met den zieke? hij ii een beetje verknipt.

VERKNOESELEN ZICH, lerknoeselde mi/, heb

mi) I'erknoescld ; ook ZICH VERKNOEZELEX, wederk. w.

Zich de knoesels kwetsen met ze, onder het gaan, tegeneeu

te stootea. Een verknoezelde ezel.

VERKNOEZELEN, verknoezelde, verknoezeld, b.

w. Doen kennen, uiteendoeu, verklaren, wijs maken, Ir.

espliquer, dJtailler. De staat van eene zaak verknoezelen

.

Hij wist niet hoe zijne ziekte verknoezeld aan den genees-

heer. Ik zal het u verknoezelen. Hij verknoezelde niij dat

alzoo.

— Het Wdb. van Sleeckx en Vandevelde heeft Knoezen,

fr. comprendre. Vgl. 1. fiasco, eng. to kno-w,

VERKNOPEN, verknoopte, verknoopt (wvl. ver-

knopte, verknopt, zie KLANK^ERK.), b. w. Strikken met

eenen knoop of lets aanbinden. De schoe'n verknopen

(er de linten van aanbinden mel eenen lets).

— o. w. Eenen kwaden knoop, ol kwade knopen krijgen.

Verknoopt garen (verwarreld garen). Verkn-jopte darm,

fr. intestin etrangle'.

— ^^RKNO0PTHEID (wvl. VERKNoPTHEID, zie KLAXK-

VERK.), v. De Staat van verknoopt te zijn. Verknooptheid

in de darmen (darmkronkel, fr. mise're're).

VERKNUKKELD, adj.-part. Hetzelfde als Vernuk-

keld, verneutcld. Eeu verknukkeld nianneken. Verknuk-
kelJe appels.

VERKOKEN, verkookte, verkookt (wvl. verkbkle,

verkiikt, zie KLANKVERK.), b. w. Herkoken, wederom
koken. Men verkookt het vleesclisap opdat het niet beder-

ven zou. — Zie \'ER-.

VERKOMEN, verku'am, verkomen (wvl. verkom-
MEN', verkam, verkommen), b. w. Bekomen, verkrijgen.

Hij had schoon vragen en smceken, hij verkwam het niet.

— o. w. met zy'n. Rijzen, gisten, bedijgen, fr. Ie7'er,/er-

menter, sprekende van deeg. De deeg begint te verkomen.

De temper verkomt : begin maar te bakken.
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VERKONKELEN, verkonkelde, verkonkeld^ b. w.

Verwissclen, venuilen, fr. troquer. Een stuk land verkon-

kelcn. Zie veri.agen.

— Zich vcrkonkchn (wvl. eens verkonkelen , zie EENS),

zich veineuken, zijne eigene zaak verbiodden, fr. s'enfoncer,

sc perdrc.

VERKOOPEN, vcrkocht, hcb verkochi, o. w. Ver-

kocht worden, fr. sc vendre. Dat is eene stoffe die eertijds

veel verkoclit, maar die mi bijkans niet meer verkoopt. —
Zie INZWELGEN.
— b. w. Haver verkoopen, zie HAVER.
— lemand klooh'isch verkoopen^ zie KLOOTVISCH,

— Kroltf 'erkoopen, zieKROTTE.

VERKORKEN, verkorkte, verkorkt, b. w. Een oud

kork door een nieuw vervangen. Eene flesch verkorken.

Die wijn is zeer oud : hij is drie keeren verkorkt geweesl

.

— Afl. Verlcorking, Verkorktheid.

— Men zegt ook Verkurken.

VERKORT, o. Mangel, gebrck. Verkort van geld,

fr. pe'nurie d^argent. In verkort van geld zijn of ziiten,

fr. ctre dans la gene (moeten kramen).

VERKOUTEREN, verkouterde, ben verkouterd,

o. w. Den kouter van eene zole of wielploeg van de rechtc

zijde naar de linke wenden, of van de linke naar de rechte.

Als men verriestert, meet men ook verkouteren. Een ploeg

verkoutert ongelijk, waneer de kouler op de rechte zijde

niet verwijderd is van de scharre op denzelfden alstand

gelijk hij verwijderd is op de linke zijde. Men verkoutert

bij middel van de klinke. Een ploeg koppelveurt als hij

ongelijk verkoutert.

VERKRACHTIGEN, verkrackti'gde, ben vcrkrach-

tigd, o. w. Krachtiger worden, verfellen. Het bier ver-

kracluif^t met te liggen.

VERKRENKEN (wvl. ook verkrinken) , ver'

kienktf, verkrcnkt, b. w. Krank maken, bederven, fr.

dc'tdriorer.

— o. w. met zi/'n. Zijne kracht en weerde vcrliezen,

vcrsiechlen , bederven, tr. se deUriorer. Het graan verkrcnkt

van te lang te liggen.

VERKRILLEN, verkrildc, ben verkrild, o. w. Het

eigenste of Verpiggen, verpreuleu. Hij verkrilt gedurig.

Sedert cenigen tijd is hij veel verkrild.

— Kil. verklaart Verkrillen door Verprillen, lascivire.

VERKRINKELEN, verkrinkelde, verkrinkeld,h.vi.

— Ziili :;'rkrin/,-i-/,-ii Tan lachen, zoodanig lachen dat

men cr bij l<iult en wriiiL^t, dat men er leed van gevoelt.

—VERKROMMENESSE, z. Mijn-.

VERKROOIZEN, verkrooisde, heb verkrooisd, o. w.

Krpois opbrcngca, interest winnen, renten, fr. rapportsr,

porter inten't. Ge moet uw geld doen verkrooizen. Houd
dat geld bij u niet, maar leg het aan, het zal u jaarlijks meer
dan honderd frank verkrooizen. Hoeveel verkrooist uw
geld? Het verkrooist vijf ten honderd. — Men zegt ook
Verkroozen. — Zie KROOIS.

VERKROOZEN, o. w. Zie verkrooizen.

VERKROPPEN, verkropte, ben verkropt, o. w.

Belemmerd of verstopt worden in de maagpijp, zoodanig

dat men bijkans niet meer zwelgen lean, fr. s'engotier.

Verkioppeu van droog brood te eten. Er zijn peren waar-

aan men lichtelijk verkropt. Eene teug drinken is goed als

men verkropt is.

— De Wdb. verwarren ten onrechte dit woord met Ver-

slikken, ir. avaler de fravers.

VERKRUIPEN (wvl. verkrupen, zie Ul), verkroop

(wvl. scherpl. 00, zie duigen), heb verkropen, o. w.
— Het bloed verkruipi, zegt men, als men huivert of

krijzelt bij iets dat schrik verwekt. Ik voelde mijn bloed

verkruipen terwijl hij dat vertelde. Zijn bloed verkroop als

hij die wonde zag. «. Dat alle kerstene herten verschricken

ende vercriipen moeten diet hooren. v (N. Despars.)

o God, als wy dit wel betrachten

0ns bloet vercruypt met al ons crachten

;

Wy staen verstelt.

(Boetius de Boodt.)

— Somwijlen zegt men in dien zin ook Onderkruipen.

Hij vertelde zulke wondere dingen dat er mijn bloed van

onderkroop.

VERKRUISEN (wvl. verkkusen, zie ui), ver-

kriiiste, verkruist, b. w. Bij misslag kruisen, kwalijk

kruisen. Zijne beenen verkruisen (onder het gaan het een

been kruiselings over het ander stellen, zoo dikwijls de

droukaards doen).

Hy verkriiyste syne beenen

Viel met 't bakhuys op de steenen,

Dat hy plotte als eenen balk.

(Vaelande.)

VERKUISCHEN (wvl. verkuschen, zie ui), ver-

knischte, verkitischt, b. w. lets dat vervuild is reinigen en

zuiveren. Eenen orgel verkuischen. Eene schildyij ver-

kuischen. De straten verkuischen. Zijne conscientie ver-

kuischen (zuiveren in de biecht).

— Verkwisten, wegmaken, verteren. Zijn geld ver-

kuischen. Hij verkuischt en verbuischt al wat hij wint.

— Art. Verkuisching.

VERKUKKELEN, b. w. Zie verkeukelen.

VERKULLEN, verktdde (wvl. ook verknldege, zie

iMPEKi'Eci'), verkuld, b. w. Verbrodden, bederven. Geheel

de zaak was vereffeiid; maar 't is Jan die 't al verkuld heeft.

VERKURKEN, b. w. Zie verkorken.

VERKUTSEN.b. w. Zie kutsen.

VERKWAAN, o. w. Zie verkwaden.

VERKWAARZEN (uitspr. vrrkwazen, even als Ver-

klaarzen = vcrklazen, enz.; zie RS), verkwaarsde, ben

verkwaarsd, o. w. Vemoegen, beu worden, eenen .alkeer

krijgen van 't voedsel. Wordt gezeid van de koeien die men
op stal wilt vetten en zoo veel voedsel geeft dat zij er beu

van worden en niet of maar weimg meer eten willen. Die

koe was bijkans vet, maar zij is verkwaarsd geworden en

geheel afgemagerd. Geelt den os niet te veel, hij zou ver-

kwaarzen. Die koe heeft drie maanden lang verkwaarsd

geweesl : zij wilde zelfs geen brood eten.

— Ook van menschen. Ik ben er al van verkwaarsd,

h.j'en at dej'd assez.

— Eng. ^oj^jm/-/-^', opvreten, verslinden.Vgl. lukwenen.
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VERKWADEN, VERKWAAN, verkwaadde, ben

'ctlrwaail, o. W.Kwader worden, h.devenirplus mechant.

De honden verkwaden metgetergd le worden.

— Ontsteken en verzweren, sprek. van eene kwetsuur,

fr. s'enflammer, se changer en ulcere. Kwaad vel genecst

wel, zegt men van iemand wiens wonden nooit verkwaden.

De minste kwetse, de minste schribbcl van eenen doom,

kan verkwaden. Hij heeft de wonde eerst verwaarloosd, en

geheel zijn been is nu verkwaad.

— Het verkwaden^ anders ook vcrstooren gezeid, begint

met eene ontsteking die gemeenlijk overgaat tot verzwering

en ottering, en somtijds tot vuur en verrotting (mortificatle).

VERKWAKKELEN, verkwakkelde, verkwakkcld,

b. w. (.)nnut verdoen, verkwisten. Zijn geld verkwakkelcn.

Zijne gezondheid verkwakkelen. Hij ligt met eene ver-

kwakkelde beurze (ijdelebeurs).

Soo en sou noch de slaep myn coghen niet verwinnen,

Jae off liy syne roe quaem strycken over my,
En alien syncn heu! verquacielen daerby.

(J. de Harduyn.)

— Kil. Ver-quackelen, dh-iipare, profundtre. Kramers
Vcrkwakkelen, fr. ncgliger.

VERKWAN(T)SELEN, verkwan(t)selde , ver-

kvaii{t)seld, b. w. AI kwantselende uitstorten. Eenen kom
melk verkwanselen. Hij ging water putten, maar tegen dat

hij weC-rkwara, was de liclft verkwanseld.

— Kig. In drinken en swollen verkwisten. AI zijn geld

verkwantselen.

— All. Verkwan(t)seling.

— Ook Verkwenselen. Zie kwan(t)selen.

VERKWASTEN, verkwastte, verkwasf, b. w. Ver-

Bchossebrossen, in dronkenschap verkwislen. Zijn geld ver-

kwasten. Zijne gezondheid verkwasten. — Zie KW.^sTEN.

VERKWAZEN, o. w. Zie verkwaarzen.

VERKWENSELEN, verk-wenselde, -vrkwenseld, h.

w. Verkwantselen, door kwenselen kwijt geraken.

— Fig. Hij verkwenselt al wathij wint.

VERKWISTIG, adj. Verkwistend, kwistig, b. pro-

digue. Dat huisgezin zou in de weelde leven, ware 't niet

van den jongsten zoon die al te verkwistig is. ; Wilt hy
Tierquisiich sijn in overvloedicheydt, hy sal stoffe daar toe

vinden. »
(J. Steeghius.)

— Vgl. Vergetig, V'erzuimig, enz.

VERLAAN, samengetrokken uit Verladen, partic.-adj.

Bezel, met veel bezigheden overladen, fr. surcharge' de

besogne, tres-occupe. Als de kermis nadcrt, zijn de kleer-

makers verlaan . Kom morgen : ik ben nu te verlaan. De
boeren zijn verlaan in den oegst. Verlaan tijd (drukke tijd,

tijd van veel werk). Het is verlaan tijd in den oegst, Als
het koolzaad bloeit, is het verlaan tijd voor de bietjes (om
hunnen honing te halen). Dat vrouwtje loopt altijd verlaan.

« Hij nioeste tot Stijns, als 't twaalve sloeg, hoe verlaan

dat ze waren, alles uit zijn handen leggen. » (K. Callebert.)

— Uit der mate neerstig, druk bezig, gelijk iemand die

met werk overladen is, en geenen stond te verliezen heeft,

fr. diligent, etnpresse'. Zij zat zoo verlaan (zoo neerstig) te

Daaieu ! Zie eens hoe verlaan hij is om te eten (hoe neerstig

hij eet). Hij is verl.-uinder (neerstiger) aan tafel dan in den
werkwinkel. Die leerling is eeuwig verlaan (onzeglijk neer-

stig in de studie. De dochtersen de zonen werken al even

verlaan om hunne ou''ers te ondersteunen. De bietjes vlie-

gen verlaan van 't een bloempje op 't ander

.

— Verlaan zi/'n lijk depanne van Vas/enavond, uit der

mate verlaan en bezig zijn, gelijk de pan waarin men op

Vastenavond koeken bakt.

— VERI.AANHEID, V. De staat van iemajd die verlaan is,

bezetheid. Zij liep in groote verlaanheid rond. Er s groote

verlaanheid in den oegsttijd. Een dag van verlaanheid (van

veel bezigheid). Nog eene week en de verlaanheid is uit.

— Het volk zegt Verlaandheid, met eene euphonische d.

— VERLAANSCHAP (wvl. VERLAANSCHEPE, zie SCHEPE),

V. Verlaanheid, bezetheid. In verla.inschepe zijn. Niet eens

kunnen op waudeling gaan, van de groote verlaanschepe.

VERLAGEN, verlaagde (wvl.ook verlaagdege,z\e Wl-

perfect), if^/a<7^(/,b.\v.Een stuk land verwisselen voor een

ander hetzij wegens het vruchtgebruik, hetzij wegens den

eigendom. Land verlagen. Een hoekje land verlagen.Ik had

een stuk land liggen in de erve van mijn^n gebuur, en mija

gebuur had ook zulk een stuk liggen in mijne erve : wij heb-

ben die stukken verlaagd. Zijn akker kwam met eenen hoek

in den mijnen, en mijn akker liep met eenen dergelijken

hoek in den zijnen : wij hebben die hoeken verlaagd, zoo-

dat die twee akkers nu elk eenen regehnatigenvorm hebben.

Met iemand een stuk land verlagen. - Niemandt en vermach

landt ofte rente te verlaeghen voor Wetten, beede partyen

en doen alvooren eedt dat de laeghe is zonder fraulde....

Insghelijcx niemant en vermach oppe le draghen erfachli-

cheden in handen van foreyneu, by coope ofte by laghe, ten

zy dat de weder-laeghe alsoo goet waere in Veurne-ambacht

als de voors. laghe. (Cost. v. Veurne.) ; Van laeghe ende

wissel van erive ieghens erfve, ghepasseert te wette zonder

gheldt oft eenich voordeel, en vail glieen belreck van naer-

hede, midls de erfve soo verlaecht, zyde houdt ghelijk de

conlre-erfve, diemen noemt weder-laeghe. (Id.) : Voor
ghestruycle goedinghen,5ijn onderanderetehoudendeghone

die vermanghell oiverlaeght sijn jeghens ghelijcke goeden.>

(Cost. V. Belle.) « Als twee persoonea verlaeghen jegens

andere,erfve jegens erfve, moelen de selve weder-laegen ver-

kennen ende passeren 't eenen ordinairen keur- gedijnge,

ende worden aldaer beede reciproquelick by den bailliu met

de roede van justilie onterfl ende gheerfl, uaer dien sij ver-

claert sullen hebben by eede, dat de selve weder-laeghe

gheschiedt gerechtelick, sonder schinip ofte fraude. Van
sulcke weder-laeghe en valt geen naerhede, want erfve alsoo

verlaeght sal syde houden, ghelijck de ghone ghegheven in

wederlaeghe ghedaen sou'.'e hebben, indien de selve niet

gealieneert en hadde geweest. » (Cost. v. Poperinghe.) « Soo

wie vermanghell ofte verlaget sijn patrimoniale landen

jeghens audere, sullen de selve landen by manghelinghe ofte

laghinghe vercreghen, sorteren de nature vande selve patri-

monie. > (Cost. v. Brouc-burch.)

— All. Verlaging.
— Men zegt ook Verlaven en Verkonkelen.

— Dit woord, gevormd van lage, heeft niels gemeen met

het holl. verlagen, fr. baisser, waarvoor wij altijd verleegen

gebruiken

.

— VERi.AGiNG, v. Het verlagen. < Van vcrlaginghe ofte

manghelinghe van huysen ofte erfven, en sal naerhede geen

slede hebben. < (Cost. v. Rousselaere.)

VERLANDEN, verlandde (wvl. ook verlandege, zie

i.mperi-Elt), heb verland, o. w. Bij landb. Van land ver-
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anderen, d. i. eene vnicht zaaien of planten op eenen ande-

ren akker dan te voren. Men verlandt op twee raaDieren :

— 1° Als men zijnen akker bezaait met graan ol zaad dat

van eene andere streek konit. Ik ga eenen keer verlanden

(zegt de boer, als hij graan of zaad koopt van eene vreemde

streek, om het in zijne akkers te zaaien). Geen wonder dat

die boer zoo eenen schoonen oegst heeft van de jare, want

hij heefl verland.

— Verlanden van eene vrucht, eene vrucht vernieuwen

met ander graan ot zaad uit eene afgelegene streek te halen

.

Ik ga verlanden van tarwe, want de mijne is verloopen (ont-

aard). Men verlandt bezonderlijk van vlas, van koorn en

van aardappels. Men verlandt van vlas met lijnzaad van

Riga. Men verlandt van koorn met giaan van eene andere

provincie.

— 2" Als men een graangewas zaait waar dat een zaad-

gewas gestaan heeft en omgekeerd, b. v. koorn na vlas, of

koolzaad na tarwe; of als men eenesoort van zaad-of graan-

gewas plant of zaait waar dat eene andere soort gestaan had,

b. V. rogge na tarwe, klaver na vlas, enz. Het is met te

verlanden dat men de bebouwing van de vruchten afwis-

selt, 't geen in 't fr. dessoler, alterner, geheetea wordt. Het

is de wete van den boer van wel te kunnen verlanden

;

want zijn er vruchten voor de welke men niet verlanden

moet, het zijn er veel meer die maar gelukken als men ver-

landt.

— Ook b. w. Eene vrucht zaaien of planten in eenen

anderen akker dan het jaar te voren. Die tarwe is ver-

loopenj zij moet verland worden (men moet vreemde tarwe

zaaien). Hij verlandt ieder jaar zijn koolzaad en zijne kla-

ver. Die vrucht lukt altijd wel, hetzij men ze verlandt of

niet.

— o. w. met z^'n. Verland worden. Vlas dat niet ver-

landt brandt uit en vergaat. Meest al de vruchten moeten

verlanden.

— Vgl. Verstoppelen.

— Eene .andere beteekenis van Verlanden, b. en o. w.,

is Ken land verwisselen tegen een ander land, verlagen, fr.

e'changcr tine terre centre line autre. Ik zou een buniler

van mijne hofstede willen verlanden voor een half bunder

van mijnen gebuur : zooveel hooger schat ik de weerde van

zijne akkers.

— Doch in «de Cost, van Vlaenderen » is het Een land

geven tot'vergoeding, fr. donner en recompense, en com-

pensation (zie VERI.ANDING). « Wanneer eenighe erfve

verkocht, verlant, vermanghelt ofte andersins verandert

ofte belast sal wordon met eenighe renten. » (Keure van

Camerlincx-Ambacht.)

— VERLANlilNG, v. Het verlanden, fr. allernat, culture

alterne, dessolement.

— VerwisseUng van eenen akker tegen eenen anderen.

« Hy ghecreech een schoone partie van lande ligghende in

Strae5>eele, by forme van verlandinghe jeghens andere

landt dat hy hadde ligghende binnen Crombeke. » (N. Des-

pars.)

— In de c Costumen van Vlaenderen » heeft dit w. den

zin van Vergoeding of compensatie die (met land) moest

gedaan worden in de bereddering van erfenissen, fr. recom-

pense. (La recompense, lerme dc jurisprudence, est I'in-

demnite on le remploi dii, lorsqii'on fait des liquidations

de communautcs conjugates oii de successions. Diet, de

Bescherelle.) > Als man ende wijf, vande erfve by hemlie-

den in huwelick gebrocht, meer vercoopen van eender dan

van ander zyde, ter causen van eenighe heurliedcr ghe-

meene costen ende lasten, ende daer naer d'eene van hem-

lieden beeden overlijdt, zonder kynderen achter te laeten,

zoo zuUen de bezitters ofte de aeldijnghers vande overle-

dene die heurlieder gheheele erfve behouden, d'ander

recompenseren met lande, oft met ghelJe ende catheylen.

Ende tot anderstondt de zelve recompense ende verlan-

dinghe effectuelijck ghedaen zy, zal den ghuenen diemen

die schuldich werdt, goet ghedaen zijn den pacht van zoo

veel landts als men hem ten dien tyde schuldich is voor

recompense. » (Cost. v. Veurne.) « Verkoopinghen, ghif-

ten, ertvenissen, verlandinghen, mangelingen, op-drachten

ofte belastinghen. » (Costumen v. Lande v. Vrj-en.)

VERLANG, o., zonder rav. Verlenging, uitstel, ver-

schuiving, U. prolongemenf, prorogation. lemand verlang

van betaling gjven (het betalingstermijn verschuiven, fr.

prolonger le termed^un pavement). Het verlof van dien

soldaat was uit met deze maand, maar hij heeft verlang

gekreg.;n, hij heeft een verlang gekregen van twee weken.

De scholieren hebben dit jaar verlang van vakanse. Het

verlang is morgen uit.

— Kil. Verlangh, momentum, spatium temporis.

VERLANGEN, b. w. Langer maken, fr. allonger.

(In Holl. zegt men Verlengen).

— o. \v. met zijn. Langer worden. Gij zijt een half hoofd

verlangd, sederl dat ik u gezien heb

.

Denkt, peist, en pijnicht u, met hert en ziele prangen,

Ghy zult (ick zwijg een ell') geen enkel hair verlangen,
,

(G. De Dous.)

—VERLANGEN, z. Uit-.

VERLANGENIS(SE,v. Hetzelfde als Verlang. « Den i

pachter verkrijgt -.crlangenisse van pacht. r(Cost. v. Aude-
|

naerde.)

— Verlangst, fr. desir. In groote verlangenis zijn tot dat

de blijde dag aankomt.

VERLANTEFANTEREN, verlantefanterde, vcr-
j

laiitefanicrd, b. \v. \'erlanlerfanten, zijneu tijd verkwisten 1

in luiaardij, in straatslijperij.
j

VERLASTIGEN, verlastigde, verlastigd, b. w. Las- ^

tiger maken. Ik heb reeds veel werk, en hij wil het nog i

verlastigen. i

VERLATEN, verlaatte, ben verlaat, o. w. Later
j

komen, later beginnen, later geschieden. Ik meende dat de
j

koorts zou vervroegen, en integendeel zij verlaat. De school

is eene uur verlaat (de school gaat thans eene uur later aan,

dan voortijds). De hoogmis vervroegt met den zomer, en

verlaat met den winter. Het convooi vertrekt gcmcenlijk

met den noen ; maar sedert eene maand is het verlaat, ea

het vertrekt nu ten een ure. — De kinderen zeggen ook'

De school is verlaat voor De school is later geeindigd,

heeft langer geduurd dan gewoonte.

— Later worden, sprek. van den tijd. Haast u reis'

veerdig te zijn ; want het verlaat gedurig, en wij mochtea'

wel geenen tijd genoeg hebben.

— onpers. w. Ophouden van klippen. Wordt gezeid vart

de klok die geklopt wordt om de geloovigen naar den god-

delijken dienst in de kerk teroepen.Xu klopt het nog,maal

"t zal seflfens verlaten. Het verliet als ik nog vijftig stappea
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van de kerk was. Zoohaast het vcrlaat, begint dc dieiisl.

Het was reeds lang verlaten eer de vespers begonncn.

VERLATENIS(SE, v. Verlatenheid, fr. ahamlon,

de'hiissement . In de verlalenis zijn. i Benevens sraaad en

verlaleniae van dcze die hem meest hndden moeten

beminneu. » (K. Callebert.)

Den nood, die grooten leeraer is,

In d'uyterste verlacteniSy

Heft desen list versonnen.

(Vaelande.)

VERLAUWEREN (wvl. torloweren, zie Ar),

vcrlau-.ci'nif, hen 'i-rtau'i'erd, o. w. Lauw woi'den, hetzij

met te verUoclen, sprek. van iets dat heet is, hetzij met te

verwarnien, sprek. van iets dat ko»d is. Verlauwerde spijs.

Laal de kaffie niet verlauweren. Xfoet gij het nog eens ver-

Inuwerd eten ?

— VERLAUWTEREN (wvl. VERLOWTEREN, zie AU), ver-

Imavterd", verlatiwterd, o. w. Lauw worden. Laat dat

water verlauwteren . De jenever verliest van zijnen smaak

•als hij verlauwterd is nietb. v. in eene warme plaals te

slam.

VERLAVEN. verlaafdc (sss\. ook vcrhafdrgc), rcr-

laafd, b. w. Een stuk land ^-erwisselen voor een ander. Zie

\-ERI.AGEN.

— Afl. Verlaving.

VERLEDIGEN, verlediirde, verledigd. b. w. Ver-

luieren, door ledigheid of luiheid verliezen. Zijnen tijd ver-

ledigen. Zij verledigen 't al (zij verliezen alle winst en profijt

door hunne luiheid). Eene kans verlcdigen.

— Het volk zegt Verleegen.

VERLEE (scherpl. ee\ v., zonder mv. Afl;eer, tegen-

zin, fr. devout, aversion.

— De verlee kr'fr^en van iemand, van iefs, er beu van

worden. De verlee krijgen van eenen vleier. De verlee

krijgen van iemands gepraat. De verlee krijgen van zekere

spijzen. Hij heeft zooveel gazetten gelezen dat hij er de

verlee van gekregen heeft. Dat spel behaagt u nu ; maar gij

zult er wel de verlee van krijgen.

— De verlee hebbcn van iemand, van iets, er moede van

zijn, er eenen alkeer van hebben. De verlee hebben van

eenen vleier. Ik heb er de verlee van. De verlee hebben van

de wereldsche ijdelheid.

— De verlee ^ven, aflceer verwekken. Dat spel geeft

seffens de verlee. Tracht hem de verlee te geven van dien

gezel, van die romans, enz.

VERLEEDEN, VERLEE'N, vetlecdde, verleed,

b. w. Hetzelfde als het holl. Verleiden, fr. egarer; ieditire.

Zie LEEDEN.

— Vervelen, alkeer verwekken, tegcnsteken, Ir. ennuyer,

degoi'iter, Kil. \. fastidiiim adferrr, twdiiim creare. Zulk

cen werk verleedt mij seffens. De studie van de taal verleedt

hem nooit. Die spreker verleedde mij geweldig. De lange

winters verleeden. Smakelooze kl'.ichten verleeden licht.

De beste spijs veilerdt als zij nooit door andere vervangen

wordt. Dat liedeken heeft mij sedert lang verleed.

Waerdt dat wij de cortheydt des tijdts wel versinden,

Dit soude ons met recht de werelt docn verlcen.

(Anna Biins.)

It en hadts nicts gelooft, al hadt sijt geswooren,

Dat ic hacr hadde muegen verleeden zoo sacn.

(Id.)

— Hit verleedt, 1. ta:dct, het verwekt atkecr. Het ver-

leedt mij van zoo lang te moeten wachten. Het verleedt

hem van te spelen. Het verleedt haar dat het zoo lang

regent. Het heeft mij al lang verleed van dat gcdniisch te

hooren. Het verleedt zoo van altijd de zelfde spijzen te

eten
. « Soo veel dat het mi walgen ende verleeden soude

daer af te scriven. . (Th. van Herentals.1

— Het is wij verleed, ik heb er eenen afl<ecr van, het

steekt mij tegen. Hij begint dat wel met grooten ijvcr, maar
t zal hem al gauw verleed zijn. « Het,Palsche jock was

hun al langh te voor verleedt. > (L. Vossius.)

— Zick verlee'n (wvl. eens verlee'n, zie EEXS^, zich ver-

drieten, fr. s'enmiyer. Ik verlee mij hier : ik wensch te

mogen voortgaan. Hij verleedt zich geweldig aan dat werk.

— Verleed zifn van, eenen afkeer hebben van . Ik ben

verleed van al die prullen. Ik ben verleed van de romans.

Hij is verleed van de wereldsche vermaken. Ik ben verleed

van dien mensch. Hij was verleed van mij. Ik ben er zoo-

danig van verleed dat ik het u niet zeggen kan

.

— o, w. met zif'n. Van zijnen nest verschuwd worden en

elders gaan wonen. sprek. van gcpaarde vogels. Die vogel

is verleed, sedert dat de jongers zoo dikwijls in zijnen nest

gaan kijken. Laat die vogels in rust of zij zullen verlee'n. —
Niet te verwarren met Uitleeden, dat gez. wordt van vogcl-

jongen die hunnen nest verlaten, niet uit vcrschuwdheid,

maar omdat zij vlug geworden zijn.

— Dit woord hoort men gedurig en overal bij de Vla-

mingen-.

VERLEEGEN (zachtl. ee), b. w. Zie VERLEDIGEN.
— VERLEEGEN (scherpl. ee\ b. en o. w. Hetzelfde als

holl. Verlagen, fr. baisser. Zie LEEG.

VERLEES, 0., zonder mv., met zachtl. ee. Uitschot

van moeskruiden, en van andere dingen die men verleest.

Het verlees van de salade is voor't zwijntje. Eene taart bak-

ken met het verlees van de appels. » Beenen ende visgraten,

staelen ende verlees van warremoes, spenage, rapschellen,

ende dierghelycke overschot van cruyden dat men op de

strale weghwc'rp voor de beesten. » (Z. v. Male.)

VERLEESCHAP (wvl. ook verleesckepe, zie

schepe), v. Hetzelfde als Verlee, afkeer. De verleeschap

krijgen of hebben van iemand, van iets. Ik heb er de ver-

leeschap van.

VERLEESCHEN (scherpl. ee), verleesclite (wvl. ook

verleeschtege, zie imperkect), verleescht, b. w. Veischaf-

fen, verleenen, geven, ix.fournir, donner. Al wathij ver-

leeschen kan, geeft hij aan de armen. Die ouders bestedcn,

aan de goede opvoeding van hunne kinders, al wat zij ver-

leeschen kunnen. Al wat de hemel verleeschcn kan (aJ wat

de hemel geven kan, het volop van 't geluk). AUes hebben

wat de hemel verleeschcn kan. In dat huis is het al wat de

hemel verleeschcn kan. Gezondheid, rijkdom, eer en ver-

maken, gij hebt alles wat de hemel verleeschcn kan, en gij

zegt nogtans dat gij niet gclukkig zijt

!

— Jl at heeft onze Heer verleescht (een knechtje o/ . i

7neisjeJ ? vraagt men, sprek ./van een nieuwgeboren kii^d.

Elders zegt men daar voor 7fOt heeft de Heer '.erleend}
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— Ik meen dat dit w., even als verleenen, gevormd is

van leenen dat oors^rorik. gevt?i beteekent, zegt Weil., en

samenhangt met het ijsl. lia, geven.

— In de volkstaal wordt verleeschen dikwijls gebruikt in

den eersten zin van het volgende verleesten,en wederom dit

Terleesten in den zin van verleeschen. Daze verwarring

spruit uit twee oorzaken : i° uit de groote gelijkenis beider

vormen die elk eene scherpl. ee hebben, en in vele gevallen

weinigot niet te ondeischeiden zijn, \i.v. gij verkescht &ii

gij verleest in den tegenw. tijd, ik verleeschte en ik ver-

leestte in den verleden tijd, verleescht en v^rlxest in het

deelw.; 2° uit de beteekenis beider woorden, die in som-

mige voorbeelden op een en 't zcltde uitljomt, b. v. die

ouders besteden aan de opvoeding hunner kinders alles

wat zij kunnen verleeschen fr. donner), of verleesten (fr.

gagfier). Dus ook in deze verzea van Vaelande

Geen dranken baeten meer, geen reiik-nat raekt de geesten,

Gebed of Offerand kan raed of hulp verleesten,

kan men verleesten opvatten zoo wel in den zin van ver-

leeschen, d. i, geven, verleenen, als in dien van bekotncn,

verkr^gen,

VERLEESTEN (scherpl. <•<"), verleestte, verleest, b.

w. Bijeenrapen, vergaren, Avinnen, krijgen, zich aanschaffen,

om de uitgaven te bestrijden, fr. ramasser, gagner tout ce

gu'on pent, p07irfaire face, pour foiiriti'r, pour sufflre

aux depetises. Dat kost mij duizend frank : hoe ga ik die

som verleesten (die som bijeenkrijgen, tot die som geraken)?

Ik weet niet waar ik het ga verleesten om met den valdag

mijne schuld te betalen. Ik kan niet genoeg verleesten om
zulk eenen onkost te doen. Zijne vrouw geeft meer uit voor

hare toilet, dan hij verleesten kan. Mijne zonen willen alien

hooge studit'n doen : wie kan dat verleesten (hoe kan een

burger gelijk ik ben, dieonkosten keeren)?Hij heeft veel

moeite om zijne huishuur te verleesten, om het voedsel te

verleesten voor zijne kinderen. Hij verdrinkt het al wat hij

verleesten kan. Ik kan het niet meer verleesten (zegt b. v.

eene huismoeder die er geen doen meer aan ziet om hare

kinderen te voeden, enz.).

Men can nu qualijck den cost verleesten,

Al wrocht men als beesten.

(Anna Biins.)

— Winnen en verleesten, tautol. Men moet veel kunnen
winnen en verleesten om zulke groote lasten te keeren

.

— lets verveerdigen uit eene hoeveelheid stoffe die nau-

welijks toereikende is. Kunt gij mij uit dit stuk laken een

kleed verleesten? Hij wilt dat ik hem daarvan eene veste

maak, en er is niet genoeg zelfs om er twee mouwen uit te

verleesten. Hij heeft uit dat stuk leder een paar schoe'n

verleest, met eenige stukken aaneen te bendeeren. Hebt gij

daar hout genoeg om er eene tafel uit te verleesten?

— Kil. Verleesten, parem esse sumptibus ; et perficere,

nltimani imponere tnantan aliciii rei',Qiacqitirere, confi-

cere. Leesten, leysten, prwstare, satis/acere, perjieere ; et

durare, pertnanere. — Weil, zegt dat Leesten ccrtijds

doen, volbrengen, 'sierksteWg maken bet., hd. leisten.

<i Beloven en verleesten zijn twee geesten, :> fr. promettre et

executer sont deux gestes (deux actions diffcrentes). (Oud
spreekw. in Alg. VI. Idiot.) = Ik twyffele niet of ghy en

zult u beloften volleesten. » 'A. Debuck.)

Want die Joeden ontsaghen niet

Al die cracht, ende dat verdriet

Daltie 'R.omeyae gheleesten {A. i. doen) mochten.

(Maerlant.)

— Dit werkw., met het onbepaalde regimen iets, wat,

enz. heeft nog eene tweede beteekenis : lets doen,verrichten,

uitvoeren om uit eene verlegenheid te geraken, middels

verzinaen en gebruiken om zich uit den nood te helpen,

om zijne schulden te betalen, om zijne kinderen te voeden,

enz. Hij weet niet meer wat verleesten om aan den kost te

geraken. Hij heeft reeds van alles verleest (fr. tla essayc' de

tout) en hij wordt van langs om armer. Hij heelt niets (e

verleesten, fr. il en est aux expedients, il n'a plus de res-

sources, Ik zal etwat verleesten, h.je m^ingenierai, je cher-

cherai un moyen pour sortir de cet embarras, de cette

de'tresse. Wat gaat hij nu verleesten om zijn brood te

winnen?

— Er is daar niet te verleesten, niets te kadijzen, niets .

te verrichten dat voordeel of winst aanbrengt, niets te i

krijgen waaraan men profijt kan doen. De graankooper j

heeft in dat gewest rondgeweest bij de boeren, maar daar I& to J '

jwas nievers iets te verleesten (nievers graan te koopen aan
j

eenen voordeeligen prijs). Ik heb naar de aardappelmarkt
j

geweest : er was weinig te verleesten. De koeien zuUen niet

veel verleesten (grazen) in die magere weide. Hij kwam in

als de maaltijd gedaan was, en vroeg : is er niets meer te

verleesten (te eten) ?

— Ik schik dat Verleesten in dezen tweeden zin niet
|

anders is dan een uitgebreider gedacht van Verleesten (op {

eenen anderen leest slaan : zie de Wdb.), zoo het ook \

't geval is met Kadijzen, Versteerten, Vertinnen, enz. die
\

juist in denzelfden uitgebreiden zin gebezigd worden als
j

Verleesten. Voeg hierbij dat men in dezen zin nooit Ver^
j

leeschen zegt.
j

—VERLEESTEN, z. Uit-.

VERLEG, o., zonder mv. Hetzelfde als Verlegkoorde.

VERLEGENIS (wvl. verlegenesse), v. Verlegen-

heid, fr. inquietude. In (groote) verlegenis zijn.

VERLEGGEN, verlei, verleid, b. w. Bij landb. Het i

roepeerd verleggen, hetzelve met de verlegkoorde vastbin- (

den aan de voleie van den wagen, of aan den knaap van den

ploeg.
^— Afkeuren, misprijzen, lasteren, beliegen, fr. bldiner, ^

calomnier, medire. Hij verlegt iedereen. De nijdigaards ver- a
leggen hunnen evenmensch. Elk wordt van zijne vijanden '5

verleid. Het beste dat hij kan is anderen verleggen. :

— Afdanken, wegzenden, van de hand wijzen, fr. rejeter, .^

conge'dier. Eenen dienstbode verleggen. Hij heeft zijnen '%,

geneesheer verleid. Een dagblad verleggen, fr. se dc'sabonner. %
— Afleggen, fr. mettre au rebut, van afgedregen klee- i}

deren. Hebt ge daar nievers eene verleide kazakke voor mij ? .*

— o. w. met hebben en het voorz. van. Veranderen van,
j:

fr. changer de, quitter une chose pojtr une autre. Die huis-
*"'

vader verlegt dikwijls van dienstboden. Hij heeft reeds ',

tweemaal verleid van geneesheer. Hij gaat van barbier ver- i

leggen. Ik heb verleid van biechtvader. Van kleed verleggen

(een ander kleed aandoen, fr. changer d'hnbit). Van dag-

blad verleggen, fr. changer de journal. Van woning ver- .

leggen, fr. changer de domicile.
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— Ook absolutelijk. Die geneesheer staat mij niet meer

aan, ik ga eenen keer verleggea (d. i. eenen anderen ncmen).

Ik lees die gazette niet meer, ik heb verleid (eene andere

genomen). Ik ben het moe in deze stad, indien ik mecsler

ware, ik verleie seffens (fr./e delogerais, j'irais hahiter

ailleiirs),

— Dit WW., even als Leggen, heeft den verl. tijd verlet

of vcrlfide, en 't deelw. verleid (nooit verlegde nocli ver-

legd). Wegens het ww. Verleiden, dit luidt tonzent Ver-

leeden, Verlee'n (zie LEEDEn), verl. tijd verleedde, deeKv.

verleed.

VERLEGKOORDE, v. Eene koorde die met het een

einde vast is aan de loenie van het roepeerd, en met het

ander aan de voleie van den wagen, of aan den knaap van

den ploeg. De verlegkoorde dient om het roepeerd in

bedwang te houden, tersvijl men het handpeerd beweugt

met het kordeel. — Ook enkel het verlfg geheeten

.

VERLEIEN, verUide, heb verleid, o. w. Avondver-

gaderingen houden en dansen.

— Zie UALEIEN en LABA.UEN.

VERLEKEN, verleekte, heb of ben verleekt (wvl. ver-

Ukte, verlekt, zie KLANKV.), 0. w. Wordt gez. van natte

dingen waar het water van uitdruppelt of uitzijpelt. Ge-

wasschen laken moet eerst verleken eer dat hetkan droogen.

De gewasschen salade laat men verleken in een verzijp.

Natte kleederen op eene koorde te verleken hangen.

— Atl. VerleeUsel, Verleking.

VERLENKEREN, verlenkerde, ben verlenkerd, o.

w. Verslenzen, vetwelken. Die bloera is verlenkerd. De
planten verlenkeren van den zonnegloed.

—VERLET, z. Tijd-.

VERLEVEN, verleefde, verleefd, b. w. Geheel ver-

bniiken in levensonderhoud . Zijn inkomen verleven. Hij

verleeft zijn goed, zijne iortuin : er zal weinig te erven

blijven.

— Ook Opleven.

VERLEZEN, verlas,verle:en, b. w. Bij speldewerk-

sters. De pluizen en onnoodige draadjes van eene kant

nauwkeurig af knippen, anders gezeid zuiveren. Eene kant

verlezcn. De spellevverksters verlezen hare kant telkens zij

eenen palm ver gekantwerkt hebben. Het meisje heeft

hare kant geschonden met er in te snijden als het ze verlas.

— Vgl . LOOVEREN en PLOOSCHEN.

— Verbidden, fr. conjurer, 1. deprecan. Een ongeluk

veilezen. Zie lezen.

VERLICHTING, v. Het gebeurt dikwijls dat de

stervenden, korten tijd voor de dood, merkelijk verbeteren

en Icrachten en moed en verstand wederkrijgen : dat hcet

men de verlichlinge tegen de dood. De kinders meenden

dat moeder ging genezen, omdat zij al met eens zoo ver-

beterde; maar 't w as de verlichtinge tegen de dood : diie

(of tien) uren daarna lag zij in lijke. v. Den sesten dagh den

gheeslclijcken vader daer commende heeft haer dat H. Li-

chuem des Heeren ghegheven ende heeft ghelijck eene ver-

lichtinghe teghen de doodt gheweest, nochtans' ten wast

noch niet. > (L. de Huvettere.)

*VERLIEF, bij Maerl., zie bleeve.

VERLIERLAUWEN (wvl. verlierelowen, zie

Au), verlicrliuwdi; ben -crlicrlauwd, 0. w. Lierlauw

worden, zoo verkoelen dat het maar even lauw meer is.

Verlierlauwd water. Die spijs mag niet warm geeten zijn :

laatze verherlauwen.

— Fig. Verkoelen, bedaren, verflauwen, sprek. van
driften, enz. Die stoutmoedigc kerel zal wel verherlauwen.

De mensch is levendig en woelig in zijne jeugd ; maar hij

verlierlauwt gedurig met dejaren.

— Weiland heeft lierlaitw, en lielauw, even lauw, fr. un
pen tiede Zie onder LIERELOUW.

VERLIEZEN, verloor en verloos, lub verloren, o.

w. Wordt gezeid van een uurwerk dat vertraagt of ver-

achtert, fr. retarder, Mijn uurwerk verliest. Het verliest

dagelijks drie minuten. Het heeft sedert eenigen tijd ver-

loren.

— Het IS verloren, het is vruchteloos, er is niet aan te

doen, dat kan niet zijn, het is al om niet. Het is verloren

gezeid, gewrocht, gevraagd, fr. c'est en vain qii'on parle,

qn'on travaille, qii'on demande, ,: */ IVas al verloren,

'k moeste vader zien. » (K. Callebert.)

Ic en can gehebben geen patientie,

Dat es verlooren. (Anna Biins.)

Want tes al verlooren wat dat ic cloppe

Voor een doofs mans duere. (U-)

A] scrijven sij goeij redenen en claer bescheedt

Zij moeten al doolen, dat es verlooren. (Id.)

— De(n) end is er aan (of van) verloren, zie END, m.
— Verloren gaan, fr. se perdre. Dat gebruik verliest

allengskens. « 't Is jaemer dat de kweeldng (der iepen-

boomen) verliest door een veel slechter slach klimmers

geheeten. » (Vaelande.)

VERLIJDEN (wvl. verliden). ;^/7m/(wvl. scherpl.

ee, zie duigex), verleden, b. w. Notarieel doen schrijven of

opmaken. Eenen akt verlijden, fr. passer un ot'te devani

noiaire. Afschrift van eenen akt verleden voor N., notaris

teX.
— Ook gebruikt in N.-Antw. (Alg. VI. Idiot.)

VERLIJKEN (wvl. verliken), verleek (\v\\. scherpl.

ee), verleken, b. w. Vergelijken, fr. comparer. Twee

dingen verlijken. Hij verleek 't een aan 't ander, en vend

een groot verschil.

—VERLOF, z. Ziek-.

VERLOODEN, verloodde, verlcod, (wvl. VERLOO-

TEN, vt-rlbtte, verVot, zie LOOD en KLANKVERK.), b. w. Met

loodsel bestrijken, verlakken, fr. vernir. Aardewerk ver-

looden.

— Met brandverw bestrijken, fr. e'mailler. Eenen ijzeren

pot verlooden.

— VERLOODSEL, o. Loodsel.

VERLOOP, o. Interest van geld, verval van rente,

die nog niet bctaald is, hoewel de tijd daarvoor verschenen

zij. Ik heb het verloop van mijn geld nog niet ontvangen.

De verloopen betalen. Het verloop v.an een jaar geleend

geld. « Onbesette renten met verloopen van diere zijn te

houden voor nieuble; soo oock de verloopen van alle

heerlicke, onlosselicke, ende leen-renten, staende te betaelen

ten zekeren prefixen daghe, als danof de vald.ighcn gheheel

zijn. » (Deelboeck vanden Lande vanden Vryen.)
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VERLOOPEN, vfrliep, ben verloopen, o. w.

— Bij landb. Ontaarden, fr. derencrer, sprek. van akker-

vruchlen. Vlas en tarwe zijn liclit aan 't Verloopen. AIs eene

vrucht verloopt, meet men verlanden. Vlas, dat verloopt,

liiijgt vccl spiieteltakjes aan den top. Tarwe verloopt als zij

vol grijmte komt. Het vlas verloopt na hat tweede of het

derde jaar, en dan verlandt men met lijnzaad van Riga. De

tarwe wordt vier a vijfjaar gezaaid eer zij verloopt.

Bij tuiniers. Wordt gezeid van eenen fruitboom wiens

takken opschieten zonder keeuwen voort te brengen . Men

sDoeit en snijdt eenen fruitboom opdat hij niet verloope. De

ondeiste takken zijn verloopen.

— Bij landb. Wordt gez. van eene koe die, besprongen,

niet bevrucht is geworden. In den zelfden zin zegt men ook

nict onthouden, niet aanveerdi:n, 1. non concipere.

Wordt ook gez. van dranken die krachl en smaak

verliezen door 't lang loopen. Verloopen bier of azijn (die

van de kraan afleekt, of wel die men van een ton aftapt

sedert laug aan 't loopen). Verloopen kaffie (kaffie van de

tweede of derde geut).

VERLUCHTEN, verlucktte, -uerliccht, b. w. De

lucht ververschen, fr. aerer. Eene kamor verluchten, met de

vensters open te stellen. — Ook o. w. Stel de koffer open,

dat ze wat verhichte.

— Verlichten, fr. edairer, enz. Al de gevels der huizen

waren verlucht. — Vandaar Verluchting, fr. illumination.

VERLUIFEREN (wvl. verxuferen), verluifei-de,

verhdfcrd, b. w. Verschalken, foppen, door luiferij be-

drieoen, fr. daper. lemand verluiferen. Hij zal mij niet ver-

luiferen. Zij wierden daar leelijk verluiferd.

VERLUIMD, VERLUIMERD (wvl. verluumd,

VERi.UMERD, zie ui), adj.-partic. van 't ongebruikte ver-

luiinen, vcrluiineren. Belust, verlekkerd. Op iets verluimd

zijn. Het kind was verluimd op die speelpop. De katten

zijn verluimerd op muizen.

VERLULLEN, verlulde, verluld, b. w. Verpraten.

verkeuvelen, verbeuzelen met te klappen. Zijnen tijd verlul-

len. — Zie luli.en'.

VERLUTSEN, verlntste, verlutst, b. w. Verkwis-

ten. z,ijneii tijd verlutsen. Zijn geld verlutsen.

VERMAA.K(wvl. vermak), o. Omheining, afsliiiling

door eene haag, door paal- of schettewerk, door planken,

enz., fr. cloture. Het vermak van eenen hof, van eene

weide. Eenvermaak lond een huis. Een vermak in planken.

Een vermak zetten, wegsmijten, openbreken.

VERMAAKPERTSE (uitspr. -perse, zie RTS), v.

Tuinpertsc, omheinpertse. Om b. v. eene weide te verma-

keu (d. i. met eenen tuin of paahverk af te sluiten), slaat

men van afstand tot afstand eene staak in den grond, en die

staken verbindt men met zware pertsen in borizontale rich-

ting: deze pertsen heet men Vermaakpertsen. De vermaak-

pertsen zijn minder dan de hommelpertsen, doch veel

meerder dan boon- en haagpettsen. » Honderd koopen

boon-, haag-, en vermaakpertsen. > (Venditie-plakkaat.)

VERMAAN.o. Vermaning, fr. avertissement. lemand

een vermaan geven. Een verraaan krijgen. Een vermaau

van koorts.

— Vermaan van een iturwerk, bij Kil. Veursl.agh, bij

Kramers Voorslag en Klik genaamd, Ir. avant-quart. Ik

heb het vermaan gehoord, het zal aanstonds tien ure slaan.

— Te willc en te vertnane zyn, altijd bereid zijn om
iemand dienst te bewijzen zoohaast hij 't verzoekt, enkel

de vraag afwachten om ^r aan te voldoen. Gij moogt mij

hulp vragen als 't u belieft : ik ben te wille en te vermane.

Gij weet dat ik u altijd te wille en te vermane ben.

— Melding, bij Kil. mentio. Vermaan doen (melding

maken, kond doen, fr. faire mention, not(fier, faire

savoir). Ik heb vermaan gedaan van de ziekte zijns broe-

ders, dat zijn broeder ziek is, Gheschiedenissen simpelyck

beschryven, sonder eenigh vertnaen te doen van den tydt,

jaer, namen, ende ghelegentheydt der persoonen. 1 (P.

Mallants.)

VERMAKEN, vermiek en vermaakte (wvl. ver-

nuikte), vermaakt (wvl. vermiikt, zie KLANKVERK.), b. w.
Eene wonde vermaken (verbinden, fr. panscr, bander, Kil.

1. zulnus cjirare, alUgare). Die wonde moet dagelijks ver-

maakt worden. Hij vermiek mijne wonde. — Een kindje

vermakeTt (zwachtelen, fr. emmailloter). De raoeder ver-

miek haar kind. Een vermaakt kindeken. — Eene deur
vermaken (grendelen, of met den slotel sluiten). Is de deur

vermaakt? Als gij het huis verlaat, ge moet de deur ver-

maken. De deur vermaken eer men slapen gaat. Hij wilde

binnen, maar vond de deur vermaakt. « Zyn al de deuren

i'i?r/na?i^, Mietjen, en hebt gy de vensters gesIoten?»

(C. Duviilers.) Men zegt ook eene venster vermaken, fr.

fermer une feii'tre. — Eenen hof, een park, eene weide,

enz. vermaken (omheinen, afsluiten met eene haag, met
paal- of schettewerk, met planken, enz. Zie VERMAak.)
— o. w. met hebben. Wurdt gezeid van eenig zeer dat

zich in een deel van 't hchaam gevoelen doet en bij voor-

keur daar verblijft en werkt. De Franschen hebben daar

geen woord voor; want se concentrer, se fixer, avoir son

siege, sefair-: sentir, enz. beteekenen juist dat niet. De
koorts vermaakt in zijn hoofd, Het f!erecijn vermaakt in

mijne schouder. De pijn vermaakt in het been. Al het zeer

vermaakte in den buik. Dat mistig weder vermaakt in

mijnen nig.

— Het wordt ook gezeid van de zon die ergens op boomt
en daar heuren gloed doet gevoelen. De zon vermaakt op

dien muur. Het zand van den heuvel gloeit, als er de zon

op vermaakt

— Ook van een;n slroom die in eenen draaiput dwarlt.

De stroom vermaakt hier in dezen konkel.

— In dezen zin zegt men ook Zich vermaken. Het zeer

vermaakt zicli in mijnen nek.

VERMAKER, m. Degene die iets vermaakt.

— Bij brouwers. Eene ton of ander vat dat moet ver-

maakt worden, dat moet nieuwe duigen of baaden hebben.

Diedrie vaten zijn vermakers.

— Zie -ER.

VERMALEKADRAAID, soort van vloekwoord dat

men gebruikt in denzelfden zin als Verduiveld, X'erdon-

derd, enz. Vermalekadraaid, ik had dat nooit kuniien pei-

zen. Wat dunkt u van die vruchten? Zij staan vermaleka-

draaid schoon! Hij wilt niet gehoorzamen; ik zal 't hjm

vermalekadraaid gaan leeren

.

VERMANEN, vermaande {\vv\. ook vermaandege,

zie imi'ERFECt), vermaand, b. w. Opwekken, fr. exhorter.

Hij kan ziclizelven niet vermanen (zegt men van iemand

die, traag en onachtzaam zijnde, noodig heeft dat men hem

gedurig opwekke om te doen 't geen er te doen is).
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— Berichten, verwitligen, fr. avertir. lemand vermanen

over zijne gebreken. De getuigen zijn vermaand voor maan-

dag aanstaande (zijn verwittigd dat zij maandag aanstaande

moeten verschijaen bij den rechtbank). Ik ben vermaand

geweest dat ik moet g;ian mijne lasten bc;alen.

— Het veimaan geven, fr. frapper Vavant-quart^ spre-

kende van een uurwerk dat de aanstaande uur vermeldt,

betzij met eenen slag te slaan, helzij met te outsluiten

(zie aid.). Deze st;»ande horlogie vermaant de uren en de

halve uren. De uur is nog niet vermaand. — Meesl

onpers. w. Het vermaant. Het heefl vermaand. Ik heb

het hooren vermanen.

— Melding maken, vermelden, fr. mentionner, Kil.

mentionem facere. Ik weet van die zaak niet ander; dan

hetgeen er in den brief vermaand staat. c Daer wy voren

of vermaent hebben. > (X, Despars.)

— Herinneren, fr. rappeler, Kil. imhicere in inetno-

riam alicujiis, Indien ik het vergate, vermaan het niij. Gij

moet aan uwen breeder zijne belofte vermanen. HadJe hij

mij dat vermaand, ik zou 't g''daan hebben. Betrouw op

mij : ik zal het u vermanen als 't noodig is. Vermaan hem
eens dat hij gezeid heeft van morgen te komen. Dit I'^r-

/«af«/ Jhesus in devangelie soe dicwils. » (Th. van Heren-

tals.)

VERMANSELEN, vermanselde, vermansetd, b.

w. Vermangelen, verwisselen, ruilen, fr. e'changer, troqiier.

Eenen boek vermanselen voor eene schilderij. Een oud

werkluig vermanselen voor een nieuw.

VERMASCHEN, vermaaschte, virmaascht, b. w.

Door mnsching herstellen. Eene kous. vermaschen, fr.

rainailUr, ravaudicr im bas ^

VERMASSCHEREN, vermasscherde , vermas-

scherd, b. w. Met zwartsel bevuilen, met rookzwart bezoe-

delen en bedenen. — Zie masscheren.

VERMEBRSEL (uitspr. vermeese!, zie RS), o., mv.

vermeersels, vklw. -irmeerseltje. Vermeerdering. Het

vermeersel van dat huis heeft mij veel geld gekost.

VERMEERZEN (uitspr. vermeezen, zie Rs), ver-

meersdi ^xvvl. 00k vermeersdege, zie imperfect), ver-

meersd, b. \v. Vermeerderen, vergrooten. Een huis

vermeerzen met er bij te bouwen. Een kleed vermeerzen.

Een getal vermeerzen. Hij vermeerst al wat hij zegt (fr. ;/

exagere). In korte jaren is die bevolking veel vermeer^d.

Die gemeente is vermeersd van twee honderd zielen . Om
die ydel eere te vermeersen. » (Th. van Herentals.) « On-

derhouden ende vermeerst zoude worden. » (C. van Dor-

drecht.)

— o. w., fr. s'agrandir, augmenter. Zijne schulden zijn

veel vermeersd . De droefheld vermeersde nog. Het zeer

vermeerst alle dagen. « Die blytscepe ende verhueghinghe

verauginenteerde ende vermeersde noch. » (N". Despars.)

VERMEERZING, v. Vermeerdering. De vermeer-

zinge van een kleed, van een huis, enz. « In vermeersin-

ghen ende toelegghene van haren andren goede. » (Gends

Charter-boekje.)

VERMELKEN, vermolk, vermolken, b. w. Zoo veel

maanden lang eene koe melken dat zij eindelijk afgemolken

is en geene melk meer geefl, dat zij er doorlijdt en ziekelijk

wordt. Eene vermolkene koe (eene drooge koe, eene koe

die geene melk meer geeft en nogtans niet drachtig is).

Men moet opletten, als eeue koe drachtig wordt, van ze niet

te verraelkeu (van ze niet lang meer te melken). Die koe is

te verre vermolken (lijdt pijn in den uier of in het lijf omdat
zij te langen tijd is gemolken geworden). De koe, die gij

daar gekocht hebt, is reeds verre vermolken (zij zal niet lang

moor melk geven, zij zal haast drooge gaan). Eene koe

kooi)en om ze te vermelken.

*VERMEN, vermde, gevermd, b. w. Eig. het \. fir-

mare, fr. affermir, confirmer, Th. van Herentals gebniikt

het gedurig voor 't geen wij nu Vorraen zeggen, sprekende

van 't H. Sacrament des Vormsels dat hij Vermsel schtijft.

< Ic teekene u nietlen teeken des cruycen, ende ick verme

u, oft ic verstercke ende vervrome u metten crisma des sa-

licheyts. — Die tea ander hout ten vermsel te wiJe datmen

vermt. >

— Zie VREM-MEN. Zie 00k metathesis.

*VERMENIGEN, vermenlgde, vermenigd, b. en o.

w. Vermenigvjldigen, fr. multiplier. De bevolking dezer

sta 1 vermenigt zeer, is sedert eenige jaren merkelijk ver-

menigd. Ongrui vermenigt zonder einde, als het niet ver-

nield wordt. c Alle heylighe dingen verminderen ende

crancken, ende al dat den vleesch ende de werelt aen gaet,

dat wast ende dat wort vermenicht. t (Th. van Herentals.)

:; Onnutte liedekens, refereyneu ende spelen, dese vercoopl-

men ende vermenicht men in steden van wetten, enJe

nyemant en seyt daer teghen. » (Id.)

VERMETSEN, vermetste, vermetst, b. w. Toemet-

selen, {r.fer/ner en mafonnant. Eene deur vermetsen. Eene

venster vermetsen.

— Vgl. A'ernaaien.

VERMEUBELEN, vermeubelde, vermeii'jeld, b. w.

Verkwisten. Zijn geld vermeubelen. Hij vermeubelde het al.

VERMEUGEN, adj. Zie onvermeugen.
— b. \v. Zie vermogex.

VERMEULEN, vermeulde (wvl. ook vermeuldege\,

vermeuld, b. en o. w. Troebel maken of worden.

— Zie vermeuren.

VERMEUREN, vermettrde (wvl. ook vermeurdege,

zie IMPERFECT), vermeurd, b. w. Troebel maken, drabbig

maken, fr. troubler, rendre trouble. Men vermeurt het

water, met het grondslijkop te roeren. Men vermeurt den

wijn, als men hem met de moer vermengt. Vemieurd water.

— o. w. met si/n. Troebel worden. Het water vermeurt

als man het slijk oproert. Telkens het veel regent is de

regenbak verraeard. De wijn vermeurt, als men het stuk

omkeert of rolt.

— Afl. Vermeur Iheid, Vermeuring, Vermeursel.

— Men zegt ook VermeiUen

.

— Zie meuren.

VERMEURZELEN (uitspr. vermeit:^len, zie RS),

vermeiirzelde, vermettrzeU, b. w. Hetzelfde als Vcrmor-

zelen, geheel verbrijzelen, fr. e'craser. Een vermeurzeld hert,

1. cor contritum.

— Afl. Vermeurzeling.

VERMIJD (wvl. VERMIID, zie IJ), adj. Beteuterd,

bloot, fr. g<'nc\ honteux, intimide'. Hij w.is er in verniijd

van al dat volk rond hem te zieu. Hij was er in vermijd om
in die vergadering te spreken. V^erinijd zijn om iets te

zeggen, te doen, te vragen. Die schaamtelooze is nievers

in vermijd. c Zyt oock vermydt voor u eygen selven » wilt

gij de eerbaarheid bewaren. (A. Poirters.)
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— Zie MIJDE.

— Men zegt 00k zich vermijden^ £r. se gcner,

Dit wil ick u claer belyden

En voor niemandt my vermydctt.

(P. Gheschier.)

VERMIKKEN, vermikte, vermikt, b. w. In 't miU-

ken missen, uiet treft'en 't geea waarop men doelde.

— /.ijjic sclicutvcnnikken^ misschieten, fr. manqiier son

coup. Fig. De kans verkijken. Hij had de gelegenheid van

dat luiis te koopea, maar hij heeft zijne scheute vermikt.

— o. w, met hebhen. Zijnea mik veranderen. Hij keek

zoo aandachlig dat hij niet en vermikte (niet en verpinkte).

VERMINK (wvl. VER.MIINK, zie ind), o. Verminking,

(r. estiopieinent, mutilation. Een vermink hebben. « Hebdy

yemaut vermingt die zijn costen raoeste winnen, ende nu

niet en can gewinnen om tverininc, soe sidy schuldich... »

(Th. van Herentals.)

VERMINKT, adj. Wordt gez. niet aleen van een hd

in den ziu van fr. estropie, maar oolc van al andere dingen

die gebrekliig en onvolkomen zijn. Verminkte waren, fr.

marchandises defectueuses. Verminkte tanve ("die miswas-

sen is).

VERMOGEN, vermochl, vermogen, b. w. lets Itun-

nen lijJen, Uunnen verdrage.i. Hij vermag de noordsche

hicht niet (hij kan er niet tegen, hij wordt er van ziek).

Zijne maag vermag geene rauwe spijzen (kan ze niet ver-

dinveii). Wacht van den zieke te verpulmen tot hij het

vermag. Leg hem geen lastig werk op, zijne gezondheid

vermag het niet.

— Ook met tegen. Hij vermag tegen niet. Dat is een

kerel die nog tegen iets vermag. Mijn hoed vermag nog

tegen eeiien duw.

VERMOMPELEN, i't'''/«<"«/^^<^, vermompeld, b.

w. Zijne woortlen onverstaanbaar maken met te mompelen.

Zijne zonden vermompelen in de biecht (binnen 's monds

uitsproken zoodat de bieclitvader niet klaar verstaan kan).

. De vijfde missinghe spruyt oock wt de voorseyde be-

schaemtheyt, ende is ghelijck aen het voorgaende ghebreck,

te weten een wtspreken sijnder sonden verinompelt ofte

verduystert "t zy door liet binnens raondts sprelien, 't zy

door de maniere van selcere bedeckende woorden. »

(J. -Steeghius.)

— Kil. Verniondp ;len, reticere, mussare.

VERMONDEN, vermondde (vi\\. 00k vermondege),

vcnnond, b. w. Zeggen, vertellen, fr. dire, raconter. Ge

meugt dat niet vermonden. Hij vermondde mij geheel de

zaak. Dat moet, dat mag niet vermond worden.

— o. w. Gezeid worden, fr. se dire, se raconter. Dat mag

niet vermonden (dat moet gezwegen worden).

' VERMONDPELEN, bij Kil., zie vermompelen.

VERMOORD-AL. m. Reeuw-al.

VERMOORDEN, vermoordde, vermoord, b. w.

Woorddadig ombrengen, fr. assassiner.

— Bederven, verwoesten, schenden, sterlv beschadigen,

fr. gdter, abinier, dctruire. Een mes vermoorden met te

houwen op steen. Eene straat vermoorden met ze in stulc-

lien te rijden. Het kind heeit dieu boelv geheel vermoord.

Die woelige jongen vermoordt veel kleederen. Eenen

bloemhof vermoorden met er weg en weder door te loopen.

De jagers vermoorden dikwijls de akkervruchten. Zijne

gezondlieid vermoorden. Zijne stem vermoorden met te

veel te schreeuwen. Eene schilderij vermoorden met ze

kwalijk te herverwen. Hy wilde dat dichtstuk veranderen

en verbeteren, en hij heeft het geheel vermoord

.

En 't stamelen van koster Jan,

Die "t kerk-latya vermoorden kan.

(Vaelande.)

VERMOOSCHEN (scherpl. 00), vermooschte (wvl.

ook vcrtnooschtege), vermooscht, b. w. Hetzelfde als het

hoU. Vermorsen, door mooschen bederven, verknoeien;

Die scholier vermooscht veel pennen en papier. Die klak-

potter heeft die schilderij leelijk vermooscht. De timmer-

man heeft dien schoonen rebbank vermoosclit met hem te

willen vermaken. De kinders hebbea geheel den bloemhof

vermooscht. Ik heb alles in esse gezet, ge moet zien dat ge

't niet vermooscht.

— Vcrkwisten. Zijn geld vermooschen. Zijne gezondheid

vermooschen. De vader werkt en spaart, maar zijn losban-

dige zoon vermooscht het al.

— In 't L. V. Waas zegt men Vermoozigen en Vermeu-

zigen, in Brab. Vermoren en Verraooren. (Alg, VI. Idiot.)

Zie MOOSCHEN.

VERMUITEN (wvl. vermuten), vermuitte, ben

'.erniuit, o. w. Verpluimen, vervederen, ruien, fr. miter.

Een pauw vermuitte; een gaai nam zyne pennen.

(J. B. De Corte.)

VERMUMMELEN, vermummelde, ben vermiim-

meld. o. w. HelzeUde wellicht als Vermolraen (zie meta-

thesis), d. i. tot molm overgaan, fr. se vermouler.

— Fig. Bederven, vertroeteld worden, fr. se gdter. Een

vermummeld kind.

— Art. Vermum.neldheid. Er zit in dien jongen geene

vermummeldheid (hij is niet vertroeteld).

VERMURTELEN, vermurtelde, vermurteld, b.w.

Verbrijzelen, vennorzelen, fr. re'duire en poussiere, en

petits morccaux.

— Zie MURTELEX.

VERMURZELEN, zie vermeurzelen.

VERNAAIEN, vernaaide, vernaaid, b. w. Toenaaien.

lemands broekzakken vernaaien.

— Het voorvoegsel ver heeft den zin van toe ook in Ver-

binden (eene wonde), Vermaken (eene weide, eene deur),

Vermetsen, Vernagelen, Versparren, enz.

VERNAAMD, part.-adj. Befaamd, veimaard, r.

cclibre. Kil. celeber, famosiis, darns.

— Dit woord, zeer gemeen bij onze vorige sclirijvers,

leeft nog bij de West-VIaraingen, ook in Limb, waar 't ver-

neumd,ea in Brab. waar 'tvernoemd klinkt. (Alg. VI.

Idiot.)

— Zie onder vernoemen.

VERNAARZEN (wvl. vernazen, zie RS), vernaarsdc,

vernaarsd, b. w. Vernaderen, nader brengen. Ztjnen sioel

vernaarzen bij het vuur. Vernaars de t ifel bij de venster.

— o. w. Nader koraen, fr. s'approcher. Ik zag van ver

iemand komen, en naar mate hij vernaarsde, oiiderscheidde

ik hem beter. Staande op de zeekust, zag ik het schip nu

eens vernaarzen en dan weder vervoorderen. De steertster

vernaarst gedurig. Zijn wij nog ver van de stad ? Ga m.aar
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lustig voort : gij vernaarst gedurig. De vogel vernaarsde

allengskens tot dat hij in den strik viel.

— All. Vemaarzing.

'VERNADEREN, vernaderde, vernadfrd, b. w.

Xader brengcn, fr. approcher. Eene tafel vernaderen bij de

venster. Vernader uwen stoel bij het vuur. Ik kan aan dat

gereedschap nict, vernader het mij.

— o. w. Nader komen, fr. s'approcher. Gij zil te ver

van mij, vernader een weinig. Ik zag in het donker den

die! .illengskens vernaderen. Die steertsterre vernadert

gedurig.

— Afl. Vernadering.

"VERNAEMEN, bij Kil., zie verxoemen.

VERNAGELD, deehv.-adj. Een vernageld peerd, fr.

cheval eiulonc, pique. Zie de Wdb.
i — Fig. Met de voetjicht gekwoUen. Vernageld zilten,

' fr. (n'oir la goiitte.

Xu, schink on5 eene dobble maet.

— Ik kan wel niet, myn lieven maet

;

Ik zit vernageld aen den voet :

Een oude sonde die ik boet.

(\'aelande.)

VERNAMEN, vernaamde (wvl. 00k zernaamdege),

rernaamd, b. w. Vemoemen, eenen anderen naam geven.

lemand %-erBamen uit schimp of spot. Ik wil u niet her-

doopen oft vernamen. » i P. Croon
.

)

— Zie TERXAAMD en VERXOEilEN.

*VERNAZEN, b. en o. w. Zie verxaarzex.

VERNEEM, o., zonder rav. Voortgang in iets te leeren.

Die scholicr is kleen van vemeem, ft-, avance peii, fait pen

de progris. Zijn vemeem tot hiertoe is weinig van beduid.

— Zie ^"ERXEMEX.

VERNEERSTIGEN, o. w. met zifn. Xeetstiger

worden, fr. dezenir plus diligent. Die scholier is veel ver-

neerstigd, en ik hoop wel dat hij nog meer verneerstigen zal.

"VERNEGENEN, o. w. Zie verderdex.

VERNEMEN, vcrnam, heb --ernomen, o. w. Aan-

nemen, leeren, eriaren wordea, voortgang doen in eene

kunst of wetenschap, fr. /aire des progres, avancer, pro-

filer. Een srholier die gocd verneemt. Spoedig vernemen

,

traag vernemen. Hij heeft maar weinig vernomen in die

school. Hij heeft veel vernomen sedert een jaar. Die jongen

verneemt weinig in dien timmerwiakel. Hij leert het schoen-

maken, raaar verneemt niet zeere. Het is wonder hoe de

een broeder vernomen heeft en de ander niet

.

VERNEPELING, m. en o. lemand of iets dat ver-

nepen is, dat zijne behoorlijke grootte niet heeft. Een

vemepeling van een ventje, ix. petit homme rahougri Al
die appels zijn raaar vemepelingen (kwarrels).

— Zie ^-ERXIJPEX, en -ling.

VERNEPEN, adj. Zie onder verxijpex.

VERNESSCHEN, verneschte, vernescht, b. en o. w.

Xesch (vochlig) maken of worden. Den droogen mond van

eenen zieke vemesschen. Drooge smoortabak vernescht met

in eene vochtige plaals te liggen.

VERNESTELEN, vernestelde, ben vernesteld, o. w.

Van nest veranderen, elders nestelen. Verschuw den vogel

niet die hier woont, want hij zou vemeslelen. De hen is

vemesteld.

— Verhuizen, elders gaan wonen, fr. de'loger, deguerpir.

Mijn gebuur gaat vernestelen. Hij vemestelt wederora al.

De rooversbende was vemesteld, als de soldateu daar aan-

kwamen.
— Ook gebruikt voor Xestelen. Indien die vreemde sol-

daten nog lang in ons land blijven vernestelen, zal alles

vernield zijn.

VERNESTELEN, vernesUlde, vemesteld, b. w.

Eig. Kwalijk nestelen, met nestels ol snoeren verkeerd toc-

rijgen, verknopen.

— Verwarren, fr. brouiller, entortiller. Het garen ver-

nestelen. Dat strengje twijn is geheel vemesteld. Een slot

vernestelen, fr. brouiller la serrure. Het slot is vemesteld.

Vemesteld haar

.

— o. w. Zich verwarren, zich verstrikken, haperen,

vastgeraken, fr. s'embarrasser, Het peerd vemestelde in

de strengen. Let op dat het garen niet veraestele. Zij ver-

nestelde met den voet in haar kleed, en viel tegen den

muur. De vluchtende Absalon vernestelde met zijn haar ir.

de takken, en bleef daar aan hangen. Hij /it in zqne zaken

vemesteld (hij kan er niet uit, bij gebrek van geld, enz.).

Hij vernestelde in zijne redevoering, in zijne gedachten.

— Vemesteld zijn lijk Lodden in de vitsen, verlegeu

zijn, niet weten hoe uit eene zaak lo^eraken, £r. eire

embarrasse

.

— Eene vernestelde klosse, eene verwarrelde zaak, fr.

une affaire emhrouilUe.

VERNEUKELD, aij. Zie \xrxeuteld en vekxuk-

KELD.

VERNEUKELEN, b. w. Frequent, van Verneuken,

foppen. lemand verneukelen.

VERNEUKEN, verneuite, verneukt, b. w. Ver-

brodden, verhinderen, doen mislukken. Eene zaak verneu-

ken. Het spel verneuken. Ik zou dat geschil vereffend

hebben, die verzoening bewerk: hebben, maar er is altijd

iemand die 't al verneukt (verkult).

— lemand verneuken, hera benadeeligen of verhinde-

ren, hetzij met hem te onderkmipen en den voet te hchten,

hetzij met zich zijne oner\'arenheid ten nutte te maken,

hetzij met hem eene poetse te spelen en om den tuin te

leiden, hetzij met hem in den handel te bedriegen of anders

te (oppen. Hij heeft mij verneukt. Hij is daar leelijk ver-

neukt geweest. Hij laat zich gemakkelijk vemeukea. Go
moogt u niet laten verneuken. Hij heeft raij helpen ver-

neuken. lemand verneuken met hem bezig te houden

zoodat hij te laat kome voor zijne zakcn.

— Zich verneuken, van spijt of misnoegdheid zichzelvcn

lichamelijk leed of hinder aandoen, anders gezeid Zich vci-

nibbelen, zich verongelukken. Ge zoudl u verneuken als

ge zulke dingen hoort.

— Door verzuim en onachtzaamheid zichzelven hinder

doen, zichzelven aan iets onaangenaams of berispelijks hel-

pen. Hij heeft zich verneukt in de herberg met b. v. te veel

te drinken, te onvoorzichtig te spreken, er te lang te ^er-

blijven. Hadde hij toch nooit naar Frankrijk geweest : "t is

daar dat hij zich verneukt heeft.

— Zich verneuken aan iets, zich zelven nadeel doen,

zich zelven in schande of schade brengen, met iets te koo-
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l)cn, lu verkoopen, to oiulcrncmen, le vcrriclitcn, cnz. Zich

vcrnciikcn aan eenen koop. Ik heb mij daaraan vcrneukt.

— Men zegt 00k Vernukkcn. Zie nkukkn.

VERNEUKEREN, 1). w, Frei|iiciU. van Vcrneuken,
ffipp n. Ii.-mand vr-rwtuk'riin,

VERNEUTELD, a<lj. Ontleiyeblevcn, kwarrelig,

(Iwerfjatlili)^, fr. lahoiiffri. Verncuteldc appcls. Een ver-

nculeld v(T(je.

— Mede gebruikt in Brab. en Antw. (Alg. V). Idiol.)

— Onk Verneukckl. Zie vernukkeld.

' VERNEUTELT, bij Ki!.,zie onder vernutselen.

VERNIBBELEN. vemihhrld^, vernibheld, b. w.
I'-vcn als iiihhilen bij Weil, hct frequent, is van nijfen, zoo
IS ons vernibbeleit het freriucnt. van Ti-rni/fien, fr. cnmpri-
>ner en piniant, tenailler, torturer. Zie VERNIJI'E.V.

— Termnd vernibhelen, op den pijnbank leggen, dood

pr.ingen.radbraken. In mijnc woede zon ilc hem verwenscht

en vernibbeUl heblwn.Hij bedreigde van mij to vornibbelen.

Indien gij dat doet, ik vernibbel u.

— Somwijlcn zegt m^n ook met hiiinor : ieinaiid ver-

mbbelen in een oord/espannelien. Ik zal u vernibbelen in een

oordjespannetje. Hiell ik mij nict in, ik vernibbelde u in

een panneken van een onrdje.

— Een vermbbcld mensch, mismaakt en ingelcrompen,

fr. itn petit honme rabouf;ri. Vernibbelde appets, kwar-

rels, Ideene en verschrompelde appcls. Zie vernepeling.

L. Vossius zegt e^n vernujfelt rocchelnerken (een oud ver-

neuteld ventje).

— Zich vernibbelen (wvl. eem vernibbelen, zie EENs),

van ongeduld, van spijt, van vcrlegenheid, of van verlangen

zichzelven kwellen, zichzelven leed aandoen, fr. se donner la

torture, ifprouver 7in pi^nible emharras, tine vive impa-

tienc.e. Ik vernibbelde mij liaast van zoo lang te moeten

wachten. Ge zoudt u vornibbelen, als ge zoo veel moeite

god.aan hebt zonder voordee!. Ik vorail)beldo mij schicrvan

angst, nict wetende wat cr van u geworden was. Ik lieb mij

dezo week haast vernibl^ckl, omdat gij zoo lang wachtct een

brief te sclirljvcn. 't Is bclachclijk van u zoo tc vernibbelen

(te bckommeren) in eene zaak van niets.

— Vernilibeld ei/n, in de pijn zijn, fr. etre it la torture;

zcer ongedtildig zijn, bitter spijt govoelen, pijnlijk vcrlegen

zijn, vurig verlangen.Wat is er gaande.dat hij zoo veinilibeld

is? Geheel den dag licp hij vernibbcld rond. Vernibbcid zijn

om den uitslag van ecne zaak te kenncn, om het fijne van

een gehcim te weten, enz. Vernibbcld zijn omdat men in

zijne verwachting bcdrogen is. Vernibl)eld zijn in een proces.

Vernibbcld zijn naar icts, ol achtcr lets (lievig verlangen,

driftig zijn n.aar icts, met 'ingeduld afwachtcn). Hij is vcrnib-

beld achl'-r d<- gazcll^:n.

VERNIEUWEN (wvl. vehniewkn), vernicuwdt,

ben vernieuwd, o. w. Een jong werpen, fr. viettre bas.

Wordt meest gezeid van koeien en geiton (fr. veler, ehcvro-

ter). Die koc zal haast gaan vernieuwen. Waneer is die

geete vernieuwd? Kene vernieuwdc koc geeft vccl niclk.

Kcno gcit koopen die nog maar eene week vernieuwd is.

VERNIJD, VERNIJDSEL (wvl. verniio, ver-

NlinsKT,, zie rj), o. Klinkscl, omgcklonken deel van een

ii.igcl, fr. riTtire.

VERNIJDEN, VERNIJEN (wvl. vkknien, zie

ikn), vcrnijdde, vcrnijd, b. w. Bij smids ou timni. Den punt

van eenen n.agel, spil of bout overslaan zoodat hij in eenen
platten kop verandcrc, fr. river. Men vernijflt icn nagel

'

van eenen brouwketel, enz. Het nijdspilletje van eene
'

kraaklcc is vcrnijd aan bcide kanten. Een houten tap of •.

pinne wordt vcrnijd, als hij ergens ingedreven zijndc, onder )

den slag van den hamer ovcrgaat en uitzet.
j

VERNIJDHAMER (wvl. verniidhamer), in. Bij i

smids en limin. l';on hamcr waarmedc men vcrnijdt, fr.

VERNIJDSEL, o. Zie vernijd.

VERNIJN, o. ZieVENljN.

VERNIJNE, V. Zie venij.ne.

VERNIJPEN (wvl. vernipen, zie \]),verneep (wvl.
scherpl. n; zie \tvM;^.v.),vernepen, b. w. Verknijpcn, door
benijping bcderven, door beklemming incendrukkcn en
vermindercn, Kil. minnere, eontrahere. Te nauwe schoe'n
vernijpcn de vocten. Haar lijf zit vernepen in die keurs. Een
vernepen ventje, fr. petit homme ralmuffri. Vernepen graan

(ondergebleven graan, kleen vernukkcld graan). Hij woont
vernepen in dat huisje (hij heeft er gejn ruimte genoeg).

Eene vernepene ziel, eenen vernepencn gcest hcbben (gecne 4.

edclmoedige gevojlens, gecne grootc gedachten' hebben). "

Vjiiiepen geschrift (kleen en verkrompen). « Alwaer wy -'i

leercn dat de bcrmhcrtigheyt van de prelaetcn soo vernepen
(i\. i. liekrompcn) niet en moct wesen. « (F. de Smidt.)

— Afl. Vor lijping, Vernepenheid. i

VERNISCH, 0. Hetzclfde als Vernis, fr. vcr,u\. ]

— VERNISSCHEN, vernischte, vernischt, b. w. Hetzclfde
j^

als Vcrnissen, fr. vernir. Eene schilderij vernisschen. _^

— All. Vornisscher, Vernissching. ;

VERNOEFD (wvl. vernoufd, zie ou), verl. declw.

van Vornnevcn. — All. Vernoefdheid.
j,

VERNOEGD fwvl. vernougd, zie ou), verl. deolw.

van Veni'iegen, cii a Ij. Bju, zat, zoo vcrzadig 1 dat me 1

afkeor hebbe. Vernoegd zijn van eten, van spelcn. Hij i,

vcrnoegd van romans te lezen. Die wereldling, van il

ijdelc vcrmaken vcrnoegd, is in een klooster gotreden.

— Afl. Vcrnoegdheid (wvl. Vernongdhcid, Vornoug-

diglicid). Vcrnoegdheid van den kost (everlasting v.an de

m.iag).

— Kramers geefl aan Vcrnoegd de:i zin van j^c«0( ;,•-/'

siimtrnd, fr. content, satis/ait. Hij kent hct ww. Vernn. -

gen niel.

VERNOEGEN (wvl. vernougen zie ou) vernocrd

(wvl. ook vernouffdegre), ben vernoegd, o. w. Beu wonlrn,

eenen afkcer krijgen van lets. Men kan van iels vernoeg' n

op twee manieren : ofwcl met act 11 aliter ids tc vccl l'

docn ; f)fwcl met liabituciliter teta te langdurig te doen. II;

bon thans vcrnoegd (verzadigd) van eten. Eet nict tot dat '_[

vcrnoegd zijt, m.aar ga telkens met nog eenigen honger v.m

tnfel. Ik ben vcrnoegd van dat spel. Hij was zotachtenl-

gazetten, maar hij heeft er gedurcnde eenige maanden zoo

vccl gelczcn, dat hij er vernoegd van is. Men moct hct

voedsel van de koeien veranderen, opdat zij niet zoudeii

vernoegen (verkwaarzen).

— Men zegt ook Vernoeven.

VERNOEMEN (wvl. vernommen, zie or), vcr-

fioniidc, i;-rno,iiid, b. w. Voortzcggcn, versprciden, ruclil-

baar niakcn, fr. divulirucr. Ik zou dat niet durvcn nocli
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willoii vcinocnicii. Gc iiiou};! ilat iiict vcniocnicn (yo moot

lirl z\vij(;cn). llct wicul vcniocmd (hct genicht liep) in

•iii'l ilat hij dooj was.

All. Vernocming.

- Kil. Veinaemon, celebrari\ propalnre, divulgari; no-

. « Dal God oiulcr de moiisicn laiicx te moor endo le

ler vernaemt nioet worden, als yhchccl hcylicli,

(clUiijh, •'lictrou, ghcnadicli, endo alien dionst, (Vio iiide

I. I wecrdich. - (Tli. van Ilercnials.)

- Zie VKRN.\AM1).

VERNOEVEN (wvl. vernouven, jieou), ;<< notfJc

(\s\\. iHi'i .ciiioiifdi-ge), ben vernoefd, o. w. Zie VER-

VERNOEYEN, Mj Kil., /io vernooien.

VERNOKKEN, vnnoKle, 'cmokt, h. w. Hoiintioieii,

I lint; malun of spielten bcz. van ids dat op 'i lieite li^t

lit aan ccn andcr onaangcnaam is te herinncrcn, ft.

,"<•/<•/. Juist in don zclfslen liu gebruikt men 00k <>/A<j-

. Gedurig iets veinokkcn. Ik kon niot latcn van dat nog

!> tcvcinokkcn. Tclkens hot te jws konit, vcinokt liij

luic zijn brocder hem onrechtvccrdig bchandeld hcclj. Ik

' hot nog eens veinokt, want zij mogon hot wol hooron.

1 dicr gclegenheid vernoktc hij hetgcen de herder van do

I'l.Hliic ocns goprediUt had.

W-rknopon. Ken vernoktc darm (ijckronkolde darm,

I
. >ii;.7 )h<u,\ inttstin t-trangle).

VERNOOIEN, irrmKiiiff, Tt-rnooid, b. w. V'erniou-

, vorkwikkcn, vcrfrisschen, de krachtcn hcrstellen, fr.

.iirt-r, reineltre. Dat glas wijn «d u vernooien. Zich

iioien met wijn. De slaap hooft h-ni vernooid. Gijzijt

van roizen : dczc maaltijd zal u vornooien,

— In 't I., v. Aalst, Waas en Brab. heoft Vornooien ot

\ I iiocien eene gehcel andcrc beteek., t. w. die van fr.

j./irr, d. i. verdtietcn, vervelon; Kil. Vernoycn, Ver-

\en, la-ift-r--. Ik vcrnooi mij hior. l.aat hot work u niet

N iiiooien. (Alg. VI. Idiot.)

"t I't-rnoiy/ my langhor hem to zookon.

(J. de Hanluyn.)

In bitlorhcydt on in vernoeyen.

Dns al hot ghon" 11 niooht ivrmvyen

Soud' ilk bepooghon nyt to rooyen.

(Id.;

(ui.:

f

— VERNooiEtjjK, adj. Verkwikkolijk.

— In 't I.. V. Aalst, waar men Vcrnooiig zegt, venlric-

tig, vorvclend. » Lnstigh en trrnoevtlycl!. »
(J. de Har-

duyn.) < .Soo dat de daeghon hnn langh schynen ondo

vernoeyelwt. » (Id.)

— VERNOoUNv;, v. Vorkwikking.

V ERNOORLOOZEN, -.ernoor/oosdi; vernoorhwstl,

\<. w. Xooilous oloorloos (d. i. nuttcluos) maken, nulte-

loos gcbruikcn, IV. />(/>< un nsai,f iniitilf t/c i/iielqiie chose.

Als men op hot land mcjr graau zaait dan hot noodig of

X .;ordeelig is, mon vomooiloost dat graan dat men te vccl

zaait. Dal geld is ton uwon gorieve; maar ge moogt or nirls

van vernoorlooAcn.

— Zio OKKIOOs.

VERNOYEN. bij Kil., zie vernooien.

VERNTE, \. Wrio. vcrhcid, grootc afsland, fr. hin-

lain, ttiiliince. Ik zag hem in do vernlc. Do vornic van cen

hancgekraai (zoo ver men ecnen haan kan hooron kraaicu).

De vcrnle van ecnen stecnworp (zoo ver men kan werpen

met oenen stocn). Hij schooler naar, op de vornle van eenen

stecnworp.

VERNUDDEREN, vernndJerdf, verniiJJerd.h. w.

Nnddoroiido dooihrongon, nutteloos verkwistcn. Zijnen

tijd vernuddonMi.

— Zie Nl'DDEREN'.

VERNUFT, adj. Vermifiig. schrander, fr. t'n^r'nieux.

Eon vomufte kunstenaar. Dat kind is zecr vermift.

— In 't Popori'jgschc 00k gebrnikt voor Vcrmiift, Iiom-

stig. luMu- vonnifto smaak.

VERNUKKELD, adj. .panic, van Vornukkelcn. Vor-

nonteld, ingokrompen. fr. ratoiig-ri. Eon vcrnukkold

vontjo. Vernukkelde appels. Oude vernukkcMe doorn-

strnik.

En seker, wic had oyt gholooft

Dat in soo klcyn Terniickelt hoofl

I .ogccrdo suick ecn groot vcrstandt ?

(P. Oliverius.)

VERNUKKELEN, vernuHMde, verniilMd, b. w.

Hotzolfdo als Wrnukken, vcrnciikcn.

VERNUKKELING. m. en o. (Zie l.lNO.) lemand

of lots dat vorinikkold is. Dat ventje is een vornukkeling.

Eon vcnmkkoling van eenen appel. Al die appels zijn maar

vernnkkolingou,

VERNUKKEN, rermiiU; verni<(:\h. w. Zio VER-

NEUKEN.
— /(u/i sernuitien, zich vcrhukkcu, zich vcrzitlen,

ergons te lang blijven zittcn. Hij hecft zich wccrom al

vernukt in do lieiborg. Zie NUKKEN.

VERNUTSELEN, rermitse/de, jernutseM, b. w.

Vcrfomfooien , verwarrelcn , vcrhoetelen , verkrevdvolen

,

vcrbroddeleu. De pluimagie vj.n den vogel was vcrnulscld.

Hct kind hcelt zijne mutsc vernulseld. Garcn of twijn

vermitselen.

—
J. de Harduyn gceft aan Ciipido den n.taiti van

vernutselt it'kht, rernutse/d J'eniis Hndt. Kil. hecft ver-

neiileltm den zin van Imig^iidiis, frKvltis.

VERGED, cnook VROED (zie ver-), adj. Uctzclfdo

als Vei wocil (fr. enriti;e) mot woglating van do aspiratie -t:

(Vgl. Antoordcn — antwoovdcn, Ockcrcn — wookercn,

Oensdag — woensdag, Verorgen — verworgen, enz.). Een

verocde hond. Veroed worden. Veroeil zijn. Hij licp er

vcroed iiaar toe en slocg hem dood . » Als den a^ninc den

brief gholosen hadde, so waende hy byna rerroet le wor-

dene. (Poirortrie,.i«.j/. des lang., bl. ,?&;.) Zy schrectrwt.

zy licrt als verhoed. - (*•* iroj.) « Door ecnen prins dnl

on verroft. ^
(J. de Harduyn.) » Van honghcrsnoot ~,er-

nv/. . (id.)

VEROEST. ni. ZioVARENrE.

VERONDERWERKEN. -.enrndenivriie, retvii-

der-.iYtir, b. \v. r>ii solioeni. Mot onderwerk van ecnen

schoe of Iccis voiniouwcn, vor/olen, fr. ressemeler. Ecno

leers veiondctworken. Wcl kxnmen veronderwerkcn. -

Als deze vetnicuwing maar half is, dan fpgt men VrrV -N.

-

zolen.
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VERONGELUKKEN. Dit \vw. is ook bedr. w. Aaii

een oiigeluk helpen . Met al \iwe ou.stuimigheid zoudt gij

iemand v?rongelukken

.

VERONRECHTEN, veronrechite, veronrecht, b.

«., klcmt. op £>«. ODiecht aandoen, veiongelijken . « Be-

gherende oec van alien menscen versmaet ende Tjeronrciht

te werden in alle manieren. -r, (H. Herp.)

VERONSCHAMEL, m., Idemt. op on. Een die \ al

door onaclit/aamlieid L'uit te kwistegaan.

VERONSCHAMELEN, veromchameUe, ben ver-

onschameld, o. w., klemt. op on. Onschamel worden, zijnc

eer en weerde verliezen, door verwaarloozing vergaan.

Veronschamelde stoelcu en andere meubelen. Graan en

meel veronsckamelen, als zij niet behofirlijk omgeroerd en

bezorgd worden. Een boompje laten veronschamelen, met

het Diet te verdoornen, te snoeien, enz. Een veronschamel-

de oegst (die te kwiste gast omdat hij op zijnen bekwamen

tijd niet afgepikteu ingeliaald is). Zijne boeken, zijne klee-

deren laten veronschamclen (met zein stof en in wanorde

te laten Hggen). Ge raoet dat alaam wegdoen, of het gaat

veronschamelcn. Een veronschanield kind (een kind dat

ziek en katijvig en ellendig is, bij gebrck van zorg en oppas).

Een veronschamelde beest (een kalf, koe, veulen, peerd,

enz., dat mager en ellendig is omdat het niet behoorlijk

bezorgd wordt).

— Niet te verwarren met Verontschamelen, dat Kil.

verkkart door 1. impudenter petcre et cxtorquerc. Veron-

schamelcn hccft den klemtoon op on ; en verontschamelen

op scha.

VERONSCHANZEN, veronsch:insiie, veron-

schansd, b. w., klemt. o-pon. Vermooschcn, bedervcii, te

kwiste brengen, aan den hals helpen. Erzijn in die ver-

huizing vele meubelen veronschansd . Let op, ge gaat het

al veronschanzen, AUes vergauweloozen en veronschanzen.

— o. w. met zi/'n. Vergaan, geschondcn of bedorven

worden.

— Dit w. is gevormd van onschnns (zie ons.\nse), d. i.

ongeluk, zoodat Veronschanzen juist hetzclfdc is als Vcr-

ongelukken, verrampeneeren.

*VERONTSCHAMELEN. bij Kil., is ons Veron-

schamclen niet; zie aid.

VERONTZAAIEN (?), b. w. Zie ver.\ntz.v.\if.n.

VEROORBAREN (met eenen halven klemtoon op

ha\ veroorhjarde (wvl. ook veroorhaardege)^veroorhanrd^

b. w. Hetzelfde als X^erorbercn bij Weil., d. i. door gebrnik

of nuttiging verteren. Hij veroorbaart een brood in eenen

dag, en eene ton bier in eene maand. Wat hebben wij

dezen noen te veroorbaren (d. i. te eten en te drinken)?

— We! mengje H veroorbaren ! of Met gelnk (of met

gezondheid) nioog je 't veroorbaren/ zeggen de winkeliers

aan Ininne kalanten die eenige kleederstoffe of eetware

gekocht hebben.

— Men zon zich veroorbaren in een panneken van ccn

oordje. I.nimige zegswijze waar men misnoegdheid, spijt,

ongeduld of zelfs vcrwondering door nitdndit. Het is lastig

kindercn ondcrwijzen die weinig of niet aannemen : men
zou zich veroorbaren in een panneken van een oordje. Als
ge ziet hoe dwaas de menschen zich laten bedricgen, zoudt

ge u niet veroorbaren in een panneken van een oordje ?

— Ih zou 11 veroorbaren in een oordjespanneken. Gelijk-

sooi tige zegswijze waar men ook dezelfde gevoelens door
uitdrukt op eenen dreigenden toon. Dat gij zee iets raoest

bedrijven, ik zou u veroorbaren in een oordjespannetje.

Wist ik zekcr dat het gij is die mijnen boek geschonden
hebt ik zou u veroorbaren in een oordjespanneken . Zie

'

VERNIBBELEN.

— Men zegt ook Veroorboren en Veroorbooren. Het
adj. f )orbaar bet. nnttig, voordeelig. Kil. Oorbaren, Or-
boreii, 7iti, frni, oinnem frtictitm perdpere, in totum
/'">'

VEROORBOOREN, VEROORBOREN, b. w.

Zie VEkooRiiAKE.\.

*VEROORLOGEN, veroorloogdc, veroorloog.l.

w. Gebriiikt door C. van Dordrecht in den zin van i

'

den oorlog ruineeren. «. Die veroorlooclit, ghepilgicrt, 1

Ijy Icmpeeste van watere ende wijnde veraermt zyn. »

VEROPPEREN (wvl. veripperen, verupperen),

veroppcrde, ben veroppord, o. w. Verhoogen, verbeleren

van stand, in rijkdom of in weerdigheid klimmen. Van
simpel soldaat kan men gedurig veropperen tot dat med
goneraal is. Die winkelier is sedert eenige jaren veel verop-

perd in zijnen handel.

— Ook b. w. De koning heeft dien officier veropji i ,

De goede uitslag van die onderneming heeft veel b

braclit om dien bankier te veropperen. — Vgl. Verovcr^.:

.

VERORGELEN, b. eno. w. Zie verworgelen.

VERORGEN, veron^de (wvl. ook verorgdege), hen

vcrorgd.o, w. Wcstvl. vorm van Vcrworgen. Zie vii-

worcen.

VEROVEREN (wvl. vereu veren, zie o), veroverde,

verovcrd, b. w. Bevorderen, tot hoogen graad verhelTen,

h. pronwimoir, avancer, procurer de Vavancement . I'":

koning heeft dien officier veroverd. Voor dat feitishij v( i-

overd geweest,

— o. w. met zijn. Opklimmen, in graad of rang stijgen.

Ill die admiuistralie yerovert men volgens de jaren dienst

die men heeft. Hij is veroverd in 't leger. Hij gaat verovc-

rcn. 1 let is do.ir proteclie dat hij zoo zeere verovert.

— Vcibeteren van stand, in fortuin stijgen. Diekoopmaii

verovert zeere. Hij is in korte jaren veel veroverd. Dit ja.ar

is hij niet veroverd

.

Zoo vindmen oock menschen cicene van staten,

Als zij iet verhuei'cren, hem terstont verheffen.

(Ed. DeDene.)

— Vgl. Veropperen.

VEROVERLEEREN (wvl. vereuverleeren),

veroverleerde^ veroverleerd, b. w., klemt. op o. Bij schoe-

uiakers. Een ander overleer maken aan eenen schoe, fr.

ineltre itne nouvelle empeigne a un Soulier.

VERPALMEN, verpalmde, heb verpalmd, o. w.

Van hand verwisselen, verpakken, als de eene hand mocde
is, met de andere dragen of houden. Die met twee'n eene

zware mande dragen, verpalmen somwijlen.

— Vaii/a/w, het binnendccl der hand, fr. pativie^ i.

patma. \''gl. Verschoeren.

VERPASSE, bijw., klemt. op/ffi. Hetzelfde als van

fas, juist, noch te weinig noch te veel, noch te lang noch

te kort, noch te laat. Die drank is verpasse warm. Die eiercn

zijn verpasse genoeg gekookt. Hij kwam verpasse toe om
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mc-t hel konvooi te vertrekken. Het is moeilijk om alUjd

verpasse te spreken. Doe wat gij wilt, het zal nooit ver-

passe zijn bij hem.
— ZeJden -wel en nooit verpasse, zegt men van ieraand

die moeilijk is om dicnen, die nooit te vreden is over 't geen

1 gedaan wordt.

— Dit verpasse is samcngelrokkcn uit 7>an der pmse.

VERPENIGEN, verpcnigde, verpeiii'^d, b. w. In

.Icin verkoopen voor een pene (penning) of zoo iels, fr.

•lillcr, De slijiers verpeuigen hunne waren. « Die win-

licliers van onser stadt en coopen nu niet meer dan sylieder

hierconnen verpeneghen; ergo onse stadt van Brugghcen
lai andei-s niet dan eene penewaerde. • (Z. v. Male.)

indertusschen men kaii-se (die boekskes) niet min als

:!:n ^ym'sexverpenigcn. 3 (Vaelande.) — Zie PENEWARIJ

en PENIGEN.

—VERPENIGEN, z. Uit-.

VERPERTIGEN, verpertigde, ben verperiigd, o.

\v. Pertig worden. Dat kind is nu wat bulsterachtig ; maar

li:t zal wel verpertigen met groeien.

VERPIETEREN, verpieterde,benverpieterd,o. w.

K:n pieler worden, zijne weerde verliezen, bez. van klee-

:itoffen die niet meer naar de 'moie z\y\,{x. passer an

nt, passer de tnode. De winkelier tracht elk jaar de stof-

van 't saizoen uit te verkoopen; want de ovtrschot ver-

tert en verliest zijne weerde. Verpieterd katoen.

rpicterde stoffen voor half geld verkocht.

— Zie PIETER.

VERPIGGEN, verpigde, verpigd, b. en o. w. Het

eigenste of \'erpreulen, fr. ragaillardir.

VERPIJNDHEID, v. De staat van verpijnd te zijn

.

' De verpijndheid van mijuen voel.

; VERPIJNEN {wvl. ^^!:RPIXEN, zie ij), verpi/nde,

verpijnd, b. w. Schielijk en met geweld de pe'.en en

^ bindspieren van een gewricht uit hunnen natuurlijken

» stand brengen, zonder noglans de beenderen te verplaatsen,

^ ft. /aire line entorse. Een lid verpijnen. Zijne hand, zijnen

voet verpijnen . Men kan een lid verpijnen 1° door draaiing,

en dat heet verwringen ; 2° door stooting, en dat heel ver-

:'h:i; 3' door trekking of uitspanning en dat heel ver-

'- '.en

.

— Waneer de verpijning zoo groot is dat de koppeling

( van de beenderen afwijkt, dan zeggen wij Uit de note of

' iiH het lid -L-ringen, stuikcn, trekken, enz., bij Weil. Ver-

likken, Ontvrichten, Ir. de'meltre, disloqtier.

— De Wdb. gevcn zicli verpijnen voor 't enkele zich

« (zich weren) : Wy moeten ons verpynen vmchten
rts te brengen, dat is deuchdelijck ende wel leven. »

I ymanjacobsi-.)

VERPIJNING, V. Het verpijnen.

VERPINKEN (wvl. verpiinken, zie ind), ver-
• :t,\iub vcrpi^ilit, o. w. Hetzelfde als Verpinkoogen

.

n 19 januari 1872 hebik Louisa Lateau, do gestigma-

rde van Bois d'Haine, in hare cxt.isis gezien; hare

sn stondeu slr.ak n.aar de rcchter zijde verheven, ej zij

rpinkti- gohecl zeKlen. -> (***)

VERPINKOOGEN (wvl. \-erpunkoogf.n, zie ind),

\ verpinkoogd.. Iieb verpinkoogd, o. w. Het gezicht vcrpoo-

l zen met te pinkoogen. Hij staarde er op, zonder cens te

f verpinkoogen

.

VERPLANTEN, verplantte, verplant, b. w. Een
plantgewas door een ander vervangen. Eene oude hage
verplanten (d. i. de oude hage uitroden, en ter zelfder

plaatse eene nieuwe zetten van jonge plantsoenen). Een
fraithof vergaat als men de boomen, die dood zijn, niet

verplant (d . i . door geene nieuwe vervangt).

VERPLASSCHEN, verplaschte, verplaschi, b. w.
Hetzelfde als Verplassen in de Wdb. Water verplasschen.

VERPLATEN, b. w. Met nieuwe muurplaten voor-

zien. Zie het cilaat bij VERPO.STEN, b. w.

VERPLETSEN, verpletsie, verplelsl, b. w. Door
een pletsend vocht verslaan. De groote regen verpletst het

groeiende vlas. Het hooigras lag in den grond verpletst.

Het land ligt verpletst van den grooten regen.
i

VERPLUIMEN (wvl. \terpldmen, zie ui), ver-

pluimd^ (wvl. 00k verpluimdege), heb of ben verplutmd,

o. w. Veiveeren, van pluimen veranderen, fr. miier. De
vogels verpluimen. Het sijsje zingt niet meer als het ver-

pluimt.

VERPOEREN, b. w. Zie verporren.

VERPOOTELEN, verpootelde, verpooteld, b. w.
Beduimelen, met de handen gedurig aanraken en aldus

vuil maken ofschenden. Vleesch verpootelen, h.patrouiller

dcs viandes. Het dochtertje verpootelt zijne muts, fr. chif-

fonne sa coiffe. Verpooteld papier gaat niet om te schrijven.

— All. Verpooteling.

— Eenigen zeggen Verpoortelen.

VERPORRELIJK, adj. Beweegbaar, verplaatsbaar,

fr. remuable. Dat zwaar stuk marbel is niet verporrelijk

van menschen (kan door geen menschen verroerd of ver-

schoven worrten) . Sy roofden uut 't clooster al 't gone dat

sy daer vonden die door hun verporrelick was . •> (Pauwel

HeinderycK.)

VERPORREN, i'<?r/5orai? (wvl. ook verpordege, z\e

imperfect), verpord, b. w. Verroeren, verplaatsen, fr.

remiier, mouvoir d'line place. Niemand kon dien steenen

blok verporren. Ik kan dien zak graan wel verporren, maar
niet opheffen. j Hoe dat men steenen van sulck een afgrij-

selicke grootte hadde koanen verporren. (P. Devynck.)

« Dese groote beelden, rustende op het hooghste des berghs,

midts hun onmatelicke grootheydt, souden seer moej'elick

sijn ora te verporren ofte af te laeten. > (Id.) « Men leyde

Maro eenen grooten steen op zyn scliouders, de welcke

veel menschen qualicken costen vcrjwrren, maer Maro
droegchen wel twee mylen verre. j (M. Lambrecht.) >. In

alle die leeden comt hem zwaerheit ende come (d. i. nau-

welijks) mag hi hem verporren van der stede daer hi sit.

»

(Jehan Yperman.) ; Blivende vastelick staende, zonder

hemlieden eenichsins te verporrene. » (N. Despars.) « De
naghels van de handen ende voeten waeren uyt hunne
plaetse verport. » (L. de Huvettere.) « Soo lam in zijn

leden, dat hy niet een ledt verroeren en verporren en

cost. > (C. Vrancx.)

— o. w. Zich bewegen uit eene plaals, verroeren, schui-

ven, fr. bouger., se deplacer. Die luiaard zil uren lang in

den hoek van den lieerd, zonder eens te verpoiren. lemand
doen verporren. Ik verpor voor niemand. Het was vcrloren

op don e/.cl geslegen, hij vorpvirde nicl. D.- peer.lcii ha IJo'.

wel te trekken, de vcrsteldc wagen en verpordc niel.
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— Kil. Verporreu, niiioliri, magna conamiiie amovcre.
— Ook Verpoeien, Verpurren. Zie porren.

VERPOSTEN, b. w. Met nieuwe posten ofdeurstij-
leu voorzieu. Eene Jeur verposten. « Item, ghegheven
Matheuse van den Bussche van weerke bii hem ghedaen
in der steden huus, daer de vondelinghe in woenen, omme
tachteihuus aldaer, tweike omme vallen wildc, te verpla-

tene, te verpostene, te verzolderne ende te verlukene, ende
ooc 'tblochuus, daer de diiUe liede in ligghen, te veirebbene
ende te verplanckene. > (Rekening der stede van Brugoe
van 1440-1441, fol. 37.)

VERPOSTEN, verpostte, htb ai ben verpost, o. w.
Van post (standplaats of beiiiening) verander^n. Die amb-
tenaar moet dilcwijls verposten

.

VERPOTTEN, z'erpotte, vcrpot, b. w. In eenen
anderen pot gieten, leggen, planteu, zetten, enz. Het
vieeschsap verpotten. Zijn geld verpolten. Roozen ver-

potten.

— De verleden tijd verpotte en hetdeelw. verpot kun-
nen bij de West-VI . ook tot het ww. Verpoten (verplan-

ten)behooren : zie ki.ankverk.

VERPREULEN, verprcuUe, verpreuld, o. w. Het-
zelfde als Verprubbeien, Verpreuvelen, d . i. verbeteren,

verkwikken, in kracht en wclstand winnen. Dat boonipje

heeft eerst gekwijnd, maar 't begint nu te verpreulen. Dat
kind is merkelijk veqireuld sedert een jaar.

/ — Onze schrijvers gebruikten het ook bcdr. : « Die koele

windeu verpreulen ons lichaem. » (J. De Harduyn.) « Het
schynt dat ieghelyck van noode wordt te ghenieten dese

schaduvve, cm cfaernaer verpreult te worden door dat son-

neschyn. » (Id.)

En het verwallemt cruyt vcrpretUt ghy met den dauw.

(Id.)

Al dat de lotht verpreult met heft'elijcke sanghen.

(Id.)

— Kik Verpruelen, Verpruetelen. Zie verpruttelex.

VERPREUSCHEN, verpreuschte,ben verpremcht,

o. w. Preusch of prcuscher worden. Dat doet iemand ver-

preuschen. Zij is al preusch genoeg, ze moet niet meer ver-

preuschen. Hij is, dunkt mij, sedert eenigeo tijd veel

verpreuscht.

— Zie PREUSCH.

VERPREUTELEN, verpreutelde, verpreutelj, b.

en o. w. Hetzelfde als Verpruttelen, verkwikkelen. « Wy
sliepeu daer dien nacht hebbende wel wat rnste noodigh,

om ons te verpreuteUn, mits de groote beroerte die wy
uyt-ghestaen haddenin het onweder van daeghs te vooren. «

(P. Devynck.)

VERPREUVELEN,7r7-//-«<if/A', ben verpreiiveld,

o. w. Verbeteren, beter worden , verpreulen, opfleuren,

eng. to improve^ fr. s'arneliorer^ se remettre^ reprendre un
etatflorissant de sante' oii defortune. Neem een glas wijn,

gij zult er mee verpreuvelen (verkwikken). Dat kind was
maar smeer; maar sedert eenigen tijd begint het te verpreu-

velen. Ge zijt veel verpreuvcld sedert een jaar. Die ambte-
naar is verpreuveld (heeft eene betere bediening gekregen).

Die winkeUer verpreuvclt (zijn winkel gaat beter, hij stelt

het beter).

— Ook b. w. Dit glas wijn zal u verpreuvelen. Eenen
ambtenaar verpreuvelen.

— All. Vcrpreuveling.

— Zie PREUVELEN.

VERPRUBBELEN, verprubbelde, benverprubb,:.!.
o. w. HelzelfdL als Verpreuvelen. Die beest, die vrucht, .li-

mensch ^erprubbelt (staat op uit eene kwijning, verbeteii,
wint in kracht en vaag).

VERPRUDDELEN, verpruddelde, verpruddeld,
b. en o. w. \'erkwikl;cn. Zie verpruttelen.

VERPRUELEN, VERPRUETELEN, bij K.I.,

zie verpreulen.

VERPRUTSEN, verpruisie, verprutst, b. w. In

pnuswerk verkwislen. Zijnen tijd verprutsen.

VERPRUTTELEN, vcrpruttelde, verpruttehi.

en o. w. \'erkwikken, verpreulen. Die twee zieken verpi

telen nialkander door blijde woorden en vertelsels. 1

drank zal u verpruttelen. Gij zult verpruttelen met tesla]>

— Ook Verpruddelen.

VERPULMEN, verpulmde, %>erpulmd, b. w. Van
den eenen pulm op den anderen overbrengen, verbedden.

Eenen zieke verpulmen. Hij was te slecht om verpulmd 1

worden

.

— Verplaatsen, verporren, verpurmen, sprek. van i i

Jat z-.vaar weegt. Eenen zak graan verpulmen. Dat stuU

orduin is zoo zwaar dat ik het niet verpulmen kan.

VERPURMEN, verpumide, verpurmd,h. en o. w.

Hetzelfde als Verpurren, Verporren (even als men ouk
Sturmen en Stormen zegt voor Stooren). Hij kan 't niet

verpurmen. Hoe het peerd ook trok, de wageu verpurmde

niet.

VERPURREN, -erpurde, verpurd, b. en o. w.

Verporren

.

VERRAADSCH, adj. Verraderlijk, fr. traitre, per-

fidy. Op eene verraadsche wijze. Iemand verraadsch aan-

randen.

— .Men zegt ook VraJsch en Vredsch : zie ver-.

VERRAARLING3, VERRADELINGE, VER-
RADELINGS. bj.v. Op eene verraierhjke wijs, vredsch.

Iemand verralciinge aanranden.

VERRAKKELEN, verrakielde, verrakkeld, b. w.

Schenden en broken. Verrakkelde meubels. Een verrakkeld

huis. De jongeii heeft zijn speelwagentjegeheel verrakkeld,

het luttert en kluttert al wat er aan is.

— Zie RAKKELEM.
— Xiet te \er\varren met Verhakkeleu.

VERRAMPENEELEN, verrampeneeld^, v

peneeld^ b. \v. Verrampeneeren, vcrwoesten, fr. ravager^

dc'truire, abiiner. Hij verrampeneelt zijne kleederen.

VERRAMPENEEREN, verrampeneerd^.verram- ,

peneerd, b.w. Aan eene ramp helpen, doen veron^clukken,

verwoesten, \eidelgen. Die woelige jongen verrampeneert

al wat in zijne handen valt. In zijne woede is hij bokwaam .

zichzelven of een ander te verrampeneeren. De storm heeft

geheelden oc-g-it verrarapeneerd

.

— o. w. '.'erongelukken, verwoest worden. Die dron-

kaard is verrampeneerd (b . v. in 't water versmacht) laags
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zijnen weg naar huis. In den storm vorrampcneeren veel

menschen op zee, veel schepen.

— Kramers heeft Ontramponeren in den zin van Ont-

redderei), fr. d'lahrer, sprekende van ecn scliip in den

storm

.

VERRAMPZALIGEN, vcrrampzaligd,; vcrramp-

iliini, b. w. Ranip/iali^ niaUen, verongRhiUUen, den nekke

Ijii-kcMi, kreupel slaan, ouz. Ik ga u varainp/,ali^en. Gij iult

u not; vorrampzaligen (veroiigelukken).

VERRAPPEN, verrapte, ben vcnapt, 0. \v. Ra|)-

li?r worden, vetsnellen. Door de oefening verrapl men in

't schrijveu, in 'tcijferen, enz. Die letteizetter is voel verrapt

scdi-rt een jaar hervvaart.

VERRATTEKISTEN, verrattekiste, verrattekist,

b. w. lets vermaken dat de nioeite niet weerd is. Een ver-

slcten kleed verrattekisten, fr. ravauder. Een slcclitcn

hoed, een oud huis verrattekisten.

— \'gl. Karrelappen, Verketelbuisdieii, enz.

VERRE, bijw., fr. loin. Zie VERKENS.

— H'ie keeft cr eens zoo verre g,'wccsi? \\\^)M:e\i er

dat ooit weten gebeuren, wie heeft er ooit zoo iets gezien ?

Uilspiegel kon nog alleen niet gaan als liij reeds met de

menschen den aap liield : hebt ge van 11w leven zoo verre

geweest? Die kunstenaar kan zijn Ooren wikkelen en zijn

iieuze doen kriUlen : wie heeft er eeus van zijn leven zoo

\erre geweest

?

— Al verre, omtrent. Zie ALVERRE.
— T-'octfe voor voetje gaat men verre, zie voet.

— Van verren aan, zie VAN

.

—VERRE, z. A!-, Al te-, Enthoe-, Ethoe-.

*VERRE, bij Kil., zie onder varrekoe.

VERREACHTIG, adj. en adv. Eenigszins afgelegen,

eenigszins verre. Zijnde buyten Loreten I'f/'/'facA/'/^ghe-

gaen. (C. Vrancx.)

VERREBBEN, VERRIBBEN, b. w. xMet nieuvve

dak- ol zolderiiljben voorzien. Eenen zolder veirebben.

Eciic huiskap verrebheu. Zie het citaat bij verposten, b. w.

VERRECHTSTEERTEN (nitspr. verreksteerlen,

klemt. op rek; vgl. reks voor reehlsj, verrechtsteertte,

verreehtsteert, b. w. Verrichten, auders ook Versteerten,

Vertinnen, Verleesten, enz. Wat hebt gij daar te verrecht-

hteerten? Wat zal hij nu verrechtsteerten ("om zijn brood te

winnen) ?

VERREGENEN, verregende, verregend, b. w. Door
den regen vcrwoesten. Dat buiig weder heeft de vruchten

\cnegend.

— Meest o. w. Verregend worden. Dat vlasch gaat

^choon worden, als het maar niet verregent. Na het ouwc-
der, lag het al verregend op den akker.

— Het wordt ook b. en o. w. gezeid van hot land zelve

dat, door het geweld van den regen, toeslaat en met eeue

vaste korst bedekt wordt often minste moeilijk wordt vooi

de teelt. Het land verregende zoodanig dat het ge^aaide

graan niet uitspruiten kon. Verregend land moot vertrokken

werdeu. Die stortvlaag heeft den akker verregend.

— Men zegt ook \''crreinen.

VERREINEN, vcrreiude, verreind, b. en o. w. Het-

zelfde als \'crregenen, waarvan het samengetrokken is.

VERREKKEN, verrekte en verrok, verrekt en vcr-

rokken, b. w. Door trekking ofuitspanning verpijneu. Zijn

hand, zijnen arm verrekken met iets vast te grijpen of op

te heffen. — Zie VERI'IJNEN.

— De Wdb. geven aan dit w. den zin van Ontwrichten,

fr. dc'met/re, deboUer^ lux:r. Bij ons is 'tenkelijk 't h.faire

tine entorse, se donner une endorse, sefouler la main, enz.

VERREKOE, v. Zie V.\RREKOE.

VERRELAND, o. Dozen n.vam geeft het voile a,»n

-Vmeiika. Zij zijn \erhuisd naar het Verreland.

VERREN(S, bjw., gebruikt in van verrcn(s, van ver,

fr. de loin. Ik zag hem van verren komen . Hij riep van ver-

recs. .: Een kerse die terstont wtgeblasen is, also lange als

si roect, so mach si alte goring; ontsteken, o^c van verreus

als men die kerse houdet onder een ander kerse die d.icr

bernet, ende die roeck van der kersen die raket die vlamme

van der ander kersen : so climmet die vlamme van der

ander kersen nederwaert ende ontsteect oec dye kerse die

daer roect. > (H. H;rp.

)

— Ook van vers. < Ende hem van vers siende.

(J. David, s.j.)

'VERREN-TEERS, bij Kil., zie teers en stiers-

VF.E.

VERRIEMUREN (wvl. verriemeuren, zie u),

verriemiturde, rcrriemuurd, b. w., klemt. op rie. Het-

zelfde als Riemuren, verringmuren.

VERRIESTEREN, verriesterde (wvl. ook verries-

terdege), verrieslerd, b. w. Den riesler of de ricstcrs aan

eenen ploeg maken of vernieuweu. De smid verriestert de

ploegen.

— o. w. met hcbben. Den riesler eens ploegs van de

eene zijde naar de andere brengen. Vergeet niet van

te verricsteren . De landman verriestert telkens dat hij, aan

het veureinde gekomen, den ploeg omwendt, oni eene

nieuwe vcur te steken ; want, indien hij dan niet verries-

terde, zou de aardschil in de voorgaande veur niet vallen.

Als men rondwerkt (zie aid.), dan moet men niet verrics-

teren.

— Ook van den ploeg zelve. Een ploeg die verriestet t,

waarvan de riester kan van de eene zijde naar de andere ver-

.«teken worden, fr. charrue a lourne-oreille. Een ploeg die

niet verriestert, wiens riester vastgevezen ligt zoo dat hij

niet kan versteken worden, fr. charru; a oreille immobile.

Een ploeg die niet verriestert dient om tondte werken.

— All. Verriestering.

— Zie RIESTER.

VERRIJDEN (wvl. verrien, verree, verreen : zie

rijden), b. w. Door rijden verwoesten. Eene str;iat verriea.

— Overrijden, Die measch viel voor 't wiel van den

wageu en wicrd aldus verreen.

VERRINGMUREN (wvl. verriinomeuren, zie ind

en U), vcrringmuurdc, verringmnur.l, b. w. Hotzelfde

als Ringmnrea. Zie aid.

VERROED, adj. Verwoed. Zie verged.

VERROEREN, verroerde (wvl. ook verroe,.-

iMi'ERiEcr), lie'j verroerd, o. w. Zich bewegen, li

.

Het weder w;is zoo stil dat crgeon blaJji vo, ML-rii,.

stil zonder te verroerea. H;j dors: niet vorroercu v.in \;c -

— Mijnbloed ;••••/. ik krijg eene alteralie. Wor^;,
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gezeid als men eene groole onlsteltenis gevoelt in 't lichaam

len gevolge van eenen schielijlcen schrik. Het ziea van dat

spook heeft zijn bloed doen verroeren, fr. la vite de refan-

tome btiafait torirner le sang.

— Ook b. w. Dat vcrroert tni/ii bloed, fr. rela me

iourne Ic sang. Zoo een schiilikelijk iiieuws /.ou het bloed

veriocren. Hij veiroerde daar bijkans zijn bloed.

—VERROERING, z. Blocd-.

VERROMPELEN, verrompelde, verrompeld, b. w.

Door lompelen bedervcii, verkreiiken. Ge nioogt uw kleed

nict verrompelen. Verrompeld laken. Verrompeld papier.

— o. w. Verschrompelen. Zit opuwen mantel nict ncer :

liij zou gclieel verrompelen. De appels verrompelen met oiid

te wordcn. « Een verrumpell vel. » (J. David, s. j.)

VERRONSELEN, verronselde, verronseld, b. w.

Verruilcn, vcrvvisselen, fr. troquer. Een boek verronselen

voor o/'lcgen een pennemcs.

— Zie KON'SF.LE.N.

VERROODEN (wvl. verroo'n), verroodde, ben ver-

rood, b. w. Rood of rooder worden. Hij verroodt nog

dagclijks in zijn aanzichl.

VERROOID. VERROOIEN. Zie verhooien.

VERROOMSCHEN, ^'iiroomschte, ben verroomscht,

o. w. Roomscli wordcD, katholijk worden. « Vele pro-

testanten in Engeland beginnen onze ceremonien na te volgea

en liu-ne tempels naer onze kerken te versieren ; men

klaegt dat de domines langzamer hand verroomschen.t (***)

VERROSTEN, verrostte, benverrost, o. w. Hetzelfde

als \>iiocsten, fr. rouiller.

— X'ERKOSTEKEN, verrosterde, hen verrosterd, o. w.

Frequent. \au Verrosten, verroesten, fr. rouiller.

VERRUIFELEN (wvl. verrufele.n, zie ui), ver-

riiifelde^ verniifeld, b. w. Met den ruifel omroeren en

ver.stekcn. Plet graan moet nu en dan verruifeld worden om
nie't te verhitten of te vermuffen.

— Afl. Verruifeling.

— Zie RUIFEL.

VERRUNSELEN, verrunselde, verrtmseld, b. w.

Verrompelen, fronselen, frommelen, verfommelen, ver-

kreukelen. De jaren verrunselen het vel. Verrunseld kleed.

Zij heeft geheel haar kleed verrunsjld.
'

— o. w. met sy«. Rompelig worden. Verrunseld voor-

hoofd. De appels verrunselen met oud te worden,

— Afl. Verrunseling.

— Kil. Runsen. runtsen, nmtselen, corrngare.

VERRUWLOKTE, adj. Een woord, dat somwijlen

gehoord wordt, in den zin van Ruwlokte (zie aid.) Ver-

ruwldkte boomen.

VERS, o., mv. vcizcn. Een zinrijk woord, een geestig

gezegdc, cene bijteade spreuk, cene schimpsclieut, enz. in

rijm of ill onrijm, fr. une plaisanterie, un bon mot, une
me'chanceli', ttne epigranime, un brocard. Verzen uitgaan,

fr. dire dcs meehancete's. Hij ging het een vers achter

't andcr uit. Een vers uitgaan op ieniaud, of op lets.

—VERS, z. Kluppel-, Knibbel-.

VERS, bijw. Van vers, zie VERRENS.

VERSAAFD, adj. Hetzelfde als Versar^d, bevreesd.

Een veisaafd mensch. Dat moet u niet versaafd maken.

Versaafil te werke gaan.

— All. Versaafdheid.

VERSASSEN, versaste, versast, b. w. Van 't een sas

in 't ander brengen. Een schip versasscn, fr. eclnscr n/i

Jlal'lre.

— Vcrplaatsen, verkiskassen, van verblijfdoen verandercn,

{v. dcplacer, changer de re'sidencc. De ambtenaren versasscn.

Hij is versast geweest van de eene provincie naar de andere.

— Ook o. w. met zi/'n. Hij moet wedcrom versassen;

-VERSCH, Bloed-,

VERSCHACHELEN, verschachelde, verschacheld

,

b. w. Verwisselen, ronselen, vermangelen, fr. troquer.

Oude kleederen verschachelen tegen (of voor) nieuwe. Ik

ga dat verschachelen aan den eersten leurder die komt. De
smousen vragen aan de lieden : liebt gi/ nieti te verwisselen

of te versehachelen dat noch zunne noch mane mag zien

(d. i. gestolen goed)?

— Verwisselen, het een in de plaats van 't ander zetten,

verschikken. De beddingen verschachelen (de beddinge

van de eene slaapkamer verwisselen met die van eene

andere slaapkamer). De meubels verschachelen (anders

schikken, do eene in de plaatse van de andere stellen).

Ambtenaren verschachelen (de eene in de plaats van de

andere benoemen).

— Ook Verschakkelen en Verkachelen.

— Kramers heeft Schagcheren, schagchelen, {x.faire un
petit commerce ou trafic dejuif; troquer.

— VERSCHACHELING, V. Het verschachelen. Er is eene

groote vcrschachelinge op handen onder de staatsbedienden

(er gaat eene groote verandering en verwisseling plaats heb-

ben).

VERSCHAFFELEN, vcrschaffelde, verschaffeld, b.

w. Verkappelen, dooreen werpen, ordeloos vermengelea.

De kaarten verschaffelen, fr. meter les cartes. Al de meu-

bels lagen verschaffeld. Hij heeft mijn boeken en papieren

verschaffeld

.

— Afl. Verschaffelinge.

— Ook VerschofTolen.

VERSCHAKKELEN, verschakkelde, verschakkeld,

b. W. Zie VERSCHACHELEN.

VERSCHANSEN, vcrsclmnste(^\\. ook verschans-

tege, zie \}AVB.^Y¥.CT\versclianst, b. w. Verschaffelen, over-

hoop werpen, in wanorde smijten. Al mijnc boeken lagen

veischanst. De jongen heeft al de gereedschappen ver-

schanst. \''erschaDSte meubels. De kaarten vcischansen (ver-

kappelen, tr. meter les cartes).

— Afl. Verschansing. — Vgl. fr. changer.

VERSCHATTEN, verschatte (wvl. ook vcrschat-

tegi), vcrscliat, b. w. Overschatten, te hoog schatten, fr.

taxer trop haul. « Hy hadde die van den lande zo rude-

lich verschat dat een wonder was. » (N. Despars.) « TIandt

wiert grootelicx van alien zyden verlast, bezwaert ende

•verschat. » (Id.)

— Afl. Verschatting, fr. taxation excessive, concussion.

Veischatter : < Een verschattere, vertrisseerdere ende wreet

tyrant. » (N. Despars.)

— Zie Kil.
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VERSCHBAKKEN, alj. Xicuwbakkeii. VcrsclibaU-

kcn brooil.

VERSCHEEDEN, VERSCHEE'N, vcrschccdde

:i vcrscliicd, vcrschecd,n eii vcrsclu^' ii, h. w. Hetzeirde

1^ Verscliciden, fr. .tt-^art-r. ^ Noch sterckle, noch hoothde,

; ich diepte, coch eenighe creatuere zal ons coiinen ver-

.hc-^dcn vaade charitale en liefde Gods. » (C. Vrancx.)

Want ziilcke vrienden en hebben ghecn verschcen goed,

al huune goedereii zijn ghemeene. » (Id.)

— Wogens den verl. tijd veischicd, vgl. Eischen of

ieschen, verl. tijd Uich bij vroogere sclirijvers, b. v.

\r. Lanibrcoht die hies<h spelt.

— o. w. Zich verwijjeren, bencngaan, verdwijnen. Van

lie wercld [of uit het leven) vcrschee'n, fr. inoun'r. <; Doen

verschiedt en venloogh dicn qiiaden hoop (duivelen) ghe-

lijck eenen roock. » (C. Vranc.\.) « Daennede verschied sy

(.Maria) van hem, ende liedt hem zeer wel gheti'oost. » (Id.)

Te wylen dat sy versc/ienen (lees verscheifn, d. i. geslor-

vtii) was, soo docht hacr dat do vyandt haer wegh leedde

>ni eeuwelick verdomt te zijn.
»
(Id.) « Die builen ile liefde

• ioJs met doodelijke zonden verscluidtii, d. i. sterveii.

( Mechelsche catechism, xv.)

— VERSCHEE'N (met de scherpl. cc, zie drie), bijw. Af-

zoinierlljk, van clkander gescheidcn, van ecn, Ir. separe-

inent, a part, eng. asunder. Goed verschee'u is goed te

gare, zei 't wijf, en ze kookte nen haze in den pappot.

— Dit w. heeft nooit de beteekenis van verschillig, al

\ at versche.'n is, is daamni niet verschillig, en al wat ver-

hillig is, is daarom niet verschee'n.

— Dit bijwoord, gelijk anJere bijwoorden, staat bij eene

menigte van werkwoorden, b. v.

— Verschee'n eten, aan de zelfde tafel of op de zelfdc

u!ir niet eten. Zij aten dien dag verschee'n.

— Verschee'n gaan, vanccn scheiden. Die twee aan-

I enklevende dingen willcn niet verschee'n gaan, hoe sterk

ik cr aan werke. — Afzonderlijk gaan. Na hunnen twist,

'A ilden zij lesamen niet voorttreden, eii zij gingo . wel tien

rtsen -erschee'n. Zij gaan nu eens te gadcr, on dan eens

rschee'n.

— Vcrschee'n hebben, afzonderlijk hebben, fr. avoir a

part. sHebbende elck si)aVAmzr verscheen.^ {V. Devynck.)

— Verschee'n houdcn, afzonderlijk houden. Houd de

honden verschee'n, of zij vechten.

— Verschee'n le^gen, afzonderlijk leggen. Legdieappels

verschee'n (niet bijeen, ma.'ir ^Ik aleen). Hij leide de >-ian-

doclen verschee'n.

— Vcrschee'n liggen, afzonderlijk liggen. Die sommenM liggen alien verschee'n op de tafel. Zij lagen alien

1 schee'n te slapen.

— Verschee'n planten, afzonderlijk planten. Men plant

aardappels twee voot verschee'n. Ge plant die boomen

verre verschee'n

.

— Verschee'n schieten, afzonderlijk schieten. Als de

- Iilaten alien te samen schieten, dan hoort men eenen sl.ag;

aiaar schieten zij verschee'n, dan hoort men er velen. —
X'anecn scheiden met te schieten. Het kanon sehoot gehcel

hcl huis verschee'n.

— Verschee'n slaan, vaneen scheiden met te slaan. De
I nden vechten ; slaat ze vcrschee'n. — Afzonderlijk slaan.

I

I

idden ze alien te samen gelijk geslegen, de deur stortte in;

niaar zij sloegcn verschee'u, en de deur hield stand.

— Verschee'n slapen, afzonderlijk slai)en. De kii;dci-

slapen daar alien verschee'n (elk heeft zijn bed).

— I erscht;e'n staan, afzonderlijk slaan. In ditspel moc-

ten alien verschee'u staan. I'ie boomen staan niet verre ge-

noeg verschee'n. Die twee hofstcdcn staan eene halve uur

verschee'n

.

— Verschee'n trekken, vaneen trckken, fr. separer c:

tirant. De vechtende kerels hielden malkander vastg:-

klemd, en niemand durfde ze verschee'n trekken. Trek die

aaneenklevende bladeren verschee'n.

— Verschee'n vatlen, vaneen scheiden, niet blijv- ::

samenkleven. Brood, dat verschee'n v.alt, is slecht geba! •

ken. Als men den grafkekler opende, vond men dri-

lijken die nog geheel waren, maar zoohaast men er aan

roerde, vielen zij verschee'n (in stukken).

— Vcrschee'n vliegcn, afzonderlijk vliegen. De zwaUiwcn

vliegen geheel den zomer verschee'n, maar als zij vcrhui-

zen, dan vliegen zij te samen. — Vaneea vliegen. De boek-

kas keerde om en al de hoeken vlogen verschee'n.

— Verschee'n wone/i, in hetzellde huis niet wonc". Zij

zullen niet overeen konien, zoolang zij niet verschee'n

wonen. Zij wonen wel tien iiren verschee'n.

— Verscluc'n zyn, niet tc sam:^n zijn, van malkander

gescheiden zijn, verwijderd zijn. De steden in die strccl;

zijd ver vcrschce'rv. « Sesthien mylen macr verschctn

.

(P. Gheschier.) « Sy zijn verschee'n by thien of twaelfvo in

een kamer. !, (P. Devynck.)

— Verschee'n zitten, afzonderlijk zitten. Zij zatcn wijd

verschee'n (ver van elkander).

VERSCHEIDEN, b. en o. w. Zie verscheeden".

VERSCHELLEN, vcrschelde, verscheld, b. w. Uit-

b.abbe!cn, rellende vertellen. Het is eene babbelaarster dii

't .al bekt en verschelt wat ze weet. Ge moct dat weeroin

niet verscliellen.

VERSCHERRIGEN, verscherrigdc, verscherriod,

b. w. Scherrig maken, vervrolijken. De wijn verscherrigt

het herte. Dat avondpartljlje hecit hem geheel verscherrigd.

VERSCHIETEN, verschoot (wvl. scherpl. oo, zie

duigen). heb r'v uhoten, o. w. Plotselings ontsteld worden

van vrces, schielijk verschrikken, fr. se sai'sir, tressail.'ir

de frayetir, eng. to be startled. Hij verschoot zoodanig dat

hij nooit eene gezonde uur mser gehad heeft. Hij heeft ver-

schoten als hij dat zag, als hij dat hoorde. Het is onvonr-

zichtig van iemand te doen vcrschieten. Dat peerd is nii't*

meer weerd, sedert dat het versehoien heeft. Verschiet niet

(zegt men om iemand voorop te verwittigen van iets dat

bekwitam is schrik te verwekken). Ik heb daar veischoton

dat er mijn hcrt van klopt, dat er al mijnc leden v.-in beven.

Hij verschiet niet licht. c Zy :;hinc inde earner en zach dat

de doode vrauwe haer een been op track, waer deur sy

verschnodt ende seyde : Minne leefdy noch? » (C. Vrancx.)

<> Wy hebben haer dood in haer bed viuden liggen, en ik

heb er zooi!anig van verschoten dat den docteur my seft'ens

blocd heeft moeten laten. - (C. Duvillers.) > Zegt het maar

rechluit, is Jan gekonjen ? Gij en moet gij niet benauwd

zijn, 'k en zal det niet in verschieten, hij moet toch

koraen. » (K. Callebert).

Blende Maeye die verschoot

Als sy voeldc, metten taste,

Dat er gheldt stack op het broodt.

(L. Vossius.
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]^at geweld en al dat schieten

Dc geheel de stad verschictcn.

En men tierde aen alien kant

Of elUs hiiys al stond in brand.

(Vaelande.)

En deel' hem 00c doen goet besclieet

Met suycker-wijn en nieuwen most.

Tot een verstercken van sijn hert,

Vermits hy seer verschoten had.

(P. Devynck.)

— I'erschkten van verschilt van Verschieten in. Als
men de oorzaak van 't verschieten beschouwt in concreto,

dan zegt men van\ beschouwt ze men in absiracto, dan
zegt men in. Ik heb verschoten van dien hond, van dat

spook-, van dat gedruisch, van dien donderslag, van een
lijk dat men ontgroef, van een huis dat inviel, enz. Hij
verschiet in eenen hond, in eenen donderslag, enz. (d. i.

een hond, een donderslag is bekwaam hem te verschrik-

ken). Hi] verschiet in eenen niet, fr. il s'efraie d'tcn ri'n.

,
Xergens in verschieten (nergens van bevreesd zijn, nooit om
iets beteuterd zijn). In geen kleen geruchte verschieten

(zich niet licht ont^tellen, voor geene kleene moeilijkheden
wijken). Om zulk eene zaak uit te voeren, mag men in

geen kleen geruchte verschieten. Een kapitein die in geen
kleen geruchte verschiet. Hij zou ingeenen duivel verschie-

ten. Durft gij dat aan den keizer niet zeggen? Welaan, uw
breeder zal het doen : hij verschiet hij daar niet in.

— Zich dnod verschieten (wvl. eem dood verschieten,
zie EENs), van schielijken schrik sterven. Ik verscliont mij
bijkans dood. Verschiet u niet dood (zegt men schimpender
wijze aan iemand die voor eene kleene zaak zieh verschrikt

toont).

— Kil. Verschieten, verschrikken, conenfi, consternari,

pavore resilire.

— Dit woord is bij ons veel sterker van zin dan het holl.

Verschieten, dat Kramers verldaart door Verbleeken, fr.

pdlir depeur.

VERSCHIETENIS, v. Helzelfde hIs Verschot,
schielijke schrik . Die van grooler verscHietencssc, vreese
ende veranderinghe zo qualick bestaen wiert dat zy te bedde
viel. > (N. Despars.)

— Men zegt meest Verschot.

VERSCHIMMELEN, verschimmeldf, hen vcr-
y-^i/mmc/d, o. \v. Veiviiinigcn. Zie de Wdb.
— Fig. In zedelijk bederf verouderen. Zijn hert is be-

dorven en verschimmeld in 't lezen van slechte boeken.

Al zijdij in zonden verschinimelt, veroudt,

Als u t(|naet bcroudt, God en sal u niet laten.

(Anna Biins.)

— In vergetelheid vallen en vergaan. Een verschimmeld
(vcrouderd) woord. Bij onze oude schrijvers staan veel

woorden die thans verschimmeld zijn. Gij hebt nu een goed
besluit genomen : laat het niet \erschimmelen. Waar zijn

thai^s al uwe schoonc beloften? Vergeten en verschimmeld.

VERSCHOEIEN, verschoeide, verschoeid, b. w.
Nicinve si;hoe'n ergens aan zetten. Eene leers verschoeien.

— Het onderste decl vernieuwen van eene deur, venster,

iiuiur, enz. Eene deur verschoeien. Dit vensterraani nioet

vei^rlioci.l Nvor.Ien.

— Iemand verschoeien, hem uieuwe schoe'n gcven
; en

verders 00k Geheel in het nieuwe kleeden.

— Men zegt 00k Verschoenen.

— Vgl. Beschoeien.

— VERSCHOEIING, v. Het verschoeien

.

— Eene versclioeiinge geven aan een huis, eeu huis her-

stellcn en de vervallene deelen vernieuwen.

VERSCHOENEN, verschoende, verschoend, b. w.
Zie VERSCHOEIEN.

VERSCHOEPEREN(wvl.VER.scHoupEREN,zieor),
verschoeperde, versclwcperd, b. w. Verschrocien, verzeii-

gen, door schoeperinge bederven. Dt keers verschoepert de

vlinders die in hare vlam vliegen.

— o. w. Verzengd worden. Zijn haar verschoeperde aan

het keerselicht. Houd het papier zoo bij het vuur niet : het

zou verscKoeperen . Het graan is verschoeperd, zeggen dc

brouwers, als het op den ast bruin geworden is van eene al

te groote hitte.

— Afl. Verschoepering.

— Zie SCHOEPEREN.

VERSCHOEREN (Verschouderen, zie ou), ver-

schocrde, verschoerd, b. w. Eene nieuwe schoer of schou-

der ergens aan stellen. Een hemd verschoeren.

— ^. w. met hebben. Eene vracht of last van de eene

schoer op de andereverplaatsen. Ik heb dikwijls verschoerd.

cer ik dat gewicht thuis kreeg. Die een lijk naar het kerkh' 'f

dragen, verschoeren somwijlen. — Vgl. Vcrpalmen.

— met zi/'n. Zich de schoer verwrikken, de schoft vcr-

rekkeu, fr. iVj^(7!//i?>-. Een verschoerd peerd, fr. nncheval

e'panle' (wiens schouderblad afgeweken is van te veel te

Irekken of te loopen).

VERSCHOF, o. Verschuiving, fr. ajoicrnement. Een
vcrschof van vijf dagen . Verschof van betaling vragen.

VERSCHOFFELEN, b. w. Zie versciiaffelen.

VERSCHOONDEREN, versehoonderde, ver-

silwonderd, b. en o. w. Verschoonen, schooner maken ol

worden. Eene kamer verschoondercn met ze te b^hangen.

Die vogel zal veel verschoondercn als zijne pluimen meer-

der zijn. Die bloemhof is verschoonderd met die krulwegels.

— Vgl. Verkleinderen voor Verkleinen, Verslechteren

voor Verslechten, enz.

VERSCHOONING, v. Eene somme geld die men
iemand schenkt omdit hij, ten onzen voordeele, van zijn

rocht afziet; anders 00k Schoonigheid genaamd, fr. gratifi-

cation. De nieuwe pachter geeft aan zijnen voorzaateene

verschooning van 100 fr. omdat hij eenige dagen vroeger

dan noodig was, heeft willen verhuizen.

VERSCHOONZEN, verschoonsde,verschoonsd, b.

en o. w. Wordt in Fransch-VL, waar men Verschonzen

zegt, gebezigd voor Verschoonen, fr. embcllir. Dat is hier

veel vcrschoonsd.

— Vgl. Verklaarzen — verklaten, Vcrkleinzen — ver-

kleinen, enz.

VERSCHOSSEBROKKEN, versclusse'jroite, ver-

schossebrokt, b. w. Verbrassen en verdrinkeii. Zijn geld

verschossebroUken. Hij verschossebrokt al zijn goed.

— Zie SCHOSSEBROKKEN.

VERSCHOT, o., zonder mv. Plotselinge schrik, schie-

lijke ontsteltenis, fr. saisissetnent, sonleiir, Een verschot
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krijgcii (li. V. van lets schriUlcelijl;s tc zien, te liooien of te

gevoek'ti). Een verscliol hebben. Bleek wordeii van vor-

schot. Kwalijk van vcrscho'.. Hij stond te beven van vjr-

scliot. Uiltiiien ten gevolge van een vcrscliot.

— Zic VEKSCHIETENIS.

— Beteekent nok, bczondcrlijk in Brab. en in 't land van

Aalst, lietgeon Kil. Gheschot in de syde, Schol in dc sydc

no?mt, d. i. <le lumbago^ fr. touf de reins.

VERSCHOUDEN (wvl. verschoen, zic ou), ver-

sciiciiddr, 7'ersfho!((/, b. w. Door scliouding verhinderen,

met k^kcntl \v:u. r vrrbranden. Zie Bescliouden onder

SCHOI'IIEN.

VERSCHOUDEREN, zie verschoerf.n.

VERSCHRANKSEN i'f), b. w. Zie verschranzen.

VERSCHRANZEN, viTsr/irtrnsde, versehransd, b.

w. Dc stceneji van eenen muur, de tegels van eenen vloer,

deplanken van eenen zolder, de kitten van een dak, enz. in

verband leggon zondanig dat de voegen van de ecne rij nooit

pas''en np die van de vnlgende rij, fr. liaisonner. De metser

nioct dc briken verschranzen . De plafoneerder verschranbt

de latten die hij aan de ribben nagelt. De kassijlegger ver-

schran^t de keien.

— INTi-^scliicn vnnr Vorschianlcsen, van Schranken

.

—VERSCHRIJVEN, z. Op-.

VERSCHUTSEN, versrhnt^t,; verschuht, b. w.

Schielijk dnen verschrikken. Gij hel)t mij zoo verscbutst dat

ik er onpasselijk van ben.

— o. w. met hebben. Verscbieten, schielijk verschril<ken,

zijn bloed verrocren, fr. se saisir. Ik heb verschutst als ik

in den nacht dat spook hoorde. Versclmtsen van iemand te

zien vcrongelukken.

— Afi. Verschutsing, fr. saisissement.

— Mcest gcbruikt bij de Oost-Vlamingen.

VERSCHUTTELEN, verschuttelde, verschiitteld,

h. w. Door schuddiiig verplaatsen. Verschuttel de appels

niet in den korf want zij worden er door gekiieusd. Al

niijne boeken zijn vcrschutteld sedert mijne verhuizing. Die

wijn is troebei van vcrschutteld te zijn. De kaarten verscli-.it-

telen, fr. *neler /es carfes.

— Van plaats veranderen, sprek. van ambtenaren. De

minister heeftditjaar veel ambtenaren verschntteld.

— Ook o. w. Maak dien pak niet los : hij zou verschut-

telen. Dc ambtenaren moeten somwijlen verschuttelen

.

— Freq. van Verschutten ; zie aid

.

— VER,SCHU r I'EUNG, V. Hct verschuttelen. De verschut-

telinge v.in de boeken. Er is deze maand eene groote

verschuttelinge geweest in de heeren ondcrpastors (fr. chan-

:ynirnt de fcsidener. deplaccment.)

VERSCHUTTEN, -oerschiitte (wvl. ook vcrschnt-

l'\i;e), verschut. b. w. Vlaamsche wisselvorm van Ver-

schudden, fr. srcouer. Zie schutten. Ecu zak giaan

verschntlen.

— Zich verschutten (wvl. cens verschutten, zie EEN.'i),

zich /ertreden, een wandelingje docn.

— VERSCHUT-fiNG, V. Verschudding.

— Fig. Uitspanning, verzet, fr. recreation. Kom, wandel

cens met mij, het zal voor u een verzet en ecne verschutting

zijn.

VERSCHUWEN, verschnwik; hen verschuwd ; ook

VERSciiuijiN (wvl. VERscHUiiN), o. w. Schuwer worden,

meer bcvrcesd worden <lan voorniaals. Dat kind is veel

verschuwd met 's nachts een gedruisch te hooren.

— Wilder en woeliger wrrden. Die jongeling verschuwt

nog alle dagen. Dat peerd verschuwt zoodanig dat hct ge-

vaarlijk wordt,

— Uit vrees zich van eene plaats verwijdcrcn. De ratten

verschuwen van de honden. Laat dien nest gerust, of de

vogel zal verschuwen.

— b. w. Schuwer maken, bevreesd maken. Vertel van

geen spoken : dat verschuwt de kinderen.

— Wild en woelig maken. Slechte gezelschappen ver-

schuwen eenen jongeling.

— Verschrikken en verjagen, ontwennen van eene plaats

te hanteeien, fr. c'tranger. De jager verschuwt al de vogcls.

De kat verschuwt de muizen. Eene goede politic verschuwt

de baanstropers. Lange oorlogen verschuwen de schoore

kunsten

.

*VERSEEUWEN, bij Kil., zie verzeeuwd.

VERSLAAN, versloeg en versleeg, verslegen, b. w.

Bij landb. Hard en vast toeslaan, sprekende van het land

dat onder 't geweld v&n den regen dichtgeslotcn wordt,

zoodat het moet vertrokken of versteken worden. Die ak-

ker ligt verslcgen. De stoitregens verslaan de bouwlanden.

— Ook o. w. Het regendc zoodanig dat het land versloeg.

— Bij vlasreeders. Het vlas verslaan, den eersten keer

ruw zwingelen, de lemen uitslaan, den voorslag geven , fr.

e'canguer une premiere fois. Als het vlas gebooten is, dan

verslaat men het, en eindelijk zwingclt men het op. Zie

VERTOEREN.
— Eene viatras verslaan, de wol er van met roeden

geeselen, als zij vast ineen gedrongen is van te veel besla-

pen te zijn, om ze weder los en moUig tc maken. De tapijt-

siers verslaan de matrassen. Die matras moet veislegen

worden.

— Een verslag geven, berichten, vertcllen, Ir. relnter,

detainer, /aire un rapport.

Haer kruydc sy staen Het, en ghegaen

In stadt, sprack : al wat ick ghcdaen

Oyt heb, dat heeft my weten

Een te verslacn; komf siet nu saen

Oft Christus is.

(C. van Mandcr.)

— o. w. Verkoelen, van warm koud woiden. De aard-

appels zijn verslcgen (als zij gekookt zijndc, koul en stijf

worden). Verslcgen aardappels zijn min goed om eten.

N'erslegcn kaffie verliest ook van zijnen smaak.
— Beangst worden, schrikken, anders ook zich verslaan,

fr. s'alarmer, Ge moet daar nict in verslaan. Als ik hem
dat zei, hij versloeg er in. « Allen verschricten ende ver-

sloughen diet lioorden. » (N. Despars.) « Dat hi Item niet

tc seer en becommer noch en vcrslae in cleynmoedicheyt.

(H. Herp.)

— Bij beenhouwers. Door slachting verminderen. Als

een dicr geslegcn (d. i. geslacht) wordt, vail er veel van af,

(zoo als ingewaud, kop, schenkels, enz.), zoodanig dat de

hoeveelheid te verkoopen vlcesch min weegtdanhetgeherl.-

levende dicr. Hoeveel verslaat een os (d . i. hoevecl \ .
-

mindert hij in het gewicht door slachting, vlading, ont

hoofding, ontwciing, enz.)? « Het zwijnevleesch heeft

gegoldcn een frank dc kilo, levende opgewogen. En dau



VER VER

moet gij nog 25 centimen per kilo bijvoegen, omdat men
rekent dat hetzelve 25 op 100 verslaat. (R. d. H.)

VERSLABAKKEN, verslabakie, ben verslabakt, o.

w., klemt. op /w^. Verslakken, verslappen, fr. se reldchtr.

Hun ijver is reeds merkelijk verslabakt. Dat zal den prijs van

de eetwaren doen verslabakken. — Zie SLABAkken.

VERSLAGZWINGEL, m. en v. De grove zwingel

waarmede men het vlas verslaat of den eersten keer zwin-

gelt. — Ool: VoorsKagzwingel.

VERSLAKKEN, verdakte (wvl. 00k verslaktege),

verslakt, b. w. Slaken, verslappen, slap maken, fr. reldcher.

De boog is te hard gespannen, verslak hem een weinig.

— o. w. Slap worden. De koorde verslakt. De snaren

van de viool zijn verslakt. Gisteren was ik stijf in de bee-

nen, maar nu ben ik geheel verslakt. Het weder verslakt

(is zoo streng niet meer). De handel verslakt. De markt,

ferm in 't begin, is merkelijk verslakt op het einde.

— Afl. Verslakking, Verslaktheid

.

— Zie VERSLAKKEN.

VERSLAPEN, versUep, heb verslapen, o. w. De
slaaprust nemen, het waken tegen het slapen verwisselen.

Zij past dag en uacht hare zieke moeder op, zonder eens te

veislapen. De werklieden hebben van dezen nacht niet

verslapen. Na in deze stad verslapen te hebben, zetteden

depelgrims hunne reis voort.

— Kil. Verslapen, dormitare, obdormire.

VERSLECHTEREN (wvl. ook verslichteren),

Tcyslechterdc, vcrslcchtcrd, b. en o. w. Verslechten, slech-

ter maken cf worden. Die wandeling heeft den zieke ver-

slechterd. De tijd verslechtert gedurig.

— Vgl. Verschoonderen.

VERSLEEUWEN (wvl. versleewen), vcrsketne-

de^ ben verslectnvd, 0. w. Uitgeput worden van krachten,

moede worden, Kil. attennari, estennari. Hij ziet er ver-

sleeuwd uit (hij schijnt afgemat; hij schijnt slaperig en rust

noodig te hebben). Ik ben versleeawd van reizen.

VERSLEGEN, adj. Egen en verdegen, zie egen,

adj., en vgl. versf.aan, o. w.

VERSLENZELIJK, adj. Verslensba-ir

.

Verslcnzcli/'he stof, veel swakker als de blommen

.

(G. De Dous.)

VERSLETSEN, versletste, -versletst, b. w. Door
sletsen of sleepvoeten neSrdrukken en bederven. Jaag de

aanden uit de weide : zij versletsen al het gras,

— Bij uitbreiding van 't gedacht, ook gez. van den regen

die de akkervnichtea in den grond slaat. Het is al versletst

van den regen.

VERSLEUREN, versleiirdc, versleurd, b. w. Van
de eene plaats naar de andere sleuren, verslepen. Neem zoo

veel in eene vrecht als gij dragen of versleuren kunt. De kat

heeft hare jongen versleurd.

—VERSLIJTEN, ?.. Op-, Uit-.

VERSLIKKEN, versliite (wwh ook versliklege, zie

imperfect), ben verd/kt, o. w. Kwalijk inzwelgen zoo-

danig dat er lets in de adempijp dringt in plaats van door de

maagpijp te glijden, fr. avaler de trovers. Hij verslikte aan

een beetje brood. Hij verslikte al drinkende. Lachen terwijl

men drinkf, doet verslikken. VersUkt zijn verwekt eenen

hoest.

— Men zegt ook Verslokken. De Hollanders zeggen

Zie/i verslikken.

— Niet te verwarren met Verkroppen, fr. s'engoner.

— Atl. Versliklcing, Versliktheid.

VERSLOKEREN, verslokcrde,ben verslokerd^o. w.

Verslcnzcu, vcrwelken. De bloemen verslokercn, zijn vcr-

slokcrd. Dc bladeren van die plant hangen vcrslokerd. Vcr-

slokerde saiade. « En dat die schoone blom nu soo vers/o-

kert siet. » (P. Devynck.)

— Fig. Verslappen, verllauwen, allcngskens vergaan. De
hefde verslokert, Eenige driften verslokcren met den

ouderdom. Zijne genegenheid voor mij is geheel verslokerd.

— Afl. Verslokering, Verslokersel, Verslokerdheid. —
Zie SLOKEREN.

VERSLOKKEN, o. w. Zie versUkken.

VERSLOOVEREN, verslooverde, ben verslooverd,

o. w. Door slooveren verwarreld en bedorven worden.

Die garenklossen zijn verslooverd. Dat garen is verslooverd.

Let op dat de klos niet versloovere.

— Zie SLOOVEN, slooveren.

VERSLUIEREN (wvl. VERSLUiiREN, zie ui), ver-

sluierde, virs/iaerd, b. w. Zie VERSLUWEREN.

VERSLUIZEN (wvl. versluzen, zie ui), versluis-

de, vershiisd, b. w. Jlet eene sluis het water tegenhouden.

De vaart versluizen

.

— Gem. o. w. Versluisd worden, verstopt worden. De
duwieie is versluisd van 't zand. De stroom versluist van

de ijsbrokken. De buis van de stove is versluisd van den

bitter. De orgelpijpen versluizen van 't stof. De keel ver-

sluist als er de spijs blijft in haperen. Kleene gaten of reten

in een viit versluizen lichtelijk als er dikke vloeistof in ver-

blijft. Wat mijne morgen- en avondgcbeden betreft, sedert

eeuigen tijd ben ik versluisd (ik zeg ze niet meer).

VERSLUNSELEN, verslunselde, verslimseld, b. en

o. w. Frequent, van Verslunsen. Verslunseld kleed. Ver-

slunselde bloemen.

VERSLUNSEN, vershmste (wvl. ook versluiutege,

zie imperfect), verslunst, b. w. Slap maken gelijk eene

slons of vodde, kreuken en verfrommelen, fr. ehiffonner.

Een kleed verslunsen. Het dochterlje verslunste zijne muts.

— Fig. Ontzenuwen, verzwakken, fr. enerver. De
wulpschheid verslunst den mensch.

— o. w. Slap worden, verslenzen. Geheel haar kleed is

verslunst van den re^en. De bloemen verslunsen.

Hoe? sal verslunssen dan de blom van mijne jeughdt.

(J. de Harduyn.)

Om den verhitten schoot van d'aerde te besproeyen

Doet ghy lancks het gheberght u reghen-cruycke vloyen :

En het venvallemt cruyt verpreult ghy met den dauw.

Met heunigh het gheblomt verslunst, slap ende flauw.

(Id.)

— Afl. Vcrslunsing, Verslunsdheid.

VERSLUWEREN, verslu-mrde, versluwerd; cok

versluierex (wvl. verslu-eren), b. w. Door sluwering

vcrzuimen. Versluier de besnoeiing van uwe fruitboomen

niet, wilt gij wel fruit hebben. De biecht versluweren. Zijn

gebed versluweren. Zijnen tijd versluieren (verlanterfanten).

— Het eng. slow, bet. traag. Vandaar to foreslow dat

Shakspeare gebruikt in den zin van ons Versluweren. —
Zie sluwteren.
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— Ad. Veishiwering.

VERSMOOREN, vcrsmoorde, rersmoord, b. w. Ver-

ilrinUen, in 't water verstikkcn, fr. noycr. Eenen bond, ecne

kat versmooren (ze in het water verstikken met eenen steen

aan den hals). « Zoud gij liever versmoord warden in 't

water ofte vcrslonden worden door het vier? » (C. Hazart.)

— Ecne roote versmooren, het ruwe vlas ter rooting

onder water donipelen met er steenen of ander gewicht op

te laden. Men kan het vlas op tweewijzen rooten : met hot

op eene weide te laten liggen in den regen, ofwel met het

te laten versmooren.

— Den mculenaar versmooren, zie meulenaar.
— o. w. met zij'n. In 't water verstikken, fr. se noyer.

Zonder mijnc hulp, de zwemmer versmoorie. Er is een

kind versmoord. « Dat hy u geroepen heeft uyt de werelt,

ghelijck eenen Noe van den overloop der wateren, op dat

ghy niet en soudt versmooren. » (F. Desmidt.) < Als hy

leedt op zee schipbrake, aenriep hy Maria cm niet te ver-

smooren. (C. Vrancx.) « Het kind versmoorde \u een van

den pitt 'n : God hebbe zijne ziele! (Kr. v. Br.) . Maer zy

versmoorden ende verdroncken al deene metten andertn. »

N. Despars.)

— De Wdb. geven dit ww. eene ruimere beteekenis,

deze van Verstikken, fr.etouffer, hetgeen bij ons gemeenlijk

Versmachten heet.

VERSNAPERD, partic.-adj. Zie onder versnoe-

I'EREN.

VERSNEKKEREN, versnekkerde, versnekkerd, b.

w. Al suekkerende opsuijden. Die student versnekkert

tien peunen daags. Hij versnekkert al wat hij krijgt. — Zie

SNEKKEREN.

VERSNEUKELEN, versneukcldc, versneukeld, b.

w. Versnoepen, fr. di'penser en friandises. De jougen ver-

sneukelt al het geld dat hij krijgt.

— Afl. Versneukeling.

— Zie SNEUKEI.EN.

VERSNIJD, VERSNIJDSEL (wvl. versniid,

VERSNimsEL, zieij), o. Bij metsers. Vermindering van de

dikte van eenen muur, op wijze van eene plinte, fr. retraite,

reeottpenunt . Op eenen meter hoogte van den grond zult

gij een versnijd laten. De versnijdsels maken trapjes in den

muur. Een versnijd van een klisoor venr.indert de dikte

van den muur zooveel als de steen diU is. Een muur van

twee briken dikte, wordt, door een ecrste versnijd, gebraeht

b. V. op eene brike en half, en, door een tweede versnijd,

op eene brike, enz.

— Wordt in Fr.-Vlaand. 00k gebruikt voor hetgeen

elders Verlert heet, fr. palitr. Ten halve den trap was er

een versnijd.

VERSNIJDEN, w5W(?fl', versncden (wvl. versni^n,

versnee, versitren), b. w. Bij metsers. Een versnijd maken.

Eenen muur versnijdon (zijne dikte verminderen met b. v.

maar eenen slcen en half te leggen in plaats van twee). Na
elk sezijn l.igen, zult gij den muur versnijden van eenen

halven slecn. Eene have versnijden.

— JV^'n versnyden, bier versnyden, wijn met ander

wijn, bier mot ander bier vermengeu, fr. eouper le vin,

la biere. Ook enkel Snijden. Bier snijden (b. v. met oud

bij nieuw le mengen).

VERSNIJDSEL, o. Zie versnijd.

VERSNIKKEN, vcrsnikte, ben versnikt, o. w.

Wordt te Brugge, Poperinghe en elders gehoord in den zin

van Verstijven (van de koude), fr. transir (de/roid). Go
zoudt versnikken van de koude. Ik ben versnikt van de

koude, fr. je sin's transi defroid.

VERSNIKKEREN, b. w. Helzellde als Versnek-

keren.

VERSNOEPEREN (wvl. ^'ERSnohperen, zie ou),

veisnoeperde, versnotperd, b. w. Versnoepen, in lekker-

nijen verkwisten, Zijn geld versnoeperen

.

— Versnoeperd zy'ny Versnaperd zijn,achter iets, naar

lets, op iets, verliefd, verlekkerd zijn, uit der mate begerig

zijn naar iets. Het kind is versnaperd op noten, op suiker,

op speeldingen. Waar zijt gij nu op versnoeperd ?

— Men zegt ook Eesnoeperd, Besnaperd.

VERSNOFFELEN, versnoffelde, ben versnoffeld,o

.

w. Versnoffen, verstopt of belemmerd worden in den neus.

De bond versnofielde met in de a.irde te snuisteren achter

den mol . Versnoffeld zijn van eene vaUing, fr. etre enchi-

frene.

VERSNOFFEN, versnofte, ben versnoft, o. w. Ver-

kouden, verstopt worden in 't hoofd, fr. s'enrhumer, s'en-

chifrener. Ik ben versnoft (in den neus verstopt door eene

vailing).

— Kramers aanziet dit woord als verouderd ; het wordt

veel gebruikt, bez. in 't Land van Aalst.

VERSNORRELEN, versnorrelde, ben versnorreld,

o. w. Verstopt worden, fr. s'enchifrener. Ik ben versnor-

reld.

VERSNOVEN, deelw. van Versnuiven. Versnoven

zijn, een weinig dronken zijn, anders gezeid Door de

neuiie zijn

.

VERSNUISTERD(wvl. versnuusterd), adj. Het-

zelfde als Ongesnuisterd. Zie aid.

VERSOEFEN (wvl. VERSOUFEN, zie ov), vcrsoefte,

versoeft, b. w. Verzuipen, verdrinken. Zijn geld versoefen.

Zie SOEFEN.

VERSOUWELEN, versouwelde, versouweld, b. w.

Verfommelen, Urooken, vuil maken, fr. chiffonner, souiller,

bouchonner, orii'ler.Kea versouweld kleed (dat zijne frisch-

heid verloren heeft, dat moet gewasschen worden). De
regen heeft haar kleed versouweld. Eene versouwelde muts.

Versouweld papier, lijnwaad, enz. Men versouwelt zijne

kleederen met ze zorgeloos ergens te smijten in plaats van

ze te hangen.

— Ook Versuwelen. Zie souwelen.
— Men gebruikt dit woord zoo in Noord- als in Zuid-

Vl,-.anderen

.

VERSPEEKEN, verspukte, verspeekt (wvl. ver-

spek/ecn verspcktegc, verspekt, zie KL.\NKV.), b. w. Uit-

ijdelen van den eenen zak in den anderen, van de eene

mande in de andere, van de eene ton in de anderc. Wijn

verspeeken (oversteken, fr. Iransvaser). Eenen zak graan

verspeeken (in eenen anderen zak uitgieten). Op do markt

verspeekt men gemeenlijk het verkochte graan, opdat de

verkooper zijne zakken behouJe. Eene mande aardappels

verspeeken.
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— Dit vvoord lioort men overal met de sclierplauge c in

Fransch en Belgisch Vlaanderen. In zeldzamc plaalsen

zegt men ook VerspiUken en Verspitten.

— Afl. Veispeelsing.

VERSPEEKEN, verspc^kte, verspeekt (wvl. ver-

spikte, versptkt, zie KLANKV.),b. \v. Andere speeken of spa-

ken (fr. rais) in een wiel steken. Een wiel verspeeken, fr.

renoiiveler les rais d^tcne roue.

— Afl. V^erspeekiag.

VERSPELEN, vospeelde^ vcrspeeld,h. w. Wordt

gebraikt in den zin van het holl. Verspillen, verkwisten,

fr. dissiper. Zijn geld verspelen in brassen en drinken.

— Lessen, laten vloeien, fr. de'charger une eaic. Men
heeft eeuen vaard gedolven om het water van den stroom

langs daar te verspelen.

— Ook o. w. Wegvloeitn. Het water van deze beek

verspeelt in den vaard.

—VERSPELEN. z. Op-.

VERSPETEN, bij A. Poirters, zie verspitte.n'.

VERSPIKKEN, b. w. Zie verspeeken, i" art.

VERSPITTEN, b. w. Zie verspeeken, i" art.

— A. Poirters bezigt verspelen in den zin van versteken,

als hij zegt aan de kanlwerkster

:

Terwyl ghy menich bcutjen slaet

En spel voor spel verspelen gaet.

*VERSPRAKEN. Volgens Alg. VI. Idiot, is dit w.

in 't Hageland gebruikt in den zin van « Door hille of

droogte openspringen, openbersten, in duigen vallen ; wordt

ook gezegd van vaten ; kuipen, enz. : zel die eemers Jiit de

zon^ ze ztillen heelversprakelen. »

— Vgl. ons Spakeren.

VERSPREEDEN, VERSPREE'N, verspreedde,

verspreed, b. w. Hctzelfde als Verspreiden in de Wdb. —
Zie leeuen.

VERSTAAN, verstond en verstoeg, verslaan, b. w.

Begrijpen, fr. eomprendre,

— Hi/ verslaat alti/d klinkeband voor hamcrsteert, zie

KLINKEBAND.
— Redens verslaan, zie REDEN.

— Zich verslaan met !emand,met iemand overeenkomen,

het eens zijn, fr. s'entendre, s'accorder. Ik kan mij niet ver-

staan met dien me'nsch. — Ook, met iemand lets beramen.

ir. clre d'intelligence, se concerlcr. De dieven verstonden

zich geheel wel met elkander om het roofstuk uit te voeren,

maar zoo wel niet om den buit te deelen.

— Zich verslaan aan, begrijpen, kennen, fr. eompren-

dre, se rendre raison de. Ik vevsta mij aan dien mensch

nivt (ik begrijp zijtie doenswijze niet). Hij verstaat zich wel

aan zijn ambacht. Ik verstond mij aan zijne woorden niet,

aan zijne handelwijze niet. Ik versta mij daar niet aan, dat

er zooveel menschen leven alsof zij npoit sterven en moesten.

—VERSTAAN, z. Mis-.

VERSTAND, o.

— Verstandgebruiken, met rede te werke gaan. Ge zijt

geen kind meer, ge meet verstand gebruiken. Het betaamt

dat hij, die de oudste is, ook meest verstand gebruike. Men
verricht zulk geene dingen, als men verstand gebruikt.

— Zijn verstand uitpeisen, zie UITPEIZEN.

VERSTEEGEN, versteegde, den versteegd, o. w.

Steeg worden. De wielen moeten gesmout worden of ze

versteegen. Zie steeg.

VERSTEENIGEN, versleenigde, ben versteenigd,

o. w. Steeiiig worden, in steen veranderen, versteenen, fr.

se pctrificr. Hout dat versleenigt in den grond.

— Fig. Verharden, ongevoelig worden. « Soldaeten hoe

wel heel hard ende vcrsteenicht van te voren, zijn nochtans

door dese mirakelen vermorwet en overwonnen. » (F.de

Sniidt.)

VERSTEERTEN, versteertle, versteert, b. w.

Eenen nieuwen steert aaizetten, den steert vernieuwen.

Eenen ploeg versteerten. De pannelapper gaat rond van

huis tot huis vragende of erniets te vertinnen of te versteer-

ten is.

— Verleesten, verketelbuischen, vetrichten. Hij ging

geheel de wereld versteerten, en als 't al omkomt, hij doet

niets, fr. a Ventendre il k chargeait de tout, etfinalemenl

il ne fait rien. AVat versteert gij daar (wat beuzelt gij daar,

wat verricht gij daar) ? Er is hier niets te versteerten voor u

(cr is hier niets datgij verrichten moogt, gemoogthenengaan).

— o. w. met zijn. Xieuwe steertpluimen krijgen. De

haau versteert.

VERSTEK, o. Bij timmerlieden. De schuinsche hoek

van eene plank of lijst, anders Angelet geheeten, fr. ongh:.

Een verstek schaven, zagen, met den beitel steken. Twee

veistekken vergaren of aanhalen. Een verstek is in deu haak

als het eenen hoek maakt van 45 graden (de helft van den

rechthoek). De verstekken loopen uit den haak (fr. /<-

onglels ne sont pas d'e'querre), als zij grooter of mindii

zijn dan 45 graden. De vergaringen van schilderijlijsten

,

enz. zijn gemeenlijk met verstekken gevoegd.

— VERSTEKBAK, m. Bij timm . Een baU met eenen

noeschen bek, dienende om een verstek te zagen aan

eenen riggel of plank.

VERSTEKELING, m. en o., mv. venlekeltngen.

Verworpeling, verstooteling, verschoppeling. Hij gaf mij

eene menigte appels en peren, maar 't waren al ver-

stekelingen. Die knecht is de verstekeling van 't huis.

Dat kind is het verstekeling van zijne moeder. «Jephtc,

de verlosser van God verwekt, was een man van onge-

mcene kracht, verstekeling in zyns vaders huis, door

't volk geroepeu tot verlossing. » (C. Van HuUebusch.)

« Welcke ruste God alle vcrstekeli/nghen (fr. reprou-

vcs) in zijn gramscepe ontzworen heeft, ende ter cou-

trarie alle zijn lieverlijnghen duer zijn ghenadicheyt ghe-

gheven. » (C. van Dordrecht.) ; 't Verstekeli/ngh onweer-

dich van huer ghedwonghen. (Ed. De Dene.)

— Zie -LING.

•VERSTEKEN, verstak, versteken (holl. versloken),

b. w. Van de eene plaats in de andere steken. Eenen tap

of nagel versteken. Versteek het beeldeken in uwen boek

van bladzijde 12 op bladzijde 16. Eene deur vctstekeo.

— Het graan versteken, het liggende graan verschuiven

en omroeren. Men versteekt het gr.aan opdat het niet ver-

muffe en bederve.

Het land versteken, met eene heulhouw of krauwel

de harde bo\-enkorst van eenen bezaaiden of beplanten

akker breken en oplichten; anders gezeid vertrekken. —
Of ook Het land dat, na den oegst is gesloofd geweest, be-

ploegen om het daarna te bezaaien of te beplanten.
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— jMoortel verstelien, nioortel, dien men in eenen hoop

liet (Iroogen, weder omwerken en beren cm hem te vermet-

seler. De moortcl, die vcrsteken is, metselt beter dan deze

die versch gemaakt is

.

— Wy'n versteken, van het eene stuk overtappen in ecn

aiu'.er, fr. transvoser.

—
- D(r kaartcn vcrsteken^ dezelve kappeten, doorschud-

dcn, fr. mi'fer les cartes.

—Verwerpen, niet aanveerden na gedaan onderzoek. Die

loteling is versteken (afgekeurd voor den krijgsdienst)onidat

hij een minke aan zijn been heeft. In het laalste examen

"in er zes studenten aanveerd, en twee versteken. « Die

l>n versteken die boucken der Machabeen. . . Sy versteken

le kevcke aenveert, ende aenveerden die de kercke ver-

-;/.>(!. Vande Vel .'e.)

— Verstooten, verschoppen, met minachting behandelen

II verongelijken. Die scholier wordt van zijne makkers

versteken. Die moeder versteelit haar oudste kind, v; See

bcvcelt God dat de kinders haer ouders in gheender

manieren versteken noch versmaden en sullen. (Th. van

Herentals.) « Een rauwich herte dat en sal Godt nimnier-

meer versteken noch versmaeden. > (Z. v. Male.)

En de siele wordt versteken

Niemant wilt haer broot eens breken.

(P. Ghebchier.)

Wilt dan d'aerme noyt versteken,

Xoyt mael zal ii iet ontbreken.

(G. De Doiis.)

— Veiwerpen, verdocmen, fr. reproiiver. < Die quade

engelen wten hemel gheworpen, om eender sonden wille,

ende eeuwelic versteken ende verdoemt sonder genade te

mogen crigen. (Th. van Herentals.)

— Verdrijven, verjagen, uit het hoofd steken, sprekende

van eene bekoring of vervelend gedacht. Men moet de eer-

looze gepeizen versteken zoohaast zij komen. De gedachten

van wraak moeten versteken worden. Moeite hebben om
een gedacht te versteken. » Och hoe grootelijcx misdoen

sommige menschen die, in haer sonden sijnde, als si siilcke

inspr.ike gods oft knagende consciencie ghevoelen, wel

wilden datse achter bleven, ende verstekense up dat si te

blideliker en te geruster de sonde souden mogen volbren-

^11. (Th. van Herentals.)

— o. w. met hebben. Van plaats of gang veranderen, eene

andere richting nemen, euz. Als men eenen ader afknoopt,

het bloed moet versteken en zoekt eenen anderen weg. De
jii;ht versteekt, waneer zij van een deel van 't lichaam, naar

een ander verloopt. De visschers versteken, als zij, niets

vangende in eene plaats, naar eene andere overgaan.

— In beroep gaan, zich op eenen hoogeren rechtbank

beroepen, fr. alter en appel, appeler. Van den rechtbank

van Brugge versteekt men uaar den rechtbank van Gent;

van Dixmude versteekt men naar Veurne. Ik heb het aan

mijneu advokaat gezeid : indien ik voroordeeld wordc, ik

ga versteken. Met te versteken wint men somwijlen eene

~zaak die anders \'eiloren bleef

VERSTEKHAAK, m. Bij timm. Eene zwei om ver-

stekken te schrijven, anders Angeletzwee genaamd.

VERSTELLEN, verslelde, ben versteld, o. \v. Xiet

voortkunnen, moeten stilstaan. De zwaargelaicn wagen

verstelde in het slijk. Hij zit versteld in het slijk. Ik voor-

zag dat de voerman ging verstellen in het zand. Het kind

stond versteld aan de spletstraat, niet wetende langs waar

liet mocste gaan. ' Verstelt staen aen eenen cniyj «egh,

en niet weten waer ghy moet inne-slaen. » (J. de I arduyn.)

« Tweede werck der ontfermherticheden is den onberaden,

die inden wech zijnder .salicheyt verstelt oft twifelaclilich

staet, tsalichste te radon. (Th. van Herentals.) Maerdan
soud d^ leerling versteld konnen staen, om te weten hoe

het woord gespeld en verstaen moet worden. (Vaelande.)

In het vertalen en verklaien van grieksche ot latijnsche

boeken, staat men somwijlen versteld. Hij zit versteld (zegt

men schertsende van ieniand die, zat van eten, de spijzen

die voor hem staan, niet meer nemen kan)."

— Fig. Verstellen bi/ lets, in lets, van lets, op lets, over

lets, verbaasd zijn, veislegen zijn. Hij slond versteld als hij

dat hoorde. Hij bleef er bij versteld staan. Ik was er in ver-

steld. Myn verstandt staat verstelt in dese saecke.

(A. Debuck.) « Den vader selve staet' er over verstelt. >

(F. Vanden Werve.) v Zy staan versteld over Ae verschei-

dentheid van zo veele gezigten van bomen, van heuvels,

van velden. > (C. Hazart.) i Den doktoor komt geloopen,

hy staat versteld : en wie zou zo een slag, zeid hy, voor-

zien hebben. » (Id.) Hij stond er van versteld. Ik verstel

daarop.

-- Somwijlen ook b. w. Verbazen, verwonderen. Ik ga

nu iets zeggen dat u zal verstellen. , Deurgaans werd de

phantasye der menschen meer versteld door zoo een klein

stuksken dat aardig ende konstig gemaakt is, als door een

groot. (C. Hazart.)

VERSTERFTE, v. Hetzelfde als Versterfenis in de

Wi-ib., fr. drvolu'ion d'un he'ritagepar de'ces . '< Waert dat

den schuldenaer, in fraude vande crediteurs, de versterfte

hemghevallen, niet en wilde anveerden. = (Cost. v. Cortrj'cke,

XV, 1 2.) ; Als jemant vreest ofte twijfelt dat de successie

oft versterfte schadelick wesen mochte. »(Ibid. 13.) «Soo
dickwils als 't selve (leen) vcrandert by versterfte ende

successie. > (Cost. v. Leenhove v. Dendermonde.) » Van
alle ander goet de kinderen toe comende buyten de ver-

sterfte van vader ofte moeder, 't welk men noemt Vraem-

goet, en sullen vader noch moeder gheen houdenisse heb-

ben. > (Cost. V. Ipre. X, 20.)

VERSTERVEN, verstlerfen versiorfverstorven, b.

w. Het lichaam temmen door v.isten en kastijdingen, fr.

mortlfier. 1 let lichaam versterven. De zinnen versterven

met hun te weigeren 't geen de natuur behaagt. Zijne driften

versterven. Zich versterven. Een verston^en mensch (die

zich alte zinnelijkheden ontzegt tei liefde Gods). Zich ver-

sterven in iets. Ge moet u daarin leeren versterven. AJs gij

de keur hebt van uwe zinnen te voldoen, volg den trek van

de n.ituur niet, maar versterf u daarin. In alle wereldsche

vermaken vei-storven zijn. Zich versterven niet aleen in

't geen er verboden is, maar zelfs in dingen die toegelaten

zijn. Zijnen wil versterven (met hem te onderwerpen aau

den wil van een ander). Zijne oogcn, zijne tong vetsteiven

(er op waken, en hun zelfs het toegelatene weigeren, opdat

zij het verbodene niet zouden doen). c. Tot verstet ven van

den ouden Adam, dat is, van onse bedorven, vervalien

lusten ende gheneghentheden. (B. Gheysen.) » Niet met

alien verstorven in uwe ongeregelde driften ende begeerlijk-

heden. » (P. Croon.) « So verstorven van der werclt,

ende so devotich tot God. » (Th. van Herentals).
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— Vei'storven zljn van vadef rn niocdc}\ ouderlons zijn;

heterfdecl van zijne afgestorveii ouders liel)beu, verweesd

zijn. Eene verstorven weeze. « Daer was een jonghelinck

•van ouders verstorven die het sclioon goedt, dat liem de

ouders hadden achter ghelaeten, was qualiclv verdoende met -

drincken en met tuyssclien. » (C. Vrancx.) « Als een Icyndt

verstorven van vader ofte van moeder^ deser weereldt

overlijdt. » (Cost. v. Veurne.)
— Verstorven iier, verstorven wi/'n, iiier, wijn die zijne

kiaclit en smaak verloven heeft.

— Verstorven kleur, fr. co'uleur fit'trie.

VERSTERVING, v. De teraming van de natuuil..ke

genegenheden.fr. mortification. De versterving is eene ciiiis-

telijke deugd. Deuitwendige versterving bestaat in de zinneu

te versteiven ; de inwendige versterving bestaat in den wil

te versterven.

VERSTIERD, adj. Bullig. Wordt ge^eid van eene

koe die wild en woedcnd en gevaarlijk is gelijk een stier ; die

gedurig tochtig is. Eene verstierde koe is onvruchtbaar. Die

koe is verstierd. Als men ziet dat eene koe verstierd wordt,

het beste is van ze spoedig te vetten voor den slaclitbank.

— Bij de veeartsen, eene verstierde koe is eene lioe die

den inocdcrkoldcr lieeft.

— VERSTIERDHEID, V. Moederkolder, de staat van ver-

stierd te zijn. De verstierdheid is eene soort van aanhou-

dende razernij. De koeien genezen uiet van de verstierdheid.

VERSTIJVEN (wvl. verstivem, zie IJ), versteef,

vcrstcven (bij Kramers verstijfde, verstyfd], b. en o. w.

Stijf maken of worden. Van de Icoude versteven zijn.

— Versterlcen, verstraven, U. fortifier, affermir. Deze

beteekenis heeft het woord in Vlaerdings redenvyck-bcrg :

« Want eendracht doet verstijven. •> (Zie Van Hasselt aan-

teek. op Kil.). Eene zegsvvijze van alledaagsch gebruik bij

de Vlamingen is deze : Met iemand of met tets niet verste-

ven zijn, d. i. er geon voordeel, geene huip, geene verster-

king van hebben. Wij gaan met dien nieuwen werkman

niet versteven zijn, want hij is zick en katijvig. Te midden

hetgevecht liwam eene hulpbende toe; maar de voklheer

was er niet veel iriede versteven, nademaal zij afgemat

waien van gaan. Ik wilde eenen brief schrijven : hij gaf mij

papier en inkt, maar ik was er weinig mee versteven, aan-

gezien ik geene pen had. lie ben niet veel versteven met dat

versleten gereedschap. Ge zijt er veel mee versteven, met al

die ceretitels

!

VERSTILLEN, verstilde, ben verstild, o. w. Stil o(

stiller worden. De zee issederl eeoige uren merkelijk ver-

stild. Wacht u van uit te gaan tot dat de wind verstilt :

anders geraakt gij uwen hoed en uwen paraplu kwijt. Die

jongen was vroeger zeer wild, maar nu begint hij te verstil-

len. Men verstilt met oud te worden

.

VERSTOMFELEN,TO'«^o/«/f/<;rc, verstomfield, b.

w. Hctzelfde als Verstoinpeleu.

VERSTOMPELEN, verstompelde, verstompeld, b.

w. Wcgsteken, verbergeu. Waar heell hij het geld verstom-

peld? i Soo verstompelt men het kindt » fr. ainsi on cache

I'enfiantjusqu'a ce (jite ... (A. Poirteis.) Bewinipelende

ende verstomfielende haere ghepleeghde ontuchtigheyt.

»

(Id.)

VERSTOOREN, verstoorde, ben verstoord, o. w.

Vervliegcn, doorte veel uitwaseming bederven, .sprek. van

dranken of aromatike dingen. Stop die flesch wel toe, dat de

medicijn niet en verstoort. — Men zegt ook Verstormen

(zie stooren). v Die glieesten en le die humoren die ver-

stoermt iya. •> (J. Yperman.)
— Ook van spijzen. Bederven, fr. se gdter, se corrom- ':

pre. Dat vleesch is verstoord. Die spijs zal liclit verstooren. \

— Verkwaden, in 't kwaad smijten, ontsteken en verzwe- ;

ren, sprek. van eene wonde, {r. s'envenimer, s'enflammer, ]

s'ulcerer. Die snee zal verstooren als gij er geene zalf aan "

doet. De koude heeft die kwetsuur doen verstooren. Zijn

gekwetste vinger verstoort, is verstoord.

— Zie VERKWADEN.

VERSTOPPELEN, vei stoppelde, lieb verstoppeld,

o. w. Bij landb. Van stoppel veraaderen, d. i. eenen akker

waar eene graanvrucht gestaan heeft, onmiddelijk wederom

bezaaien met eene graanvrucht van dezelfde of van eene

anilere soort. Men verstoppelt b. v. als men koorn zaait

waar dat er reeds koorn gestaan had, rogge zaait waar dat

er tarwe gestaan had, witte tarwe zaait waar dat er roode

gestaan had, enz. Als men verstoppelt met dezelfde tarwe, :

loopt men gevaar dat die tarwe vol brandauw e en lugge zal a

komen. Met semel verstoppelen.
j

— Ook b. w. Eenen akker verstoppelen, hem bezaaien
;

met eene graanvrucht van dezelfde of van eene andere '

soort.

— Vgl. Verlanden.

VERSTORMEN, o. w. Zie verstooren.

VERSTORVEN, adj. part. Zie versterven.

VERSTORVENHEID, v. De staat van verstor- en

te zij.i. De verstorven held is de vrucht van eene gedurige

versterving. De verstorvenheid van de zinnen, van de drif-

ten, van den wil. Een man van groote verstorvenheid.

— Zie VERSTERVEN.

VERSTRANGEN, verstrangde, ben verstrangd,

o. w. Hel/.elfde als Verstranden, stranden, fr. echou, r.

v- Wy wilden het schip doen verstranghen ende verliesen.

»

(P. Devynck.)

— Zie STR.\NGE.

VERSTRAVEN (zie straven), verstraafde, ver-

slraafd, b. w. Versterken, fr. rendre fort, plus fort,

affermir . Eerst sprak hij hem met zachte woorden aan,

maar ziende dat het niet hielp, verstraafde hij zijuen tium.

Uw schrijftrant is te zwak, ge moet hem verstraven. l)c

kafiij is te tiauw, ge moet hem verstraven (met er nog k.Uii-

ineel bij te doen). Bouwmeester, die zoldering zal begeven

onder 't gewicht van het graan dat er moet op liggen : ver-

straaf ze met er nog eenen balk of twee onder te schuiven.

— 0. w. met zijn. Sterker worden. Hoe meer graan in

een brouwsel, hoe meer ook het bier verslraalt. In 't begin

was de medecijn maar flauw, maar allengskens verstraafde

zij. De winter is reeds straaf, maar hij zal nog verstraven.

De wind verstraafde zoodanig dat het een ware storm

wierd. Zijne stem is sedert een jaar merkelijk verstraafd.

VERSTRENGEN, VERSTRINGEN (wvl. ver-

siRlINGliN, zie IND), verstrengde, ben -.erslrengd, o. w.

In zijne strengen of reep^n verwarre.i, sprek. \'m^ een trek-

peerd. Het peerd is verstrengd. Het peerd verstrengde.

VERSTREUSCHEN, verstreuschte, ben ver-

streusckt, o. w. Kloek en gezoud worden, vervromen. Hij

I
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begint te verstreuschen. Hij is sedert ecn jaar veel ver-

strcuscht. Zie stkeusch.

VERSTREUVELEN, venlreitvelde, verstreuveld,

b. w. Over einde zetten, onfatsoenlijk opnchten. Worclt

gezeid van haar, wol, pluinien, enz. die men tegen val

opwaarts strijkt en verwarrelt. Het haar verstreuvelen. Ver-

streuvelde pluimen.

— Meest o. w. met zi/n. Zijn haar lag altijd schoon ge-

streUen, maar sedert dat hij al die bekommemissen heeft,

begint het te verstreiivelen. De hond met zijn verstreuveld

haar. Het vogeltje is ziek, zijne pluimen staan verstreuveld.

Hij is verstreuveld {d. i. zijn haar is verstreuveld).

— Fig. Verstreuveld zi/'n, er verstreuveld uit zien, ver-

legen en bekommerd zijn, fr. etre ebouriffe. Wat is er

gaande, dat gij er zoo verstreuveld uit ziet? Hij k*am
geheel verstreuveld binnen.

— All. Verstreuveling, Verstreuveldheid. Zie STREU-
VELEN.

— Men zegt ook Verstruivelen en Verstruwelen.

— Vgl. Verhorsleld.

VERSTRINGEN, o. w. Zie verstrengen.

VERSTROOMEN, verstroomde, vcrstrootnd^ b. w.

Door strooming verderven. Een stortregen die de straten

verstroomt.

— o. w. met zii'n. Die leege landen verstroomen licht, als

er een groote vloed komt.

— Wegstroomen, uitstroomen. De vaart verstroomde in

de velden door den opengescheurden dam.

VERSTRUIVELEN (wvl. verstruvelen, zie i:il,

verslruivelde, vcrstriuveld, b. en o. \v. Zie VERSTREU-

VELEN.

VERSTRUWELEN, verstmwelde, ventrnwcld,

b. en o. \v. Zie verstreuvelen.

VERSTUIKEN (wvl. verstuken), b. w. Door
stooting verpijnen, ir.fouler. Zijnen voet versluiken. « Die

eenen voet, vingcr of hand verstnyckt heeft. > (GK Simons).

x Of hun voetje was vcrshiikt, of hun handje wasgezwol-

len . i> (C. Duvillers.) — Zie stuiken en verpijnen.

VERSUIELEN (wvl. \t.;rsu-elen), b. w. Hetzelfde

als Vcisouwclen.

VERSUKKELEN, o. w. met zi/n. Verdwalen, te

zoek raken, fr. s'egarer. De bagagie versukktlt somwijlen

langs den ijzeren weg (komt ter bestemde plaats niet toe).

Mijn boek is versukkeld. Leg d.t zorgvuldig weg, dat het

niet versukkelc.

VERSU8SEN, verstcste, tub versiist, o. w. Twisten,

vitten, woordenwisselen, altijd met eenen siis of ergo in de

weer zijn, fr. crgoter (van ergd\, chicaner^ disputer. Over

iets versussen. Tegen malkander versussen. Dat gedurig

versussen steekt mij tegen.

VERSUWELEN, b. w. Zie versouwelen.

VERSWANSELEN, vers-wanseUh; versxvanseld, b.

w. Al zwnl|icndeuitstnrlen zondernul. Water verswanselen.

— In den drank verkwisten. Hij heeft alles verswansel 1

wal hij bezat. Het volk zegt dat het gekwetter van de zwa-

luwen zooveel beteekent als : Waneer ik 'vfgging, zaten

de schuren vol koorn ; waneer ik wederkwam, was dies

vers-iiiieseld, verswanseld en verteerd. In Noordduitsch-

land vertaalt men het gezang der zwaluw, hinindo rustica,

zoo als de heer Honigh reeds raededeelde, door :

As 'k hier dit Jahr was (Jw)

Wasdit Fack vull (bis);

Nu is'l all verschlickt, schlackt, schliert.

Of ook door

:

Ass ick uttog [bis),

Hadd' ick Kisten im Kasten vull

;

Ass icl: wedderkam, wedderkam,

Hat de Sparling

De'Dickkopp, de Dickkopp

Alles verlahrt.

»

(J. Winkler, van Leeuwarden.)

— Ad. Verswanseling.

— Zie SWANSELEN.

VERSWATELEN, verswitelde, verswateld, b. w.

Door schudden uitstorten, verswanselen. Den drank ver-

swatelen (laten uit den beker zwalpen op den grond).

— Al babbelende doorbrengen, verwawelen. Zijnen tijd

verswatelen,

— Verkwisten in drinken.

Tpruetelwyf praetelt

Van hueren man
Dat hy al verzwaetelt

Dat hv crvgen can.

(Ed. De Dene.)
— Zie SWATELEX.

VERSWIESELEN, vcrs-i-ieseldc (wvl. ook vers-u-ie-

sclde^c). Ters7c/-:s,-/d, h. w. Al swieselende verspillen. Die

tabakrooker verswieselt te veel speeksel.

— In den drank verkwisten . Zijn geld verswieselen.

— Afl. Verswieseling.

— Zie SWIESELEN.

VERTANDEN, vertandde, verland, b. w. Andere

tanden inzelteo. Zijnen mon 1 doen vertanden. Eeoe egge,

een kamwiel, enz. vertanden.

— Gi) zoudt den duivel vertanden, zegt men schertsende

aan iemand die iets verricht met grooten spoed en geweld.

— o. w. Xieuwe tanden krijgen. De kinders vertanden

wel, maar de ouderlingen niet.

VERTASSEN, b. w. Van de eene tasplaats op eene

andere hertassen. Wij gaan die tarwe moeten vertassen, om
er de muizen uit te keeren.

— Wegtassen, al tassende iets verbergen. • Te Pitthem

had Jan Coen eene hinne die zat xj. daghen vertast onder

het hout, ende wierdt nochtans levende en ghesondt gevon-

den. (C. Vrancx.)

VERTEBBELEN, b. w. Zie verteei'WES.

VERTEEFELEN, b. w. Zie verteeuwen.

VERTEEUWELEN, b. w. Freq. van Verteeuwen.

Een verteeuwelJ kinJ.

VERTEEUWEN (wvl. XYXX^sxre.-^"), vertctitwde,

verlecuwd, b. w. \'citroetclen, fr. gdler, de'licater . Niet

aleen verteedcrt en bederft men hert en geest, maar men
vcrzwakt en krenkl ook gezondheid en lichaam, met do

kinderen te verteeuwen. Zij vertceuwt hare kinders. Een

verteeuwd meisje.

— Men zegt ook Verteeuwelea, Vertebbelen, Vertibbe-

belen, Vertubbelen, Verteefelen, VertefFelen, Verlewlen,

Vertiwlen. Zie teeuwelen,
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VERTEFFELEN, b. w. Zie verteeuwen.

VERTEGENEN, vertegende, -crlfffend, b. w. Bcte-

jjenen, bejegenen, ontmoeten, fr. rencontrcr. Ik heb hem

vci legend aan de poort der stad.

— Tegengaan, tegemoet gaan ; — vei welkomen, inhalen, .

fr. nller mi-devant. a la rencontre: — souhaiter la bien-

vcnuc. A!s hij voorziet dat hij maar laat l:an wederUeeren,

viaagt hij mij dat ik hem zou vertegenen. Men heeft den

vorst plechtig vertegend. Wij gaaii hem vertegenen, als hij

komt.

VERTELDER, m., vklw. vcrteldt'rkc{n, verteldertje.

Vertelsel, sprookje, fr. conie, petite histoire. Hij kent veel

verteldertjes. Een geestig vertelderke. Hij hoort geern

vcrteldertjes.

— Zie -ER.

VERTELLEMENT, o. Onbeduidcnde vertellingen.

AVat is dat voor een vertellement ? Een vertellement uit-

eendocH.

— VERTELLEMENTEN, vertellementtc, hebvertellement,

o. w. Nietige dingen vcrtellcn, bcuzelen, fr. center des sot-

nettcs.

VERTELLEN, b. w. Van elje le inelp lets vertcUcn,

zie Ei.jE.

VERTEMMEN, vertemde, vertemd, b. w. Tern

nj ikcn. Eenen vogel vertcmmen. Gemakkelijk om vev-

temincn.

— o. w. met zijn. Tem worden. Een vogeltje verteml

spneiHg op die manier.

VERTEMPELEN, vcrtcmpelde, heb vrrtetnpeld, o.

w. Bij wcvcis. Den tcmpel versteken. Men vertenipelt

telkciib dat er eene schroo van drie of vier vingers breed

geucvcn is. De negge scheuren met te vertempelen.

— met zi/n. Verhuizen, van woonstede veranderen. Dat

luiisg.'zin moet vertempelen. Op /.ekeren morgen was hij

vcrtcmpeld ; later hoorde men dat hij in Frankrijk was.

VERTENDEN, vertcndde, benvertcnd, o. w. Meer

en niecr tenden (d. i. ten einde) zijn, meer en meeruilge-

put cii krachtloos worden. De zieke man vertendde zoo,

met vcrpulmd te worden. Hij is zoo tenden dat hij niet meer

verte:iden kan zonder te sterven. Het afgewrochte peerd

mocst dan nog dien last dragen waarvan het vertendde. Zie

TENDEN.

VERTERDEN, vcrtord, vertorden, b. en o. w. Het-

zellde als Vertreden, bij metathesis van de /-. Zie VER-

TERTEN.

—VERTEREN,z. Op-.

VERTERT, o., mv. verterten, vUlw. vertertje.

Kustpl.iats in eenen steeger, versnijd, fr. palier,dcmi-palier.

Het vcitert is vierkantte, en heeft de breedte van den trap.

Een vertert ten halve den steeger. Na twaalf trappen ge-

klommen tc hebben, kwani ik op een vertert, van waarik

nog tien trappen hooger moest. Hij stond naar mij te

\\achlcii op het vertert van den trap. Ter rechter zijde van

het vertert was er eene deur om op de vautckamer te gaan.

VERTERTEN, vertort, vcrtorten, b. w. Verterden,

vertreden, vertrappen, fr. fouler aux pieds,e'craser du pied.

Dcblocmen lagen vertorten.

— Den voet verterten, fr. se fouler le pied. Hij heeft

zijnen voet vertorten.

— o. w. met hebben. Den voet verzetten, eenen stap

doen. Blijf stil slaan zonder te verterten. Had hij niet ver-

torten, hij zou er niet op getrappeld hebben. Men vcttert

gedurig als men gaat. Mijne voeten doen zoo zeer dat ilc

niet verterten kan.

VERTESTAMENTEEREN, rertestamcnteerde,

vertestamenteerd, b. w. Bij testament vermaken. Hij heett

mij dat huis vertestamenteerd, fr. // otV leguecette maison.

Hij heeft al zijn goed vertestamenteerd aan den arme.

« Hij vertestamenteerde (d. i. hij besprak in zijn testament)

dat al 't gene dat hij zoude achterlaten, in dat werk moest

besteed worden. » (R. d. H.)

VERTEUG, m. De daad van eens te verteugen. Hij

dronk de pint uit, zonder eenen verteug.

VERTEUGEN, verteiigde, hebvertengd, 0. w. ilet

teugen drinken, adem halen in 't drinken. Een glas uitdriii-

ke" zonder eens te verteugen (d. i. in eene teug, bij Kil.

Souder snoeven wt drincken). Drinken zonder verteugen

(den drank in de maag gieten zonder daar tusschen te

verademen).

VERTEWLEN. b. w. Zie VERTEEUWEN.

VERTIB3ELEN, b. w. Zie VERTEEUWEN.

VERTIEGELEN, vertiegelde, ben vertiegeld, o. w.

Zie VERTIJKELEN.

VERTIELIJKEN (wvl. vertiei.iken, zie -t.ik),

vertieli/tte, vertielijkt, b. w. Vervroegen. Kunt gi] het

noenmaal vandage niet wat vertielijken? D.: uur van de

school vertielijken.

— 0. w. met «y«. Het vertrek van 't convooi gaat te
,

naaste maand eene uur vertielijken. De opgang der zon

virtielijkt gedurig in deze maand.

— Van Tielijk, Tijdelijk, zie aid.

VERTIJBEREN (wvl. vertiberen, zie Jj), verti^'-

ienle, ben verl'/berd, <). w. Van woonplaats of verblijt
,

veranderen, fr. e/ianger de resiienee. De zwaluwen vortij-

beren (verhuizen) als de zomer eindigt. Die anibtenaar

moet wederom al vertijberen.

— Men zogt 00k Vcttijpercn.

VERTIJDELIJKEN, b. en o.w. Zie vertielijken.

VERTIJDEN (wvl. vertien, zie ten), -Mrtijdde,

verltjd, b. w. Bij kaartspelers. Niet volgen als men kan,

een kaartblad achterhouden dat men volgens de regels van

't spel leggen moest; anders gezeid Loochenen, fr. renon-

cer. Eene kaart vertijden. Gij hebt vertijd. Verti/den is

j

zeuren (valsch spelen, fr. tricher), en zoo v.irschilt het van

Slepen. \

— In andere streken zegt men Vertijgen. Kil. Vertijden,

Vertijgen, abnegare, rennntiare jiirt et actioni.

*VERTIJGEN, bij Kil., zie Vertijden.

VERTIJKELEN (wvl. vertikelen, zii ij),

kelde, vertijkclJ, o. w. Elders tijgen, vertrekken, v

zen, van plaats veranderen, fr. deloger, se deplacer, eli....^-

de residence. Die ambtenaar moet wederom al vertijkelen.

;

De policie heeft dien kwakzalver seffens doen vertijkelen.'

Welaan, vertijkel van hier! haast u om te vertijkelen. De

zwaluwen vertijkelen als de winter nadert.

— All. Vertijkeling.

Men zegt bok Vertiegelen en Vertrijkelen.
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VERTIJPEREN {''wl. vertipeken, zie ij), vcrtij-

pi!ldt\ hen vrrtijpild, o. w. Zie VERTIJBEREN.

VERTINNEN, vfrtinde, vertind, b. w. Verstecrteii,

vciiichtcn, sprclccnde van lileinigheden, gelijk die van den

pannelapper die potion vertint. Wat vevtint liij daar nu!- lie

heb hier niets nicer le verlinncn. lU lioni zicn of er iets te

vcrlinnen is.

— Fig. Eene verlinde muil, zie MUIL. Zijne handen zijn

veitind (liij hecft cr geen leed van, als liij b. v. bramen en

nclels of gloeicnde Icolcn grijpt).

VERTIPPEN, vcrlipte, -eriipt, h. w. Eenen an.leien

tip aanzettcn, den tip of de tippen van iels veruieuwen.

Eenen schoc vertippen. Eenen tuithoed vertippeu.

VERTIWLEN, b. w. Zie verteeuwen.

VERTJOKT, adj. Verneuteld, fr. raboug-ri. Eeu vcr-

tjokl ventje. Dat kooUaad is vertjokt.

— Zie TJOK.

VERTOEREN, vcrtoerde, vertoerd, b. w. Bij zwin-

gelaars. Een tweede maal zwingelen met een fijnen zwingfl.

Het vlas vertoeren. Vertoerd vlas. Het zwingelen van 't vlas

bevat drie werkingen : i° verslnan, d. i. den eersten kcer

zwingelen met een groven zwingel; 2** vertoeren ; en 3" op'

waken, il. i. het vlas zuiveren van zijne laatste lemen.

— VERTOIRKROOT, -KROTE, -KLOTE, v., mv. -krotcn,

-kloteti. De kroten ofde afval van vlas dat vertoerd" wordt.

Zie KROTE.

— VERTOEK/.WINGEI,, m. en v. De fijno zwingel waar-

mede men hot vlas vertoert of den tweeden keer zwingeli.

VERTOOG, o. Vertooning, fr. representation, spec-

tacle.

VERTOOGEN, vertoo^de (wvl. ook vertoogdege),

vertoogd, b. w. Vertoonen, fr. montrer, repre'senter. De
dood van Karel-den-Goede vertoogen op den schoiiwburg.

« Maria vertooghde haer ghelijc een hemelsche coninghinne

aen dit dochterken. » (C. Vranct.) » Die bitter passie ons

Heeren so levendich voor onsen ooghen vcrtoocht als si

inde misse vertoocht is. » (Th. van Herentals.) Die viscli

vertoogt zich zelden boven 't water. Die man veitoogt zich

maar in plechtigeomstandigheden.

— Kramers heelt ongolijk ditvvoord verouderd tenoenien.

VERTOORTELEN, verioortelde, vertoorteld, b. w.

Verdraaien, verwringcn, verstooren, vcrbrodden, verwer-

ren, fr. dc'rans^er, embroiiiller, gdter, jeter pele-nielc. Een

slot vertoortelen.fr. Aro;«7/<'/-/r7 serrure. Vertoorteld garcn.

Hij heett het uurwerk geheel vertoorteld. De stormwind

heeft den oogst deerlijk vertoorteld. Er is iets aan het

stooiv.tnig vertoorteld : het gaat niet meer.

— In de war brengen, ontstellen, verlegen maken, fr.

troublcr, embarrasser, deconcerter.V>en Staat vertoortelen,

fr. brouiller I'^tat. De liefde heeft zijne hersens vertoorteld.

Hij stond er van vertoorteld, als hij dat hoorde. Hij kwam
geheel vertoorteld thuis, omdat hij in zijne verwachting

bcdrogen was. Een weinig vertoorteld zijn van den drank.

— All. Vertoortcling, Vcitoorteldhcid,

~- Zie TOOKTF.I.l-X.

VERTRAMPELENiTv/Y/vi/rt/^A/f, vertrampeld, b.

w. Vertrappelen, door trappclen bederven. Vertrampeld

gras. De peerden hebben gelieel den akker vertrampeld.

— Zie TR.\MPE[,EN.

VERTREEFELEN, vertreefclde, vertrccfcld, li. w.

Hctzclfde als Vertweefelen, verlokken, Doch VertrccfcWn

wordt mecst gehoord bij de Oost-Vlamingen.

— Kil. Vortreyfelen, Verlreeffelen, ^f/Zm'/-;?, lactare.

VERTREK, o., mv. vertrekken, vklw. vertrekskefn.

Kakhuisje, aisemerit, gemak, fr. retrait, lieiix, aisancc.

« Indien de vertrecken ofte mes-putten soo vuyl wierden.

(Cost. v. Rousselaere.)

— Nachtstoel, stillelje, fr. chaise pcrce'e. Een vertreksken

op de ziekenkamer.

— Dit woord in dezen zin is van alledaagsch gebruik, en

daaroni heeft het bij ons al zijne 'edc!held verloren die het

in Holland nog bezit; want daar gebiuikt het men in den

zin van Kamer, Zaal, fr. salon, appartement

.

VERTREKKEN, vertrok en vertrak, vertrokken,

b. w. Bij huidevetters. De huiden omwerken in de boen-

kuip, fr. coudrer. Men vertrekt de huiden verscheidene

keeren daags.

— Bij landbouwers, zie ver.steken (het land).

' VERTREYFELEN, bij Kil., zie vertreefelen.

VERTRIESTIGEN, vertriestigd, vcrtriestigde, b. w.

'J ricstig of liiesliger maken. De dood van zijnen vriend

heeft hem zoodanig vertriestigd dat hij als een ander mensch

geworden is.

— o. w. met zifn, Triestig worden. De natnur vertries-

tigt als het winter wordt.

VERTRIJFELEN (wvl. vertrjfelen, zie ij), ver-

trijfelde, verti i/'feld, b. w. Verprutsen, verbeuzelen. Zijnen

tijd veitrijfelcn (met trijtels, d. i. met beiizelingen door-

brengen).

VERTRIJKELEN (wvl. vertkikel.n, zicij), ver-

trykrtdc, ben vertrijkcld, o. w. Vertrekken. van plaals

vcrandercn, verhuizen. Zie vertijkelen.

— b. w. Verplaatsen, versassen, fr. deplaccr . Eenen

ambtenaar \ertrijkelen

.

VERTRIJZEWIJZEN (wvl. vertkizewi/.en), '<•/•-

trijzi'd'ijsde, rertryzewi/'sd, b. w. Verhiieieu, door trijze-

wijzen verspillen. Zijnen tijd vertrijzewijzen. — Zie trijze-

WIJZEN.

VERTROEVEN (wvl. vertrouve.n, zie on;, ver-

troej'dc, heb vertroefd, o w. Eene nieuwe troefkaart keeren

of maken, waneer al de spelers passen, fr. se re'jouir. ilen

vertroelt oni niet te moeten herdeelen zonder gespeeld te

hebben. Zij vertroefden driemaal achtereen.

— All. \'ertroeving.

VERTROKKEN, vertrak, vertrokken, b. en o. w.

Hetzclfde als Vertrekken.

— Zie trokken.

VERTRUIELEN, b. w. Zie vertruwei.en.

VERTRUTSELEN, vei Irntselde, vertrutseld, b.

w. Hetzelfde als Verlreuzelen in c'e Wdb. Zijnen tijd ver-

trutsclen (met talmen, met beuzelen verliezen), fr. perdre

son temps a lanibiner, a ve'tiller.

VERTRUWELEN, vcrtruwetde, verlruweld, b. w.

Door truwelmg bederven. Zij heeft weer lieur naaigaren

verlruweld

.

— Dat is eene klosse die verlruiveld is, en giitslie wa-

net r ze zal effen geraken, dat is eene verbroddelde zap'i (Me

wellicht zal vcrbroddcld blijvcn.

41*
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— Ook Vertruielen (wvl. vcrtrucleii).

— Zie TRUWELtN.

VERTUBBELEN, b. w. Zie verteeuwen.

VERTUIT, o. Zie VIRTUIT.

VERTUITEN (wvl. vertuten), vertuitte, vertuit,

b. w. Verbeliken, den tuit of de Uiiten (fr. cornes, angles,

coins) van iets vernieuwen. Men vertuit eenen driebekten

priesterhoed, met de vooie zoo op te vouwen, dat de drie

bekken of tuilen van piaats veranderen.

VERTURELUITEN (wvl. -LUTen), verturelidttc,

vertitreluil, b. w. Verkwisten, verteren. Zijn geld verture-

luiten. De jongcns vertureluiten al wat zij krijgen.

VERTWEEFELEN (scherpl. ee), vertweefelde, ver-

tweefeld, h. w. Verlokken, overhalen, niedeslepen door

bedrieglijke en vieiende woorden, verleiden, fr. cntrainer,

enjoler, dttper. lemand vertweefelen. Zicli laten vertwee-

felen. Gij zult hem niet vertweefelen. Hij is laat in den

nacht thuis gekomen, niet omdat hij ^eern nachtuilt, maar

omdat hij door zijne gezellen is vertweefeld geweest. Hij

zocht mij te vertweefelen om naar die vergaring te gaan.

Laat u niet vertweefelen door dien vleier. > Door zyn ghe-

veynstheyt, schalcheyt ende groole beloften sal hy menich

dusent mensche vertweyfelen ende bedriegen. » (M. Lam-
brecht.) «. Met schoone woorden acnspreken om hem te

vertweyfelen. :• (Id.) .; Den rechter sochte baer met beloften

te vertweyfelen ende met dreyghementen te vervaren. •>

(Id.) i Den rechter sochtese met schoone woorden te ver-

tweyfelen, maer Fausta en paste op zyn voeren niet. » (Id.)

i Ick wil u verniaenen ende waerschouwen, opdat de wel-

lusten u niet en zoudeu vertweeffelen, noch de teghenspoed

u verwinnen. >> (A. Debuck.) i. Sy vcrlweyffelde hem wie-

roock te branden op den autaer van dees afgoden. » (P. De-

vynck). « Wee den ghenen die haer kinders totten priester-

liken staet oft tot cloosters daer verbant is van profes,

bedwingen oft t'pr/Hi;/;?/^^ ende bedriegen, of onderiarich

daer in steken ! Hierom gatet somtijts in sulcken staten

alsomen siet, god betert. Ende alleleens varel dicwil met

houweliken aen te nemeu sonder beraetsaemheyt, oft

kinders tot seker houweliken te dwinghen oft vert-tnfelen. -

(Th. van Hercntals.) « Van vertweeffelen ende ontleeden

van kinderen, weesen ofte vrauwen. » (Costumen v. Lande

v. Vryen.) « Die der met goede ende met gelde toe vcrLwef-

felt ende misleet waren. » (N. Despars.) « Ten gheduerde

Diet langhe, byder wanckelbaerheit van die van Ghendt, die

welcke die ruart zo wel wiste te vertwi/ffelen dat zy corts

daer naer al ghelick weder die Leliaers raede vielen. » (Id.)

< Die alsoo betoovert zyn vander vleesschelicke ghenouchte

ende vertweefelt in eten, drijncken, bancketeren, hoveren. >

(C. van Dordrecht.) «Niemant en vermach ander lieden kna-

pen, jonckwijven ofte werck-lieden vertweeffelen, onthuren

ofte ontrecken. » (Cost. v. Berghen S. Winocx.)

— Men zegt ook Verdweefelen.

— Zie tweefelen.
— vertweefeling, v. Verleiding, aanlokking. « Onver-

andert meet ooc zijn ons geloove, so dat ghi noch bi nieu

opstel van yemants leeringe, oft bi verdreygementen van

eenigen quaden menscen, noch bi vertwfetinghe van

ghelde oft goet... >,• (Th. van Herentals.) Dat niemant

hem en vervoordere eenighe hand-werkers oft dienst-boden

uyt haer-lieder werck ofte dienst te trecken by vei tweefc-

linghe ofle op belofte van meerderen loon. > (Ordonnan-

tien v. Lande v. Vryen.)

VERVAAKT (wvl. vervakt, zie klankv.), adj.

Vakerig, slaperig. Ik ben zoo vervaakt dat ik mijne oogen

niet meer openhouden kan. <; Joseph tot Atn vcrvaeckten j

Jesus. » (P. leiinyn.) « o Slaeperachtigen Apostel! siet eens

u vervaeckte ooghen. » (A. Poirters.) « Hy nog half ver-

vaakt, en zijn oogen qualyk konnende openen, kruipt

te bedde uit. » (C. Hazart.) « Al volk, 't gen nimnier is

vervaekt. » (Vaelande.)

— An. Vervaaktlieid.

VERVAARDERIK, m. Bloodaard, Ir. couard, •

poltron.
^ j

VERVANG, 0., zonder mv. Ilet vervangen, de daad

van vervangen, fr. engrenage. Het vervang van de wielen

in een uurwerk moet wel geregeld en juist zijn.

— Ook de tanden van een kamwiel, de spillen of kertels

van een schijllooper. Een wiel met vervang. Het vervang

met manevet bestrijken. Het vervang van dien schrijflooper

is versletcn.

VERVANGEN, vervong en verving, heb vervangen,

o. w. Grijpen, fr. s^engrener, Wordt gezcid van een kam-

wiel dat in een ander kamwiel of in eenen schijflooper grijpt,

zoodat, als 't een draait, 't ander ook moet draaien. Het

eene wiel vervangt in 't ander. Het kamwiel vervangt in

den toortel- of schijflooper. De wielen van een uurwerk ver-

vangen in malkander.

VERVANGWIEL, o. Een rad dat in een ander grijpt,

fr. rone d'engrenage. Kamwielen en schijfloopers zijn ver-

vangwielen. De vervangwielen van eene horlogie, van eene

molen, enz.

VERVAREN, vervaarde (wvl. ook vervaardege),

vervaard, b. \v. Verschrikken, met vrees bevangen. « Hy
zach een vreesselick aensicht dat hem vervaerde. » (C.

Vrancx.)

— o. w. Verschrikt worden, fr. s'cffrayer. Hij vloekte

zoodanig dat zij alien vervaarden die 'I hoorden. Ge zoudt

er van vervaren, indien gij het moestet zien. Ik heb er zoo

van vervaard (fr.yV ni'en suis effrayc tcllcmcnt) dat ik er

onpasselijk van ben. <; Den Alderhoogsten heeft van der

aerde de medecynen geschaepen, en een voorsigtig man en

sal van dese niet vervaeren. » (F. Vanden Werve vertalende

Eccli. 38 . Altissimus creavit de terra medicametita, et vir

p> itdens non abhorrehlt ilia.)

— Jk heb vervaard verschilt van ik ben vervaard gelijk

het ir.je me siiis ej^raye' \etichi\t vsmfaipeur.

VERVAUTEN (wvl. vervowten, zie au), vervaut-

te, vcrvaut, b. w. De vaute of het gewelf van een gebouw

vernieuwen. Eenen kelder vervauten. Den middenbeuk van

eene kerk vervauten

.

— Afl. Vcrvauting, Vervautsel.

VERVEIEN, verveide, heb oiben vcrveid, o. w. Voi

worden. De tabak verveit met in eene vochtigo piaats le

liggen. Het mest doet de vruchten verveien. De lucht ver-

veit (als hij overtrekt met wolken die regen voorspellen). —
Zie VEi.

VERVEINZEN, o. w. Zie verveunzen.

VERVENDEREN, vervenderde, vervcnderd, b. w.
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Verlappcn, nicuwe lappen of venders aanzetten, fr. rapivter.

Die jak is ineer dan eens vervenderd geweest. Die kullite

is zoo versletcn dat zij het vervendcren niet meer weerd is.

Eene veste vervenderen. — Zie venijER.

— VERVEXDEREN, b. w. Frecpient. van Verventen, aan

den n-.an helpen.verkoopen.Tracht datmaar te vervenderen.

Aan wicn hceft hij d.it vervenderd?

VERVENTEN, -erventte, vcrvent; 00k vervende-

ren, b. w. Verkoo]3en, aan den man helpen, vooral van

din}»en die men geerne kwijt is. De winkelier was blljde

van zoo gemakkelijk zijne pieters te verventen.

VERVERREN, ververde, ben vervcrd, a. w. Achter-

uit wyi<i'n, zich verwijderen in de verte. AIs de zon ververt,

wordt het winter; en vernadert zij, 't vvordt zomer. De
voorwerpen schijnen le ververren als men ze beschouwt

door eenen verrekijker dien men averechts houdt. AIs men

mocde wordt van gaan, schijnt de weg te ververren (langer

te worden) « Vander godliker verborgen vrientscap seer

-I'erverret. (H. Herp.)

— Kil. heeft dit woord in den activen zin van 1. procul

abigcrc.

VERVETTEN, veivette (wvl. 00k rervellege), hen

vcri'L-l, o. w. \ci worden, fr. engraisser, rengraisser. Des

zomcrs verniagert hij, en 's winters vervet hij. Hij is sedert

eanigen tijd veel vervet. Hij zal wel vervetten. Dat zwijn

vervet maar traag.

— Zie VETTEN.

VERVEUNZEN, verveunsde, ben verveiiifid, o. w.

Opveunzen, door 't vuur verteerd worden zonder te vlam-

men. De baanst of tondel is geheel verveunsd (hij kan niet

meer dienen cm vuur te slaan). Dat hout ligt daar te ver-

veunzen, maar het vlanit niet.

— Men zegt ook Vervunzen, Verveinzen en Verveuzen.

Zie VEUNZEN.

VERVEURSTEN (uitspr. verveuslen, zie Rs), icr-

veurstte, vervciirsl, b. w. De veurst of nok van een dak

vernieuwen. Men verveursteeu huis met veurstpannen als

het dab- in pannen is ; m.aat is het een strooien dak, dan

verveurst men gemeeulijk met stroo. « Belaelt aen Declie-

rius voor leveren van 400 gley tot dekken van 't klolcluyders

huys, en 't verveusten van 't huys by hem bewoond. »

(Kerkrek. hs. 1667-1670.)

VERVEUZEN, o. w. Zie \-ervednzen.

VERVINNIGEN, vervinnigde, ben vervinnigd, o.

W.Door de vinriigheid bedcrven en vergaan, vtrschimmelen,

fr. Sf giiter par la rnoisissnrc. Die kaas is geheel vervinnigd.

Laat het brood in die vochtigc plaats niet : het zou vervin-

nigen.

— Afl. Vervinniging.

— Zie VI N' NIG.

VERVLEKT, VERVLIEKT, adj. en adv. Gebro-

kene vorm van Vervloekt in den zin van Verduivcld, don-

dersch, enz. Een vervlekte deugniet. Het is vervlickt koud

of heel. Vervlekt ! hij heeft mij wecral bedrogen.

— In Brab. zegt men Vervlogen. Een ver.logen leugen.

(Alg. VI. Idiot.)

VERVLIETEN, vervloot, vervloten, b. w. Hetzelfde

als Vlieteii, alrnomen, ontvetten, fr. etre'mcr (le laitj,

de'graisser (Ic bouillon). Vervloteue melk (vlotemelk), fr.

lait I'creme.

— In Fr.-Vl. zegt men Vurvloote melk; zie O.

— Ki!. Vervloten room, crenior lactis.

VERVOEDHEID, v. Dit w., dat in de Costumen

van Viaanderen voorkoml, is nog gebruikt in 't L. v. Waas
in den zin van « het mest en 't zaad dat in een stuk bouw-

iand steekt, en waarvoor een nieuwe pachter vergoeding

moet betalen aan dengene wiens pacht ophoudt. » (Alg.

VI. Idiot.) c Op was.-ende vruchten noch staende op den

gront mitsgaders Tervocthcde, &ni:\ii ende ghewas van houte

die den pachter heeft in 't ghehuert goet... wordt den ver-

huerder gheprefcreert voor aUe crediteuren. » (Cost. v. Den-

dermonde, vi, 5.) « Den pachter ghescheeden wesende van

sijnen pacht ten expireren vande voorwaerde, indien hy

uytte laetste -vervoetheyi gehadt heeft twee vruchten, en

sal van de selve vervcetheyt gheene recouipense hebben,

soo hy wel sal indien hy maer eens vruchten gheprotiteert

en heeft. (Cost. v. Eecloo, v, 15.)

VERVOELEN, venvelde (wvl. ook vervoeldege, zie

liMPEREECi). vervoeld, b. w. Voelen, gevoelen, fr. senlir,

ressen/ir, epronver la stnsaiton de. Pijn vervoelen in het

hoofd. Ik heb hem eenen slag gegeven dien hij lang ver-

voelen zal. Als de hee'meester in de wonde sneed, ik ver-

voelde 't schier niet. Bij het vuur gezeteu, vervoelt meu

geen koude. Ik vervoelde iets boven mijn hoofd. Ik ver-

voelde eene groote hitte.

— Bevoelen, betasten. Ver\'oeleens dit laken, hoe zacht

liL t is. De geneesheer vervoelde mijneu puis. Ik kan dat in

inijn hand niet vervoelen, zonder te krijbelen.

— o. w. Gevoelen. Als men dood is, vervoelt men niet

meer. Ik vervoelde in mijnen zak of er geen brief in zat.

Hij vervoelde in 't eerste niet dat hij gekwetst was. Ik ver-

voelde wel waar de spreker naar toe wilde. Hij vervoelt

wel dat hij ongelijk heeft. Hij vervoelde aan mijne woorden

dat ik misnoegd was.

— Afi. Vcrvoel, Vervoeling.

VERVOETEN, vervoette (v;\\. ookvervoelege),'--'er-

voet, b. w. Den voet vernieuwen, eenen nieuwen voet

aanzetten. Kousen vervoeten.

— Het onderste gedeelte van iets vernieuwen, anders

ook gezcid Verschoeien. . Maer alsmer eenen muer meynde

te vervoelen ende te vermaken, den muer viel orarae over

eenen werkman. » (M. Lambrecht.)

VERVOLG, o., zonder mv. Verband, volgreeks, aan-

eenschakeling, samenhang van de gedachten, enz., fr. sitite^

Kil. !. series, ordo. Er is weinig vervolg in zijne rede. Al

wat hij zegt, is zonder vervolg. Er is een schoon vervolg in

dat verhaal. Het sermoen, dat ik gehoord heb, kan ik schier

van buiten, zoodai.ig is er schoon vervolg in. « Een boek

der Meditatien vanden htele jaere, daer elcke op sijnen tijt

naer f vcrvolgh vande hooghtijden ende andere feestdagen

in soude gcstelt wesen. » (F. deSmidt.)

VERVOLGEN, verrolgde, heb vervolgd, o. w.

Wordt gezeid van de gedachten die goed samenhangen en

natuurlijk op elkander volgen. Al wat hij vertelt, vervolgt

schoon. Rijmram die niet vervolgt. De uitdrukkingen in die

redevoering zijn keurig, en de gedachten vervolgen goed.

« Woorden die niet en vervolghen als wesende sender slot

of redene. > (J. de Harduyn.) « Daer en is niet dat ver-

volght » in de rede van iemand die in gramschap is. (Id.)
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— Ook van andere dingen. Een plaelse wat vlackev als

hel licuvclacluig plaelsken daer boven, hetwelk nochtans

met liet s'Mve continiieert oft veruolght. » (Mallants.)

VERVOOKAKKEN, vervookakte, vervyokakt; ook

VERFOEIKAKKEN, b. en o. w. Vookak maken of worden.

Een ziekelijk kind is licht vervookakt.

— Zie FOEIKAK.

VERVOORD EELIGEN, f^z-fJon/ft'/i^-^i?, TO^T'.wr-

ilfeli^'d, b. \T. Hclpcn, fr. aider, seconder. Indie.i ik hem
kan vervoordeeligen, ik zal het niet laten, fr. si je puis lui

etre dc quelqiie ntilitii....

— Niet te vcrwarren met Bevoordeeligen, fr. avantager,

favoriser : helgecn een gedacht van voorkeur behelst.

VERVOORDEREN, vervoorderde, vervoorderd, o.

w. Hetzeifde als Vervorderen, voortietten, fr. contimier

;

bespoedigeo, fr. avancer, .-. Hem groetende heeft hy

gezeyd : Godt irervoordert uw werk. » (F. VandenWerve.)
— Zic'h vervoorderen ^wvl. eens vervoorderen, zie

EENs), durven, zicli verstouten, fr. oser. Vervoorder u niet

in mijn huis te komen. Hij vervoorderde zicli van mij die

vraag te doen. Hij zal zich niet meer vervoorderen van

tegen den meester op te staan. « Soo ghynck hy hem noch

vervoorderen van tevoorzegghenzaken diein toecommende

tyden soudcn gheschieden.
(J. Vandevelde.) < Het is een

saeke van groot peryckel, indien ghy u vervoordert te dis-

puteren van het oude gheloove. » (M. Lambrecht.) - Hy
wiert ghebannen uytten lande omme dieswille dat hy hem
vervoordert hadde te zegghene dat zy niet dan niuetmakers

en waren. » (N. Despars.) « Daer was verboden als dat hem
nyemend en zoude vervoorderen, noch wyf noch man te

gane ter Sinus. > (K. v. B.) « Hy deed nyt-roepen de heele

stadt deur, dat i/fA nicmandt s:>VliX<^ vervoorderen op den

Preeck-stoel te klimmen sonder synen oorlof. » (I. de

Grieck.) « Dat de vrouw-personen haar niet en zouden

vervoorderen auders in de kerke te komen als met den

gedekten hoofden. >> (C. Hazart.)

— o. w. met zijn. Vorderen, voortgang niakeu, fr.

avancer, /aire des progrcs. Met dien middel zult gij niet

veel vervoorderen. Hij vervoordert bijkans niet in zijn werk.

De zaak is gistereu veel vervoorderd. Die student is weinig

vervoorderd in het latijn.

— Voorgaan, voorloopen, te spoedig loopen, fr. avancer.

Mijn uurwerk vervoordert. Dat uurwerk gaat zelden juist

:

den eenen keer vervoordert het, den anderen keer verach-

terthet. Zijnc liorloyie vervoordert tien minuten daags.

VERVOORKAPPEN, b. w. Hetzeifde als Voor-

kappcn.

VERVRANGSCH EN, vervrangschte,vervrangscht,

b. w. Vrangsclier maken (zie VRANGSCH). De vrees van

arm te worden heeft hem sedert eenigen tijd vervrangscht

.

—
: 0. w.Vrangscher worden. Indien hij niet vervrangscht,

zal hij nog tot armoede vervallen.

VERVREEMDEN, o. w. Vreemd worden. De beste

vrienden vervrccmden, waneer zij malk .nder niet niter

kunnen bezoeken CQ aanspreken.

VERVREENDEN (scherpl. ee\ vervreendde, ver-

vreeitd, b. w. Vreend (d. i. vereend, zie aid.) maken, ver-

vaarlijk maken, benauwlijk maken. De nacht.vervreendt

hel kerkhof. De bosschen vervreenden eene baan. De zonde
vervreendt de dood.

— Benauwd maken, doen vereenen, schrik aaujagen. Die

scliielijke dood heeft mij vervreend. Dat ongeweei te op zee

he ft mij zoodanig vervreend dat ik nooit meer zal varen.

VERVRIENDELIJKEN, vcrvricndeli/ite, ben

vervriendelijkt, o. w. Vriendelijk worden. Hij zag er mij

eerst norsch uit, raaar allengskens vervriendelijkte zijn aan-

zicht.

VERVROMEN, vervroomde, vervroomd(\\\\. VER-
\KO.\iMEN, vervromde, vervro»id, zie VROM), b. w. Ver-

stcrken, verkloeken. De gymnastiek vervroomt het lichaam.

De deugd vervroomt de ziel. « Christus heeft willen van alle

dc sijne verlaeten worden, om ons te vervromcn in alle de-

sol.itien ende verlaeteatheden. > (F. de Smidl.) « Op dat-se

soiiden veri'roomt worden om alle swaere dinghen tot

Godls glorie te verdraghen. » (Id.) « Dat wyer te meer bi

ghemoet ende vervroemt raoghen worden. » (Th, van

Herentals.)

— o. w. met zyn. Kloek worden, fr. se fortifier. Die

jongeling is veel vervroomd sedert een jaar. De wijn ver-

vroomt (fr. prend du corps) met ouJ te worden.

— VERVROMING, v. Versterking, verkloeking. >, Den
heyligen gheest ter vervrotningen ontfangeu. (Th. van

Hetentals.)

VERVROZENHEID, v. De st.aat van iels dat ver-

viozen is. De vervrozenheid van de ooren, De vervrozeu-

hcid aan de handen.

VERVUILNIS, V. Vervuiling, vuiligheid, fr. sal,i.\

souillnre. Eenen grouwel heeft van alle placken, piivali

n

ende vervHylnissen, welcke de schoonicheytverminderen.

(F. de Smidt.)

VERVUILZOPPEN, b. w. Hetzeifde alsVuilzoppen.

VERVUNZEN, o. w. Zie VERVEUNZEN.

VERWAAID, deelw.-adj. Zie onder VERVVfA-UEN.

— VERWAAIDHEU), V. De staat van verwaaid te zijn.

— Verwaaidheid van een peerd, e_nz., fr. fotirbure,

Deftige verwaaidheid, fr. fotirbure aigiie. Slepende ver-

waaidheid, ir./ourbnre chronique. Men zegt ook Bewaaid-

heid, Bevangcnheid, Verwatcrdheid, enz. Zie verwaterd-
HEID.

VERWAAIEN, verwaaide {wvl. ooXiverimaidege),

ben verwaaid, o. w. In den wind droogen of verluchten,

sprek. van iets dat nat is of dat eenen kwaden geur heeft.

Hang die vuile kleedcron wat te verwaaien eer gij ze

wascht. Het gewasscheu lijnwaad laten verwaaien (wind-

droog worden).

— Door den wind neergeworpeu of verwoest worden.

De akkervruchten liggen al verwaaid. De gerijzelde erwten

verwaaiden in den storm.

— Bevangen worden, ejne stijfte krijgcn, sprek. van

peerden en runderen (zie VERWAteren). Een verwaaid

peerd, fr. chevalfourbii. Een peerd verwaait, als men met

brood liij hem gaat, zonderhet hem te geven.

— Een verwaaide keer, een oagelukkige keer, eens bij

uitneming, eens bij geval. Hij was gisteren dro:iken, maar

't was een verwaaide keer (het gebeurt zelden of nooit). Op
eenen verwaaiden keer sloeg hij zijne vrouw.

— Een verwaaide boom, een boom die, door het slinge-

ren van dc takken, van binnen vcrwrongen en gespleten is.

Zie RIESCHAALDE.
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VERWALLEN, Tcrivalde, verwald, b. en o. w. Vci-

kokcn, vcrzicilen, dooi tc veel of te lang koken vermiruleren

of bederven. De aardappels zijn verv. aid (als zij in stukken

of in nioes gekookt zijn). VIeesch verwalt als het gehccl

uilkookt.

— Kil. lieeft Veiwallen \ieder, aura fervens. Zie

WALLEN, WEI.LEN.

— Ook Vci wcllen en Vervvalmen.

VERWALMEN, verwalmde, vcrimlmd, b. en o. w.

Vcrwallcn, vcrkoken. De aardappels zijn verwalmd (te veel

j;ekookt, in stukken gekookt).

Oni den verhitten school van d'aerde te besproeycn

Doct ghy (God) lancks het ghebergt u reghen-cruijcka vloyen

:

En het verwallemt cruyt verpreult ghy met den dainv,

?.lct huenigh het gheblomt verslunst, slap ende fliuw.

(T. de Hardiiyn.)

VERWANHOOPT. adj. Hopdoos, onherstelbaar,

niel tc redden, fr. dc'^iespere. Een vcrwanhoopte toestand.

Eene veiwanhoopte ziekte.

. . . Als 't al verwanhoopt ligt,

't Is dan Gods lust en roem dat hij zijn wondren sticht.

VERWARRELEN, verwarrelde, verwarrcld; ook

VERWERRF.I.EN, b. en o. w. In de war brengen, in de war

geraken. Het slot is verwarreld als er aan het binnenwerk

lets hapert, zoodat het schof noch uit noch in wik. In zijne

geikichten verwarrelen.

VERWAS, o., zonder mv. Aanwas, verwin, baat die er

Ivonit op eenen groeienden boom of plant, vermeerdering

door groeikracht. Er is sedert drie jaar veel verwas geko-

men op die boomen. Het jaarlijksche verwas van eene eik

is maar kleen. < Maer de sclve Ironcken ende verwas van

houte, onder de dry jaeren, sullen volghen den grondt. >

(Deelboeck van den Laude vanden Viyen.)« Indien den

by-lever selve de landen met meede beplant hadde, sal de

hoirs daeraf ende van het verwas totlen overlijden vanden

selven by-lever, recompense ghedaen worden by den pro-

prietaris. » (Id.) » Naturelijcke vruchten, als zijn de graenen,

gers, hoy, verwas van hout, etc. > (VI. Setting-boec.)

— Groeibaarheid, kracht om nog te wassen. Er is verwas

op dien boom (d. i. die boom zal nog groeien en vergrooten).

Die jongeliug is niet groot, maar er is nog verwas op (hij

kan nog groeien). Doe die boomen maar uit, er is geen ver-

was mecr op, fr. ils ne grandironi, ils ne giossiront j>ltis.

VERWASSEN, verwies, ben verwassen, a. w. Al

groeiende grooter worden en bij gevolg van meerderweerde.

Die boomen zullen nog veel verwassen.

VERWATERDHEID, v. Bij peerdemeesters en vee-

artsen. Stijfheid in de leden, anders ook Verwaaidheid,

Bewaaidheid, Verboeftheid, Verwindheid, en Vervangen-

heid geheeten, fr. fonrburc.Ti^ verwaterdheid is gemeenlijk

vergezeld van eene koorts, en zelfs van eene ontsteking in

het netvlics van den voet bij dieren die hoorn aan den voet

hebben. Deftige verwaterdheid, h./ottrbure argue. Sle-

pende verwaterdheid, U.fourbure ckronique. « De peerden

die stijf in de ledeu zijn, den oorspronk gekomen zijnde

van verbouftlieyt ofte verwaetertheyt.... » (Jac. Desmedt.)

« De verbouftheydt komt den meerderen deel voorts als een

Peirt seer verhit heeft geweest, ende aenstondts laet kout

worden door het stil staen daer sy van te vooren seer ge-

wcrckt hebben, ende alsoo laetcn seer gulsigh drinckcn al

eer sy kout geworden zyn, ofte somtyts als sy eenige watei ^

passcren daer sy geweiit zijn tc drinckcn, en aldaer ni t

driscken en mogen soo dat sy seor verlangenom te drinckcn,

ende smeecken en lackebaerden om te drinckcn ende niet en

mogen gekrygen, en noch wel met het overgrypcn met den

mondt in het eten van de haever ofte ander graen, soo dat

sy met ophouden van den adem, soo aenstonts vervangcn

worden in het bloed. < (Id.;

VERWATEREN, vciwaterde, ben verwatcrd, o. w.

Bij peerden eesters en veeartsen. Van koude bevangen wor-

den, anders gezeid Verwaaien, fr. devenir foitrbtt. Het

peerd is in zweet, laat het niet schielijk verkoelen, het zou

verwoteren, Dat peerd is verwatcrd. De koeien op stal

nioeten alien te gelijk hun voeder gegeven worden; want

moet er eene te lang wachten, zij verwatert. De gciten zijn

bezonderlijk onderhevig aan 't verwateren.

— Het wordt ook gezeid van menschen die hunkercn

als zij zien eten of drinken. Laat hem ook eten met ons,

opdat hij niet verivatere. Gcef het kind ook een stuk brood,

of het zou verwateren.

-VERWE, z, (ioud-.

VERWEDEREN, o. w. Zie VER.WEf:R.EN.

VERWEER, o., zonder mv., zware «. Verwerin;;,

iets waar men zich mee verdedigt, fr. defense. Een stok is

een verweer. Dj beschuidigde had geen verweer (kou zich

niet verdedigen tegen de betichtinge.i) Hij hecft geen ver-

weer over hem (hij weet zich niet te verdedigen, hij kan

niet autwoorden als men hem schertsende plaagt). Het arme

kind was zonder verweer. De snakkers zijn het verweer v.m

een zwijn

.

VERWEERD (met zachtl. ee\ adj. Die ontsleld is an

deze ontsteltenis laat blijken door een verwilderd en schinv

gelaat, fr. effare. Een verweerd gezicht. Hij ziet er vcr-

weerd uit, Ir. il a I'air ejfare.

— De Wdb. hebben Verweerd in den zin van verditi-

veld, bezeten. Het eng. wierd, sax. weard, beteekent

Betooveren. Ten Kate legt het worteldeel werr uit door 1.

turbare, verstooren, verwarren, waar het fr.i?^a>-e'ook van

gemaakt schijnt. Kramers geeft verweerd als verl. deelw.

van vcrweeren; zie VERWEEK.E.\'.

VER\A/EERD (zachtl. ee), verl. deelw. van Verwereii.

vereelten. Zie VERWEREN.
— VERWEERDHEID, V. Dj staat van verweetd te zijn,

eeltigheid, fr. callosite.

VERWEEREN (verwederea), verweerde, ben ver-

wrerd, o. w., zaclitl. ee. Onder den invloed van 't weder of

de opene lucht zijn, en daardoor eenige veiandering onder-

gaan. De afgeplukte tabakblaren laat men eenige ureu op

den grond liggen om te verweeren (om door de lucht wat

te verslakken). Men zegt van eenen aardappel of van eene

raap dat zij verweerd zijn, waneer zij gedeeltelijk bloot

boven den grond gegroeid zijn en aldus eene groene pellc

hebben. Men hangt een kleed buiten om te verweeren (om

tc verluchten). — Zie WEEREN en vgl. Verwederen in Gaill.

Gloss.

'VERWEERLIJKEN, h. en o. w. Verwercldlijken

zie onder verwereldschen.
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VERWEERSCHRN, teruwrsckU, ben verweerscht,

o. w., met zvvare ee. Verergeren, verslechten. Zie VER-

WERZEX.

VERWEERZEN, verwecrsde, ben vcr-jteersd, o. \v.,

zwnre ce. Zie VERWERZEN.

VERWEESD, verl. deehv. van Vervveezen. Zie aid.

VERWEEZEN, verweesde (wvl. 00k verwcesdege),

ben %\-.-\^'etsd, o. w. Wordt gezeid van minderjarigen of

meerderj.irif;en die, bij het afsterven van vader of moeder,

in 't bezit komen van het goed dat hun, uit dien hoofde,

toekonil. Kwame zijne moeder te sterven, hij zou wel tien

duizend frank verweezen (d. i. als wees tien duizend fr,

en'en van zijne moeder'.

— Meest gebruikt in verweesd zif'ti, d. i. onder of buiten

voogdij het bezit hebben van hetgeen een afgestorvene

vader of moeder achterlaat; zijne weezepenuingen hebben.

Hij is 10,000 Ir. verweesd (hij heeft 10,000 fr. weezepen-

ningen). Hij is verweesd van zijnen vader (zijn vader is dood

en hij lieeft uit dien hoofde hetgeen hem toekomt). Hij is

honderd pond groote verweesi van zijne moeder Dat voor-

kind verkwist veel geld, maar de kinderen van het tweede

huwelijk verliezen er niet door, want het is verweesd (het-

geen hit verkwist, is zijn eigen weezegeld). Gij moet niet

verwonderd zijn dat de stijfvader aan dat kind eene opvoe-

ding gceft die uit der mate veel kost; want dat kind is

verweesd fhet zijn de weezepenuingen van dat kind die

daart'ie gebruikt worden). Hij is duizend fr. verweesd van

zijne moeder, en twe:: duizend van zijn vader (zijne ouders

zijn dmd, en hij heeft 1000 fr. weezepenuingen van den

kant zjner moeder^ en 2000 van den kant van zijn vader).

VERWEGEN, verwoog en verwoeg, verwogen, b.

w. Te veel we^cn. te zwaar vallen, te lastig vallen. In

't eerste dreeg ik dien last nog al geroakkelijk, maar, na

eene iiur gereisd te hebben, begon hij mij te verwegen. Die

zware mantel verweegt mij als het warm weder is. Draag

gij nu dien pak, hij verweegt mij. Die spijs verweegt mij

(valt mijne maag te zwaar, is niet wel verduwbaar). Hij

heeft le veel koolen geeten, zij verwegen hem.

Hope de (d. i. dec) dat hem ghtnen arbeijt en verwoech.

(Anna Biins.

— \'gl. \'cr5chatten = overschatten.

VERWEIKEREN, verweikerde, ben verweikerd,

o. w. In Fr.-VI. hetzelfde als Verwelkercn, Verwilkeren,

fr. se faner.

VERWEISTEREN, b w. Hetzelfde als Verheiste-

ren. slro licn, zeclen

.

VERWEKOE, V Zie v.\RR£KOE.

VERWEKSEL, o. lets dat verwekt of le wege brengt,

oorz lal; . Het meeste ver-weksel van mynen druck. »

(.\. Deback.)

VERWELKEREN, VERWILKEREN, VER-
WULKEREN en VERWEIKEREN, o.w.Frequenl.

van Verwelkon in de WJb., fr. sefancr, se fletrir. Ver-

weikerde bloemen.

Als 'tgras verdort, verwelckert en vertreden.

(J. deH.arduyn.)
— Algeraeen gebruikt

.

VERWELLEN, verwelde, vet-jjeM. b. en o. w.

Verwallen . Zie aid .

VERWERAAR, ni. Hetzelfde .ils Verwer, schilder.

VERWERELDEN, bij A. Poirters, zie torwe-
RELDSCHEN".

VERWERELDLIJKEN, b. en o. w. Zie verue-
RELDSCHEN".

VERWERELDSCHEN, vericereldschte, verwe-

reldscht, b. w. Wereldsch maken, fr. rendre mondain.
— o. w. met zijn. Wereldsch worden, fr. devenir mon-

dain. Die dochter begint te verwereldschen.

— Men zegt 00k Verwereldlijken (verweerlijken, zie

W'EERLIJK). a. Poirters bezigt Venvere/den : ^ half hevro-

sen, half verwilderde, half I'erTocrelde ziele. »

VERWEREN, verueerde, ben ver-uieerd (met zachtl.

ee), o. w. Vereelten, werig worden, verbotten, fr. se duril-

lonner, se eoHvrir de cal. De lianden verweren van te wer-

ken. Verweerd vel. Verweerd zijn. « Zij heeft twee zwerle

herte verweerde handekens. » (Anna Biins
.

)

— Kil. Weeren, Verweereo, catlere, callescere.

VERWEREN (met zware ee), verweerde, verweerd,

b. w. .Vfwcren, wegstooten, tr. repoiisser. De oneerbare

gedachten moet men verweren zoohaast zij ons invallen.

— Kramers heeft ongelijk dit woord buiten 't gebruik te

stellen.

VERWERKEN, ver-werkte en verwrochi, verwerkt

en ver-:i'iocht, b. w. Al werkende verbruiken. Hij heeft

veel hout verwrocht in dat gebouw.

— Verduwen, verteren, fr. dige'rer. Zijne maag kan zulke

spijzen niet verwerken. Hij zou keien verwerken.

— Bij tabaksmoorders. Kunnen smooren, masschen, den

tabak machtig zijn. Die tabak is te sterk, ik kan hem niet

verwerken.

— o. w. met zijn, fr. se dige'rer. Vleesch verwerkt ge-

mukkelijk . Krieksteenen verwerken niet.

VERWERRENEN, ver-werrende, verwerrend, b. en

o. w. ^'erwarren. Verwerrend garen. Verwerrende twijn.

Het slot veiwerrenen, fr. brouiller la serrnre. In zijne

gedachten verwerrenen. Het peerd verwerrende in de trek-

strengen. < Daer syne ghenegentheden le midden inne lig-

ghen verwerrent. (J. de Harduyn.) <^ Ick lagh in 'tquaet

verwerrenl. > (Id
.

)

— Afl. Verwerrening.

VERWERRIEN, verwerride, verwerrid, b. en o.

w. Hetzelfde als Verwerren, Verwarren. Verwerrelen.

— Zie onder CIEZE.

VERWERSCHEN, vcrwerschte, ben verwerscht, o.

w. Verslechten. Zie verw'ERZEN.

VERWERZEN, verwersde, ben ver-uersd, o. w.

Verergeren, slechter worden. De ziekte verwerst gedurig.

Het oedrag van dien jongeling is sederl eenen tijd veel ver-

wersd. De brand verwersde zoodanig dat er geen blusschen

meer aan was.

— Ook Verweerzen, Verwerschen, Verweerschen. —
Zie A\-ERS.

VER^VETTEN,^r/-wr«f, verwet, b. w. Herwetten,

Ir. aigiiiser de noiiveau. De messen zijn blonk, ge moet ze

een keer verwetten. — Zie VER-.
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— VRR\VETTEN, b. w. Westvl. vorm van Verwedden in

de Wdb. (zie d). Ik zou er mijn hoofd op verwetton, r.

j'en meltmis ma U'te stir U billot.

VERWEUNEN, ver-cainde en verweundege, ver-
veund, b. «. Hetzellde als Verwonen, betalen voor het
bewonen van eeu huis of kamer. Hij venveunl 500 frank
'sjaars. Hij verweunt daar gehcel weinig.

VERWEZENEN. ver-u'ezende, veru-ezend, b. en o.

w. Van gelaat veranderen. Meest gcbruikt in het verleden
deelwoord Vervezend meK den zin van Verslegen, onlsteld
en deze ontstelienis latende blijken in het gelaat. Hij kwam
verwczend binn-n om het ongeluk aan te kondigen. Hij
stond verwezeud als hij dat hoorde. Hij zag er geheel ver-

wezend uit.

— Dit woord is gemaakt van 't onbruikbare Wezenen,
waarvan nog gevorind is een ander ww. Ontwezenen dat
^^ eil. verklaart door Het wezen of de gedaante wegnemen
of vcrliezen.

— Er IS een ander woord Verwezen dat somwijlen ook
gebniikt wordt in den zin van Verwezend; het is het deelw.
van Verwijzen, veroordeelen, zoodat het eig. bediedt Ge-
sleld of on;steld gelijk iemand die veroordeeld is. Hij zag
er als verwezen uit. Zie Kramers op z-^rw^'zen.

VERWIJTSEL, o. Verwijting, fr. reproche, injure.

^'er\vijtsels en scheidwoorden. Met verwiftselen en smaad-
woorden aangevallen zijnde. » (H. A. De Badls.)

VERWIJZEN «vl. \-ER«nzEN, zie IJ), verwees, ver-

',iczcn, b. w. \'eroordee!en, afkeuren, verwerpen, wraken,

fr. rt'proiner, rejeter. Een verwezen boek. Die schelm

ttordt van iedtreen verwezen. Hij verwees mijne denkwijs.

De arabachtsman heeft veel gereedschappen, maar etn

groot deel ervan ligt verwezen. Hij gaat rond om de ver-

wezene kleederen te kojpen. Deze woordenboek heeli lang

gebiuikt geweest in de scholen, maar nu is hij verwezen

gelijk veel andere.

VERWIKKELEN, vcriiikkeldc, verwitkeld, b. w.

Vcrroeren, fr. rt-mucr. Een zware steen die niet te verwik-

kelen is. Die nagel zit vast, ge zult hem niet verwikkeleu.

Eenen boom verwikkelen.

— o. w. Dat slaat zoo vast dat liet niet verwikkelen zal.

Hij zat zoo aandachtig te luisteren dat hij niet eens verwik-

kelde.

VERWILKEREN, o. w. Zie vekwelkeren.

VERWILLIGEN, verivilligde, vcrwilligd, b. w.

Iemand doen willen, overhalen. Ik kan hem daarioe niet

verwilligeu.

— o. w. Hij verwilligde daarin.

VERWIN, o., zonder mv. De verbetering, de raeer-

dere weerde, enz., die er komt op een dier of gewas met te

groeien, op bier of wijn met oud te worden, enz. Op die

magere verkens is er veel verwin. Ik ga dien wija nog niel

verkoopen : er is verwin op.

— \-gl. Wrwas.

VERWINDEN (wvl. verwii.nde.n', zie ind), ver-

li'indde^ ben vericind^ o. w. Verwateren, verwaaien, fr.

devenirfoitrbu . De koe is verwind.

— VERWINDHEID, V. Bevaogenheid (van peerden of

runderen), fr. foiirbure. Vgl. verwaterdheid.

VERWISSELEN, b.eno. w. De hand oi van hand
oizi/ne hand ver-^isselen , zie H.\NO.

VERWITTEN, verwitte (wvl. ook verivitltge, zie

imperfect), hen ver-.vit. o. w. V. it of witter worden. Het
gewasschea lijnwarui verwit op den bleek.

VERWONDERD, part-adj. Weetgierig, nieuwsgierig,

begerig oin te weten, fr. eurienx, de'sireiix de sa-joir. Ik

ben vcrwonderd hoe hij die zaak verrichtcn zal. Hij wa.-

verwonderd hoe ik uit de moeilijkheii! ging geraken. Ik ben
verwonderd wat er van dat kind eens worden zal. Gij zijt

verwonderd waar hij dien boek gek-regen heeft : ik zal het
u zeggen. Hij was verwonderd van waar ik kwam, waar ik

naar toe ging.

— In dergelijken zin zegt men ook Wonder hebben of
wetcn, Vrij wele:i.

VERWORGELEN. verworgelde, ben veru'orgeld.

b. en o. w. Hetzelfde als Verworgen. Hij is venvorgeld
aan een stuk brood.

— Ook Verorgelen ; zie w

.

VERWORGEN, verworgde, ben vermorgd, o.w.
Den adeni kwijt geraken, scbier vcrstikken, hetzij met le

verslokken, hetzij met te vcrkroppen, fr. etotiffer. Ect niet

te golzig, ge zoudt verworgen. Ik verworgde aan een stukje

brood. Hij was verworgd, maar een teugje dtinken deed dc
belenimering scholen.

— Ook Verorgen.

VERWREEDEN, verwreedde, verwreed, b. w.
^^ reed maken. Het zien \-an 't bloed verwreedt den leeuw.

— Wreed worden. De kinderen verwreeden met honden
en andere dieren onberniheitig te mbhandelen en dood te

slaan.

VERWRIBBELEN, veneribbelde, venonbbeld,
ook VERFRIBBEI.EN, b. w. Verkeerd wribbelen, door wrib-

beUng krenken of verkwisten. Hij heeft den brief geheel

verwribbeld tusschen zijne vingers.

— Fig. Iemand lervribbelen aan iets, foppen, bedrie-

gen, verneuken. Hij trachtle crmij aan te verwribbelen. Ik
ben aan dien koop verwribbeld. Gij zoudt er raij geein aan

verwribbelei"). eh ? Gij zijt er aan verwribbeld (verbut).

— L. Vossius zegt

:

<ihy vervribbelt iWxa ghedrochte.

VERWRINGEN (wvl. verwrh.ngex, zie I.vd), ver-

'.yrong, verierongen, b. w. Door wringen bederven. Een
sleute!, een slot verwringen, fr. fansser une cW, forcer line

serrure,

— Zie ook verpijxen.

VERWULFERD, adj. Men zegt Van den honger

verwulferd zijn, d. i. van honger verwoed zijn, eenen wul-

venhonger hebben. Haast u, geef mij een stuk brood : ik

ben verwulferd van den honger.

VERWULKEREN, b. w. Zie verwei.kerzn.

VERZAAIEN, zerzaaide, verzaaid, b. w. Door zaaien

verbniiken. Hoeveel graan hebt gij op <lien akker verzaaid ?

» Hadder yemandt ghecommen die hem zijn zaedt had wil-

len wederom gheven, datter hy hadde toe gebruyckt en

versaeydt, hy sonde hem alle de vruchtcn van dien jaere

hebben ghegheven van dat ghezaeysel. » (C. Vrancx.)

— Herzaaien. De tarwe wordt in de Icnte verzaaid, als
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zij 's winters verviozcn is. Eene vruclil verzaaicn die door

hcl ongiui is afgeknaagd. — Zie VER-.

— o. w. met zijn. Verbastereii, ontaarden, verloopen,

sjireliende van eene vrucht die le diliwijlsiu hetzelfde lam'

gczaaid wordt. Die tarwe is verzaaid, ge zult mocten vcr- '

landen. « Het verzaeit al, tot de menschen toe. <• (***l

VERZANDEN, verzandde, verzand, b. w. Met zand

bedeitlccn. Ecncn weg verzanden . Eene verzande batte. In

Noord-Vlaandercn vcrzandt men dikwijls de wegen die

vuil en slijkig zijn, en daartoe gebruiUt men zand van de

zeeduinen. Men v( rzandt 00k de wegels die in eenen bloe\ii-

hof of lochting hggcn, en daartoe bezigt men gemeenlijk

zavel die uit de aarde gedolven wordt.

— Eene haven verzanden, fr. engorger tin port. « Hy
dede den dyck duersteken, dinckende daer mede die havene

der stede te versandene. » (N. Despars.)

— o. w, Stranden, fr. e'chouer. « Haven daer noynt schip

verzande. » (Ymmelootbij L. de Huvettere.)

VERZEERD, o., zware ec. Stoot of schop die iemand
uit zijne plaats doet stuivcn, ook Vcrzet geheeten. Iemand
ccn vcrzecrd geven.

VERZEERDEN (zwnrc re). verzeerdtJe, wrzeerd,

b. w. Licht\cirdi^ vcritootcn en verzuimen, iets verkwis-

tcn, verspillen. Alle raadgevingcn verzeerden (in den

wind slaan). De goddelijke gratie verzeerden. Zijiicn tijd

verzeerden. Eene goede kans verzeerden. Zijne gezondheid,

zijne fortuin verzeerden. Zijn geld verzeerden. Hij heeft het

.al verzeerd. Het is al verzeerd. De middelen verzeerden die

God ons verleent om zalig te worden.

Wilt-ge eens eene waerheyd wetcn,

Van Lie... Lief.. Ach 't is vcrseird :

Maer het is de moeyt niet weerd

Om daer afgewag te maeken.

(Vaelande.)

En aen hoevcel ? — Aen ses. — 3a ! 't myne kosl my seven.

— Wat sfeven ? 't is geon vyve weird.

Gy hebt al weer uw geld verseird. (M-)

— Zie ZEERDEN.
— Een verzeerd geven, door stooten of schoppen vcr-

wijderen. Iemand verzeerden. De jongen wicrd ovcral van

zijne m.akkcrs verzeerd.

VERZEEUWD (wvl. verzeewd), decKv. van Ver-

zccuwen, bij Kil. Ver-seeuwcn, laborarc nausea marina,

ir. avoir le tnal de mer.

— Ontzenuwd en afgemat ten gevolge van de zeeziekte.

Verzceuwd zijn.

— Wordt veel gezeid van iemand die 's avonds te voren

te veel gedronken hebbende, 's morgens opstaat gclijk

iemand die verzeeuwd is.

— Ook van iemand die uit der mate veimoeid is van

gaan, van werken, enz. Verzeeuwd zijn van grachten te

dclven. Verzeeuwd zijn van reizen. Verzeeuwd zijn van

graanzakken te dragen, enz.

— Vcrstompt en ongevoelig door overmatig zingenot, fr.

blase. <. Sardanapahis was soo 7'erseetnpt en droncken van

s' wereldts lust, dat hy Godt en nature en sy i-clren ver-

gat. »
(J. David, s. j.)

VERZEGGEN, rerzeidr, heb verzeid, b. w. Wordt

gcbruikt :

— 1° in plaats van Voorzfggen, h. pre'dire. Het weder

verzeggen. Hij vcrzei het dat het zou gestormd hebben.

Het is juist gebeurd gelijk hij het verzeid had.

— 2" in plaats van Vonrtjeggen, aan anderen zeggen.

Als gij het weet, ge meugt het niet verzeggen « Alsoo

noode alsmen wilt datmen ons ghebreik z'erseght, alsoo

gheerne versegglien wy t' ghebreck van een ander. »

(J. D.avid, s. j.) Hij sloeg hem dood opdat hij let niet %'er-

zeggcn zou. « Ten betaemt niet lichtveirdelijcken nieuw-

maeren te verseggken. » (B. Gheysen.) « Openbreken de

brievcn van een ander : verseggken het ghene daer in stael,

enile behoorde ghesweghen te worden. >
(J. Steeghius.)

VERZEIE, v. Zie VIZEIE.

VERZEIEN, o. w. Zie vjzeien.

VERZEKEREN, verzekerde, verzekerd, b. w. Zcker

maken, enz.

— Een kindje verzekert n, een nieuwgeboren kin'', dat

gev.aar loopt van sterven, doopen zonder de plechtighedcn.

Als een kind, dat verzekerd is geweest, blijft leven, wordt

het naar de kerk gebrachtom daar de ceiemonien van het

Doopsel te voltrekken.

— Vieesch verzckeren, vleesch half biadcn of het in -.zijn

leggen om het te bewaren tegen het bederf.

VJIUZEN, versde, heb geversd, o. w. Een gecstig

woord, eene vinnige spreuk zeggen in lijm of in onrijm

(zie vers). Hij kan niemand hooren vertellen, of hij moet

er tusschen verzen. 0\-> iemand, of op iets verzen. Hij verst

geern op anderen, maar heeft niet geern dat anderen op

hem verzen. Ik geloofdat hij niet veel van zijnen breeder

maakt, want hij verst op alk^s wat hij doet.

— Afl. Verzer, Verzing, Gevers.

VERZENDERKENSDAG, m. De laatste d.ng van

Maart, en ook De ccrsle dag van April, waneer men

pleegt iemand, die meer of min cenvoudig is, te zenden om

balsem van steenen, om hanegekraai, enz. te halen bij

eer.en anderen die op zijne beurt hem verzendt naar eene.i

tweeden, en deze naar eenen derden, enz. Het is morgen

verzenderkensdag, wij gaan hem de poetse bakken.

Met dat juiste nu es verzenderkens dach

Ick vreese tjan dat ghy my wilt verzenden.

(Ed. De Dene.)

VERZERPEN, verzcrpie, verzerpt, b. w. Zerp rf

zuur maken, fr. rendre aigre. Wijnazijn is verzerplc wijn.

— o. w. met zyn. Zerp worden. Dat bier verzen t. Hij

dronk zijnen wijn maar als hij verzerpt was. Laat het ver-

zerpen.

VERZET, o. De daad van verzetten, verschuiving,

verplaatsing, fr. deplaeement. Het verzet van eenen ambte-

naar.

- Een schop, sl.ag cf stoot die innand uit zijne plaats,

doet stuiveu. Iemand een verzet geven. Een verzet krijgen.

— Uitslel, fr. delai. Van (cm) verzet komt er (een)

belet, ,als men iets op zijnen tijd niet verricht, heeft men'

later dikwijls geene moete meer daar toe.

VERZETTELIJK, adj. Verniakelijk, verlustigend,'

fr. amnsant. Een verzettelijk man. Een verzettelijk spel.

Eene verzettelijke vertelling. Eene verzettelijke gazette.

Eene verzettelijke wandeling. Verzettelijk zijn. — .Vfl. Ver-

zettelijkheid,
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VERZETTEN, verzet/e (\vv\. ook verzettege), verset,

b. \v. Verlusiigen. vermaken, fr. divertir, amuser. Zulk

een spel verzet mij niet . Die opgeruimde man verzet icder-

een. Die boek is verzettead om lezeii.

— Ook absolutelijk . Eene wandeling verzet. Als iU wel

gewrocht heb, doe ik dan ieti dat verzet.

— Verschuiven, uitstellen, fr. remettre. De veigaring is

voor achl dagen verzet. De marktdag wordt verzet als hij

op eenen beiligen feestdag valt.

— Herzettea, herplaatsen, fr. replacer. Verzet de tafel in

hare plaats. Als gij boeken oit de kas neemt om ze van

'tstof te zuiveren, ge moet ze dan verzelten. — Zie vf.r-.

— Bij landb. Koolzaad verzetten, het herplanlen, door

nieuwe planten vervangen, waneer de eersle planten faJen

of vergaan.

VERZETTIG, adj. Die verzet, verzettend.vermakelijk,

vcrlnstigend, fr. amitsant. Een verzettig mensch. Eene ver-

zettige lezing. Een verzettig spel. Dat boekje is niet ver-

zettig. Gij zijt niet verzettig genoeg bij uwe \TriendeD.

VERZEVENJAREN (wvl. VERZEVEj.\REX, zie n),

vi-rzc-.eiijnarife, ben verzc-enjaard, o. w. Na een tijdvak

van eenmaal, iweeniaal, driemaal, viermaal, vijfm.ial zeven

jaren zijnen geboortedag beleven.Men verzevenjaart als men
veertien, eea-en-t\vintig, acht-en-bvintig, twee-en-veertig

j.Tar oud is.

— En omdat men heweert dat de natxiur van 't lichaam

na elk tijdvak van zeven jaar geheel verandert, daarom zegt

men schertsende hi/ is 7'crzeveiijaard, of /> geloof dai hi/

Terzevenjiart, van iemand die b. v. gewoonlijk droefgeestig

en stilzwijgend zijnde, al met eens opgeruimd en spiaak-

zaam wordt, enz.

VERZICHTIG, adj. Hetzelfde als Voorzichtig, fr.

prudent. Een verzichlig mensch. Verzichtig zijn. Verzichtig

te werke gaan.

— a^lv. Zachtjes, zoetjes, fr. douccment. Verzichtig

spreken (om van anderen niet gehoori te worden). Zij k\\ am
verzichtig bij de wieg, om het kind niet te ontwekken. —
In dezen zin zegt men ook Verzichtjes.

VERZIEN, verzag, verzien, h. w. Hetzelfde als Voor-

zien, verzorgen, h. pouruoir,foHrnir. Ik heb hem van al

het noodige verzien. Ik I'en wel verzien van peonen en

papier. « Verzien van vele dinghen. » (P. Mallants.)

Nu heeft hi hem also rersien

Van groten hoghen ceder bomen.

(Maerlant.)

VERZIEREN, verzierde, -.erzierd, b. w. Verdichten,

verzinnen, uitvinden. Jlen verziert van alles om zijn oog-

merk te bereikcn. Een verhaal verzieren. Van al deduivels

verzieren (alle denkelijke middels gebruiken) om iemand te

plagen.

— \'ERZ1ERSEL, o. Uitvindsel, verdichtsel. Een verziersel

maken. Dat is een verziersel.

— Iemand die veel verziert, die veel verdichtsels vertelt,

die iemand lets op de mouwe speldt. Een verziersel van

een kind. Een aardig verziersel. Gij, verziersel, zult mij dat

niet doca gelooven.

VEBIZIJP (wvl. VERZilP, zie ij), o. Gateupateel, fr.

couloire, passoire.

VERZIJPEN (wvl. VERZIPEN, zie IJ), verzeep en

vcrzijpte, ben -.erzejten oi verzijpt, o. w. Uitdruipen, ver-

leken, fr. s'e'gouiter. De gewasschen kleedeien te verzijpen

hangen. Is de gewasschen salade wel verzijpt? « Wel te

spoelne ende te zuverne van der looghe, ende wel te latene

verzi/'pen. ^ (Cueren van den Vaerwers van Brugge.)

VERZIMPEREN, verzimperde, ben verzimperd, o.

w. Zimperende wegzinken, wegzijpelen. Het water ver-

zimpert in den grond.

VERZINNEN, ^erzon en verzinde, verzonnen en

verzinJ, b. w. Bedenken, overleggen, overpsinzen. Eer gij

dat aangaat, ge moet het wel verzinnen. Gij spreekt van

naar America te gaan : hebt gij verzind wat het is ? Hij ver-

zint hoe hij dat gaat doen.

Begonnen eerst, en dan gedacht,

Heeft menig in 't verdriet gebragt

:

Daerom verzint

Eergybegint. (***)

Waerdt dat wij de cortheydt des tijdts wel versinden,

Dit sonde ons met recht de werelt doen verleen.

(AnnaBiins.)

— o. w. Veranderen van zin, van gedacht, van voome-
men. Hij is een mensch die dikwijls verzint. Ik dacht

morgen naar stad te gaan, maar ik ben verzind.

— wederk. w. Zich verzinnen (wvl. eens verzinnen, zie

EESS), veranderen van zin, van gedacht, van opzet, fr. se

rai iser. Hij heeft zich verzind, en zal dat huis niet koopen.

Hij stond gereed om uit tegaan, maar schielijk verzon hij

zich en bleef thuis.

— Zich beraden. Verzin u of gij dat gaat doen of niet.

— Kil. Versinnen, bedencken, reputore apud se,

cogitare.

VERZINNIG, adj. Vemuftig, vindingrijk, fr. inventif,

inge'niai.x. Een verzinnig man. Een verzinnige geest.

« Wijn gebuur zelve, hoe verzinnig hij is, weet mij daar

over geenen uitleg te geven. » (Rond den Heerd.)

— Afl. Verzinnigheid. Zie verzinnen in de Wdb.,
fr. invenfer.

— Wegens het maaksel van dit adj., vgl. Verzuimig,

Vergelig, Verleltig, Verkwistig, enz.

VERZITTEN, verzal, verzeUn, b. w. Kwijt geraken

met te lang te zitten. Hij heeft daar zijnen tijd verzeten. Gij

hebt daar leelijk uwe kanse verzeten.

— Zich verzitten (wvl. eens verzitlen, zie EENs), rijnen

tijd verzitten, ergens te lang verblijven. Hij heeft zich

verzeten in de herberg, en zijne z.-iken bijgevolg niet kunnen
verrichten. Let op dat gij u nogmaals niet verzit. Hij verzat

zich zoowel dat hij te laat kwam.

VERZOCHTEN, verzochlle (wvl. ook verzochtege),

verzocht, b. en o. w. HetzelMe als Verzachten, zachter

maken of worden. Eene uitdnikking verzochten. Het weder
begint te verzochten.

— Zie ZOCHT.

VERZOELEN, verzoelde, ben verzoeld, o. w. Zoel

worden. Het weder, de lucht verzoelt, is verzoeld.

— Het bier verzoelt, als het te warm wordt en zijne

frischheid veiliest.
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VERZOET, VERZOETSEL, o. Verzoetiiig, fr.

adoitdssemenfj sonlagement,

Maer met de vergulde schichten

Dijns ghebeds, wilt ons vf.rlichtea

En ons gheven een versoet.

(Ymmeloot bij L. de Huvettere.

)

VERZOLDEREN, -verzolderde, verzolderd, b. w.

Met eenen nicuwen zolder voorzien, eenen zolder vernieu-

wen. Een huis verzolderen. Eene brug verzolderea (de

planUen vcrnieuwen wa.irop men gaatea rijdt).

VERZOMEREN, verzo?nerde, ben verzomerd; 00k

VERZOMMEREN, o. w. Weder zomer worden, tut den

zomer weder overgaan, sprek. van de luchl, van 't saizoen,

van het weder. Met de lente begint de lucht te verzomeren.

Als het verzomert, komen de zwaluwen weder. Het weder

is verzomerd sedert gisteren.

— met hehhen. Den invloed van de zomerlucht genieteii,

den zomer doorbrengen. Het zal vecl deugd doen aan dien

zieke van eens goed te verzomeren. Na verv\ interd te heb-

beu in Italie, komt hij naar Vlaanderen verzomeren. Een
nieuw huis meet eens verwinteren en verzomeren, eer

't bewoond wordt.

— Vei zomerd hier^ bier dat eene zomersmaak heeft, dat

gebrouwen is tnsschen Juni en September; anders ook

Keerzebier genaamd.

VERZONNEN (wvl. VERZUNNEN), vcrzonde, ver-

tond, b. w. In den gloed van de zon stellen. Men verzunl

de graanschoven cm ze droog en sprooi te raaken, en ze

aldiis gemakkeUjlcer te derschen. Graan, dat wak is, meet

verzund worden.

— o. w. met hcbien. In den gloed van de zon staan.

Noten, die goed verzund hebben, beschimmelen niet licht.

Leg dat zaad wat te verzunnen. Het doet deugd aan dien

zieken man, een weinig te verzunnen.

VERZOPPEDOPPEN, verzoppedopte, verzoppe-

dopt, b. w. Verslempen, verkwisten. Hij heeft geheel zijn

fortuintje verzoppedopt. « Den iver tot de regtveir<lighcyt

verdwynt lichtelyk alwaer den nooddruft ontbreekt en de

kapitaeltjens versoppedopt zyn. > (F. Vanden Werve.)

— Zie ZOPPEDOPPEN.

VERZUCHT, m. Verzuchting, fr. soiipir. Eenen

verzucht gcveii, fr. pousser nn soitpir. Ach, zeide hij met

eenen verzucht, wat heb ik toch gedaan ! Eenen verzucht

latcn. Een diei)C verzucht.

VERZUIMELIJK, adj. Zie verzuimig.

*VERZUIMELOOZEN (wvl. verzumeloozen),

b. w. dat men hoort bij 't volk voor Verzuimen, verwaar-

loozen. Zijne plichten verzuimeloozen. Zijne geestelijke

oefeningen verzuimeloozen.

VERZUIMIG, adj. Die verzuimt, onachtzaam, nalatig,

fr. negligent. Een verzuimig mensch. Verzuimig zijn. Een

geueesheer die verzuimig is. Verzuimig in 't kwijten van

zijne plichten. « Sommighe sijn hier in seer versnym-:-

lijck ende strafbaar. > (B. Gheysen.) « Ten is gheen kleyn

• saeck hier in versnymich te wesen . » (A. Poirters.

)

— Wegenshet maaksel van dit w., vgl. Verzinnig.

VERZULKEREN, verziclkerde, verztclkerd, b. w.

Aan den hals brengen, vernietigen. Wordt raaar gehoord in

de volgende en dergelijke spreuken die spijt of wanhonp
uitdrukken. ik zou dien vent verzulkeren. Ik was zoo
spijtig dat ik mij zou verzulkerd hebben. Als ge zulke din-

gen hoort, zoudt ge u niet verzulkeren in eene oordjespanne?
— Men zegt ook Verzurkelen en zelfs Verzullen (doch

niet VersuUen). — Zie veroorbaren en ^TlRNIBbelen.)

VERZULLEN, vetzulde, verzidd, b. w. De zulle

of dorpel van eene deur vernieuwen, fr. renouvehr le setiil.

Die ingang moet verzuld worden, en ik ga hem in steen

verzullen in plaats van in hout.

— Wordt somwijlen gehoord in den zin van Verzul-

keren.

VERZUNNEN, b. en o. w. Zie verzonnen.

VERZURKELEN, b. w. Zie verzulkeren.

VERZWARTEN, verzwartte (wvl. ook verzwartege,

zie imperfect), ben verzwart, o. w. Zwart of zwarter

worden. Zijn haar eertijds blond, begint te verzwarten.

— b. w. Herzwarten, wederom zwarten. Die stof is ver-

zwart gcweest. — Zie VER-.

VERZWIJMDHEID (wvl. verzwiimdheid), v.

Verzuim, fr. negligence. « Als onsen evennaesten t' minste

miscoman is, al en waert maer een cleyn saecke, uyt cranck-

heydt, jae oock maer uyt verswymtheydt : wy hanghent

een ieghelyck aen den neuse. » (J. David, s. j.) < By die

verzwymtheyd van eender keerse, ghinck die abdie h^

niete van den viere. » (N, Despars.) « By tcloostere , ter

Woestine, daer tvier inneghesteken wiert, byder ver-

swiimtheH ende onachtzaemheit van der abdesse aldaer,

dieder niet in tijts voren en spraeck. > (Id.) « Ik en hebbet

nieuwers conn;n ghevinden, byder negligencie ende ver-

swvntheit van de croniqueurs van dien tyde. » (Id.) « Uwe
verzwi/'mtheyt en traecheyt. » (C. Vrancx.) « Daer medc

was hy veivuUende alle verzwi/'mtheden en onachtsaem-

heden in Maria te dienen. > (Id.)

VERZWIJMELIJK, adj. Zie verzwijmig.

VERZWIJMEN (wvl. VERZwiNta.v, zie ij), vcr-

z~i!ymdc (wvl. ook verzwiiindege, zie I.MPEKFECr), ver-

ziDijmd, b. w. Verzuimen, verwaarloozen, veronachtzamen.

Zijne plichten verzwijmen. Zijne morgen-en avondgebeden

verzwjmen. Er is geen tijd te verzwijmen. Verzwijm de

middels niet die God u geeft om zalig te worden. Hij had

verzwijmd de deur te sluiten, en de dief was in huis geko-

meu . . Dit sacrament maect den mensche bewachtsamigher

van sonden; ende dit soude inden mensce wel blivon ghe-

duerende, waert dat hijt niet selve en verswif'mde ende liet

varen bi dye playsancie der werelt daer hy hem weder toe

keert. > (Th. van Herentals.) « Die verzwifmen te leerene

de leden ofte articulen des gheloofs. - (C. van Dordrecht.)

« Up dat hy alle dat goet twelck hy binnen der weke ver-

zwijmt heeft, up desen dach zoude mueghen verhaelen.

(Id.) ^ Ts gehouden binnen veertich dagen te compareren,

op pene van te verbeureu thien ponden parisis, indien hy

den tijd oversate ende verswi/mde. » (Cost. v. Audenaerde,

HI. 15.)

Die zijn gheluck verswijmt die heeft dobbol mijnckc.

(Ed. De Dene.)

Terwijlen het bestandt noch deurde van twaelfjaeren.

En heb ick m&iverswinit mijn crachlen t' openbaren.

(CI. Declcrck.)
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Want die zijn tijdt licht verschoten

Siet verswi/mt, die werdt ghesloten

Buiten 't ziel-ghe.venschte rijck. (Id.)

— Dit woord is meest gebruikt in Fransch-Vlaanderen.

VERZWIJMENIS (wvl. verzwimenesse), v. Ver-

zuimenis, U. ncgtigence. « Om die onachtsamicheyt cnde

vos'icimenisse ymmer een luttel le leeren laten, s>oo sonde

ick raden » (Th. van Herentals.)

VERZWIJMIG(wvI. \T?RZWIMIG, zie IJ), adj. Ver-

zuimig, fr. iit'gli^ent. « Menschen die iiiet verswimich en

zijn, mer dinsprake gods waer nemende. »
(Th. vau Heicn-

tals.)

— Ook Verzwijmelijk. Als wy diucken hoe traegh, lioe

onachtsacm ende verz-uymeltck dat wy hebben ghewecsl iu

Jesus te dienen, eeren ende te dancken. > (C. Vrancx.)

VERZWIJNEN (wvl. VERZ\WNEN,zie 'ii).verzu'i/iide,

Vfrz-f.ynii; ook VERSWIJNEN, b. w. Verzuipen, verswollen,

in dronl;enschap en wulpschheid verkwisten. Hij heeft op

eenen dag vijftig frank verzwijnd.

— Zie SWIJNSWOLLEN.

VESCH, VASCH, o. VESSCHE, VASSCHE, v.,

collectief, zonder mv.Witte bkiasjes of zweertjes die dikwijls

lionien in den mond van nieuwgcboiene kinderen of van

stervende menschen ; in de Wdb. Sprouw, Spraw geheeten,

fi . miiguet, aphthes ve'siculeux, bij Kil. Schuyl. Datkindje

heeft het vesch in den mond. De vessche krijgen. Het vasch

geneest in acht of veerlien dagen. Die zieke mensch gaat

sterven : hij heeft leeds de vassche. Vgl. aften, sproe,

RAME en EVELMOND.
— Onze uitspraak belel niet van Versch, Varsch, Versche,

Varsche, te schrijven (zie Rs). Ik schrijf zonder r, omdat

het mij afltomstig schijnt van 1. vesica, zesicula, fr. vcsiailc,

blaasje.

' VESCHE, bij Kil., zie v.\scHE, v.

* VESE, VESEL, bij Kil., zie vezel.

VESPEREEREN, o., w. Zie vespereien.

VESPEREI, o., zonder mv., klemt. op rei. De drooge

maaltijd die men neemt omtrent den vieren 's namiddags,

vesperbrood, fr. goi'tter. Op de ure dat men vesperei eel.

Een al te zuinig vesperei. Vesperei roepen (het werkvolU

roepen om vesperei teeten).

— Het oud fr. vespre'e bet. avondtijd. Wij zeggen nooit

vesper ij : zie onder ARIIEIE.

VESPEREIEN, vespereide (wvl. ook vcspereidege,

zie iMPERFEci), hch gevespereid, o. w. De halfichternoen-

sche maaltijd nemen, fr. goitier. Hij vespereit met twee

boterhammen en een glas bier. Ik vespereie nooit. Zij

waven bezig met te vespereien.

— Men hoort ook Vesperecren.

VESPEREITIJD, m. Het uur van 't vesperei. Te
vcspereilij I Maakte hij van werken. Het was omtrent den

vespTTeitij'l il.it de bliksem in de kave sloeg.

VESPERTIJD, m. Hetzelfde als Vespereitijd.

VESSCHE, v., zonder mv. Sprouw. Zie VESCH.

VESSEMBROOD.VESSENBROOD.o. Vesper-

brood, fi. gouter. Zijn vcssenbrood eten, fr. prendre son

goiiter.

VESSEMEN, bij Kil, zie veemen.

VEST(E, V. Onderveste, onderlijf, fr. giUt. Eene veste

van zijde.

-- Bovenveste, kort kleed met mouwen zonder slippen,

fr. -veste. Eene lakenen veste. Die eene vest aanheeft, doet

noch Irak noch smijtertie aan. Eene veste om mede te wer-

ken. Vgl. KULTE.

— Eene veste maiarons, een groot blad papier geheel

met kleene makarontjes bedekt die er vast aan gebakken

zijn. Eene veste makarons koopen. Drie vesten makarons

winnen met het teerlingspel.

—VESTE. z. Onder-.

VESTEBLOEM 'wvl. -blomme, zie oe), v. Naam
dien men te Bnigge geeft aan de gele en witte piompen
1. nymphcea lutea, nymphcea alba), omdat zij veel in het

grachtwater groeien langs de veste van de stad.

VESTEN, vestte, gevest,h. w. Hechten, vestigen, fr.

attaclur, fixer. Jlet naald en draad vest men eenen lap aan

een kleed. Een plakkaat aan den muur %'eslen. « Want
desen graet den menscen noch niet volcomelijc en vestet

in God. » (H. Herp ) < 'k Wil my voortaen gaen vesten in

dese stadt. » (Beschryv. v. Vreugdeteeck.)

— o. w. met hebben. Zich vestigen, kleven. De klissen

vesten aan de kleeren. « Dat hooft is rond, omme dat rondt

eene scoene vorme es, ende omme dat harte slage, valle

ende werphinghe te mynder an souden vesten. ,-, (Jehan

Yperman.)

— Fig. Hij berispt en vermaant gedurig zijnen zoon,

maar 't vest er niet aan (het pakt niet, fr. rien quiprenne,
de zoon luistett er niet naar). « Dit houdet dat herte soe

vtij datter geen beelden in vesten en mogen. '- (H. Herp.)

o Broeder ! op my vest verdriet, noch leet noch smert,

Als ik den troost van uw geselschap en gesicht

En liefde weirdig ben.

(Vaelande.)

—VESTEN, z. Op-.

VET, adj., fr. gras.

— Ergetts vet mee xi/'n, spottende gezeid voor Er niet

veel mee versteven zijn (zie verstijven). « Maer 'k ben er

vet mee met zulk een huys. :> (C. Duvillers.)

— Een haastig man en weekt geen vette zoppen, zie

ZOPPE.

— Vuil, onzedig, fr. graveleux. Zulke klap is wat vet.

—VET (adj. en subst.J, z. Hespe-, Maan-, Mane-,

Moortcl-, Slekke-, Steke-.

VETEL, o., zwaret". Vierendeel. Zie virtel.

VETJE, o. Winste, profijtje, fr. be'nefice. Een vetje

hebben aan iets (er een profijtje aan doen). Als gij uwen
vogel iiu wilt verkoopen, ge zult er een schoon vetje aan

hebben. Die voortverkooper heeft daar een veije aan gehad.

Ik hoop daar wel een vetje aan te hebben. Dat zal een vetje

zijn voor u. Het is een vetje voor den pijnder.

— Vgl. fr. nivet (benefice illicite et cache qii'un agent,

Mn mandataire obtient sur un marche qu'il faitpour
autrui,.

VETLAP, m. Dikke vette worm die veel kwaad doet

aan den akker; ookWulf; ix.verblanc, lane de hanneton.
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VETLEGGER, m. Vetweider, hij die koeien en

ossen vet kweeUt in eene weide of bilk, om ze dan te ver-

koopen of te slachten, fr. herbager, bdlinr, engraissetir

de bestiaux dans les pdturages. Eenige beenhouwers zijn

tevens ook vetleggers. <; Saut-sieders, olie-slaeghers, vet-

Icgghers, beenhouders, say-wevers, tapyt-werckers ende

meer andere diergelijcke neeringen. » (VI. Settingboec.)

— Fig. lemand die weeldig leeft en zicli vermast.

VETPAN(NE, V. Smeerpot ter verlichting, Ir. falor.

Eene verlichting met lampioenen, vetpannen en cluneesche

lanteerntjes.

VETPLANTE, m. Algemeene naam van alle planten

die mjlscli on vleeschachtig zijn, {x. plante grasse, De don-

deibaard is eene vetplante.

VETTE, v., zonder mv. Vast akkermest, ir. fumier,

in tegenoverstelling van vloeibaar mest. De vette wordt op

hat land gekleinsd of gestrooid; ale integendeel wordt er op

geslegen (gegoten). Vette voeren (met eene kar naar den

aliker brengen). Vette stoken (de vette, die op 't land ge-

spreidligt, met eenen spriet in de aklcervore drijven achter

den ploeg). De vette inakkeren. Een mestput vol vette.

Prysie van mes ofte vette. . (Cost. v. L. v. Vryen.) De
vette kleinzen (zie kleinzen.)
— Men ouderscheidt lange vette en korte vette. De

lange vette is 't vuil en rottend stroo dat in den stal tot

leger gcdiend heeft voor de beesten, fr. paille. De korte

vette is smoorhoop, grachtslijk, drek, straatvaagsel, asschen,

guano, enz. Lange vette wordt korte vette met geheel rot

te worden en te verteren. Wat steekt er in dien vent.' Ver-

stand of deugd? Geeu zier : anders uiet dan koite vette.

— Ook gebruikt voor Mest in 't algemeen, fr. engrah.

Guano is eene krachtige vette. Lijnzaadkoekea in de ale

gemengd zijn eene goede vette. Privaat is eene te brandige

vette voor die vntcht.

— VETTE, z. Henue-, Messing-, Na-, Stink-.

VETTE, v. In 't biljart- en 't bollespel. AVaneer het

getal spelers oneffen is, zoodat er b. v. drie van den eenen

kant tegen vier van den anderen kant moeten spelen, dan

is er een van de drie die twee boUen speelt om aldus de

kaus gelijk te stellen ; nu die tweede bol, die hij speelt, heet

de Vette. Wie gaat er de vette spelen ?

— In 't kaartspel gebeurt het ook dat een man met twee

handen speelt ; die tweede hand heet men den blinde. Met
den blinden spelen.

VETTEGARS (uitspr. vettegas\ o., mv. -garzen.

Malsche weide, goede bilk, fr. gras pdturage. Een vette-

gars verkoopen. Er zitten tien ossen op dat vettegars.

VETTEN, vette (wvl. ook vettege, zie i.mperfect),

gevet (fvl. evet), b. w. Vet maken, vet mesten, fr. engrais-

ser. Hij vet veel ossen in de bilken. Een zwijn vetten. « Jan
heeft my daer gezeyd : Triene, slagt een haentjen of twee

;

maer dat is nu al te late en daerby zy en hebben niet te

vetten gezeten. » (C. Duvillers.)

— Veien, ix.ficmer. Eenen alcker vetten. Die vruchten

staan mager omdat zij niet genoeg gevet zijn. Men vet een

land of eene vnicht met guano, .de, smoorhoop, enz.

— o. w. met zi/n. Vet worden. Hij is een weinig gevet

sedert dat ik hem gezien heb. Dat zwijn wilt uiet vetten.

De ossen vetten zeere in de bilken.

—VETTEN, z. In-, Toe-, Zwijntje-.

VETTEWEE, v., mv. vetteicee'n . Wvl. vorm van

Vette weide, vettegars, fr. ^/"a^ pdturage. <^ V/ceden, ver-

p^Lcht voor vette-weeden, en moghen niet ghebroken sijn,

' nochghemaiyl, noch beleyt met peerden ofte cachtelen.»

(Cost. v. Berghen S. Winocx.)

VETWINKEL, m. Winkel waar men vette waren

verkoopt, zooals keersen, olie en zeep.

— In eenige streken ook voor Kruidenierswinkel, fr.

boutique d'epicier.

VEUGEL, m. Zie vogel en de comp. aid.

VEUNS, VUNS, VINS, VEINS, VEUS, m.,

zonder mv. De daad van veinzen, het aanglimmen. Die

rooUtabak heeft geenen veuns in (wilt geen vuur vatteu).

Ik krijg die houtkolen in veuze niet. Het hout is reeds

in veunze, het zal haa=t bracden.

Eenen bondel hooy daer op

Als een grooten duyvelskop.

Die ik sal in veiinse steken.

Zie VEU.N'ZEK.

(Vaelande.)

VEUNSHOUT, VUNSHOUT, VINSHOUT,
VEINSHOUT, VEUSHOUT, o., zouJcr mv. Boom-
zwam, fr. agaric de chene. Het is van veuushout dat men
vuurzwam (fr. amadou) maakt.

VEUNZEN, veunsde, heb geveiinsd, o. w. Aaage-

gloir.men zijn zonder te vlammen. De kolen veunzen onder

de asschen. Het kaf ligt te veunzen in den h^erd. Na lang

geveunsd te hebben, school de balk in brand en het huis

laaide af. Ik wierd door den reuk gewaar dat mijn kleed

veimsde. Dat hout veunst wel in den heerd, maar het wilt

niet branden. De baanst begint te veunzen zoohaast er eene

sperk in valt. Die tabak is lastig om sinooren : hij veunst

nietgoed. Die cigaar veunst gemakkelijk. Zijne pijp doen

veunzen, fr. allumer sa pipe. De boorazwam veunst zonder

branden.

— Fig. Van graraschap gloeien, misnoegd zijn, zonder

het uilwendig te toonen, fr. bisqiier. lemand doen veinzen,

veuzen. Ik heb hem daar een woord gezeid dat hem veuzen

doet.

— Die haat had lang geveunsd, fr. couve,

— Men zegt ook Vunzen, Vinzen, Veinzen en Veuzen.

Kil. Veynsen, accendere sive accendi tanqiiatn scintilta c

silice exciissa. Men vindt ook Veizen. « Synen asem doet

oock doode colen branden en veisen. » (J. David, s. j.)

— Dit Veinzen, Veuzen is hetzelfde niet als 't fr. coiiver

dat gezeid wordt van 't vuur en niet van de brandstof, ter-

wijl veinzen gezeid wordt van de brandstof en niet van

't vuur. Dus zegt men in 't fr. lefeu couve sous les cendres,

maar niet I'amadou couve, en men zegt in 't vlaamsch de

kolen veinzen, maar niet het vuur veinst.

— MisscliiL-n voor Vunkzen, Vinkzen. Zie vink, vonk.

—VEUNZEN, z. Af-, Op-, Over-, Uit-.

VEUNZER, VEUZER, m. Komfoor, fr. rechaud.

— l-Cil. X'liyrster, vierteyle, X.focuhis, ignitabulum.

VEUNZING, VUNZING, VEINZING, VEU-
ZING. \. U-'ilaad van voin^en, van aanL;liinmeu

.

VEURBOCHT, VEURBORGH^T, bij Kil., zie

VOORGEHORcriL.
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VEURE, V. Zie vore en de comp. aid.

VEUREINDE, o. Zie vooreinde.

VEUREN, veurde (wvl. 00k vettrdege, zie IMPER-

FECT), o-eirw/i/ (fvl. heurd, rie ge), b. w. Snijden. Alles

in stukken veuren. Hij veurde'l brood in dikke stukken. Zie

dc comp.

— Is er ievers een kiekiken te veuren, hij hcudt het

poolje, is er ievers een hazaard te doen, hij mist de kaus

niet; is er ievers iets goeds te fcrijgen, hij weet er zijn deel

van te hebben.

— Veel gebruikt in den zin van Lubben, fr. chdtrer.

Eeiien bond veuren. Een ruin is een <;eveurde hengst. Kene
gelte is eene geveurde zeug. « Leefde als .j. ghevurt man »

taiiquam etimichns. (Maerlant.) « Zo wie hem zelvcn doet

tueren of libben, es te punierene capitalick. » (I. de Dam-
houJere). — Ivil. Vueren, Voren, Voeren, castrare.

— Eene veur of ploegsnede maken in het land. Zie

vokEN en de comp. aid.

—VEUREN, z. Af-, Open-, Uit-.

'VEURGHEBORGHT, VEURGHEBUCHT,
bij Kil., zie vck^rgeeorgte.

VEURS en VEURST (uitspr. veus, vcust, zie RS),

o., /onder niv. De cieren of het zaad dat de viswhen en de

piiiten schieteti ter veimenigvuldiging van hun geslacht,

(r./rtii. Veurs stekea (horn schieten). Het veurst vernielen.

Ten tijde dat de puiten veurs schieten.

— Ook Kleine visch, groei, h./rai, fretin.

— Hoewel dit woord in de gesprokene taal zonder r

klinkt, moet het nogtans met eene r geschreven worden,

omdat deze letter bestaat in fr. frai, eng. fry, zw. fro,

enz. Zie veurzen.

VEURSEN, bij Kil., zie veurzen".

•VEURSLAGH, bij Kil., zie verm.\an.

VEURSLAGHS, bij Kil., zie voorsi,.\g, bijw.

VEURST (uitspr. zeiist, zie RS), m. en v. De opperste

riggel van een ''ak, in de Wdb. Vorst geaaamd, fr. arete,

faite. Hij zat op de veurst van 't huis. « Alle huysingen,

schueren ende stallen contigue, ende houdende aen elck-

anderen steen-vast, hout-vast ende dack-vast, niet jeghen-

staende dat d'een hoogher is dan d'andere, sijn gherekent

voor een veurst. » (Cost. v. Cassel ) ^ Den leene sal volgen

de beste veurst op 't leen staende, ende daer geen huysin-

gen op en staen, den besten boom. » (Cost. v. Poperinghe,

van suecessien.)

— Wordt ook gebezigd in den zin van Veurstpan, fr.

enfaiteau, tuilefaitiere. Groote of kleenc veuisten.

— Ook het halfrond-ofveurstpanwijsdegemetseld boven-

deel van eeneu rauur lond eenen hof, enz. Een muur met
eenen veurst, tot onderscheiding van eenen rauur met een

peerJ, of met eenen schjot.

—VEURST, z. Schalie-, Stroo-.

VEURSTBALK (uits.-r. veustbalke), m. Nokbalk,

{x.faltage. De veurstbalk van een dak. Het is op den veurst-

balk dat de boveneinden van de kepers gevestigd liggen.

VEURSTBAND (uitspr. veustbaiul), m. Stuk hout
dat in schuinsche richting den puntstijl aan den veurstbalk

verbindl in een dak.

VEURSTBOOM (uitspr. veustboom), m. Bij wevers.

Een dwarsbalk die met beide uiteinden rust boven op de
dokken van een weefgetouw, en dieni om de katrollen op
te houdon wnaraan de weefliam hangl.

VEURSTER (wvl. veuster, vuister, vustere,
fustere, feuster, fuistere, fuiste), m. Het onderste

gedeelte van den schoorsteen, de giond van eene haard-

stede, de muur w.iartegen het brandhout ligt en langs waar
de vlam en de rook opwaarts stijgen, anders ook Vuur-
schoot genaamd, fr. caeur de chemiiu'e, fond de cheminee.

Tegen den veurster staat er gemeenlijk eene ijzcren plaat

die men het kaatijzer noemt, fr. contre-cceur, contrefeu.
Hij zat bij den heerd leunende met de schoere tegen den
veurster. De veurster is zwart berookt. Zoo zwart zijn als

de veurster, fr. etre noir comnie le cceur de la cheminee.

Om haar spijt te sussen, sloeg zij den moor tegen den veur-

ster en flikte een potje koffij (d. i. hong zij driflig het

waterketellje op den heerd en maakte spoedig een kopje
koffij). In sommi^e plaatsen, als men 's zaterdags avonds
het huis gewasscheo en gereinigd heeft, hedekt en versiert

men den veurster met groene takken en bloemen die daar

alzoo helpen den zondag vieren.

— De naam van Veurster wordt ook gegeven aan dat

kleen stecnen gewelf dat men op de ribben van eene boven-

kamer metselt om tot bodem te dienen van eene heerdstede

aldaai ; of ook aan dat kleea steenen gewelt dat men
metselt nevens den keldertrap onder den zoidersteeger, en
waar men gemeenlijk vleesch, boter en brood stelt. In deze

twee beteekenissen zegt men ook Monteie in plaats van
Veurster.

— Kil. Vuyster.VujTsler, schoorsteen, \.focus, ^.foyer.

Misschien ware 't beter van Vuurster te schrijven. Kil. heeft

Vuyr, vuer, ^-ier, 1. ignis. Wij zeggen gemeenlijk Vier;

somwijlen ook veur, b. v. in Vageveur, Vagevier. Doch
men zegt ook Vierveurster.

—VEURSTER, z. Vier-. Vuur-.

VEURSTGAT (uitspr. veustgat), o. Opening in den
muur waar het uiteinde van 't veursthout in rust.

VEURSTHAAK (uitspr. veusthaak), m. IJzeren haak
onder aan den oorboom genageld, en dienende om de

onderste veurstpan te ondersteunen en haar te beletten van

af te glijden.

VEURSTHOUT (uitspr. veuslhout), o., mv. -houten.

Bij melsers. enz. D; nokbalk of bovennggel van een dak,

van eene vaute, enz. In de lengte van de pulfering van een

gewelflegt men een veursthout om de boveneinden van de

pulferhoutf n te ondersteunen.

VEURSTIJD (uitspr. veustiid), m. Het saizoen dat

de visschen ot de puiten veur/en, fr. temps dufrai.

VEURSTPAN (uitspr. veustpanne), v. Xokpan, half-

rondgebogen pan die men boven op den veurst legt, fir.

eufaiteait, tuile faitiere,

VEURVOET, m. Zie voorvoet.

VEURZELING (uitspr. veuzelingj, m. en o. (zie

i.i.NG), vklw. veurzelingsien. Jongsken van een grooten

visch, h.fretin.

VEURZEN (uitspr. veuzen, zie RS), veursde, heb

ge-eeursd, o. w. Veurs steken, zaad schieten, sprek. van
visschen of puiten, ix.frayer. Men mag niet visschen ten

tijde dat de visschen veurzen. De puiten zijn in 't veurzen.
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— Fig, c Dan soudemeu de ketteren achter de haghen
ende in bosschen vinden, nietten Testaniente inde liandt

:

soo neerstelyck I'tirsendc en d'een den anderen t' fenyn van

ketterye inslortende, als oft ghy eenen hoop padde-gherecks

saeght. » (J. David, s.
j )— Kil. Veusen, Vorsen en Veursen, generare pisciiim

more. Zic VEURS.

—VEURZEN, z. Uit-.

VEUS, o. Horn, h.frai. Zie VIURS.

VEUS, m. Zie VEUNs.

VEUSEN, bij Kil., zie veurzen.

VEUSHOUT, o. Zie VEUNSHOUT.

VEUSTER, m. Zie veurster.

VEUZEN, reusde, geveusd, o. w. Zie 1° veunzen,
2° VIE/KX, JO VEURZEN.

VEUZER, m. Zie VEUNZfR.

VEUZING, V. Zie veunzing.

VEYNSEN, bij Kil., zie veunzen.

—VEZE, z. Vieze-.

VEZEL, m., zware e. Draadachtigdeeltje van lets, fr.

fibre, filament. De vezels van 't mager vleesch. Vezels van

eenen wortel.

— Kil. Vaese, Vese, Veese, Vesel, 1. iibra, hd. fasen.

<• Ende wat siedi ecn vese (1. festuea\ in uws breeders

ooglie?
»
(Nieuw Testament r 566, bij Delfortrie, Analogies)

« De andere kanier heel net en reyn, de zonne verlichtende

met een kleyn stracltjen, doet voor de oogen vliegen diiy-

sent veskens on atoniissen. » (F. Vanden Werve.)

Het ghetal is soo oneyndigh

Dat men 't niet verghelijcken magh
ISTet alle vaeskens van den dagh,

Noch by 'I sant dat in zee can wesen.

(Boetius de Boodt.)

— VEZELACHTIG, adj . Dat gemakkelijk en licht vezelt.

Vezelachtige stoffe.

— Afl. Vezelachtigheid.

VEZELAAR, ni. leniand die aan de oor fluisleit. Ik

maak niet \an vezelaars. Wat heeft die vezelaar u daar

gezeid?

VEZELEN, vezehU, heb o{ ben gevezeld, o. \c., zware

e. Uitrafelen, sprekende van eene gewevene stof wier dra-

den een voor een uitvallen, anders ook Uitloopen, fr. s'efK-

ler. Een neusdoek vezelt, als zijne ooren niet gezoomd
zijn. De eene stoffe vezelt lichter dan de andere.

— Wordt ook gezeid van papier, leder, enz. dat door
wrijving of anderszins in draadachtige deeltjes of pluisjes

losgaat. Die boek is zoodanig gebezigd en doorbladerd

geweest dat de spasem en de bladzijden al gevezeld zijn.—Hij zou klappen dat zt/n tonge vezelt, zie ondcr
VL.\S.SCHEN, o. W.
— Men zegt ook Fezeien en Veselen.

— Dit Vezelen met de zware e, verschilt bij ons van

Vezelen (h.chiichoter) dat eene zachtlange e heeft. Nogtans
in Fransch-Vlaanderen zegt men Vezelen, zware e, fr. chu-

choter. In Brabant zegt men Vezen, zware c, voor de vezels

aftrekken, b. v. erwten vezen (d. i. draden), zegi Alg.

VI. Idiot.

—VEZELEN. z. Af-, Uit-.

VEZELEN, vezelde, gevezeld, b. en o. w., zachtl. e.

Veziken, fluisteren, stillekens iets zeggen aan iemands oor
fr. chiichoter. Wat vezelt gij daar ? Ik verstond niet wa
hij mij vezelde. Ik vezelde 'them aan zijne oor. Eenij
nieuws aan iemand vezelen. Zij zijn wedeiom al aan 't vezc
len. Het is onbetaamlijk van met iemand te vezelen als mer
in eene groote vergddering is. Zoetjes vezelen. Luid<
vezelen.

— Afl. Vezeling.

— Dit woord, dat Kramers veiouderd acht, is van alle-

daagsch gebmik bij al ile Vlamingen. Kil. heeft het niet,

maar men vindt het bij Vondel en andere schrijvers.

VEZELING, ni. en o. (zie ling), zware e. Vezeltje.

— VEZELrxG, V. De daad van vezelen, rafeling.

— coUectief. Uilgerafelde draden, pluksel, enz.

— Fijne worteitjes van planten, enz. De vezelinge del

worlelen. De vezelinge van eenen ajuin.

— Zie -IXG

.

—VEZEN, z. Vieze-.

VIAVREEMD. VIAVREMD, VIAVREIMD,
adj., klemt. op vrcemd. Geheel vrcemd, geen vrieud noch
maag noch bloedverwant. Zijn die trouwers geene fimilie

met elkander? Neen, zij zijn viavreemde. Een getuigedie

viavreemde is van den beschiildigde.Ik heb hem een bezoek
afgeleid, maar hij ontvongmij zoo koel alsof ik geheel via-

vreemde had geweest. Ik kende niemand in die stad : ik

was er viavreemde ; ik kwam daar viavreemde toe.

— Veel gebniikt te Biiigge.

VICAARHEER, m. Zie vika.\rheer.

'VICHTE, oul. voor Vijfde, zie onder vichtien.
j

VICHTEN. vocht, gevochten, o. w. Hetzelfde als

V'cchten.

Terwylen dat gy blaest

En uwe makkers zuchten.

(P. Croon.)

— Ook gebruikt in Brab. (Alg. VI. Idiot.)

VICHTIEN, adj. Vijftien, i\: quinze. Een verlof van
vichtien dagen,

Vijf hondert Romeyne ende vichtiene.

(Maerlant.)

— Dit woord is van alledaagsch gebruik, even als d

volgende. Maar vichte, voor Vijfde, fr. ciiigiin'me, zegge
wij niet, hoewel het eertijds in zwang was :

Dus es Moises die vichte

Van Jacoppe. (Maerlant.)

VICHTIENDE,VICHTIENSTE, .idj. Vijftieudi

ft. qidiiziiiiie. Het is nu de vichliensle dag dat hij ziek lig

VICHTIG, adj. Vijftig, fr. cinquante. Vichtig jaa

Vichtig dagen. Zij waren wel vichtig,- met vichtigen

t Vii:htich bunderen land. » (N. Despars.)

Oud . ij . ende vichtich jaer.

(Maerlant.)

,

VICHTIGER, m. Vijftiger, iemand die vichtig ja

oud is.
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VICHTIGSTE, adj. Vijftigste, fr. cinquantiime. Op
den vicluigstc-n dag na zijue dood. Hij is op zijn vichligste

(jnar).

'VIDOUWEEUW, VIDOUWIE, /.if- ondtr

BOGAAKIJVINK.

VIER, o., h. feu, zie VUUR en Accomp. daaronder.

VIER, :'.dj., fr. quatre. Hij heeft er vier en cenen

krcntekceke, zie KRENTEKOEK.

VIERBOK, m., mv. -bokkeii. Bonke of Iros van vier

aaneenklevende of samenhangende noteu, kiieken, braani-

bezen, zaadiiuisjes, bloemen, kwispels, cnz. Zie BOK. Er
staai cen vierboU aan dat tal(je. Geef die vierbokken

aan niij

.

VIERBOTERHAM, m., klemt. op vier. Vesperei-

brood, botcrham dicn men eet om vier ure 's namiddags.

De werklicdcn zflieden zicli neder oni luninen vierboter-

liain If cteti

.

VIERBRANDER, m. Zie vuurrranu.

VIERDELING, o. Ken paandcr di? bet vicrde deel

inlioudt van eenen Maatp .ander.

VIERDERLING.VIERLING.m.Soortvanldeene
eendvogcl die in 'I lioll. Taling heet, fr. cei-celle, sarceUe.

VIERDRAADDE (wvl. vierdradde, zie klankv.),

adj. Vier draden hebbcnde, nit vier draden bestaande.

Vierdraadde breisayelte.

VIEREN, o. w. Verlichten, fr. illuniiner. Zie vuren.
— VIEREN, b. w. in den zin van Laten, fr. Idclicr (une

corde), wordt gebruikt bij onze metsers en audere ambachts-

lieden.

— Bij landb., zie vuren.

—VIEREN, z. Batte- (?), Jubel-.

VIERENDEEL, o. Bij pottcbakkers. .Soort van

bloenipi)!. Zie PEE.

VIERENDEELKEERSE, v. Eeiie keers die een

viercndccl wcfgt.

VIERGEZELLE, v., klemt. op zc/. Floretzijde, fr.

Aloselle.

— Afl. Vicrgezellen, adj. Van viergezelle. Viergezellen

handschoe'n. Viergezellen lint (viergezellelint).

VIERHOEKTE (wvl. vierhoukte, zie ou), adj. Vier

hoeken hcbbende. De tafels zijn meest al vierhoekte. Eeu
vierhoekle steen. <. Maecten enen tor -oierhoecte. >

' Maeilant.)

VIERING, v., fr. illumination, ( iiz. Zie viiking.

VIERJAARSCHOTE.-SCHEUTE, v. Een hak-

bo.sch vvieiis liout nog maar vier jaar ond is scdert den hauw,

eene schote van vier jaar.

— Zie scilOMi-, v.

• VIERKANTTE, adj. Vier Uaiiten liebbcnde. Een
vierkantte pilaar. Dat liuis is niet vierkanttc. « In midden

slont .j. steen viercante. » (Maerlant.)

— adv. Gansch en geheel. De zanger viel er vierkantte

uit, met voois en al. lemand vierkantte uitlachen. Hij is

daar door vierkantte zot geworden. lemand vietkantte

opnemen. De gracht stond vierkantte vul waler. De kcrk

was vierkantte vul. Ge moet u stil Iiouden, of ik smijt u

vierkantte buiteu. Hij was vierkantte gram. lemand vier-

kantte tegeuspreken. De deur stond vierkantte open.

Hy smeet sabel en geweer acn kant,

En sprong vierkant in den brand.

(Volkslied.)

Die schimpen on.s niaer vierkant uyt.

(Vaelande.)

Ik keef : by schonip mij vierkant \\\\..

(Id.;

— In zijn vierkanlle slaan, liksch tn schrap staan. De
soldaten stondeu alien in liun vierkantte.

— Op zjn vierkantte ziiten, behoorlijk en deftig neerzit-

ten. Dc kinderen in school moeten op hun vierkantte zitten.

Hij zat daar op zijn vierkantte.

—VIERKANTTE, z. Mes-.

VIERKLAUW (wvl. viERKLow, zie Af), m., klemt.

op vier.

— 7'e vierklamve, te viervoete, in den galop, in vollen

ren, fr. au galop. De pcerden liepen te vicrklauwe. Het

peerd sprong er te vierklauwe over. De gencesUeer reed er

te vierklauwe naar toe, en keerde te vierklauwe weder.

.— Het wordt ook van mensclien gezeid, lioewel niet te

peerde gezeten. Ik Hep er te vierklauwe naar toe. Te
vierklauwe annkomen. Die kwistekole rijdt te vierklauwe

naar zijn verderf. Ik heb daar te vierklau«'e ecnen brief

.

geschreven. De notaris las het testament te vicrklauwe :

niet een die hem volgen of verstaan kon. Het convooi reed

te vierklauwe voorbij.

— Dit te vierklauwe is van dagelijksch gebruilc o\eral.

Men zegt ook te vterklauwJe.

VIERKLAUWDE, zie vierklauw.

VIERKOPPEL, m. Vierbok, viertrniwdi.

VIERLING, m. Zie vierderling.

VIERMAAL, 11. Kleene maallijd die men neeml ten

vior ure in t!en namiddag, vesperei, fr. pouter.

—VIERSCH(-vuursch), z. Vage-.

VIERSCHACHTER, m. Weefkam met vierschach-

ten. Het is met den viersrhacliter Hat men gewoonlijk weeft.

Met den vierschachtcr weeft men efTen lijnwaad. Dc vier-

schachler is dc eeiiv()udi;^ste van .die weefkammen.

VIERSCHIPPE, VIERSCHUPPE, v. Hctzelfde

als Vnur.M hnp Iiij ICramers, {x.pelleafeu.

VIERSCHOTIG, adj. Zie vuur.schotig.

VIERSLAGEN, vierslaagde, heb gevierslaagd, o. w.

Wordt gezeid van eenen wagen wiens wielen niet in den

haak zijn, zoodanig dat de achterwielen niet juist loopen op

het spoor van dc voorwielen en alzoo vier wagenslagen

achter zich laten in plaats van twee. Die wagen vierslaagt.

Het is een gebrekkige w-agen die vierslaagt. — Vgl. Kop-
pelveuren.

VIERSTAGIE (wvl. vierstaaize, fvl. vierstadsje,

zie -agie), v. Een huis van vier verdiepingen, fr. une

maison avec uti rez-de-cltaussc'e et trois Stages. Dat huis is

eene vierstagie. Hij woont in die vierstagie. In die stad ziet

men vecl vierstagitju.

VIERSTUITE (wvl. -STUTE, zie ui), v. Vierboter-
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ham, boterham dien men eet ten vier ure namiddag. « 't Is
viere! — zeiden de menschen — het kloksken uit het oude-
manhuis liiidt — en ze leiden hun alaam neere voor hunne
vterstuiU: » (K. Callebert.)

*VIERTAEL, bij Kil., zie \aRTEr..

VIER-TEYLE, bij Kil., zieVEUNZER.

VIERTRUISCH (wvl. viertruusch, zie ui), m.
Vierbol;, tros van vier aaneenhangende noten, appels,
krieken, enz.

VIERTUITTE (wvl. viertuutte, zieui), adj. Vier-
hoekig, fr. A quatre coins on angles. De tafels zijn mcest
rond of viertuitte.

— Zie TuiT, en -de.

VIERVEURSTER, m. Zie onder VEnRSTER.

VIERVLEERDE, adj. Die vier vleren (d. i. vlerkun)
Iieeft. Niervleui;elii;.

VIERVOETTE, adj. Viervoelen hebbcnde. De vier-

voetle dieren, fr. les </iia,frup,\l,'s.

VIERWIELDE, adj. Vier widen hebbcnde. Een
viernickle wagen.

VIERWIELPEERD, ..., fr. velocipede a quatre
roues. — Zie aviei.I'EErd.

VIERZEN, o. w. Zie vie/.en.

VIES,.-idj. Zie vijx

VIESE-VASE, bij Kil., zie viezeveee.

VIEZEKOTEN, viezekootte, heb geviezekoot (wvl.
viezekbttc, heb geviezek'ut, zie KLANKV.), o. w. Stillekens te

samen klappen en praten, kokerullen. Zij zaten te vieze-
kolen in de herberg.

— Vg! . RoUekoten.

VIEZEN, viesde, heb geviesJ, o. w. Wordt gezeid van
het licht dat 's nachts op de zee gliustert en in 't fr. fihos-
phonsccnce genocmd wordt. AIs de zon onder is, schijnt er

een nieuw licht als van glinsterend zilver uit den oceaan op
te breken, en dan zegt men De zee viest, fr. la mer brou'lle.

Hetzelfde verschijnscl ziet men ook in het zand langs het
zeestrand waneer men er op slaat of schopt. Het zand viest.

— Ook substantieflijk. Het viezen van de zee, fr. la phos-
phorescence de la mer. Men weet niet waar het viezen aan
toe te schrijven is. f?)

— In jMaats van Viezen zegt men ook Veuzen, en bij

Kramers heet het Vuren ; zoodanig dat ons viezen, veuzen
te veigelijken is met verliezen oul. verlieren, kiezen oul.
kieren, vriezen oul. vrieren ; tenzij men moeste vierzen,
vuurzen fwvl. veurzen) schrijven, even als wij verk.'aarzen
(wvl. vcrklazen, zie Rs) zeggen in plaats \-an verklaren.
Wat cr van zij, de wortel is ongetwijfeld viiur, -vier.

VIEZEVEZE, v., met de stemriistop de eerste greep
en de zware e in de derde. Hersenschim, droombeeld, dwaas
gedacht, visioen, gril, fr. fantome, faiitaisie, chimire,
vision. Hij zit met zijn hoofd vol viezevezen. De sijsteemen
van de goddelooze filosofen zijn viezevezen.

— Kil. Viese-vase, Vise-vase, visum, spectrum : phan-
tasma, phantasia.

— viezevezen, viezeveesde, heb gcviezevcesd, o. w., met
den klemtoon op de eerste greep en de zware e in de derde.

Zich met dwaze iiibeeldingen ophouden, giillige gedachten
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voeden, droomen, visioenen. Ik ken iemand die geheele
dagen viezeveest, denkende dat hij van God bestemd is om
verloren te gaan en dat al zijne goede werken onbeloond
zullen blijven. Hij zat te viezevezen hoe hij zich wreken zou.
Tegen iemand viezevezen (dwaze plannen beramen om hem
te verhinderen).

VIGGE, V. Slecht mes dat weinig of niet snijdt, anders
ook Fikke.

VIGGELEN, viggelde, g..viggeld, h. en o. w. Met
cene vigge snijden, onfatsoenlijk snijden, fr. charpenter. In
stukkcn viggelen. — Zie figgelen.

VIGGE, o. Zie vikken. « Een zeughe met twee zwerte
"^'igghenen. » (C. Vrancx.)

*VIGGHE, bij Kil., zie vikken. — VIGGHEN, id.,

zie VIKKENEN.

VIJF, VIJVE (wvl. vuuF, Vfc-VE, zie onder erijten),
telw., fr. cinq. « Eene barnende toordse van 27// pond » .

(Kr. V. Br.)
|

— Hi) heeft ze alle vi/'f niet, of er wikkelt een van de I

vijve, hij heeft zijne vijfzinnen niet, hij heeft eenen slag van
;

de molen.
j

— De vijfgeboden, de hand . Iemand de vijf geboden op \

de kake leggen. \

— Alle vi/fvoeten, alien stappe, zeer dikwijls. Hij komt -

alio v';f voeten geloopen, nu om 't een, dan om 't ander. Hij
heett alle vijf voeten entwat (hij is nooit geheel gezond).

Vgl. voet.

— subst. v. De vijf, de vijve, fr. le cinq.

— Veelvyven en zessen, veel onbeduidende docnin:.":n

of gezegden. Hij wiste veel vijven en zessen, maar '1 w i-.

mij 't hooren niet weerd. Hij sprak van 't schoon welM,
en van de zonne die schong, en van de vruchten die M'lci-

den, en van veel andere vijven en zessen. « En zoo klapt de

malade ; en ze voegt er nog al veel andere vyven en zessen

by, te lang om te melden. » (C. Duvillers.)

— Bij steenbakkers. Twee briken over kant gesteld met
de koppeii te samen op wijs van ecne V (die in romeinsch
getal vijf beteekent). Als men eenen steenoven maaki.
moet elke derde buitenlaag samengesteld zijn uit vijven en

enkele pLikkers.

— Iemand de vi/ve geven, de vijf vingers, de hand ^.\ 11

ten teeken van vriendschap of verzoening, fr. toucher J, in,

la main a quelqu'un. Kindje lief, geef mij de vijve. llij

wilde mij de vijve niet geven. Zij waren in twist, doch,

eer zij vaneen scheidden, hebben zij malkander de vij(e

gegeven

.

— VIJFBOK (wvl. VUUFBOK), m., mv. -bokken. Bnnke
of tros van vijf noten, krieken, peryi, braambezen, bine-

men, zaadhuisjes, kwispels, enz. Er groeien drie vijfbokken

aan dat takje. Eenen vijfbok afplukken van den hazela.n.

In eenen vijfbok zijn er dikwijls twee ol drie looze ndl- m.

— Zie BOK.

— vijFDUurER (wvl. vuufdumer), m. Voermanswagen
wiens wielbeslag vijf duim breed is. Met eenen vijfduinier

rijden. Die wagen is een vijfduimer.

— VIJFFR.\NGE.^.\.^R, CTJFFRANKENA.\R, m. Zilvcren

stuk van vijf frank, fr. piece de cent sous.

— VIJFGROOTENAAR, m. Oud muntstuk van de wecrde
van tien oordjes. Anders Pandoerken.

— VIJFHOEKTE (wvl. VUUFHOUKTE, zie \^JF en ou),

adj. Vijf hoeken hebbende, fr. pentagone.

[
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— VIJKJAARSCHOTE, -scHEUTE, V. Een hakbosch wiens

hout nog maar vijf jaar oud is, eene schote van vijf jaar. Zie

SCHOOT, V.

— VIJFKANTTE (wvl. VUUFKANTTE), adj. VijfUantig,

vijf kanten liebbende.

— vijFMis (wvl. vuufmesse), v. De mis die ten vijfine

gelezen ol gezongen wordt. In de vijfmis legenwoordig zijn.

— VIJFSTAGIE (wvl. VUUFSTAAIZE, fvl. VUUFSTADSJE,

zie VIJF en -agie), v. Een huis met vijf verdiepingen, fr.

line maison avec 2111 rez-de-chajtssee et qiiatre i'tages. Eerie

vijfstagie bouwen. Dat huis is eene vijfstagie. Zie stagie.

— VIjKSTUIVERSWIJTE (wvl. VUUFSTUVERSWITE), v.

Groote wijtemande, anders oolc Dobbele wijte genaamd.

— VIJFTUITTE (wvl. VUUFTUUTTE), adj. Vijihoekig, fr.

a cinq coins ott angles. Een vijftuitte vloertichel. Een vijf-

tuitte vensterruit. Zie tdit, en -de.

— VIJFVINGERLINGKRUID, o. Hetzelfde als Vijfvinger-

kruid, potcntilla reptans L., fr. quintefetiille.

VIJK, m., 00k VIJKE, v. Hetzelfde als Vijt, fr.

panaris, De vijk aan den vinger.

— Kil. heeft Fyck.

—VIJL, z. Uit-.

VIJLBANK (nvl. vilebank), ni. (en niet v.) Bij

sniitis. De weikbank waar men het ijzer vijlt, waar de \'ijl-

staak aan vast is.

VIJLBLOK (wvl. vilLBLOK), m. Bij timm. Een hou-

ten blok met eene groef waarin men de zaag vastklemt bij

middel van eene spie, als men hare tanden wilt vijlen.

VIJLDER, ni. Molena.ir die gewoon is te vijlen, die

veel vijlt. Zie vtjLEN.

—VIJLDER, z. Einze-, Zeinze-.

VIJLEBOOM (wvl. viLEBOOM), m. Hetzelfde als het

holl. Vuillioom, sporkenhout, pijihout, fr. bourdaine. D.

de Gorter heelt Vuyl-boom, stinckeboom, honts-boom, 1.

rhamntis frangula,

— Wegens ui^ ij, zie onder FRIJTEN.

— vijl.tBOOMEN, adj. Van vijleboom. Vijleboomen

hout. Vijleboomen roede.

VIJLEN (\vvl.viLEN,zielj),fj//rff (wvl. ooVviildege , zie

imperfect), gevij'Id (fvl. eviild, zie GE), o. w. lemand zeer

lastigvallen door gedurig hetzeltde te vragen, of te herha-

len, of op alles le vitten, anders gezeid zagen, fr. scier qticl-

qu'iin. Hij vijlt wederom al. Dat vijlen steekt mij tegen.

Hij k.an eouwig vijlen. A.an iets, op iets vijlen. Zagen en

vijlen

.

— Bij mulders. De windmolen lateu draaien zonder dat

de steenen werken. Wordt gezeid van eenen mulder, die

geen graan te malen hebbende, noglans de niolen doet

draaien, opdat men geloove dat hij veel werk heefl. Hij vijit

den helft van de week. Hij vijlt weerom.

—VIJLEN, z. Einze-, Heinze-, Inzc-, Rinke-, Uit-,

Zeinze-.

VIJLIEN (wvl. viLiiiN), vi/lide, gevijlid, c. w. Het-

zelfde als Vijlen, vitten.

— Zie onder <IE/E.

VIJLINGPIN(NE, V. Bij goudsm. .Stukje houtd.it

uitsteckt .lan den kant van het lafelier, en client 0111 op le

vijlen, te drillen, euz.

VIJLJE (wvl. viri.jE), adj. In 't kaartspel, hetzelfde als

Slem, fr. capot. Zie SI.EM. Vijlje zijn. lemand vijlje maken.

VIJLSTAAK (wvl. viilstake), v. Bij smids. Getuig

bestaande uit twee rechtstaande kloeke stangen die van

onder met eene spil samengevoegd zijn, zoodanig dat

zij, bij middel van een schroef, open- en toegedraaid

worden; de bovendeelen van die stangen, als zij toegevezen

worden, drukken tegen elkander en grijpen met kracht het

stuk ijzer vast dat men er tusschen steekt om te vijlen, fr.

etau .

—VIJN, z. Uit-. Vgl. -fijn.

VIJS (wvl. vus, zie ij), adj. Hetzelfde als Vies, fr.

de'goute, dclicat, difficile, euz. in de Wdb.
— Snaaksch, grappig, fr. droit. Een viizo kerel.

— Aardig, vreemd, fr. etrange. Eene vijze historic. Dat

is vijs : ik versta 't niet.

Wie dorre tacken int, en dat op oude boomen,

Diens hoop is enckel spot, en niet als vyse droomen.

(J. Cats.)

— Afl. Vijsheid.

VIJS, VIJZE (wvl. vize), v. Schroef, fr. vis.

— Er is eene vijze los, zegt men van iemand die niet wel

bij zijn verstand is.

— vijsBOUT (wvl. viiSBOUT, \azEBOUT), m. Schroef-

bout, fr. houlon.

— vijshaak, m. Schroefnagel met eenen haak. lets aan

eenen vijsh.aak hangen.

— vijsoog(e, v. Schroefnagel met een cog, fr. piton.

— vijsring (wvl. VIZERIING, zie Yi en INd), m. Een ring

met eene vijs, een losse ring die vast is aan eene schroef

welkein 't hout gevezen wordt. De pees van eene rolgordijn

aan eenen koperen vijsring vastleggen.

— VIJZEX (wvl. VIZEN), vi/sde en t'eeSj gez'i/sd en get'e-

zen, h. w. Schroeven, fr. visser. De moer op den vijsbout

vijzen. De broek aan eenen as vijzen. Het is eraan gevezen.

— Voorde comp. zie Aan-, Af-, Op- en Toevijzen.

— vijzERiNG, m. Zie vijsring.

-VIJS, —VIJZE, z. Bank-, Hand-, Hout-, Keldcr-,

Steert-, Steerts-.

—VIJSTER, z. Assche-, Asschen-.

VIJT (wvl. viit), m. (niet v. noch o.), (x.panaris. « Als

iemand den zyt heeft. » ;G. Simons.)

VIJTE (wvl. VIITE), V. Slechts gebruikt in korie vi/te.

lets docn in eene korte vijte (haastig en in korten tijd iets

verrichten). Hij is in eene korte vijte gestorven (hij is haastig

gestorven). In eene korte vijte ergens naartoe gaan.

Ras, Lafleur! met l:orte vyte

Desen put werd haest gomaekt.

(Vaelande.)

— Men zegt ook op een korle vif'fe. Hel is best met de

machine derschen : het is dan al op eene korte vijte gedaan

;

anderszins duurt het weken en maanden.

— Heeft geen gemeens met te feiie. Wordt gebruikt in

verschilligestreken. Misschien van 'ifr. court et vite. Vgl.

Fijts in dit Idiot.

— Kil. Vite, 7?n«i//-.j. trekc.treck, fractiis, tracti . -z.

VIJVE (wvl. VIVE), o. N.iam van de prochie Vijve-

Sint-Eloi, op de Leie gelegen bij Vijvc-Sint-Baafs, welk
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laatste bij 't volk Sint-Baas geheeten wordt. Vijve staat op

den rechterea kant van de Leie, en Sint-Baas op -den

linkeren

.

— vijvr:, fr. cinq. Zie vijF.

VIJZE, V. Zie VIJS eh iecomp. aid.

VIJZEN, 1). w. Zie onder vijs en de comp. aid.

VIJZERING, m. Zie VIJSRING.

VICAARHEER, VIKAARHEER, m. Vikaris-

generaal van eenen Uerkvoogd, fr. vicaire-genc'ral. De

vikaarhecien van den bisschop.

-VIKKE, z. Stand-.

VIKKEN, o., mv. vikkens, vklw. vikkentje. ^ong ver-

ken, bij Kramers Bigge genaamd, fr. jeune cochon. Eeno

zeug met hare vikkens. Een kleen vikken. Een f,root vik-

ken. Eene bende vikkens in eene renue naar de markt

voeren.

— In 't L. v. Aalst Viggen. Kil. Vigghe, porcclhis.

VIKKENBENNE (wvl. vikkebenne, zie n), v.

Hetzelfde als Verkeiisrenne.

VIKKENEN, vikkende, gevikkend, b. en o. w. Vik-

kens werpen, biggen werpen, fr. cochonner. De zeugheeft

gevikkend

.

— In 't Land van Aalst zegt men Viggenen. Kil. Vig-

ghen, edere porcellos,

VIKKENMOER (wvl. vikkemoere, zie N), v. Zeug

met vikkens, met biggen.

VILKE, VULKE, v. Veulen; doch vooral Merrie-

veulen, fr. pouUchc, pouline. Eene vilke van achttien maan-

den. Een hengstvool, en eene merrievilke. — Ook Vilte.

— Meest gebraikt in Veurne-Ambaclit. Vgl. de eerste

sylbe van rV/-ke, met die van Veitl-ea, Voi-en, fr. poiil-a.ia,

1. /«/-lus.

— In het volgende raadsel

Het is eene vilke;

Zij loopt in allemans bilke;

En 't is noch wiji noch man

Die ze breilen kan,

hecft Villce den fig. zin van Mier, fr. faiirmi,

—VILKE. —VULKE, z. Mtrrie-.

VILLE, VULLE, v., mv. vi7/e>i, vklw. villetje.

Doopkind, h.fillad, fiUeule. Dat dochtertje is zijne ville.

Dat knechtje is hare ville.

— Ook Villen, m., ix.f!lleul,filtcule.

— <: Joachim Oudaan verklaart pil door doophcvcling,

doopkind » zegt Huydecoper.

— VILLEGIFTE, V. Geschenk dat iemand als doopkind

ontvangt van zijnen peter of meter, hetzij op den dag zelf

van 't doopsel, hetzij later als het b. v. trouwt, hetzij nog

bij testamente. De villegifte is dikwijls een meubelstuk, een

kostelijk standbeeldeken, een gonden of zilveren sieraad,

of zoo lets dat voor gedenkenis dienen kan ; somwijlen ook

een stiik land of een huis, als de villen b. v. arm is, en de

peter rijk en kinderloos. Hij heeft dat voor eene villegift

gehad van zijn mette. Kind, als ge braaf zijt, ge gaat een

schoone villegifte krijgen achter mijn dood. Zie pillegave.

VILLEN, m., mv. villens. Doopkind (knechtje of

meisje). Zie ville.

VILLOKKE, v. Zie vitlokke.

VILTE, v. Veulen. Zie \'tlice.

VILTE, VULTE, v., Ix.feiitre.

— Bij spinsters. leder van de twee omgeplooide pulms

of kussentjes van viltof van laken of van gevlochten biezen,

die met de uiteinden vastzitten in de stijpers van het spinne-

wiel, en in hunncn plooi de spil ophouden waar de klos op
~

draait. Als de vilten versleten zijn, vervangt men zc door

nieuwe. D; toortel zit tusschen de twee vilten.

— Lichtzinnige deern, levendig meisje. Vgl. Vilt, m. dat

Kramers verklaart door Fielt, fr. coquin.

VIM(ME, V. Vlim, vin, fr. nogeoire. De vimmen van

den \isch.

— A'och vim noch vlerkc roeren, niet de minste bewe-

ging doen. Die mensch ligt daaralsofhij dood ware hij

roert noch vim noch vlerke.

VIM(ME, VUM(ME, v. Mijt, hoop, stapel (hout,

vlas, koolzaad, slrooi, enz.) Eene vimme hout. Twee vim-

men vlas. De vimmen met stroo dekken. Er schuilt eene

visse onder de vimme.

— Kramers sertaalt Vim, v., door fr. quantite di cent-

quntrc holies (de paillc, de chaitme, de fagotage, etc.).

-VIMME, -VUMME, z. Hooi-, Hout-, Kool-/

Zaad-, Vlab(ch-,

VIMMEN, vimdc{\\\\. ook vimdegc, zie I.MPERFECT),

gevimd,\i, w. Tassen, mijten, loegen, sprek. van hout,

vlas, enz. Als het vlas gesleten is en gedroogd, dm wordt

het gevimd of geroot. Waar wilt gij dat ik die mutsaards

vimme.

— Men zegt ook Vummen.

VINDEN (wvl. viiNDEN, zie ind), vond en vand,

gerondcn (fvl. evonden) en TOnden, b. w., fr. troincr.

« Als sy hem in huys niet en vant. • (C. Vrancx.) « Men
vandl heur lichaemen en habytcn noch al gheheel. » (Id.)

- Tot dat hy tsecreet vant. » (N. Despars.) « Op het lest

ick u noch vandt. » (J. de Harduyn.)

Maar in gheenen wijcke

En vandt ic mijn dage noeijt uus gelycke.

(A. Biins.)

Hoe hy een woord uit 't Roomsche land

In zyn eigen tale vand.

(K. de Gheldere.)

— Het verl. deelw. vondcn hoort men dagelijks, b. v. Ik

heb hem niet vonden. Waar hebt gij dat vonden? .» Dit es

een verborgen oefeninghe die van wenich menscen vonden

wort. »(H. Herp.) « Nu heb ick vonden mijn Godt. » (B.

Van Hacften.) * Was oynt zulcke pijne vondenl » (J. dc

Harduyn.) « Hadd' ick u wel gesocht, ik hadd' u vonden. »

(Id.)

— Het in zijn hert (kunnen] vinden, den moed hebben

van lets te doen dat onbermhertig is of schijnt te zijn,

hardvochlig zijn. Die moeder kan 't in haar hert niet vinden

van hare kiuders tekastijden. Ik weet niet hoe gij 't in uw

herte kunt vinden van dien ellendigen bedelaar eene aalmoes

te weigeren. Men moet barbaar zijn om zoo lets in zijn

hert te vinden.

— Veel oKweinig vinden in iels, veel of weinig ingeno-

men zijn van iets, fr. trouver tres oupeu interessant, fairs
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heaucoup oit pen de cos dc. De moeders vintleii veol in

Inirinc liimiers. Ik vindc weinig in (lion redenaar. Dat is

ceiie wetenschap waar <Ie een meer in vindt dan de andrr.

— V'inden oin (met eenen infinitief in ondervragende of

ontkennende wcndin^en). lust hebben, gcnegenheid gevoe-

len om. Vindt gc niet om eenen vogel op uwe kamcr to

liouden ? Hij vindt niet om in stad to woncn.

— Er in vinden, aan iets gevoelig zijn, fr. Hre affecte,

soiijfrir, etre sotsible. Hij vindt er in dat zijn vricnd hem
zoo zelden bczoekt. Ilij vond er in dat men hem zijne vraag

^cweigerd had. Hij vindt er meer in dan men zou denken.

Zij vindt er cenwig veel in, dat haar man gestorven is. Ik

vind er niet veel in. Zeg al wat gij wilt tegen mij, ik vind

daar niet in.

VINDSEL, o. Uilvindsel, fr. invention. Hij zei dat de

kaffi een vindsel van den duivel was.

VINGER (wvl. vtiNGER, zic ind), m.
— Longr vin^ers hebben^ diefachtig zijn.

— ]'aii de fingers schtidden, zich iets onaangenaams

kwijt maken. Hij heeft dat van zijne vingers geschud en

't hangt nu aan Oe mijne, nu heb ik het aan de mijne. —
Dus zegt men ook aan de vingers bli/veii, ietnand iets aan
de vingers laten.

— Het vingerken naast den diiim zi/'n, zie DUIM.
— Het kinderliedje op de vingers slaat onder korte-

KR.\KEL.

VINGEREN (wvl. VIISGEREN, zie INd), vingerde,

gevingerd, b. w. met den persoon voor regimen. Leeren,

onderwijzen, iemand toonen hoe hij iets te verrichten heeft,

fr. moriirer (i qiielqn'un comment il doit faire. Hij wilt

van niemand gevingerd zijn : daarom blijft hij knoeien. Om
kwaad te doen, dat gaat van zelfs : men meet daartoe niet

gevingerd zijn. Hoe zou ik dat kunnen, als er mij niemand
en vingerl ?

—VINGEREN, z. Knip-, Lang-.

VINGERKOUD, adj. Al ver hetzelfde als Waterkoud,
koud en vochlig daterde vingers van lijden.

— Misschien is dit woord eene verbastering van Vinnig

koiid,

VINGERLING, m. Eig. Vingerring, fr. anneau,

bagite. Een schoonen vyngherlyngh van fynen goude. >

(Ed. De Dene.) Een koperen vingerling.

— De landbouwers, enz. geven dezen naam aan zoo

eenen beugel of ring die plat is, zoodat hij eenigszins gelijkt

aan eene schijf wier midden ronduitgesnedeu is, in tegcn-

overstelling van die beugels die gomaakt zijn van eene ronde

roede in cirkel omgeplooid. En dus, de groote dikke

scheinze die dikwijls op eene.i wagenas tusschen de naaf en

de luns zit, is en heet een vingerling, fr. rondelle. Dus nog
de platte ring die de harnassloove aan de zwenkelsloove

verbindt, draagt ook den naam van vingerling. De mulders

stekcn vingerlingen op de pestelbouten. Zie VLOT, o.

— Kil. Vingherlinck, Vingherlijn, j. Vingberrinck,

annulus. \^gl. Oorling.

— Bij de Ouden vindt men Vingerliju voor Ring in den

zin van Boci, band, kluister.

Vingerlinc ende boeyen,

Daer men mede doet moeyen
Die gone die waren gevaen. (Maerlant.)

Veteren, vingerlinc ende seel,

Daer si die ghene met wouden binden.

(Jan van Hcelu.)

'laddc omtrent (om, aan, rond) liarc bene vinglierlinc.

(Walewein.)

VINK, o. Zie vonk en de comp. daaronder en vgl.

n.V.\NST.

VINK (wvl. viiNK, zie l.NDl, o., zondermv., zijnde een

collectief. De vinken in 't algemeen, aanschouwd als jacht-

wild, die 's winters bij menigte naar onze strcken overko-

men uit het oosten, en daarom gemeenlijk het oostersch

vink genoemd worden. Het oosteisch vink bcgint te komen.

Er is dezen winter veel vink. Op de jacht gaan van het vink.

Het oostersch vink verdwijnt met de lente. Op het vink

gaai. (ter vinkejacht gaan, op de vangst gaan van het vink).

— Zie onder oostersch.

— Eene « eide ofander stuk land, gemeenlijk achter eene

haag gelegen, waar men graan en ander aas op werpt om
erde musschen.de vinken en andere vogeltjes in het win-

tersaizoen naar toe te lokken, en ze aldus in de netten te

vangen. Een vink hebben. Ik ga morgen naar mijn viak.

Hij zit schuil bij zijn vink om de netten te trekken.

VINKE (wvl. vii.NKE, zie INd), v. (bij Kramers, m.)

Een vogeltje dat in fr. pinson heet. Eene schoone vinke.

De knaap had eene vinke gevangen. De vinke slaat.

— Oostersche vinke^ ook Waal, zie d. w.
— Zien of horken gelijk eene vinke, een snel en scherp

gezicht hebben, met scherpe aandachtigheid luisteren. Hij

ziet gelijk eene vinke. Kijken lijk eene vinke. Hooren
gelijk eene vinke. Hij stond te horken gelijk eene vinke.

« Siet eens hoe dat sy daer mier liiysieren gelyk vinken;

sy vergeten bv-na hunnen mond toe le doen. (F. Vanden
Werve.)

—VINKE, z. Appel-, Bloed-, Bogaard-, Broed-, Els-,

Slag-, Stop-, Vlas(ch-, Winter-.

VINKE, v. Ponk, spaarpot, ix. pecule. Eene vinke zit-

ten hebben. lemands vinke rooven.

— Kontante vinke, met gereed geld, fr. comptant, ar-

gent comptant. Hij betaalt allijl kontante vinke. Het is hier

kontante vinke.

— Eens heb ik gehoord kontante vinken in 't mv.

VINKEL(E, V. Hetzelfde als Venkel, ix.fenoiiil.

—VINKEL(E,z. Honds-.

VINKEN, o. w. Vinken en dergelijke vogeltjes vangen.

Wie 's winters vinkt en 's zomers vischt,

Hoe veel hy vangt, 't is meer gemist.

Werk ik niet, ik moet gaen drinkcn.

En gaen visschen of gaen vinken :

Dus in plaets van wat gewin

'k Steek 'er eene dag-huer in.

(Vaelande.)

VINKEZETTING, v. Kampstrijd voor vinken. In de

vinkczcitingen is de prijs voor de vink die meest slaat in

eenen bepaaldcn tijd.

VINKHOUT, o. Vinkoorde, maagdepalra, fr. per-

venche, 1. vinca pervinca. Ook Rens, mondhout, fr. iroene.
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VINKTOLLETJE, o. Zie vonktolletje.

VINKZEN(?), o. w. Zie onder veunzen.

VINNE, V. Visch dien men vindt in den vaart van

Brugge naar Gent, waarschijulijk dezelfde als bij Kil. Vint,

ii, fcinte^finte^ I. alosa finta. De vinnen verblijven geern

in plaatsen waar het water over kei- en steengrond vloeit.

Men vangt gemaltkelijk de vinnen met eenen angel waar-

aan eene vlieg tot lokaas gevestigd is. De vinnen zijn lang,

zwart van rug, en gevlekt op beide kanten.

VINNE, v. Mes, fr. couteau. Zie koddevinne.
— Kil. Vinne, ffl?jz;/"a, z«£:Ay/(3 (snede)

.

—VINNE, z. Kodde-.

VINNIG, FINNIG, adj. lets meer dan beschimmeld,

fr. T>ioni. Vinnig brood. Vinnige kaas. Vinaige appels of

noten. Viunig worden. Vinnig zijn. Vinnige houtschors.

« Broot zo vuchtich, vinnich ende vermuft, dat men tqua-

liclc eten can. » (N. Despars.)'- Huren cost es vinnighen

caes. -> (Ed. De Dene.)

Ghelapte scoen, oud ende hart

;

Haer broot vinnech ende zwart.

(Maerlant.)

— Kil. Vinnigh, mucidiis
:
piitiis, corriiptus.

— Afl. Vinnigheid.

— Heyman Jacobsz heefl Vunstig ; « Broodt van tarwe

ghebacken, dat nieuwe-backen is ende niet vunsUgh een

dach oat zijn le. ^>

W'^^\<2[^^,vinnigde,hen gevinnigd; 0(i& FINJJIGEN,

o. w. Beschimmelen, fr. se moisir. Die pastei is van de

wakte gevinnigd.

— ll'are 't niet dat de sotten brood eten, de helft sou

vinnigen, de helft van 't brood zou bederven indien de wijze

lieden aleen er aten, d. i. er zijn in de wereld ten minste

zoo veel zotten als wijzen.

VINS, m. Zie veuns.

VINSHOUT, o. Zie veunshout.

VINSIOEN, o. Een onkniid, meest Singsoen ge-

n.aamd, 1. senecio vulgaris,

' VINT, bij Kil., zie vinne 1°.

VlliZKli,z'insde, heb gevinsd, o. vv. Veunzen,Vunzen.

VIOLIER, m., te Poperinghe vergeuoor, zie aid.

-VIOLIER, z. Steen-.

VIRTEL, o. Vierendeel, kwart, fr. quart ; bij Kramers

Veertel en Viertel, bij Kil. ook Viertael. Wordt gezeid

niet aleen van maat en gewicht, maar ook van tijd en van

afstand. Het is nog een virtel van den noen (nog een kwar-

tier iiurs voor den middag). Hij woont maar een virtel van

hier(een kwart gaans, fr. un quart de lieue). « Een virtale

rogs. •> (Gends Charterboekje.) « Hem heessdiende een

T'zer/CTf^ taerwegraen. »(Ei. De Dene.) < Cornells hadde

ghesaeyt ontrent dry viertnlen lijnsaedts, ende het groeyde

en bloeyde soo wel dat hy creegh xiij. viertalen zaedts,

waer af hy ons Vrauwe gaf een \d\iviertale. > (C. VranCK.)

— Dit woord, meest gebruikt in Fransch-Vlaaiideren,

wordt daar Vittel uitgesproken, even als men daar ook

Wettel zegt voor Wertel (wortel, fr. racine), enz. Zie R.

VIRTUIT (wvl. VERTUUT, zie ui), o., klemt. op tuit.

Eig. het \. Tirtus, fr. vertu;ia 't gcbruik Levenslcracht,

levendigheid, vaag, ijver, staal, fut, fr. force, vertu, vie,

vigueur. Er is geen virtuit in dien mensch. Er zit geen vir-

tuit in dien boom. Het mest geeft virtuit aan de vruchten.

Een man zonder virtuit. Er komt virtuit in. Virtuit krijgen.

Veel virtuit hebbeu. Het virtuit is er uit (er is geene kracht,

geene jeugd meer in). Er is geen virtuit meer in vleesch dat

uilgckookt is, enz. Die uitgedroogde en verstorven wor-

tels hebben geen virtuit meer. « Wiert gevraeght wat cracht

oft virluydt in dien Tiirkoos was. » (R. Versteganus.)

. . . met rute (eene plant)

Zeer sterck van virtute.

(Ed. De Dene.)

o I.ustelijcken meij vol van virtuten

Ghij doet de loverkens groeijen en spruten.

(Anna Biins.)

Die alle bloemkens gheeft sonderlinghen

Reuck en coleur. endt oock alle fruyt

Sonderlinghen smaek en sonderlingh 2'irtuyt.

(Id.)

VISCH, m., h.poisson.

— Stelle visch, zie STEL.

— lemand uitmaken voor stinkenden-L:isck,ziesi\iiV.V.^.

— Visch opleggen, zie opleggen.
— Hi/ is noch mossel noch visch, hij is een mensch zon-

der vaste denkwijze, zonder karakter, fr. il n'est ni chair

ni poisson, enz. Zie mussel.

— Eenen visch vangen, in 't water vallen, zich nat

treden in eenen waterplas. De knaap kwam zijpende nat in

huis : hij had eenen visch gevangen (hij kwam met een

waterzoodje thuis). Het was donker en de stralen stonden

vul waterplassen : ik vong den eenen visch achter den

ar.deren.

— Zie visschelken.

— VISCH.\CHTIG, adj . Die veel voor visch is, die geern

visch eet. Ik ben zoo vischachtig niet. Zie -achtig.

— VISCHDAG, m. Dag dat men vleesch moet derven, fr.

jottr maigre. De vrijdag is een vischdag.

— vischgeule, v. Dieple tusschen twee zeebanken waar

visch te vangen is. Zie geule.

— VISCHHA.AI, VISCHKRAAIE, v. Vischwijf, vischver-

koopster, fr. harengere. Fig. Onbeschoft vrouwspersoon

die veel kijft en Scheldt.

— VISCHMA.^N, v. Zoo heet men de nieuwe maao, als

als zij op eenen vrijJag komt. De vischmaan brengt regen

mede, zegt het volk.

— VISCHMARKT (wvl. -M.\RT), v.

— De vischmarkt doen, op de markt zijnen voorraad

visch koopen. De meid is de vischmarkt gaan doen. Zie

onder DOEN.
— Eene portie visch die men op de markt gekocht heeft.

Zij kwam met een schoon vischmarktje naar hms.

— VISCHMIJNE, VISCHMINKE, V. Plaats op de vischmarkt

waar men den visch mijnl, d. i. in 't gros koopt en naarst

met te roepeu myn, fr. a moi. De vischvrouwen koopen in

de vischmijne den visch dien zij dan voortverkoopen.

— VISCHOLIE, v. Traan, fr. huile de foie de morue.

Vischolie driuken

.

— vischoogske(n, o. Bij kantwerksters. Soort van rond

sieraadje gelijkende aan eene vischoog, in een marktkantje.

- Ook het marktkantje zelf dat zulke sieraadjes heeft.
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— VISCHRIJTE (wvl. -rite), V. Vischvrouw, fr. poissoii-

m'ere. De vischrijten van Rousselare.

— Kil. Rijteu den visch, exdorsiiare piscem (ontweieu).

— VISSCHELKEN (iiitspr. visselke), o., demin. van Visch.

Zie BRIEFEI.KEN. Rootle visschelUesin eenbokaal. « De vis-

scher en het visselken. > (J.-A. Decorte.) « Recht oft ecn

cleen vlsscelken woiitle verslinden dicgrote zee.
»
(H. Herp,

die ook menschelken heeft, demin. van Mensch : So snoc-

den annen meiischelken gedient hevet inder aengenomcn

mensheil.)

—VISCH, z. Droog-, Jacht-, Kloot-, Luik-, Maan-,

Mane-, Mei-, Onze Lieve Vrouw-, Slag-, Smeer-, Suiker- .

vischje, Zonne-.

*VISE-VASE, bij Kil., zie viezeveze.

VISIOEN, o. Viezeveze.

— visinENF.N, o. w. Viezevezen.

—VISSCHEN, ?.. Uit-.

VISSE, V. Viervoetig (lier, in de Woordenb. Biinsing

gehecten, h. piitois. De visseis meerder dan cen wezel (fr.

belclle) en minder dan eene fluwijn (fr. fouine). De vissen

wonen dikwijls in de houtmijten en zijn de p'aag van de

hoenders en de konijnen. Met het bont van de vissen maakt

men klakken en pelswerk. « Dp klokhen is den hals afge-

beten geweest van een visse. n (C. Duvillers.)

— Dit dier stinkt uit der male, en van da« zijn vlaam-

sche naam vi'sse (vijsten), en van daar zijne fransche namen

piitois (van I. piilcre), en punaisot.

— Kil. Visse, Fisse, Vitsche, ptUorius. Kramers heeft

Fits. Wij zeggen ook Fisjoiiw en de Walen ftcheau.

— VISSEIJZER (wvl. -IZER), o. Een ijzeren knip om vissen

te vangen.

— VISSEKIP, o. Valle om vissen te vangen, bunsingtiape,

fr. c/iau6Sc-trapt\

VISSELKE, o. Zie vissch'elken, onder visch.

VITE, V Zie vijTE.

VITLOK, VITTELOKKE, v. Het«lfde als Vetlok

in de Wdb., d. i. de haarboos aan de koot van een peerd, fr.

fanon. Men zegt van een peerd dat het op zijn vitlokken

gaat, als zijne koten te ver achteruit zinken.

— Hi) gaat of hi) loopt igeli/k) op zijn villokken, ze^t

men schertsende van iemand die slecht te gang is, omdat

zijne voeten zeer doen of mismaakt zijn

.

— Op si/n vitlokken zitteti^ op de hurken zitten, fr. ctre

assis siir les talons, s'accronfiir.

— Alg. VI. Idiot, heeft ;< K;V/iP/!'fc«, het onderste gedeelte

der achterste pooten van konijnen, hazen, katten en derge-

lijke dieten, die een sooi t van voet aan de achterbeenen

hebben.

*VITS, adj. bij Kil. creber; agili^ enz.

— I 'its li/n, h\)K.\\. kabitum habere alicujiis rei. Zie

KEITSCH.

*VITSCHE, bij Kil., zie vissE.

VITSE, v. \'lek op 't -'el, bruinrood en groot lijk een

eeiweetje, fr. lentillc. Vitsen hebben. De vitsen blijven bij,

terwijl de sproelen verdwijnen.

— Zie de Wdb.
— Vernesteld zi/n lyk Lodden in de vitsen, zie vernes-

TELEN.

—VITSE, z. Tniisch- Tniizel-, Vogel-, Zand-.

VITSEBOOM, m. Een boom met bloemen gelijk de

vitsebloenien, hoetende in de wetenschap cohitea arbores-

cens, fr. tmguenandier.

VITSEKRUID. o. Zie kruipvitse.

VITSEL, m. Hetzelfde als Fistel, fr. /fi7«/i'. Eenen

vitsel in den nekke steken.

VITSEL, VITSELEN, i)ij Kil., zie onder vitsen.

VITSEN, vitste, gex'itst, b. w. De panjuilen of panten

van eenen plakwoeg met latten of wissen bevlechten era ze

dan met klijt of moortel te bestrijken . Als men stroo be-

zigt in plaals van latten, dan heet het Pladijzen.

— Kil. Vitse, Vilsel, band-roede, vimen majus; en

Vitselen, contexere viinina. In Brab. zegt men « Vitsen en

Vitselen, d. i. met vitsen of vitsels vlechten, b. v. een mand,

kerf, muur, schutsel vitsen. Men vlecht roeden of lange

wissen tusschen de staken van eenen houten muur om er

leem op te plakken, en dit heet vitselwerk. Vitselgeerden,

Vitselroeden, Vitselhout, d. i. geerJen, roeden of hout dien-

stig om eenen muur mee te vitselen. Er zijn ook streken, als

in Klein-Brabant en in de Kempen, waar men Vitten zegt.

»

(Alg. VI. Idiot.).

'VITTEL, o. Vierendeel. Zie virtel.

VITTELOKKE, v. Zie vitlok.

VIVANT, VIVANTIG, adj., klemt op vant. Leven-

dig, wakker, vlug, fr. vif. Dat peerd is vivant, doch zoet-

aardig.

VIZEIE, v., zonder mv. Rooi, raam, richting van de

ooge naar hetgeen men treffen wilt, fr. vise'c. Met vizeie

schieten (goed mikken in 't schieten). De vizeie te hoog of

te leeg nemen. Geene vizeie hebben (niet kunnen vizeeren).

Ik heb vandage geene vizeie, ik faal al het wild waar ik

naar schiet. Vizeie zien, vizeie kijken (mikken op iets, fr.

viser).

— Fig. Verstand, behendigheid om iets te verrichten,

beleid. Hij heeft d.iar geen vizeie van. Met vizeie te werke

gaan. Dat is een mensch zonder vizeie.

— Ook Fizeie en Verzeie, klemt, op zei.

— Zie onder .ARMEIE.

VIZEIEN, vizeide (wvl. ook vizeidtge), heb gevizeid

(fvl. eviseid); ook FIZEIE.V en VERZEIEN, o. w., klemt. op

zei. Met eene oog kijken langs eene vlakte, langs balken,

langseen stuk hout, enz. om over de efFenheid ofde recht-

heid te oordeelen, fr. bornoyer. De timmerman vizeide ora

te weten of de balk wel gesch.aafd was.

— Mikken, het oog nchten op iets dat men treffen wilt,

fr. viser. De jager vizeide naar den haas. Ge meet wel

vizeien, wilt gij treffen.

— All. Vizeiing.

VLA. VLAGE, VLAKE. v. De laag vet die den bin-

nenkaiit beklccdt van den huid eens zwijns,bezonderlijkaan

den bulk; bij Kramers Reuzel gen.iamd, fr. panne. Een

mager zwijn heeft weinig via. De via wordt gesmolten om
smout (fr. saindotix) te maken. De via is niet te verwarren

met 'I spek, fr. larJ; en nog rain met 't smeer, fr. graisse,

dat rond de nieren en de ingewanden ligt. De via wordt af-

gevleescht van den huid.

— Smout van gesmoltenc via, h.sainJoux. Gezouten
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vkgc. Ongezouten vlagc. Men braclit op tafel eene West-
faalsche ham rondom licilckl met ongezoulen vlage of zocle

lies.

VLAADMES, VLA-MES, o. Een mes om den huid
af te villcn, vilnies. De becnhouwers hebben vlaadmessen. '

VLAAG, VLAGE, v. De vlaag van een geslacht zwijn;

zie VLA.

— VLAAG, —VLAGE, z. Sniaclil-. Vier-, Vuur-.

VLAAGSMOUT, VLAGESMOUT, VLAKE-
SMOUT, VLASMOUT, o., zondor niv. Gestcvcn vet

van gcsmolteue via. (De via van een geslacht zwijn wordt
in kleene teerlingen gesneden en dan gesmnlten). Het vla-

gesmout is smakelijker dan smeersniout, hoevvel het in

kleur en vastheid weinig of niet verschilt.

VLAAK, VLAKE, v. De vlake van een geslacht zwijn;

zie VLA

.

VLAAK, VLAKE, v. Schiitsel van stroo, net of hie-

zen, gemeenlijk met de bouten vastgeklemd tusschen twee

bandroeden, fr. paillasson, abri-vent. lets dekken met vla-

ken tegen regen en wind. Met strooien vlaken eene vlasmijt

dekken. De steenbakkers beschutten het ruw steen met
vlaken . Vlaken stellen lond een bloemperk. Als men op
den akker derscht, wordi de dem rondom afgezet met vla-

ken, tegen het wegspatten van 't graan. Vlaken stellen in

eenen stal om tot windewcer te dienen.

— Dc vlaken van eenen wagen zijn ofwcl schutsels van

stroo, ir. paillassons^ ofwel hurden, fr. elates d'osier^ ofwcl

planken, die men vestigt op beide kanten van den wagen
om de sponden te verhoogen, en aldiis eene rneerdere \-racht

te kunnen opladen. Vlaken in eenen wagen stellen om asch

of steenkolen te voeren. De vlaken wegnemen.
— Men zegt 00k Vlagge.

— Boyer heeft eng.J?e<7i; fr. e/ati

.

— De vlake van eenen hommelast is Een dicht roosler-

werk van hout of ijzerdraad, liggende boven de ke//e,

waarop men den verschgeplokten homniel te droogen legt.

Eene grnote vlake. Eene kleene vlaak.

—VLAAK, - VLAKE, z. Bic-, .S1100-.

VLAAKMIJT (wvl. VLAAKMITE), V. Een stapel van

vlaken. De steeiib.-ikkers hebben vlaakmijten om, in tijd

van slecht wcder, het ruw steen met vlaken te dekken.

VLAAKPERTSE (uilspr. vlaakperse, zie Ris), v.

Pertse dienslig om vlaken te makeri. Daar zijn 6000 vlaak-

pertsen te koop.

VLAAMSCHEN, vlanmsehte (wvl, ook vlaamsch-
tege). lu-h :;rvla<iinscht (fvl . evlaamseht)^ o. w. In het

gaan devocten scheef stellen, zoodat de hielen uitwaartsen

de teenen naar elkandergerichtzijn. Het is beter tefranschen

alste vlaamschen. Hij vlaamscht. Een peerd dat vlaamscht.

VLADEN, VLAAN, vlaadde, ^evlaad en gevlacien

(wvl. rladde, gevlaJ, zie KLANKVERK.), b. w. Onthuiden,
het vel afstroopen, villen, fr, eeorcher. Een peerd, eenen

haas, een konijn, eenen paling vladen. « Hy zwoer dat hy
hem zelve liever levende zoude lalen vlaen, dan spaeus

ghebodt vulbrenghen. . (N. Despars.) « Sinte Bertholo-

meeus liet hem vlaen en villen om den naem des heeren . »

(C. Vranc.\.) < Een rent wl den stal ghcsleept om ghevildt

engevlaedt te worden. »(Id.)<i Vlaeden is van onse striik-

spraek : de Wdb. belioordcn dat wel te hebben.,. en
wacrom sond vlaeden niet soo goed syn als villen? (\'ae-
lande.)

Hy wierd er \es'caA<t ge-vladen

En dan gekapt in marmela.

(L. Nuttin.)

En elck van hen soo leelyck siet

Of een turcks-mes die \\\ ghcvlaedcu

.

(J. de Hanluyn.)

Dil Ualf, groot ghenouch.

Was (erstoiu ghesleglien.

En den man, die 't slouch,

H ;eft het vel ghekreghen

Voor zijn slaen en -vlaen.

(CI. Declerck.)

Vlaendren ghy moet liu name veranderen :

Cihy mueght wx^l heeten voort an « Via audren ;

Want wie in Vlaendren wil zyn ghepresen,
Moet vlaen ob.z ghevleghen wesen. ,

(Ed. De Dene.)

U verslandt dient wat ghevlaen
Soudt ghy (lit ter deegh verstaen.

(P. Devynck.)

Kraeie, waer ga-je?

Te meerschewaett in.

Wat ga-je daer doen ?

Een peerd vlaen.

(Kiuderdeunlje.)

— Bij metsers. De oppervlakte van eenen muur of van
ander metselwerk afhouwen. Eenen muur vladen op eenen
halven steen (hem afkappen zoo dat hij een halve brike

dunner zij dan te voren). Men vlaadt somtijds oude kerkpi-

laren, om ze dan rondom met nieuwe steenen weder op te
\

melselen. Een decl van eenen muur vladen (tot eene zekeie
j

diepte uitkappen) om er b. v. eene kas in te schuiven. .s

— Fig. lemand stroopen, hem het vel over de ooren '

halen, hem "zijn geld en goed atpersen, alles afknevelen. Dat -

schrikkelijk dwangbestuur \laadde de boeren en de bur-

gers. Pacht die hofbtede niet; want de proprietaris zai u
vlaau.

Met den vermaerden dief, den boere-plukker Loen,
Die ook wel menschen stroopt en vlaed. .

.

( Vaelande.;

— leniands longe vladn, hem uithooren, fr. tirer lei

vers dit nez a quelqu'nn. Ge moet hem trachten zijne ton)

te vlaan. Hij zal mijne long niet vladen. Let op dat hij uwi

tonge niet vlaadt. Men zegt ook lemands tonge pellen of?

pelcn.

— Hij heeft zoo veel die 't poolje hoitdt als die 7 tal-

vetje vlaadt. Spreuk die men gebruikt b. v. om zijne

onverschilligheid uit te drukken wegens het een en 't ander

werk dat er te doen staat; als of men zeide : ik heb geen

voorkeur; het komt al overeen uit; het geringste werk is

mij zoo wel als het voornaamste.

— o. w. Wordt gezeid van het vel, dat, om de eene of

de andere oorzaak, in schilfers of in zijn geheel afvalt, en

gemeenlijk door een nieuw vervangen wordt. Overgroote

hitte en zekere ziekten doen het vel vlaan. Geheel haar

aangezicht vlaadde van op den akker te werken in den
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zonnegloed. Het vcl van zijne voeten vlaadt van te reizen.

Men /egl ilat de slangen jaarlijks vlaan en vervellen.

— Afl. Vlader, Vlading.

— Kil. Vlaen, Vlaedej., Vlaeghen, villen, deglubere,

eng. to flay. « Dalse selve gaen in smcrtingen, als oflse half

gevUgen wareii. . (Th. van Herentals.J

—VLADEN, z. Af-.

VLADER, m. \Mcx,ix. ccorchatr.

—VLADER, z. Peerde-, Puic'e-, Puite-.

VLADERIJ, V. Vilderij, plaats waar men peeiden of

andere diercii ln.1 vel afstroopl.

*VLAEGHEN, bij Kil., zie onder vl^vdes.

VLAESCH, bij Kil., zie FLEEST en vloge.

VLAGE, V. Zie VLA.

VLAGEN, vlaagde (vvvl. 00k vlaagdege, zie imper-

fect), hecft gei'laagd (fvl. eilaagcf), onpers. \v. Buien, bij

poozen regenen en waaien. Het vlaagt. Het heefl geheel

den dag gevlaagd . Het mochte wel staken van vlagen . Het

moert en vlaagt nog al, inaar de wind zit goed en zal

't weder helder makcn.

—VLAGEN, z. Uit-.

VLAGESMOUT, o. Zie vla,\gsmout.

VLAGGE, V. Schutsel van stroo, riet of biezen. fr.

paillasson, abri-vent. Zie VL\AK, 2°.

VLAKE. V. Zie vl.vak i" en 2°, en VLA.

VLAKESMOUT, o. Zie vl.\.\gsmout.

VLAKKERAGIE, v. Bij zeevisschers. EfTen gron.l

in zee zonder geulen noch banken, zonder droogten nocli

diepten.

VLAME, v. Zwarte aalbeze. Zie PL-\ME.

VLAMES, <>. Zie vlaadmes.

VLAMING, VLAMINK, m., zonder mv Soort van

zachle warme wolleii stoffe, die in 't fr. molleton lieet. Eene
fabri'k van vlaming. Dikke vlaming.

— J. Yperman geeft den naam van Vlaming aan eene soort

van puist in den mond, waarschijnlijk deze die in 't fr. aphie

heel. Puusten in den mont ofle vlaminghtn. > V^l. 1.

pk/fgmonf, gr. oXiyjjLOVj), i\. phlegmon, i. i. bloedzweer,

van oXsya) (branden), even als ct^Oat van aTno) (ontste-

ken). — Kil. Vlamme, sideratio : fungus., clavits, patcUa

(d. i. knobbjl nf iiitwas aan boomen).

VLAM(ME, V. Heete wascm ol walm liien men tegen-

komt bij het bed van sommige zieken of in eene warme
plaaLs. Die zieke heeft eenen geweidigcn brand : de vlamme

slaat in 't aanzicht, als men hem nadett. Wat is het heet in

deze kamer ; 't is oene vjamme (fr. touffcitr) voor die er in

komt.

'VLAMME, bij Kil., zie onder vlamixg.

—VLAMME, z. Oli-.

VLAMMEN, 'c'lamde, heb geiilamii, o. w. Snel varen,

ijlen. vlifu'en. Hij vlamde gelijk een pijl uit dc.n boog. Het

peerd vlamde door destraat.

VLAS. VLASCH, o., fr. lin.

— Grocn vlas, dal seftens na de slijting en reping geroot

wordt.

— Rauw vlas, droog vlas dat maar geroot wordt langen

tijd na de slijting. In de grachten root men groen vlas, in de
Leie root men rauw vlas.

— Beloopen vlas, zie beloopen.
— Stoppig vlas, zie .stoppig.

— Vlas hagen, zie Hage.n.

— Ilet vlas verslaan, zie versl.\a.v.

— .^ft•er -werk als vlas liebbcn, zie WERK l^.

— Zie ook KOOPEN.
— De vorm vlasch, \\i. flac)is, st?at ook bij Kil. Wij

lalen den keelklank sch bezonderlijk hooren in het naaraw.

Vlaschaard (uitspr. vlasgaard) en in 't ww. Vlasschen

(uitspr. vlasgen). Zie overigens bij iiES.

— VL.XSBLOEM, VL-\SCHBLOEM (wvl. -BLOMME), v. Eene
tuinbloem die bij Linn, polemoniiim ccerukum heet, fr.

valtfriane grecqiie.

— VL.\.SBooTER, VL-\scHB0OTER, w. lemand die met
den boothamer het ongezwingeld vlas beukl.

— lemand die het gezwingelde vlas opmaakt in booten

{zie boot).

— VL.\SCH, o. Zie VLAS.

— VL.\SCHAARD, m. Een stuk land met vlas bestaan,

fr. liniere.

— VL.\SFOOlE, VL.\SCHF001E, V. Feestmaal bij den land-

liouwei als hij gedaan h eft met het rijpe vlas te slijten op
den akker.

— Zie FOorE.

— VLASGROND, m . , VLASLAXD. VLASCHLAXD, O. Akker-

grond die goed is om schoon vlas voort te brengen.

Omstreeks Kortrijk is veel vlaschland.

— \XASHAAG, VLASCHHAGE, v. Een haagsken van een

tot twee meters lang, van handsvollen groen vlas bij een

geplaatst om te droogen.

— VLASHEKKEX, VLASCHHEKKEN, o.,mv. -hehiens. Een
vierkantte hekken waarin men het vlas le rooten steekt in

stroomende waters, anders ook Benne gcnaamd. In groote

ov.^rslroomingen vlolen de vlaschhekkens somwijlen weg.
— • Zie HEKKEX.
— \'T,ASHEREL, VXASCHHEREL, m. Vla.sstengel. Zie

HEREL.

— \T.ASHIPPEN, W.ASCHHIPPEX, o. Vlasknot, fr. tele de

lin. Zie HIPPEN.

— VLASJAAR, VLASCHJAAR, o. Een jaar dat het vlas wel

lukt op den akker. AUes vfnrspelt een goed vlasjaar. Wij
hebben se^ert lang geen vlasjaar gehad gelijk nu.

-- VL.VSKERWEIE, -KRAWEIE, V. Bij landb. Het slijten

en het repen van 't rijpe vl.is bij menigte van werkvolk.

— Fooie of feestmaal waarop de vlaskerweieeindigt.

— Tijd van 't jaar dat het vl.is rijp is en gesleten wordt.

Zij zijn gelrouwd in de vlaskerweie.

— Zie KRAWEIE.

— vi.ASKUTS, VLASCHKBTS(ER, m. Koopman in vlas om
voort te verkoopen. Zie KUTS.

— VL.\RLANT), m. Zie VLASGRO.XD.

— VLA.si.oEi, VLASCHLOEIE, v. Vlasmijt, vlashoop met
strooi gedckt. fr. qitignon.

— Lofgen, in de Wdb., beteekent fr. rnlasser.

— VLA.SROOTE, VLASCHROOTE, V. Zie ROOTE.
— VLASRUIE, VLASCHRniDE, VLASCHRUWE, V. Soort

van onkruid in 't vlas, in de w<:tenschap<-Ht<-«/a <•////»««/.

fr. cusciite densiflore, boiirreait du lin, goutle de lin, bij

Kil. Schorfte, wranghe, podagra lini.
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— Zie uutDE.

— VLASSCHEN, VLASSEN (wvl. ook VLASSI, zie EN), adj.

Van vlasch, fr. de lin. Eene vlassen koorde.

— lemand eeneti Tlassen baard aandoen, hem verschol-

ken, hem door schijnheiligheid, met schoone woorden,
bedriegen, hem beschimpen onder den schijn van hem te

prijzen, hem doen gelooven dat iets geheel te zijnen voor-

deele is tenvijl het inderdaad te zijnen nadeeleis, enz. Ilij

heeft er reeds versiheidenen eenen vlassen baard aange-
daan. Men is bezig met hem eenen vlassen baard aan te

doen. « Gevoelt gij het niet? Men doet u eenen vlassen

baard aan. » (J. Desmel.) Onzen Heer eenen vlassen baard
aandoen, h. /aire barbe de feurre a Dieu[A<ta schijnheili-

gen spelen, God willen bedriegen met hem in den schijn te

dienen).

— VLASSCHEN, vlaschte, ben gevlascht ; of VLASSEN,
vlaste, bengevlast, o. w. Wollig worden, vletselen.pluizen,

vizelen, fr. se pelucher. Die h.ilfdoek begint te vlassen

.

Touwen en koorden die vlassen.

— Hij zou klappen (prediJten, enz.) dnt zi/'n tanden

vlasschen of dat zi/n tonge vezelt, zegt men van iemand
die altijd voort spreekt met eenen stroom van woorden.

— VtASSTREEK, vr..\scHSTREKE, v. Gewest waar de
grond goed is om vlas tekweeken. Rond Kortrijlc is het

eene goede vlasstreek

.

— \T,AS\a.M(ME, VLASCHVUM(irE, v. Vlasmijt, vlasloei.

— Zie VTSBIE.

— '\'LAS\1NK, \-LASCHVINK (wvl. -\T1NKE, zic LVI)), v.

(doch m. bij- Kramers). Een vogeltje dat in de Wdb. Geel-

vink heet, emberha citnnella, fr. verdiere. De vlasvink is

de groenvink niet (geisrul, fr. verdier), noch de kneu (knee-

ker, fr. linotte; sizerin).

— ^a.ASTV7jTlNG (wvl. -WITING, zie Ij), m. Bij zeevis-

schers. Een \Hsch de grootte van een kleenen kaheljnnw, en

heetendein de wetenschap nierkingus n^difs.{yavi Beneden,

Ann. Par!. 1865-66, docum. 1)1. 602
)

—VLASiCH, z. Padde-. Slreuvel-.

VLA-SMOUT, o. Zie vlaagsmout.

VLECHT, V. Bij speldewerksters. Strengeling die men
maakt met vier boutjes eens door elkander te werpcn, als

men aan de malien werkt; anders ook Opslag of Gedraaide

viecht genaamd. Eene vlecht maken. Om een cnkcltje te

krijgen, maakt men twee of drij vlechten opeen (achtercen)

met dezelfde bonljes.

— Lange vlecht, strengeling die men maakt met vier

boutjes, twee en twee, te draaien. Telkens men, in 't maken
van het plat of van de bloem, aan den zoom van die bloem
gekomen is, maakt men daar eene lange vlecht, zoodanig

dat, als het werk voltrokken is, al die lange vlechten te

samen eene raiike vormcn rond die bloem.

— Platte vlecht, strengeling die men maakt met vier

boutjes door elkander te werpen, als men het^/aifofde
bloemen verveerdigt. Eene bloem bestaat uit eene aaneen-

schakeling of samenweving van plalte vlechten. De platte

vlechten worden de eene nevens de andere gemaaki, lerwijl

de gedraaide vlechten de eene achtcr de andere gemaakt
worden

.

—VLECHT. 7. l>nr,i-. Uitkant-.

VLECHTEBEENEN (w.l. VLicHTEBEENEN,zie e),

vlechtebeende, heb gcvlechtebeend, o. w. Het een been

over het anderzetten, schrankelbeenen in 't gaan, waggel-

beenen. E.n dronkaard vlechtebeent. Al vlechtebeenende
gaan. Hij vlechtebeende voort naar huis.

— Wegens de vorming van dit w., vgl. Knikkebeenen,
Lillebeenen, enz. onder zotteeollen.

VLECHTEN (wvl. ook vlichten), vlocht, gevloch-
ten, h. w. Breien, fr. tricoter, nouer des mailhs. Kousen
vlechten. Eenen baai vlechten van sayette. Eene nette

vlechten. De spelde\\ erkster vlecht de kant.

— o. w. met hebben. Krinkelende doorheen dringen. De
jongen vlocht door 't gedrang. De jachthondcn vlechten

door de akkervruchten en door de bosschen. Dat beekje
vlecht door steenen en rolsen.

-VLECHTEN, z. Korl-.

—VLEDER, z. -VLEER.

•VLEDERCHYN, bij Ed. De Dene, zic een citaat

onder lenlmek, i".

VLEDSELEN, o. \v. Zie vletselen.

VLEER (met zachtl. f?, doch ook met zware ee), v.

Samentr. van VIeder, d. i. vleugel, vletk, fr. aite. De vlee-

ren van eenen vogel. De vleeren van eenen kevcr.De vleeren

van de houten vogels die op de gaaisprang staiin. Eenen
vo_; 1 ill (!e vleeren kwctsen. « De swane in haer uytterste

singht een seer soet liedeken, ende soo streckt sy haer vle-

deren den ghetst'gevende. » (L. de Huvettere.) « Eenen
vueghele de welcke zonder vleren niet vlieghen en can. »

(C. Van Dordrecht.)

Vogels die, op Gods gelee,

Hier te lande of over zee

Jaegt, dat uwe vleren zoeven,

Acliter 't gone u lean behoeven.

(G . Gezelle.)

— VLEER wordt ouk, met zachtl. ee, gebruikt voor Veer,

veerachtig stuk ijzer, koper, balein, enz., fr. ressort. De
vlere van een mes, van een zakuurwerk, van een slo', enz.

De vleren van eene stemvork, fr. les branches d'lin diapa-

son. Het trillen van eene losgesprongen vlere. De vleren

van een bed, van een rijtuig. De vleren van eenen hamcr

zijn de twee ijzeren plaatjes die den houten steel, waaraan

zij vastgenageld zijn, aan den ijzeren kop verbiuden bij

middel van een vernijd.

— Door de vlere zi/n, door de neus zijn, dronken zijn.

Hij was een weinig door de vlere.

— In de vlere steken, toedragen, er van 't zijne in steken.

Hij heeft mij geld gegeven opdat ik dienstveerdig voor hem
naar de stad zou gaan ; maar ik heb eenen frank in de vlere

gesteken (d. i. het heeft mij eenen frank meer gekost dan hij

mij betaald had).

.— VLEERLOOS, VLERELOOS, adj. Vleugelloos, zonder

vlerkcn. Vlerelooze dieren.

— vleerpasser, veerp.asser, m. Passer met eene drijf-

veer, fr. compos a ressort. De goudsmid bezigt vleerpassers

die met eene vijs voorzien zijn om de slangen in eenen

vasten stand te houilen.

— vleerploeg (wvl. -PLOUG en -ploef, zie ou), ra. Bi]

tinim. Eene ploegschaaf om te tongen, d. i. om groeven te

steken in de kanten van twee verschillige planken die men
dan te samen voegt bij middel van eene dunne en smalle

strook hout die in die groeven past : welke manier van ver-

garen zelden nog gebruikt wordt.
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— Kramers VeSrpIoeg, Ir. bouvfi a deux pieces.

— VLEfiRPEN, VLEREPENNE, V. VIerkpenne, pluini van

den vleugel, fr. plume d'aile, Eenen vogel de vlerepennen

uittrekken of afkorten

.

— VLEftRPIMPERNEEL, o. Zie bij PIMPERNEEL.

— VLE^RSLAG, VLERESLAG, 111. Een slag met de vierk.

De getergde zwaan geeft vl^reslagen. De haan vergezelt

zijn gekraai met vlereslagen

.

-VLEER, —VLEDER, z. Katte-.

-VLEERDE, z. Kort-, Twee-, Vie'r-, Zes-.

VLEERPIMPERNEEL, o. Zie pimperneel.

VLEESCH, o. Kwaad z'leesch, zie kwa.\d.

— RaJi~a rleesch, zie RAUW.
— V/eesch op den hlok, zie BLOK.

—VLEESCH, z. Beuge-, Henne-, Katie-, Kippe-,

Kippcn-, Rend-, Render-, Tapje-, Zooger-.

VLEESCHBOOM, m. Vleeschacluige uitwas in de

neus, in de baarmocder, of op een ander sUjmvlies van het

licliaam, fr. polvpe. Eenen vleeschboom kiijgen, uitsnijden.

VLEESCHBRIJNE (wvl. -brine), v. Pekel, waar

vleesch in gelegen heefl.

— Zie BRIJNE.

VLEESCHDERVING, v. Onthouding van vleesch-

spijs. Elken vtijdag is het vleeschdcrving. Dag van vleesch-

derving, fr. joitr d'nbstinence.

— Zie DERVEN.

VLEESCHELDER, m. Vleeschuier, Vleescheur.

-VLEESCHEN, z. Af-.

VLEESCHEUR, VLEESCHUIER, m. AVordt

gezeid van den uier cener koe, waneer hij zeer gevleeschd

is en gevolgentlijk weinig melk kan geven, in tegenover-

sielling van den Melkeur. — Zie EUR.

VLEESCHKEERZE (uitspr. keze, zie RS), v. Groote

zoetc kcrs, gaskoenje, parite, fr. gtii^ne. Witte, zwarte,

roode, bontc \dcescliUeerzen.

VLEESCHREK, o. Zie onder REK.

VLEESCHSMOUT, o., zonder mv. Gesmolten vet

met vleesch vermeugeld, anders ook Gestampt smout ge-

heeten. Men maakt vleeschsmout met b. v. eenen schotel

zwijnevleesch gehecl tot moes telaten koken.

VLEESCHSTANDE, v. Groote vleeschkuip, groot

pekelvat waarin men zwijnevleesch bewaart, fr, saloir.

<• Smytende alle die vleeschstanden ende wynvaten in

dughen. » (N. Despars.)

VLEESCHTAND, m. Wordt gehoord in de zegswijs

zijneii vhtschtand uittrekken, geen vleesch meer eten. De
vasten nadert,ge /.ult mocten uwen vleeschtand uittrekken.

— Zie T.\Ni).

VLEESCHUIER, m. Zie vleescheur.

VLEESCHWONDE, v. Kwetsuurin *t vleesch aleen,

zonder be^chadigiMg van beendercn. Hij kreeg eenen kogel

en men droeg hem bloedende van het slagveld; doch het

was maar eene vleeschwonde die al licht gcnas.

VLEETHAAK, m. Zie vloothaak.

VLEETHAAKLIJN, v. Zie vi.oothaaklijn.

VLEGEL, m. ' Tgaat vtegels rcgenen, zie bootha-

MEREN.

—VLEGEL, z. Dersch-. Vgl. -vlei.

VLEGELGEERDE, V. Zie vleigeerde.

VLEGELSTAF, m. Zie vleistaf.

*VLEGEN, oul. Slaan, zie \XEI.

VLEGER, m. Hetzelfde als Vlegel, (r./Uau. Wet de

vlegers slaan. Koorn met den vleger derschen.

— VLEGER, z. Vang-, Vange-.

VLEGERSTAF, m. Zie vleistaf.

VLEGGE, V. Wimper. Zie vlegger en de comp. aid.

VLEGGE, V. Bij stokers. Het eerste afkooksel van het

stookmout. De vlegge overhalen (een tweede maal stoken).

De overgehaalde vlegge is jenever ; doch den eeisten jene-

vcr, die uit de slang druppell, heet men Voorloop. « Het
eerste uittreksel of vocht dat in de stokerij nit het graan

wordt gedislilleerd, heet te Antwerpen vnile vla^; ; dit

nog eens gestookt zijnde wordt gocde vlag geheeten; ten

derde male gestookt, is y^A jenever. » (Alg. VI. Idiot.)

VLEGGE, v. Snede in een afgevilden huid. Als men
een kalf, eene koe of ander dier vlaadt, behoort men te

zorgen dat men het vel niet kwetse met het mes; want voor

elke vlegge krijgt men eenen stuiver min van den Imide-

vetter aan wien men dat vel verkoopen wdlt.

VLEGGER, m. Wimper, pinkers, pinkhaar, fr. les

cih d'tDw paupierc. Groote, lange, zwarte vleggers. Die

jongen is eene krotoog, hij heeft geene vleggers. — Ook
Vlegge.

—VLEGGER, —VLEGGE, z. Ooge-.

VLEI, m., mv. vleien. Hetzelfde als Vlegel (vgl. Pei =
pegel, Slei = slegel), U. fle'au. Met den vlei het koorn der-

schen. Een zware, lichte vlei.

— Van het oude Vlegen, slaan, \.Jligo, Otfrid. flungan

gr. TtXriYd).

—VLEI, z. Dersch-'; vgl. -vlegel.

VLEI. Vlei kehben, is in Fr.-VI. wat men elders A/t;'

hebben heet, d. i. gereed zijn, sprek. van iemand die, in

't spel of anderszins veerdigstaat om den pijl, den bal, den

steen, enz. te ontvangen of af te keeren, die hem toegewor-

pen wordt. Hebt gij vlei? (d. i. mag ik naar u smijten,

schieten, enz.). Ik heb vlei (d. i. ik ben gereed, ge moogt

smijten, schieten, enz.). Die slag met den bal telt niet;

want gij hebt hem gesmeten eer ik vlei had.

VLEIER, m., mv. vleiers. Een scherfof zooiets waar-

mede men vleiert. De vleier zoefde door de lucht. Hij

kreeg eenen vleier op het aanzicht, en 't schilde weinig of

hij was zijne oog uit. Butterplasjes (fr. des ricocheti) raaken

met eenen vleier.

VLEIEREN, vleierde, gcvleierd, b. w. Schijveren,

een plat voorwerp zoo gooien dat het al draaieade voort-

vaart. De jongens vieieren scherven door de lucht of opde
vlakte van het water. David vleierde Goliath eenen kei in

't voorhoofd. Zijne muts naar de maan vieieren (lets willen

bestaan dat onmogelijk is). Hij vleierde zijnen hoed op de

tafel. De scholicr vleierde zijne boeken waar zij vliegen

wilden

.

— Ook absolutelijk. De knapen houden zich dil; '-'ils

bezig met te vieieren (met scherven al draaicnde doci ile

lucht te doen snijden). Kunt gij vieieren? Hij kan wel

vieieren. Op het water vieieren, b./aire des ricochets.
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VLEIGEERDE, VLEGERGEERDE, VLE-
GELGEERDE, v., zware ft: Stok of kluppel die aau

den vieistaf verboaden is ea op de areu uedervalt als men
derscht. De vieistaf en de vleigeerde, fr. le manche et le

ilc'au.

— Het woord GSeide, bij Kil. Gheerde, Gaerde, bij

Kramers Garde, bet. eene roede, een stok, een kluppel.

Zie GEERDE.

VLEIKAPPE, V. Lederen kuif, aan 't einde van de

vleigeerde. De vleil;nppe wordt met lederen riemen of met

koorden vastgekoppeld aan den ijzeren ring die aa;h het uit-

einde van den vieistaf g'vestigd is.

VLEIPAANDER, VLEIPANDER, FLEI-
PAANDER, m. Lage vlcier of vleister, pluimstrijkpr, fr.

flagorneur. Zij is zoo een vleipaander. VVacht u van dien

vleipaander.

VLEISDANK, m. Zie ii.eisd.vnk.

VLEISTAF, VLEGERSTAF, VLEGELSTAF,
m. De steel van eenen vlei, fr. U wanche dn th'an. De viei-

staf is langer en dunner dan de vleigeerde die er aan ver-

bonden is. Vgl. GEERDE.

VLEISTEERT, m. Vleier, fldcflooier, fr. flaltcui;

JIagor?jenr.

— VLEISTEERTEN, vlcisteertte, gevUistefrt, b. w. Flik-

flooien, ix.flagorner. Hij weet u te vleisteerten.

— Kil. Vleyd-steerten, hlandiri cauda, morccamim.

VLEK, o. Zie schuurwinkel en schuurvlek.

' VLEK, o. Hetzellde als het eng. aflitch of bacon, d.

i. de helft van een geslacht zwijn, 't hoofd en de hespen

niet meegerekend. « De disch te rechtene, te Medewiinterc

ende ter Lichtniesse telkent twe spind ghebacken, comt iiii

spind. Item, te Medewiintere, een vice, ende ter Licht-

niesse, een vice, comt den bake. » (Registre van de kerk van

Lampernesse, 1434.)

— Vgl. Flakke bij C. Vrancx : «Hy slocch het vercken

op Sinte Denijs dagh, ende braclit ons lieve Vrauwe van

Kerselere een stick van een placke. »

VLEM(ME, v. Zie VLIMME.

VLEMMEN, b. w. Zie vlimmen.

VLENDER, m. Flenter, flarde, afgescheurde lap, fr.

lamhcaii , haillon, ]ancash\):-eng. flinder. In vleuders

gescheurd. Zijn kleed hong al in vlenders.

VLERE, V. Zie vlekr, en de co>«/>. daaronder.

VLERIE, VLERRIE, v., rav. vlericn. Hetzelfde als

WnK, Vlecr, Vleder, d. i. vlerk, vleugel, fr. aile, zoowel

van insekten als van vogels. — Zie onder CIEZIE.

VLERIK fzware e met den klemtoon', m., mv. vlerik-

ken, vklw. vlerikske\iiN\exV, vleugel, fr. aile. De vlerikkcn

van eenen vogel, De vlerikken slaan, bewegen. De zwaan

verdedigt zich met de vlerikken. Het vogeltje liet zijne

vlerikken hangen : het was ziek. De jagcr trof den reiger

in eenen vlerik. — Men zegt 00k Vlering.

VLERING (zware < met den klemtoon), m., mv. vie-

ringcn, vklw. vleringske(ii, Vlerik, vlerk, vleugel, fr. aile.

De slagpennen van den vlering. De vogel hong in de locht

op zijne breede vleringen. De vleringen korten (fnuiken).

VL.ERKE, v. — Noch teil noch vlerke roeren, zie

TElL. — Noch vim noch vlerke roeren, zie V]m(me.

— Met tuit en vlerke, en Noch tuit noch vlerke, zie

TUIT

.

—VLERKEN, z. Kort-.

VLERKENON, v. Naam dien 't volk geeft aan de

Grijze zuster, fr. sccur grise, fille de S. Vincent de Paul,

om haar breed en wapperend tuitement.

VLERRIE, v. Zie VLERIE.

VLETSELEN, vletselde, ben gevlelseld, o. w. Flui-

zen, pliiizelcn, wollig worden, fr. se pebicher. Uw hals-

doek, uwe kousen beginnen te vietseleu. De touwen en

koorden vletselen als zij verslijten of versleten zijn.

— Xicts belet van Vledselen te schrijven.

VLEUGHE, bij Kil., zieVLUGGE 2°.

VLEURIK, VLEURING, m. Hetzelfde in 't L. v.

Aalst als Vlerik, VIcring, Vlerk, fr. aile. » Een liacntken

dat maer eenen vleiiiiU- en hadde. » (C. Vrancx.)

'VLEYD-STEERTEN, bij Kil., zie vleisteerten.

VLICHTEN, b. w. Zie vlechten.

VLIE, v. Hetzelfde als Vrie, zie VRIJDE. « Zoo kwam er

daar ieniand zijn hoofd door Seven's openstaande vlie ofte

weefkamerveisterke stekea. » (R. d. H.)

—VLIEG(E, V. Zie Aalvhegje, Dondervliegske, Hom-
mel-, ls.anter-, Mei-.

VLIEGEN, vloog, heb gevlogen, o. w. Bij metsers.

Voorwaart overhellen, fr. dcverser. Wordt gezeid van eenen

muur die niet loodrecht opgaat, maar eene hellende richting

heeft naar den kant waar men het paslood schiet. Die muur

vliegt. De melser moel opletten dat de muur, dien hij maakt,

noch vlicge noch slepe. (Dit vliegcn en slepeti behoort

eigentlijk aan het paslood, maar bij figuur zegt men het

van den muur.)

— Er aan vliegen, er aan waaien, gevangen worden,

het slachtoffer worden van zijne 'vernietelheid. Die dief, hoe

schalk hij was, is er algelljk aan gevlogen (is gegrepen

geweest van de policie).

— Temand te keere vliegen, zie KEER, m

.

— Er tegen_ vliegen, er tegen waaien, hard berispt of

bekeven worden. Hij heeft er leelijk tegen gevlogen van

zijnen vader (zijn vader heeft hem streng bestrafl). Hij vioog

er tegen omdat hij te laat thuis kwam. Doe dat niet, ge

zoudt er tegen vliegen

.

— Vliegende eiter, soort van huidziekte die spoedig

voortzet van 't een deel van 't lichaam naar 't andere.

— Vliegende vier, zie VUUR.

— Vliegende oogen, schijvergezicht.

— Vliegende woorden, sprekende woorden die niet ge-

schreven zijn. Eene belofte, een verdragis alkrank, waneer

zij maar in vliegende woorden gedaan zijn. Geef mij daar

een woord geschrifte van : ik heb weinig trouw in vliegende

woorden.

— Zy vliegen meero/(a.h) de heetekoekpanne op vaiten-

avond, zie HEETEKOEKPANNE.

VLIEGEN, z. Doorvlogcn, In-, *Lepel-, Onder-,

Too-, Uit-.

VLIEGENS, bijvv. Fluks, varings. Ik kome vliegens.

Hij trok er vliegens naar toe.

VLIEGER, m., mv. vliegers. Bij spinsters. De vlieger

van een spinnewiel, bij Kramers Klauwier genaamd, fr.
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I e'pin^li-'-r, aiUtles, hecft de gedaante van eene TJ en is bezel

met ijzeren haakjes die men tanden heet. De vlieger zit

vast voorop de spil zoodanig dat de klos lusschen de beenen

van den vlieger ligt. Als men spint, weutelt de vlieger

gedurig rond de klos om er den draad op te winden naar

male hij gesponnen wordt. Het vriest aan den vlieger,

waneer de natheid van den draad er aan vriest. De vlieger

slaat, als hij scheef is, en gevolgentlijk niet regelmatig en

effen rondwentelt.

— Hij slaat geli/k een kwd vlieger, zegt men van ieraand

die scheef gaat of hinkepinkt.

Zegswij/e. Hei zal aan uwen vlieger vriezen, er zal u

tegenspoed wedervaren, uw geluk zal gestoord worden. Xu
is het al wat uw herlje lust, maar wacht een iuttel, het zal

wel aan uwen vlieger vriezen. — Te Wynghene zegt men

te^en uwen vlieger uaaien.

— Tuimelraam in eene venster. Doe de vli^ers open om
de binnenlucht te ververschen.

—VLIEGER, z. Ooge-.

VLIEGERENNE, v. Eene koorde die, aan eenen

boom of staak vastgemaakt, dient om er zich aanhangende

rond te zwieren, fr. pas de ge'ant. De vliegerenne maakt

deel van de gjmnastiek. Zie RENNE.

— VLrEGERENNEX, vliegerende, heb gevliegerend, o. w.

Zich schommelen aan de vliegerenne. Hij heeft zich al

vliegerennende eenen arm gebroken. Het vliegerennen ver-

sterkt arnien en beenen. Hij is bezig met vliegerennen.

VLIEGESCHEET, v. \niegedrek, fr. chiiire.

VLIEvlET, o., klemt. op get. Soort van lichte tilbury

zonder kap, voor twee personen

.

— Ook Flieget genaamd.

VLIEGUIT (wvl. vxiEG-nuT, zie ni), ra., met den

klemtoon op uit,Tn\. vliegniten,vlieguits, vklw. vlieguitje.

Wilde jongen, onbezonnen jongeling, fr. pc'tulant, e'tojirdi.

Gij zijt zoo een vliegnit. Die vlieguit van dien jongen geeft

mij veel hoofdbreek. Hij is een rechte vlieguit.

VLIEGVLUGGE, v. Groote muit waarin de vogelen

bij malkander vliegen, fr. voliere.

— Zie VLUGGE.

VLIEKE, v. Een kinderspel, anders Gruizel en Krik-

krak geheeten. Vlieke spelen.

VLIEM, o. Hetzelfde als het hoU. Vlijm, fr. lancette.

— Dit woord staat dikwijls nls bijw., in den zelfden zin

als Effen, vlak, juist, recht. Hij schonk de glazen vliem vul,

fr. it ras de bord (boordevol). Het vat stond vliem vul

water. Hij wierd van den bliksem vliem blind geslagen. Hij

is vliem doof. De bliksem \iel vliem door den boom, ilijn

parnplu sloeg vliem over van dien rukwind. Da\nd irof

Goliath vliem in 't voorhoofd. — In dezen zin zegt men
ook Vliems, b. v. de bliksem sloeg vliems door den boom.

VLIEMDIKTE, adj. Hetzelfde als Hekeldikte.

VLIEME, v. Zie VLIMME.

VLIEMEN, b. w. Zie vlimuex.

—VLIEMEN, z. Open-.

VLIEMGAT, VLIJMGAT, o. Bij arisen. De sleek

of snede v:m een hmcet, van een vliem. VUemgaten slaan

in den huil van een peerd.

VLIEMS, bijw. Zie vliem.

VLIENDEMATER, v. Eene plant anders ook enkc-

lijk Mat-r ijeheelen. Zie aid.

VLIENDER, m. Zie VLlNDER en de comp. aid

.

VLIENDEREN, o. w. Zie vltnderen.

VLIENDERMUIS, v. Zie vu.xder.muis.

VLIERE, v. Bij wevers. Hetzelfde als Vrieze, Vrie,

Vlie, d. i. papieren schieti-enster, venslerraam van perka-

ment of beolid papier om den glans van de zonneslralen af

te weren en te verdooven

.

— VLtERPAPiER, vlierpampier, o. Soort van dik papier
dat beolid is, en dient om eene vliere te raaken

.

VLIESCH,o.,mv. vlieschen. HeUelfde als \nie3, al de
wol van een schaap, vacht, fr. toison. Zijne wol bij 't vhesch
verkoopen. Drie vlieschen wolle koopen. De vlieschen

wasschen

.

— Een afgeknotte peerdesleerl die, vastgebonden aan
eenen steel van eenen anderhalv:a voet lang, dient om de
peerden te kwispelen, fr. emotichoir.

— De bos takken en Iwijgen die boven op de tronkwil-

gen groeien, anders ook Haar geheeten, fr. la touffe, le

branchage touffu d'nn tetard. Het vliesch van de knolwil-

gen afkappen. De boUaards verkoopen met het vliesch er

op. « Nemaer den hau, vlies, ofle waey staende op de voor-

seyde Ironcken, struycken ofle busschen, oudl boven de
dry jaeren, worden prj-selick ende deeIsaera.»(Deelboeckv.

I-ande v. Viyen.)

— Het woord Vlies, mv. vliezen, beteekent bij ons Dun
vellelje, h.pellicule.

—VLIESCH, z. Schape-.

VLIESCHEN, vlieschte (wvl. ook vlieschUge), ge-

vliescht(M. thliescAt), b. w. Het vliesch alsnijden.

— De schapen vlieschen, bij Kil. vliesen de schapen,

scheren, fr. tondre les brebis.

— Een peerd vlieschen, hem den steert afknolten, blok-

sleerten. Men vliescht een peerd als het achttien maanden
oud is

.

— Eene troniwilge vlieschen, hare takken en Iwijgen

alhouwen

.

VLIESPAPIER, o. Zie\TUESP.\PiER.

" —VLIET, z. *Sland-, *Stant-.

VLIET(E, V. Vloeiend water, beek, fr. ruisseou.

— Gracht, sloot, (t. fosse. Eene vliete delven tusschen

twee akkers

.

VLIETEN, vloot, gez/ofen, b. w. Afroomen, de zaan

van de melk afpeuren, fr. ecremer. De melk vlielen. Gevlo-

lene melk, fr. dti lait ecreme.

— Tusschen melken en vlielen, tusschen half en hebbe-

lijk, lusschen twee'u. Hoe gaan zijne zaken? tusschen mel-

ken en vlielen

.

— Het gestevene vet, dat op vleeschsap ligt, afscheppen.

Als men vleesch gekookl heeft, laal men hel sap koclen tot

dat het gesrroltcn vet gesteven is, en dan vliet men dit sap

(men neemt er het gesteven vet van af). Het vleeschsap

vlielen. Gevloten vleeschsap, fr. du bouillon degraisse.

— De 'Wcordenb. geven Vloten, vloolte, gnloot, fr.

ecremer {le lait). Kil. hecft Vlielen en AHolen.

—VLIETEN, z. Af-.

VLIJMGAT, o. Zie \-uemg.\t.
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VLIJTIG (wvl. VLITIG, zie ij), adj. Werkzaam, ijverig.

— Snel, vlug, hupsch, vol leven en jeugd en ijver. Een
vlijtig meisje. Een vlijtig kindeken. Een vlijtig peerd.
Vlijtige oogen hebben. Vlijtig gezicht. Vlijtig kijken. Vlijtig

aanzichtje.

— Vei, welig, vol jeugdigen wasdom, van planten. Dat
koorn staat vlijtig. Zie eens hoe vlijtig alles groeit op den
akker!

— Afl. Vlijtigheid.

—VLIKKE, z. Stand-.

VLIM(ME, VLEM(ME, VI,IEM(E, v. Vinnnc,
vin, geribd vliesachtig deel waar de visch mede zwemt, li.

nageoire, pinmile. De vlimmen zijn voor de visschen wa
de vlerken voor de veugels zijn.

Alsoo lang als sy (de visschen) noch swemmen
En gevoelen dat hun vlemmen
Royen in den watervloet,

Synse noch al welgemoet. (P. Croo.i.)

Soo haest dan als de gal begint omhoog te klimmeu,
En doet niet als een baers die steekt met syne vlimmen

(L. Demeyer.)

— De veder of pluim van eenen pijl, fr. pennc, plume de
fleche. De vlimmen van eenen pijl.

— Het vlies waarin de kern of pit van appels en peren
zit, fr. endocarpe{pii sont loges les pe'pins.) Het klokhuis
bestaat uit vliemen. Eenen appel vierendeelen om er de
vlimmen uit te snijden. De jongen at de peer op met schil

en vlim en al.

—VLIM(ME, z. Rik-, Rugge-, Steert-.

VLIMMEN, vlimde (vi\\. ook vlimdcge, zie imper-
fect), gevlimd (fvl. evlimd), b. w. Ontvlimmen, de vlim-
men van eenen appel of peer uitsnijden, er het klokhuis uit

snijden. Men schilt en vlimt de appels om er taarten van te

bakken.

— Men zegt ook Vliemen, Vlemmen.
— Afl. Vlimming, Vlieming, Vlemming.

VLIMPE, v. Fluize of kwastje van vlas aan 't uiteindc
van het voorsnoer eener djakke, ix.frcliiche de la meclie.

Het is de vlimpe die 't klappend geluid geeft als men djakt.

De vlimpe verslijt met te djakken; en als zij afgesleten is,

dan maakt men eene nieuwe, met het uiteinde van hn
voorsnoer los te tweernen.

VLINDER (wvl. VLIINDER, zie lnd), en VLIEN-
DER, ni. B(jomgewas in de Wdb. Vher genaamd, Ir.

sureaii. <> Wey van boter-melck en pellen van vliendereii

daer in gekokt. » (G. Simons.)

— lemand onder den vlinder lee'n, hem om den tuin
leiden, hem bedriegen waar hij bij zit. Gij en gaat mij onder
den vhnder niet lee'n, peist-je.

— Wilde vlinder, plantgewas dat in 't h. podagraire, 1.

(egopodium podas^raria heet.

— Kil. Vlinder, Vlinderboom, rawi;«r»j; en Vliniler,

herba podagraria. Kramers heeft wilde vlier, fr. hieble,

bij L. Fuchs Adick, chamceacte, genaamd; maar deze
plant is onze wilde tilinder niet.

— VLINDERBLAD, VLIENDERBLAD, O., mv. -bldren, fr.

feuille de sureau. Gestoofde vlinderblaren op eeiie zweer
leggen. « Coloquinte, senebladers, vlinderbladers, perse-

kensbladers. « (F. Rapaert.)

VLO

-•- VLINDERBOOM, VLIENDERBOOM, m., fr. surean 1.

sanibucus.

— VUNDERHAAG, v. Vlierhaag, fr. hate de sureau.
-- VLINDERHOUT, o. VUerbout, fr. bois de sureau.

— vxiNDERHUT, m. Vlierstruik, vlindertakken die te

samen op eenen leegen stam groeien,

— Bachten den vlinderhul leeden, om den tuin leiden.

Zij zullen mij daar bachten den vhnderhut niet meer leeden.

— VLINDERINNE, VLIENDERJNNE, v. Een heestergewas

dal in de Woordenb. Pimpernoteboo n heet, 1. itaphylea
piiinata L., fr. siaphylier penne, patenotrier,faux-pis-
iadie, nez-coiipe.

— Dus genaamd misschien omdat de bladeren eenigszins

gelijken aan die van den wilden vliender (h. podagraire).
— VLINDERKRUID, VLIENDERKRUH), o. Wilde vlinder,

jichlkruid, ix. podagraire

,

- VLINDERPLANT, V. Jichtkruid, h.podagraire.

- VLINDERSPEK, VLIENDERSPEKKE, V. Spekke Van

vlinderbezien, fr. pastille de sureau.

-- \-limderTj\k, vliendertak, m. Vliertak, fr. branche

de surean.

—VLINDER, z. Aard-, Eerd-, Wolf-, Wulf-.

VLINDEREN (wvl. vliinderen, zie ind), vlin-

derde, heb ot ben gevlinderd, o. w. Fladderen, fr. voltiger,

voUter .

— Wegfladderen, heenvliegen, wegijlen, vlieden, vluch-

ten. De musschen vUnderden waar hier waar daar, als de

4;ewcerschote afging. Ge moest den dicf zien vlinderen, als

hij den veldwachter ontwaarde.

— Volgeus M. Kervyn, in zijne Histoire de Flandre,

zou de naaiu van Vlaanderen hiertoe behooren en zooveel

beteekenen als Het land der vluchtelingen.

— Het it. faire flandre bet. Wegvluchten, sprekende

van eenen bankroetier,

—VLINDEREN, z. Uit-, Weg-.

VLINDERMUIS (wvl. vliindermhze, zie ind en

III), v. Vleermuis, Ir. citauve-souris, oud sag.flindermotise.

Kr wonen vlindermuizeu in den veurst van 't dak.

— In sommige streken is dit woord m. Hij schoot eenen

vleermuis.

Let op den vlcder-muys ; tis waer, een selsaem beest,

Maer van beleefden aert, en van een sachten geest.

(J. Cats.)

VLOCKAERD, bij Kil., zie flokke.

—VLOED, z. Stort-.

VLOEIEN, vloeide, heb gevloeiil, o. w. Vheten, fr.

cottier.

— Vloeien op, trekken op, zweemen, gelijkenis hebben

met. Dat kleur vloeit een weinig op het bruin. Een frioen

vloeit sterk op eenen tier. Die tweelingen vloeien op mal-

kander. Zijn geschrift vloeit op het mijn. — Waarschijnlijk

voor Vluwen, zie aid.

VLOEIING, v. Helhng, glooiiug, schuiue kant van

eenen stroom, langs waar het water voortvloeit. Eeue sin -

nen vloeiing op paalwerk (d. i. de kant van eene vaart ol

stroom van onder bekleed met staken en zinlcrijs, en hooger

op met steenen).

— VLOEliNGWERK, o. Het zinkrijzeu en het metselen

van de vloeiinge van eenen stroom.

I
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VLOEK (wvl. \'LOUK, zie ou), m. Vloekwoord, fr.

j'uiement, jttron. Eenen vloek geven, eeuen vloek leggen,

fr. hicher unjuron,
— In eenen vloek, in eenen oogenblik, fr. en un instant,

moment. Hij zal in eenen vloek wederkeereii. Het zal in

coiien vloek geJaan zijn.

— VLOEK, z. Xatie-, Zwijne-.

—VLOER, I. Detsch-, Graan-, Mout-.

VLOERBOLsLE, v. Soort van kleene krullebol waar-

111 :Je men vloerlioll. Vi;l. KRULLEBOL en ZOTTEBOL.

VLOERBOLLEN, bolde vloer, heb vloer gebold,

o. w. Meteene soorl van kniUebollen spelen op den vloer

binnen huize. In herbergen, waar weinig volk is, ziet men
ililiwijls vloerbollen.

— Men zegt ook vloerkefnj bollen. Elken zondag wordt

;aar vioerke gebold van achter de vespers tot 's avonds.

Wij bolden vioerke.

VLOEREN, vloerde, heb gevloerd, o. w. Vloerbollen.

Zij vloerden iu die herbetg tot dat het avond wierd. Hij

kan wel vloeren . Men vloert meest, als het le slecht weder

is oni buiten te bollen

.

VLOERS (uitspr. vloes, zie RS), c, niv. vloerzen. Het-

zelfde als Floers, fr. crepe. Een zwart vloers hong over den

standaaid. Vloerzen op den hoed, vloerzen aan den arm,

X Verschuyvende een vloers van de oogen van haer ver-

stand i (F. Van den Werve.)

— Afl. Vloerzen, adj., bij YLtaiaexsJloerzen, fr. de crepe.

VLOGE, v., mv. vlogen; vklw. vloogske(n,vloogje.

Een klein bosch van kreupelhout, met of zonder boomcn

er tusschen, fr. boqueteau. Eene vloge a( Uappen. Eene vloge

iiitreunen. Er vloeit een beekje door die vloge. Er wonen

vogels iu de vlogen. Er staateene schoone cik in die vloge.

Tusschen de akkerlanden liggen er dikwijls vlogen waar de

werklieden in den oogst de schaduw zoeken en rusten.

Eene vloge van elzenhout, van hazelaren, van eschhout,

enz. Eene vloge van zestig schreden lang, en twintig breed.

— Kil. Vlaesch, j. bosch.

*VLOGHE, bij Kil., zie vlugge 2°.

VLOOG, V. Zie vloge.

VLOOI, V, Een helletje vlooien, zie KELT.

— Alles IS maar eene wete en vlooien vangen goat met

de rappioheid, zie \VEET, v.

—VLOO(I, 2. Hommel-.

—VLOOIEN, z. Konte-.

VLOOINETE, v. Zie NETE.

VLOOISCHEET, v. Drek van eene vloo. Lijnwaad

vol vlooischeleu.

VLOOT, VLOTE, v. Dooreengestrengeld vlotkruid

op het water. Zie piLSE.

VLOOT, VLOTE, v. Tobbe, ondiepe kuip, stande

die op ad.'enant veel wijder is dan hoog. De vlote dient

tot waschkuip. Oin eeae ton te vuUen legt de brouwer twee

kaUilen paralleel op eene vlote; en op die kaleiten legt hij

de ton, zoodauig dat het bier, hetwelk nevens het bomgat

gesturl wordt, in de vlote neervloeie.

VLOOT, VLOTE, v. Bij visschers, enz. Een zeevisch,

ook Schate geheeten, fr. raie blanche, 1. raia batis. (Van
Beneden, Ann. Pari. 1865-66, docum. bl. 602.)

— De Woordenb. geven Vleet, fr. rate bouclee. Zie

ROCHE.

— VLOOTHAAK, VLEETHA.\K, ni. Ecn angelsnoer waar-

aan men als lokaas eec plaatje of ander stukje visch hecht,

cm vloten of schaten te »'angen in zee.

— Het eerste lieel van dit woord is vlote, vUte (visch-

naam), en niet vloten, U.jlotter. — Vgl. Aalkoorde.

— VLOOTHA^\KLIJ.V, VLEETH.V/VKLIJ.N (wvl. -LINE, zie

Ij), V. Eene vischiijn met een tiental vloothaken voorzien.

De visschers langs de zeekust, als het groote ebt>e is, leggen

het een eiude van de vloothaaklijn vast in den groud, en
werpen het ander einde, dat met een looden bal voorzien is,

ver in de zee ; dan, met den volgenden vloed, koinen er

schaten aan dien angel bijten, die, als de zee wederom
afgaat, van de visschers gevangen worden.

VLOT, o. Soort van dikke scheinze of ringerUng die

men op eenen schroefbout (fr. boulon ) steekt, waneer de

schroefbout te lang is cm door het aanv.jzen van de moer
slot te krijgen. Het viot zit tusschen de moer en het voor-

werp waar de schroefbout in steekt.

VLOTE, V. Zie vloot I", 2° eu 3°.

VLOTEMELK, v. Gevlotene melk, fr. lait ecreme',

eag.Jlotten niiik.

— Men zegt ook Vlotjemelk, v.

— Zie VLIETEN.

VLOTEN, vlooite, gevloot (wvl. vlbtte, gevlbt, zie

KLANKVERK ), b. w. Bij brou.vers. Eene ton vloten, eene

ijdele ton wasschen en zuiveren in eene vlote of kuip met

water.

VLOTEN, bij Kil., zie VLiETEN.

VLOTGRAS (wvl. -GARS, -GERS, uitspr. -gas, -ges,

zie Rs), o. Lang gras wiens slanke scheuten op de vlakte

van 't water liggen en met den stroom bewogen worden,

glyceria Hiiitans R. Br. Ik zag eenen snoek tusschen het

vlotgers liggen. De zwemmer greep in 't vlotgers.

Ei ! een die een wondere kunstenaer is,

Een heeft er dien rand aen gebonden

Met vlietgers en vlotgers en biezen en lis,

Den lieflijken rand ende ronden.

(G. Gezelle.)

VLOTJEMELK, v. Zie vlotemelk.

VLOTSMOUT, o. Zacht en bruinachtig smout dat

voortkomt van gekookt zwijnevleesch. Als een schotel zwij-

nevleesch of eene hesp, enz. gekookt is, laat men dan het

gesmolten vet, dat op het vleeschsop drijft, koud word^
en stijven; en als hetgesteven is, dan peurt of vliet men het

af onder den naam van Vlotsmout of Afgezoon smoiit (zie

.\fzies). Eene snede brood mot vlotsmout spreiden, Vlot-

smout is zoo gewerig en zoo wit niet als sraeersmout en

vlaagsmout.

VLUCHTEN, vhichtU, geiliuht, b. w. lets wegdra-

gen, gaan verbergen tegen een naderend gevaar. Hij

vluchtle zijn geld in eenen steenput. Als de plunderaars

aankwamen, elk vluchtte zijn goed waar hij maar kon.

Haast u, vlucht den oegst in de schuur : het onweder

nadert. c Niemende en hadde er yet gheruemt ofte ghe-
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vlucht. » (N. Despais, lu, bl. 66.) « Maar 't wierd meer en

meer noodig te vlucliten 't gene men niet en wilde kwijt

geiakeu. 3 (A. Dnclos.)

—VLUCHTSEL, z. Uit-.

VLUG, adj. Rijp, sprek. van Iruit aan den boom. Die

percQ, die appels zijn vlug.

—VLUG, z. Moer-.

VLUGGE, m. HetzeIfdealsPlugge(bij Kramers Plug,

m.
,
pioert, sclielm, droeve jongen, ii. polision.

VLUGGE, V. Groote vogelkooi, fr. voliere; bij KU.
Vloghe, Vleugiie, Vlugghe; bij Weil, en Kramers Vlugt.

Men onderscbeidt de vluggen in Kweekvluggen en Vlieg-

vluggen. Eene vlugge met een vijftigial vogeJtjes. « Dat

niemandt eenigbe duyfbuysen ofte vlogken en houde, daer

boven twaelf paer duyvcn in woonen, hy en zy gheerft lot

dertich ghemeten landts. » (Ordonnantien v. Lande v.

Vrj-en.)

— Vlugge in de zeeduinen, enz. Zie z<\_vdvlugge.

—VLUGGE, z. Kweek-, Vlieg-.

VLUGGHEN.bij Kil., zie zon'Nepolken.

VLUGSARME (wvl. vlugsaaiui^), bijw., klerat. op

ar. ilet groote haast. Hij kwam vlugsarme geloopen. Hij

snelde er vlugsarme naar toe

.

VLUI, m. Zie VLUW, m. en de comp. aid.

VLUIEiwvI. VLUE), V. Zie vluwe, i' en 2".

VLUIHAARDE, adj. Zie vlt7Wh.^arde.

VLUW, VLUI, m., mv. vluiven, vluun. Hetzelfde

als Gluw, glui, glei, gleiboot, bondel, uitgeschud rogge-

stroo, fr. botti de paille de settle. Hoeveel vluwen zijn cr

noodig om dat huis te dekken ? Eenen vluw in stressen

scheiden ora cr afgemaaide klaver of andere dingen niede

te binden.

— Wordt ook o. gebruikt zonder rav. als colleclief, in

den zin van Uitgeschud roggeslroo, fr. glui. Een huis dek-

ken met vluw. Lang vluw.

—VLUW, z. Stroo-.

VLUWE, VLUIE, v., zonder mv. De donzige wol

aan den toonkant van laken en dergelijke sloffen, fr. duvet,

poil dii drcxp. Dat laken is versleten, de vluwe is er af, er

staat geen vluwe meer op. De glanzende vluwe van een

nieuw kleed. Di vluwe van een kleed moet neerloopen (de

val van de \vo!le moet neerwaart dalen). Met xie vluwe

naaien (in 't naaien de rickting volgeo van den val der wo!).

Tegen de vluwe naaien. De vluwe van eenen villen hoed.

Eenen hoed borstelen volgens de vluwe (d. i. naar de streek,

•solgens den val, de ligging der wol). De vluwe strijken,

fr, coiicher le poil du drap,

— Het eng . flue of a rabbet, bet. fr. poil d^un lapin.

Kramers heeft Vleug, v., fr. direction du poild'unee'toffe.

Eenen hoed naar de vleug borslelen, fr. brosier uii chapeau
selon le poil. Tegen de vleug (tegen 't haar in), fr. a contre-

poit, ii re'jr02iiSe-poil.

VLUWE, VLUIE. v. Gioote platte vischnet met eeae

korkpees van boven, en eene loodpees van onder, ix.folle.

Ook St'ilnet genaarad. De mazen van de vluwe zijn groot

opdat er de visch zijnen kop door Wrijge tot over de kavels

en daarin aldus blijve gevangen zitten. De vluwe inleggen

(ze in \ water stek,>n om visch te vangen). Er zga ook vlu-

wen met kleine beurzeljes en met warden waarin de visch

insgelijks vastgeraakt. Zie warde. In de Mandelbeek
vischt men veel met vluwen. t Hier met netten, daer met
visscheroeden, ghinder met vluwen ende andere duucke-
netten vanghende. = (J. Vande Velde.jDe vluwe wordt
dweers door den stroom vastgezet, en dan, bij raiddel van
pidsstokken of sleepnetten, drijft men den visch in de
vluwe. De vluwe is geene seine, hoewel zij er aan gelijkt.

Te Blankenberghe geeft men den naam van Vluwe aan de
Stelnet. « Sagena quod dicitur draghnet, rete quod in Ion-

gum projicilur quod dicitur ilue. » (Charter van 1229 in de
archiven van de abdij van Loo.)

En 'k sag gevange tiuken

In eene vlu7i; die 's nachts den vischpoel had beset.

(Vaelande.)

— Door de vluwe schieten, wordt eig. gezeid van den
visch die door de maas van de vluwe heenzwemt en aldus

het gevaar ontkomt. De kleene visschen schieten door de
vluwe. — Fig. Met moeite aan een gevaar ontsnappen,

door de mazen kruipen. In de fransche revolutie wierden

de priesters neerstig opgezocht en gevangen, doch hier en

daar schoot ereen door de vluwe. Hij heeft gevaarlijk ziek

geweest, maar toch is bij nog door de vluwe geschoten.

<: Dese Turcksche kinders schieten door de vluywe voor

christene-kinders. » (P. Devynck.) « Sy vraeghden ons eenen

reaei op ijder hooft, maer wy wisten hun soo wel te paeven
ende te redencavelen, dat wy den meesten-deel door de

vluyu-e schoten voor soldaeten ende en ghaven maer twee

realen voor 'tgheheel gheselschap. » (Id.)

De rekeniog' Eilaes ! Sy zullen geven, tot

De minste stip; daer zal geen deelken overvUeten.

Jae niet de minste zier door Godes vluwe schieten

.

(G. DeDous.)

— Kramers heeft Vlouw, Flouw, snippenet, patrijsnet.

VLUWEN, vluwde, gevluwd; ook vluiex, b. w.

Zien, fr. vjir. Hebt ge 't gevluwd (hebtgij 'tbelet, gezien,

fr. Vas-tu VII, remargue)? Ik vluwde 't dat hij in den win-

kel iets zocht te stelen. Hij zat door de venster te vluwen.

— o. w. Blikken, streng kijkeu. Als de meestei vluwt,

de werklien spoedea zich. Haast u, hij vluwt. Xaar iemand
vluwen

.

— Wordt ook gebruikt in den zin van Vuwen, met de

ingeschovene /(zie KRUTTELl.

VLUWHAARDE, VLUIHAARDE, adj. Wordt
gezeid van een luensch of dier wiens haar meer of min glan-

zende en zuiver gekamd ziegezage loshangt, fr. quia des

cheveux ou des poils ondule's. Die jpngelin^ is reilde van

lijfen vluwhaarde van hoofd. Een vluwhaardehond.
— Men zegt ook Fluwhaarde.

—VOCHT, z. Let-.

—VODDE, z. Gars-. Gers-, Pak-.

VODDEKAPPEN. voddekopte, gevoddekapt, b. w.

Kuoeien. Dat is gevoddekapt, zegt men sprek. van een]

meubel dat slecht verveerdigd is.

— Afl. Voddekapper (knoeier).

VOE, V. Zie vouDE.
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VOEGBANK (wvl. vougbank, zie ou), m. Soort van

allpigrootste reeschaaf die met de snedt naar boven ligt, en

v.ist staat op vier stijpers, zoodat hij wel aan eenen zwaren

hank yclijkt, fr. colombe. De planken die men schaven wilt

houdt men in de handen men haalt ze over den voegbank.

De kuipers gebruiken den voegbank om de duigen van

tonnen en kuipen eifen te steken en ze ncvens malkander

juist te passen en te voegen.

VOEGE (wvl. vouGE, zie of), v.

— In voege, in zwang. Dat gebruik is reeds lang in voege

nict meer. Die spreuk is nog in voege (in zwangj. De mode

brciigt wondere dingen in voege.

— 'v'amlaar bet fr. en vogiu'.

VOEGEN (wvl. vouGEN, zie ou), voegde {\n\. 00k

; ougdege), heb gevoegd, o. w. Rijmen, fr. rimer. Die twee

ver^en voegen niet. Erven voegt op Sterven.

— Hct foi'gl ~u-el, incidente die het volk in zijne rede

sclnn'ft achtereeneuitdrukking waarbij geval twee rijmwoor-

den in konien, b. v. Als hij nu k-t>am bij den dam, 't voegt

wel, vond hij daar zijnen broedcr.

— Zi'ch voegen (wvl. eens vojtgen, en 00k eens vouwen.

zie EENS), in 't marbelspel. Zich puiken. Zie puiken.

VOEI, V. Wijtjes-konijn, fr. lapine, hase.

VOEIER, o. Voeder, voedsel voordieren.

VOEIEREN, voeierde, gevoeierd, b. w. Voeren,

voedsel aan bcesten geven. Het peerd voeieren. « Men moet

(zieke peerden) met lichte s'pyie voeyeren . »(Jac. Desniedt.)

— Vcor voederen in den zin van fr. donhhr, met voering

voorzien, zegpen wij voeren. Een kleed voeren.

VOELEN, b. w. Gi) hint dat gevoelen met uwen el-

leboge, zie elleboog .

VOEN, b. w. Zie vouden .

'

VOER, o. Wagenvracht, zooveel men in eens voert.

— 7'igen of 7'oor een oordjc 't Toer, zie OORDJE.

— Een voer graan, graanmaat gelijkstaande met 30 holl.

mudden, thans 30 hectoliters.

— Een 7'oer brandhojtt, houtmaat inboudende 1,000

fasceelen of twintig wassen, fr. vingi stires. — (He( fr.

nne voie de boh is minder dan ons Voer, want 'I is nog gecn

twee wissen).

— Een voer aardappeh, eene hoeveelheid van 20zakken,

d . i. 2000 kilos in gewichte.

—VOER, 7. Wagen-.

-VOERDER, z. Aal-, Bier-, *Vent-.

VOEREN, I'o^rt/f, ^fr<jc?rf, b. w. Leiden, beweugen,

fr. iniiur, conduire. Een peerd voeren. Wie gaat er 't peerd

voeren ?

— Peerden cieze voeren, met eigen peerd en cieze rijden.

Een rijke landbouwer die peerd en cieze voert.

— De penne voeren, schrijven, fr. tenir, manier la

plume. • Dat den grefficr alleen ... de penne sal voereti in

't schryven van de presentatien, apostillcn ... sender daer

toe te ghebruycken den clerq van den grethcr. (VI. Set-

ting-boec.)

— Den fietel (/letter) voeren, zie FIETEL.

— Het lierte voeren, zie HERTE, o.

—VOEREN, z. Door-, Op-, Over-.

'VOEREN, bij Kil., zie veuren.

VOERMAN, m. Die den wagen voert.

— Von mail zi/n, kaakaard zijn, keizer zijn; «ordt gez.

van iemand die hoogt in eene venduwe, als ^e koop hem

toegesleg'en wordt, meer of min tegen zijne verwachting, of

ten minste te zijnen kleencn voordeele.

VOERWAGEN, m. Vrachtwagen.

VOESTER, V. Voedster.

— \oesteren, b. \v. Voedstercn.

— VOESTERVAUER, m. Vocdstcrvader.

VOET,m.,fr. //<>(/. ^De worst van den voet, zie WORST.

— Een' voet uit den wcggaan, een voet breed van den

weg afwijken. Ik heb die reis afgeleid zonder eerien voet

uit den weg te gaan . Ik zou daarvoren geenen voet uit

mijnen weg gaan.

— Ergens met vu/le voeten door gann, stout en bout

eene zaik verrichten zonder zich om de tcgenkanting of

moeielijkheden tebekreunen. Om die gemeentete bcstieren,

moet men er met vuile voeten door gaan. Die eenen staats-

slag wilt doen, moeter met vuile voeten door gaan. Vgl.

SCHIPPEN.

— Er zijnen voet door sclnippen, kort spel maken met

lets, iemands werking, die ons mishaagt of tegengaat, zon-

der complimenten omverre werpen. De ministers misbruik-

ten hun gezag om de burgers te verdnikken, maar de

koning heeft er zijnen voet door geschupt, en andere mini-

sters gekozen. Vgl. SCHIPPEN.

— Onder de voeten zi/n, ziek zijn, fr. etre a terre. « Om
reden dat vaderal van jaren wierd, en zyne vrouw dikwyls

onder de voeten was. » (C. Duvillers.)

— Op goen voet zi/n, op goeden weg zijn, fr. etre en

bonne voie. Die zieke is op goen voet (hij geneest). Die

zaak is op goen voet (legt aan om wel te gelukken).

— Alle vi/J voeten, aWn stik lands, al oogenl.likkcn, «

tout bout de champ. Hij is alle vijf voeten ziek. Hij zegt

alle vijf voeten hetzelfde.

— Als lengtemaat is de Voet van elf duim te Bntgge,

van twaalf duini te Korlrijk. Deregel van den timnierman

is vier voet.

— Bij iemand een voetje vooren hebben,\A] iemand lets

mecrtezeggen hebben dan een ander. Hij zou mij onge-

twijftld die gurste tt estaan, indicn gij ze vrocgt voor mij

;

want gij hebt bij hem een voetje vooreti

.

— Voetje voor voetje, of voet voor voet, bijw. Stap voor

stap, pied 11 pied, pas a pas. Voetje voor voetje gaan, voetje

voor voetje naderen (allengskens voortgaan, van lieverlede

naderen).

Sy gongen niet als \7y

;

Maer voet voor voctjen achtcrwaert.

(P. Croon.)

— Spreekw. Voetje voor voetje gaat men verre. fr. pas

a pas on va bien loin.

— Iemand met zijne voetjcs by 't vier zetten, zie vuLTt.

— Zijne voeten oprapen, zie OPRAPEN

.

— Hct voetje van eene djakke of zweep, is het gcvlochten

deel tusschen het vocrsnoer en de keten ; anders ook twee-

slag gen.aamd. Zie KETEN.
— Voetje was ook de benaming van een oud muntstuk

onder Maria-Theresia. Hct volk gebruikt dit woord nog om
te zcggcn Een frank en half, of zestien stuivers en half.

Twee voetjes maken dric frank. Ik heb hem een voetje
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gegeven voor zijne moeite. Te Antwerpen een voetje is een
frank, zcgt Alg. VI. Idiot.

—VOET, z. Drie-, Kluit-, Kouseling-, Lijkvoelje, Loch-
tingvoelcn, LoUerdc-, Lokers-, Losvoetje, Luik-, Luts(e)-

voetje, Padtie-, Peerdc-, Plak-, Ploeg-, Kegel-, Schran-

kelde-, Staans-, StaD(s)voelje, Slokerde-, Taats(e-, Tetse-,

Tjonkel-, Tols-, Veur-, Voor-, Zwingel-.

VOETBRUG(GE, v. Snial bruggetje waar men slechts

te voet kan overgaan, anders ook Brugstok genaamd, fr.

passerelle,

— Vgl. Voetweg.

VOETEINDE (wvl. voet-ende), o. De kaut van

't bed waar de voeten liggen, fr. le pud dii lit. Het voet-

einde. Hij zag een spook aan 't voeleinde van zijn bedde
staan.

VOETELING, m. Zokkc, schoeisel van wnllo, katoen

of andere stoffc, fr. chausson. Die kloefen dragen hebben
dikwijls voetelingen aan, ovei de kousen.

— Halve zokke, zokke zonder hiel. Dcs zomers linnen

voetelingen dragen oni geen leed te krijgen van 't zwcct in

de leerzen, enz.

—VOETELING. z. Kouse-.

—VOETEN, (««.). z. Knoezel-, Tille-, Tinte!-.

VOETFUTSEL, m. Dat hooi of stroo waaraan men
de vuile voeten of schoe'n afvaagt; lappen en vodden die

men rond de voeten windt.

— Fig. leraand dien men willekeurig behandelt, met
wien men doet wat men wilt, met \vien men te werke gaat

als met eenen slaaf. Ik wil niemands voetfiitsel zijn. De
man moet zijne vrouw aanzien als gezellin, en nietals een

voetfutsel. De dienstboden van dien grilligen roeester zijn

ware voetfiitsels.

Ha God ! hoe heeft den mensch by u zoo veel verdient

Dat ghy hem niet alleen wilt wesen eenen vriendt,

Maar onder-saet, en knecht, j'(jf/-/><to/ende slave?

(J. de Harduyn.)

VOETING(E, V. Grondslag, fondement, fr. fpude-
ment, base. De voeting van een gebouw zijn de steenen die

men in den grond metselt om de niuren le dragen . De voe-

ting van eenen schcif zijn de pertsen of stukken hout die

men als een roosterwerk op den grond schikt om daarop
graanschoven of hooi, enz. opeen te stapelen. De voetinge

maken. De schelf had daar zoo lang gestaan dat de voetin^

begon te rotten.

VOETJESPLOEF,-PLOEG (wvl..pLorK,-pi.ouG,

zie ou), m. Beerploeg (zonder wielen) met eene houten

stelte of voetje waarop het vorenste dec! van den ploegbalk

rust. Met den voetjesploeg akkert men licht land.

VOETKLEU, m., mv. -klett'n; zie voetkluwk.

VOETKLUWE, v., mv. -kluwen. Enkel of knoesel

van den voet, fr. i-hevilh du pied. Eene wonde aan de
voetkluwe. De voetUluwe wordt ook kutje genaamd.
— Men zegt ook Voetklin', m., en Voetkluwen, o.

— Kil. Kluwe, Klouwe, Klauwe, unguis.

VOETMES, o. Bij smids. Een mes om depeerdhoef

te zuiveren die moet veiijzerd worden.

— Bij zadelmakers. Een raes dat op de negge den vorm

heeft van eene halve maan, en in 't midden vastzit op eenen
steel of hecht. Leder sniiden met het voetmes.

—VOETS. z, Ber-.

VOETSTEEN, m, Vloersteen, schorre, fr. dalle. Dc
voetslecnen van eene kerk.

—VOETTE, z. Peerds-, Scheef-, Splet-, Vier-, Vul-.

VOETWEGEL, m. Voetweg.

VOGEL (w\l. VEUGEL, zie o), m , fr. oiseau. Het is een

veugel voor de katte, fr. ^eit un homme conHsque, perdu
(liij is ongeneesiijk; hij loopt in zijn verdert). Zie JCVTrE.

— Eeii rare zciigel, een vieze kerel, fr. un droU
corps.

— De vogeltjes die's nuchtcns vroeg schuifelen, worJ,

van de katte gepakt, zie NUCHTEN.
— VOGELBEENDE (wvl. VEUGELBEENDE), adj. Wicn-.

beenen, gelijk de beenen van eenen veugel, wijd vaneen

wijken opwaarts, en bijecnkomen aan de voeten. Eene koe

is veugelbeende, waneer hare voorpoolen staan op wijze

van eene V- Bij veugelbeende koeien, steken de schoudeis

wijduit. — Niet te verwarren met Beugelbeende.

— VOGELBEKTE (wvl. \'EUGELBEKTE), adj. Gelijkende

a.ia den bek of snavel van eenen vogel. Het wordt nicest

gez. van hout dat, beginnende te vermolmen, doorzaaid ib

van kleene rotte vlekken die aan vogelbekjes gelijken. Die

plank is vogelbekte. Vogelbekte hout is slecht hout.

— YOGELBRA.\K (wvl. VEUGELBR.\KE), v. Hetzelfde als

Vogelweide. Wij gaan dat land veugelbrake lateu. Die

hoek ligt daar veugelbrake.

— VOGELEN (wvl. VEUGELEN), vogelde, gevogeld, b. « .

Dekken, treden, Irappelen, (r. lonvrir, coc/ter, Kil. inin.

coire. De haan veugelt de hen. De aande wordt van den

erpel geveugeld.

— VOGELG.MOLF, VOGEI.G.\RIOLE (wvl. \-EnGELG-), \.

Vogslhuisje, fr. cage.

— VOGEI.KRUIU (wvl. v-eugelkruud), o. Zoo heet in

sommige streken het Singsoen, senecio vulgaris.

— vogelsel (wvl. veugelsel), o. Hanetred, keest van

een ei, fr. germe d'un (euf. Als men eieren klutst, doet men
er de veugelsels uit.

— vogelviTSE (wvl. veugelvitse), v. ICleene wilde

vitsedieveel onderhet koorn groeit met blauwwitte bloemp-

jes en twee zaadkorrels in iedervan zijn wollige peulen; in

de wetenschap vicia hirsuta Koch.

— vogei.w'EIde (wvl. VEUGEL\VEE,zie o en e), v. Akkcr-

land dat, ledig en onbebouwd liggende, gehecl vergroeid is,

zoodat men er wel de ganzen mag op wMchten. Ik laati'ai

land van de jare vogelwee liggen. Die hoek van den akker

ligt vogelwee. « Niemand en sal mogen sijn landt laten

liggen vague ende voghel-'wee. » (Cost. v. Belle.)

— Fig. Veugelwee loopen, lanterfanten, ledig loopen. Hij

heeft geheel zijn leven veugelwee geloopen. Het is eene

schande voor dien jongeling vaa aldus vogelwee te loopen.

— Ook Vogelbraak

.

— Kil. Voghel-weyde, ornithobosciittn ; — solum ces-

—VOGEL (wvl. -veugel), z. AaDd(s-, Ands-, Bogaard-,

Goud-, *Haentvoghel, Kapel-, *Kockwt-, Sinte Maartens

vogelken, Slange-, Snake-, Staal-, Stek-, Stront-, Veld-,

Vier-, Vuur-, Zijde-, Zomer-.
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VOGHELRENNE, bij Kil., zie kenne.

VOIS, in tie cost. v. Veurne, zie voois.

VOL, .hIj. Zie VUL.

VOLAARD, VOLLAARD, m., klcmt. op rol. In

'I algenieen Koekbrood van drie pond.

— In 't bez. Langwcipig koekbrood, ic Brugge li gcl-

lioek, en in 't Ipersclie Kokielje gehecten. Het kind kreeg

van zijnen peter een grooten volaard voor zijn nieuwjaar.

Van wittebroodt evAe/ollaerts ler veyiister gereicl, spreed

men kyndcrstuten. » (Ed. De Dene.)

— Te Brugge is Volaard synoniem van Prinsebrood.

Zie aid.

— In 't Ipersche is de Volaard een groot koekbrood dat

rond is, met ciers en melk gebakken, en sonitijds met

korenten doorkneed.

— VOLAARUSTUIT (wvl. voLAAKixsTfTE), v. Koeklioter-

hain. i Laet ons dan vasten, wy zullen met Paeschen

wederom aen de vollaerd-stiiyten valles, en gesoden en

gel-raeden eten. » (Vael.mde.)

—VOLDAAN, z. Xooit-.

VOLEIE, v., klemt. op lei. Harnas, zwaar zwengcl aan

den korten dijscl van eenen wagen of ploeg, fr. volec.

Anders Zwingeen Zwinkel.

VOLGEN, volgde, gcvolgd, b. w. Bij kaartspelers.

Eene kaait bijspelen van dezelfde soon, dat is, pijkens op

pijkens, klavers op klavers, hertcns op hertens, of koekens

op koekens leggen. Ik ga Idavers ui(, gij moet klavers

volgen, indien gij er hebt. Het is Iroef uit : al die cr heeft,

moet volgen. Ik kan op den troei niet volgen.

— Zij'de volgen, zie zijde 1
'.

-VOLGEN, z. In-.

VOLHEERDEN,VOLHERDEN, o. w. Hetzelfde

als liet holl. Vulhaiden, volstandig blijven.

— Zie HEERDEN.

—VOLK, z. Drol-, Lurpe-, Plaats-, Pleute-, Schoelje-,

Slijt-, Slocber-, Truweelikens-.

VOLKSKEN, o. Gepeupel. Al zulk volksken is niet

te betrouwen. « Ghespuys van volcksken. » (J. David, s. j.i

•. Syn onderdaenen waeren van dat voUxken niet. » (P.

Mallants.)

VOLLAARD, m. Zie voL.\.\RD.

VOLLICK, bij Kil., zie vullings.

VOLTE, V. Vaute, gewell", ital. volte, eng. vault, fr.

voiite.

— Zie VAUTE.

—VOND, z. Uit-.

VONDEL, m. VondelUind, vondeling, fr. enfant

troKve.

VONDSTE, \.\o\\Ck,b. de'couvcrte, trouvaille. De
vondstc van katfie te maken. Zijne vondste aan iemand

kenbaar niaken. Eene vondste doen.

VONG, m. Vang, vangst, de da.id van vangen, en ook

hetgeec men gevaugen heeft. Eenen vong doen. Een groote

vong vogcls of vissclien. Er is vecl vong. Er is weinig vong.

Gelukt de vong in de eene plaats niet, men verschiet zich

naar eene andere.

VONK, VUNK, VINK, o. Half gebiand lijnwaad of

. zoo iels dat gemakkelijk v^nlr vat aan eene sprank, anders

ook Baanst en bij Kramers Tintel gcnaamd, fr. meche.

Kil. Voncke, Vuncke,ybOT^5, Tnateria arida quce defacili

ignitur. Het vonk moet dtoog zijn om vuur te vatten. Dat

vink is verstorven, het deugt niet meer. Zoo droog als vink

(uit der mate droog).

— Fig. « Godt heeft Maria willen bevrijden van het

vonck der sonden, dat is van alle quaede begheerlijckheyt

ende beroerten, die in onse lichaemen dickwils opstaen en

den gheest bestrijden.
»
(F. De Smidt.)

— Niet te verwanen met Vonke, v., vuursprank, fr.

etincelle. N och vuur noch vonke.

— VONKDOCS, VINKDOOS, VUNKDOOS, -JJOZE, V. Tintel-

doos, baanstdoze, fr. boite a jnicke. Eeneblikken vinkdoze.

— VONKSLAG, VJNKSLAG, VUNKSLAG, O. Vuurslag, fr.

fusil. Met het vinkslag doet men eene vuursprank uit den

keispringen in den baanst.

— VONKTOt.I.ETJE, \lNKTOLLETJE, VUNKTOLIiTJE, O.

Rond houten vonkdoosje dat de wcrklieden in den zak

dragen, om daarin, als 't hun hist, \mir te slaan en hunne

tabakpijp te ontsteken.

VONKE, GRASVONKE, v. Grasdot, grasdonke,

fak, graszode, fr. gazoi.\ Met de spade vonken uit den

begroenden zoom van eene straat steken. Eene vonke in de

muit van een leeuwerke.

VONNIS (wvl. VONNESSE en ook vannes.<^e), o. Dood-

strijd, fr. agonie. In zi/n vonnis vallen, liggcn, in zijn

uiterste, in zijnen doodstrijd v.illen, liggen. Nauwelijks was

de zieke berecht, of hij viel in zijn vonnis. Hij ligt in zijn

vonnis, hij heeft maar weinige stonden meer televen. Vgl.

vangeni.s.

— Ook gebruikt in Brab. en Antw. Een lang vonnis

hcbben. (Alg. VI. Idiot.)

VONTE, VUNTE, v. Doopvont, h. fonts baptis-

tnnux. Zoo w ierdt dat kindt gheboren ende wierdt ghe-

doopt ter vunten. » (C. Vranc.\.)

— De vonte i,mel, zegt men sprekende van een doopkind

dat naar zijnen peter of meter aardt, dat er de goede of

slechte hoedarigheden van heeft. Geen wonder dat die jon-

gen zoo bevallig is ; zijn peter ^^ as het ook : de vonte smet.

— Bij deringgravers. Diepe ronde put dien men in eene

deringmoer graaft om de stoehng te maken . De vonte ste-

ken (dien put graven). Na het ontblooten, is het steken van

de vonte het cersle werk van de deringgravers. De vonte is

bij de deringgravers hetgeen de schacht (fr. bure) is bij de

mijnwerkers. — Ook Kete).

— VONTEKROON, v., vklw. vontekroontje. Een kransken

van gcmaakte bloemen, dat, in sommige plaatsen door de

zorg van den kosler, op het houfd gesteld wordl van 't kindje

hetwelk eersleusna de vonlewijdiug, is gedoopt geweest.

Zulke vontekroontjes worden in eenige huisgezinnen als

eene duurbare gedenkenis bewaard eene eeuwe lang.

- — Fig. De onnoozelheid des doopsels, fx.in?iocence bap-

tismale. Zijn vontekroontje bewaren. Met zijn vontekroontje

sterven

.

— voNTHiisjE, vonthuizeke(n, o. Doop-kapell~, fr.

baptistere.

VOOGSCH, .adj. Zie voos.

VOOIErv. De klep van eene klak (pet) of helm, fr.
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visifrc lie casquette, de casque. De vooie over zijne oogea
treliken. Onder de vooie loeren. .^ In onze streke, als men
uitga ,t om een peerd le Uoopen, men smijt zijn klaUUe om-
hooge, en alwaar de vooie wijst als zij gevallen is, aldaar

moet men gaan om eenen goeden koop le doen. a (R. d. H.)

— De rand van eenen hoed, fr. bord d'un chapean. Een
hoed met eene breede vooie, met een smal vooiken.

— Al wat aan den rand van eenen hoed gehjkt, zoo als

de omgeplooide boord van eenen ketel, de kraag van eene

buis, het kaafberd van eene schouw, de uitstek of hozie

onderaan de naalde van eenen toren, enz., fr. rebord, avance,

saillie, encorbellement, enz.

— De omgang van eenen toren, fr. galerie d'une tour.

« Trompetlen ende claroenen die men nyt de vove van dcr

Halle hoorde. » (N. Despars.) <; Doe viel dood den cloc-

luuder van der kerke van Sinte Salvator, ende liy hiet

Cornelis, hy zoude clemmen buuten up den tor, alzo hy
dede, hy viel van den cruce, van den tor, toot in de voye

van den tor. God hebbe zyn ziele. » (Kr. v. Br.)

— Een dnippel met eene vooie, schertsende gez. voor

een grooten borrel. Druppels met vooien drinken. Bazinne,

geef mij eenen dmppel, maar 't moet een zijn met eene

vooie.

— vooiEKLEED, o. Kaafkleed.

— VOOIKEN-BUS, o. Oprijzende klep van eene klak of

helm, fr. visiere dresscc. Eene klakke met een vooiken-bijs.

— Zie BijzEN.

VOOIS, adj. Zie voos.

VOOIS, ni., mv. vooizen, vklw. vooizekefn, vooizefje.

Eig. Stem, fr. voi.\, 1. vox. « De voys van de tortekluyve

en singht niet dan minschap ende liefde. » (J. de Harduyn.)

< Den voys van den duvel es grawelick ende zwaer

ludende.» (J.Vande Velde.) « Den flauwen cleynen voys van

ons bidden en suchten. » (J. David, s. j.) « Van de voys des

donders verschrikt worden. > (Id.) « Zegghende metluyder

7'oyse tot allc die by hem waren. » (N. Despars.) « Terstont

quammer eenen vois tot hem. » (M. Lambrecht.) « Noch int

lagghen, noch in het spreken, en vethief sy haeren voys en

stemme niet te zeere. » (C. Vraucx.)

— Stem in de kiezing, keurstem, fr. voix, suffrage. Hij

heeft al de vooizen gebad. Met eenparige vooizen gekozen.

» Lambertus Van Kemmele wordt door de voysen van de

nligienscn in de plaetse van Nicolaus gestelt. » (N. Van
Hove.) « Om hem noch d'andere voysen te bezorgen.

»
(F.

Vanden Wervc.) « Hy is tot het arts-bisdom met ghemeyne
voysen verkoren gheweest. » (Mallants.)

— Stemrechl, fr. droit de voter. « In welcke sake hy

neffeus andere vois heefi. » (Cost, van Veurne, I, 38.) « Dat

de rckcninghen vando prochicnniet en zullen worden ghepre-

senteertaen de wet die de ommestelHnghen... sal hebben

uytghesonden .. maer wel aende aenkommende wet, soo

nochtans dat daerinne geenen vovs en hebben die de welcke

uyt de voorgaende zullen wesen ghecontinueert. » (VI. Set-

ting-boec.)

— Zangvvijs van een lied, ir.««'. Den voois leeren van een

gezang. Een schoone voois. Een moeilijke voois. Een liedje

met eenen zoeten voois. Een vooizeken leeren aan eon cijsje.

Ik heb den voois van dat liedje vergeten. Den voois schui-

lelen. < Liedeken op de vois : telt de sterren altemale. ->

(Ymmeloot bij L. de Huvettere.) < Liedeken up den voys

van meester Jan van Poucke. » (Ed. De Dene.)

En dat door een soet ghedicht

Op een lichte voys gesticht.

(Ghesrhier.)

— Op voois zingen, kunstmatig zingen, muziek zingen.

Hoor, hoe schoon hij zingt op voois.

— Uit den voois vallen, uit den toon vallen, ondcr 't zin-

gen maat en noot kwijt woiden.
— Ook gebruikt voor Liedeken, deuntje. Een vooizeken

zingen. « Triene zal u toch wel vragen zeker om een voyze-

'

ken te zingen.
» (C. Duvillers.)

— Zie SCHOONVOOISDE.

— vooissNOER, o. Klaptouwtje van eene zweep, anders

ook Voorsnoer geheeten.

— VOOIZEN, vooisde (wvl. ook vooisd^ge), heb gevooisd,

o. w. Zijne keurstem geven, stemmen, fr. donner son suf-

frage, voter. In de kiezing heeft hij recht van te vooizen.

Ge moet gaan vooizen. Voor iemand, tegen iemand vooi-

zen. Zij vooisden alien voor hem. Eenigen hebben tegen

mij gevooisd.

— Welluidend, zoetluidend, met de stem lieflijke klanken

niaken. Wie kan er lijk de nachtegaal vooizen? Hij heeft

eene zware stem, maar hij kar er niet mefi vooizen.

— Welluidend, zoetluidend zijn. Eene vooizende stem,

fr. une voic melodieuse. Verzen die vooizen, fr. des vers

harmoniciix. Dat liedeken vooist uit der mate schoon. Dat
diclitstuk is diepgrondig gepeisd en gevoeld, maar de uil-

dnikking vooist niet genoeg. Een zang die vooist, fr. tin

chant melodieiix. Ge moet uwe verzen doen vooizen

.

— Afl. Vooizing. — Samenst. Uitvooizen.

VOOKACHTIG, adj., klemtoon op vook. Wordt ge-

zeid van a; pels, wortels, rapen en bitteraven, wier pel ver-

ninseld, en wier zap verloren is. « Appels zijn vookachtig,

laat op het jaar. » (***)

— Dit woord is gevormd, niet van vookak, mair van

voog{i\Q onder voos), en den uitgang achtig; het zegt dan

zooveel als Zwamachtig, \ fungosus. — Nogtans Alg. VI.

Idiot, zegt : « vooiK.\K, VOOK.VK, adj. Buikziek, rot, mouter,

fr. biet : die peer, die raap, is vookak. Sommige peerendi'

vookak zi/'n, deugen nog om geeten te worden. (Brab.,

Antw., Limb.). >

VOOKAK, VOOIKAK, m. Zie foeikak.

VOOL, o., mv. volen. HetzelfJe in Veurne-Ambncht

als Veulen, fr. ponlain. Een vool van een jaar. Een schoon

vool. Een vool verkoopen. « Die welcke menschen zo onbe-

clokert ende onbesneden waren, dat zy niet dan -wilde wou-

ters ende onberede volen en schenen te wezene. » (N. Des-

pars.) « Voor ieder peert tot den lantsbouw gebruyckt, iij

pond; vooi ieder voul van een jaer ofte meer out (niet wei-

ckende), xxsch. »(Pauwel Heinderycx.) « Vijf werckpeer-

dcn, drije volen. » (Id.).

— Wegens de vormen volen — vool, vgl. hoU. hek —
vl. hekken, spinrok — spinrokken, vl. have — haven (fr.

port], en mool — molen.

Waer toe een mool ger&c\\U daer niet en is te malen ?

(J. Cats.)

—VOOL, z. Hengste-.

VOOR (zachtl. 00), v. Ploegvore. Zie VORE.

VOOR, voorz. en bijw., wordt altijd met scherpl. 00

uitgesproken. Wij zeggen nooit veur.
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— In plaats van om te, zcgge" wij 00k voor te. '5 avonds

iets drinken voor wel te slapen. lets doen voor te geDC/.cn.

Hij heeft dagclijks eene uur vTijheid voor te gaan wandi len.

Hij hceft patcnte voor te liegen. Hij zal zich moeten sp'ie-

den voor dat «crk gedaan te krijgen. Hij hecft eene goede

stem voor te zingen. Hij is op ronde voor nieuwjaar te

wenschen.

— Voor iemand of voor iets st/'n, beniinnen, er voor

^cnegen zijn. De eeoen zijn voor hem, en de anderen tegen

hem. Voor 't oordje zijn ('t geld beminnen, het zoeken te

Krijgen). Hij heelt altijd voor 't oordje geweest, neerstig en

-j.-iarzaam. Ik ben voor dat bier niet, ik heb liever 't ander.

— Heeft somtijds den zin van tegen. Er is geene reniedie

voor de dood. Dat is goed voor de koorts, voor de vallende

ziekte. Het gebed is kraclitig voor de fiekoringen.

— In verwenschingen en andere zegswijzen die venjie-

ling en verderf te kennen geven, bezigen wij somvvijlen voor

in stede van naar. Het spriugt al voor den bliksem, o/\oor

len duivel (het breekt al in slukken). De pe^rden trokken

met zoo een geweld, dat streng, volei en al voor den bUk-

sem spr<>ng. Geheel zijne forluin is voor den bliksem (hij is

alles kwijt). < Achter uwen nigge zullen sy u voor den

diiyiel wenschen. » (F. Vanden Weive.) « Eenen man
seyde teghen sijnen sone : loop voor den diiyvel; cnde tcr-

stondt is het kindt vanden duyvel wegh ghevoert ende

noydt meer verschenen. » (J. van Heumen.)
— voegw. Alvorens, voordat, fr. ai ant que. Voor hij

^estraft wotdt, moet men hem hooren. Voor hij stierfver-

ma: nde hij zijne kinders. « Maer si en vTaghen nauwelic raet,

-nor zijt in alien siden belemmert oft beswaert vinden. »

iTh. v.an Herentals.)

— Voor dat^ cer dat, fr. (want que. Bid, voor dat gij de

maaltijd beginl. Hij lag drie weken ziek, voor dat hij stierf.

— VOOR, z. Daar-, Kwatoor, Xauwer-.

—VOORAL, z. Vooniit-.

VOORBAAT, VOORBATE, v.

— Op voorbatc. te voreu op, fr. d'avance^ par antici'

pation. lets op voorbate doen. Op voorbate betalen. Ik heb

hem vijfiig frank op voorbate gegeven.

VOORBATIG, adj., klemt. op voor. Die uitsluitelijk

zijne eigen belangen waameemt, die altijd zoekt het beste en

het meeste te hebben, die zelve welvarende nog de welvaart

van anderen benijdt, fr. egoTste. Een voorbatig mensch.

Ge meugt zoo voorbatig niet zijn (^e^t men .-.an een kind dat

snoeperachtig is ten koste van zijne medegezellen).

— .\fl. Voorbatigheid, fr. e'goTsme.

VOORBIECHT, v. De confiteor die vixir het biech-

; n genieenlijk gezeid wordt. De voorbiechte niet zcggen.

VOORBLOK, m. (niet o.) De voorblok van den wagen
is een stuk hout liggende boven den vooras, en dragende op
elk uiteinde eene ronge die de kas van den wagen op het

voorgc^lachte vasthoudt

.

VOORBOCHT, m. In 't gebruik zoo veel als Voorge-

boigte. /ie .ikl.

— Zie liOCHT.

VOORBOECHT (wvl. voorboucht, zic ou), m.
Ilcizelfde .tIs Voorbocht. Zie aid.

VOORBOEFT (wvl. voorbocft, zie oi), m. Het-

zelfde als %'oorbocht. Zie aid.

VOORBORG. ra. Zie voorgeborgte.

-VOORBOUCHT bij J. Van de Velde en VOOR-
BOUGH liij X. Dc-ipar-. zie v.okgeborgte.

VOORBRAAK. VOORBRAKE, v. Zie breekvoor.

VOORBUCHT, VOORBURG, m. Zie voorge-
BORGTF..

VOORD, m., icherpl. 00. Dam dien men maakt in

eenen gracht om daar over te rijden. Eenen voord maken

met ruimelingen en eerde. De landbouwers rijden met

wagens over de voorden waneer zij den oegst van den akker

naar de schuui voeren. De voord heet ook Mennegat en

Freite, Eene polgole onder den voord.

— Kil. Voord, vadum. « Xiemandt en raach in den Loo-

dijck eenighe voorden ofte weddiughen te maecken van de

sijde van den dijck. Xochte oock sijne beesten te wateren

in de voomomde Loo-gracht van Westen, dan by middel

van voorden. 1 (Cost. v. Veume, xi., 2 en 3.)

VOORDEEL, o., fr. az'antage, profit.

— /// kinands voordeel spreken, zcerkerL, zi/n, enz. d. i.

ten voordeele, ten profijte van iemand. Ik sprak in uw voor-

deel. ledereen werkt in zijn eigen voordeel (bftracht zijn

eigen profijtl. Hij is altijd in mijn voordeel (hij zoekt altijd

mijnen arbeid te vergemakkelijken, mijne belangen te ver-

zorgen, mijne winst te vermeerderen, enz.).

— Insgelijks zegt men In iemands nadeel zijn, hem
trachten te verongelijken, te verhinderen.

VOORDENKEN, o. Voorzienigheid, vooruilzicht, fr.

prevoyance. Met voordenken te werke gaan. Ge moet

trachten van alles een voordenken te hebben.

VOORDER, VORDER, comparatief van voor
[

superlatiel voorste staat in de Wdb.). Meer voorwaan-.

meer vooniil, verder op, ir. plus avant. Hij is voorder in

jaren dan zijn broeder. Gij zijt voorder d;n ik in die weten-

schap. Ikkan niet voorder meer. De graver kwam op eene

rots en hij kon niet voorder. Ik oni'emeera eene voordere

reisdan gij.

— Xoch voorder noch nader hinnen, in het nauw zitten.

— Voorder en voorder, meer en meer vooniit. Zij vaar-

den maar altijd voorder en voorder in zee. Allengskens

voorder en voorder geraken.

— Voorder op, meer voorwaarts op. Zij wilden voorder

op in de woestijn gaan.

— Later, fr. plus lard, dans la suite. Ik zal u dat voor-

der eenen keer in 't lang verlellen. Hij zal voorder zoo

onvoorzichtig niet meer zijn

.

— Het volk spreekt vooder, vodder, even als het eeder,

meeder, zeeder zegt voor eerder, meerder, seerder (zie R).

Vandaar Bevoo(r)deren, Ver\'oo(r)deren, Voc(r)deren.

— VOORDEREX (met scherpl. 00), voorderde, gevoorderd,

b. en o. w. Hetzelfde als Vorderen, (r. avancer.

— Het wordt veel gebezigd in den heilwensch : Gi}d

voordere u, God vordereuf d. i. God geve u voorspoed,

God zegene u, God begnnstige u ! fr. Dieu 70us be'nisse,

Dieu vous protege! •= De voorbijganger groet in VI. den
landman op zgn werk : God vordere u ! De landman antw.

:

God beware u! • (G. Gezelle.) God vordere den Koning!
fr. Dieu protege le roi! vive le roi! God voordere u in

uwe onderneming ! Hij hecft daar eene schoone zaak begon-

nen : God vordere hem ! God voordere uwe onderneming,

uw werk!
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— VOORDERs (met scherpl. 00), bijw. Overigens, fr. ait

reste. Ik heb hem mijnen raad gegeven, voorders laat ik

mij er weinig aan gelegen.

VOORDIENEN (vvvl. voorendienem, zievooREN),

diende voor, vooi ffedicnd, b. w. lemand de spijs of de wia-

kclwaar, enz. aanbieden voor al anderen. De eerbiedweer-

digste meet aan tafel voorgediend worden. Winkelier, dien

mij voor; want ik moet seftens voort.

*VOORDSTE, bij Ki]., zie vookste.

VOOREINDE, met zaclill. 00 (wvl. vooRENDE, veur-

ENDE), o. Bij landb. Het uiteinde van de veuren of voret],

de kant of boord van den akker waar de veuren eindigen

eu waar de peerden keeren in 't ploegen, fr. Is bout des

si'/ionSj le hord d'urt champ oii abo''itisse?ii les sillons. In

N.-Brab. vooraard, in 't Hageland voorling geheeten,

zegt Alg. VI. Idiot.

— Korte veitreinden met lets /«a^'^K,"seffens de hand aan

het werk slaan, licht met iets gedaan raaken, enz., fr. ctrc

expeditif^ venir anfait sans pre'ajtibule^ laisser Us mots

et agir.

— Niet te verwarren met Vooreinde, sclierpl. 00, fr.

extremite antc'rieure,

VOOREN, bijw. Hetzelfde als het boll voren, doch

van algemeener gebruik; want in Holland verschijnt het

niaar achter van, naar en tc (van voren, naar voren, te

voren); terwijl het bij de Vlamingen ook nog gestadig de

pl.aats vervangt van het Hollandsche voor in de samenge-

stelde werkwoorden die den klemtoon op voor hebben (zie

uitnemingen bij voorhekei.eni. Dus zeggen wij

Voorenbringen — voorbrengen; Voorendienen — voor-

dienen; Voorendragen — voordragen; Voorendiijven —
voordrijven; Voorengaan — voorgaan; Voorengeven —
voorgeveu; Voorenhouden — voorhouden; Voorenleggen

— voorleggen ; Voorenloopen — voorloopen ; Voorenstel-

leu — voorstellen ; Voorenzeggen — voorzeggen ; Vooren-

zitten — voorzitten, enz.

— Maar valt de klemtoon op het werkwoord, dan is het

altijd voor, b. v. voorkomen, voorspellen, voorzeggen,

voorzien, enz.

— Wij stellen nog vooren, in plaats van voor, achter

daar, er, hier, nievers, waar, enz. Daarvooren (daarvoor),

nievers vooren (nergens voor), enz.

— Van -vooren, m. Zie onder VAN.

—VOOREN, z. A1-, Hier-, Waar-.

VOORENSTE, adj. Hetzelfde als 't hoU. Voorste,

meest naar vooren, fr. anterieur. Ilet voorenste gedeelte

van 't hoofd. De voorenste kant van een gebouw. De voo-

renste vinger (wijsvinger). Hij zat op den voorensten bank.

De \'i lorensten wierden door de achtersten voortgedrongen.

— Voorenste is bij ons hetzelfde niet als Voorste. Zie

voorste.

VOORGAANDELIJK en VOORGAANDE-
LINGS, bijw. Vroeger, voorgaans, eertijds, fr. anle'ricit-

rciucnr, Hij gedraagt zich nu beter dan voorgaandelijk. Ik

hjb hem voorgaandelijk dikwijls berispt. Dat was voorgaan-

delings zoo 't gebruik.

VOORGAANS, bijw., met de stemrust op voor. In den

voorgaanden tijd, voortijds. Ik heb dat voorgaans nooit

gehoord.

VOORGEBOCHTE, o. Hetzelfde als Voorbocht.

VOORGEBOECHTE (wvl. voorgebouchte, zie

OU), o. Hetzelfde als Voorliocht. Zie aid.

VOORGEBOEFTE (wvl. voorgeboufte, zie 00),

o. Hetzelfde als Voorgebochte.

VOORGEBORGTE, o. Voorstad, ix. faubourg. Hij

woont in 't voorgeborgte van de stad. De voorgeborgten

van eene stad. Het voorgeborgte is geheel afgebrand.

— Voorgeborgte der hel, fr. linibes. De zielen der heilige'

palriarken waren in het voorgeborgte der hel. « De neder-

dalinghe Christi naer 't Voorgheborcht. j> {¥ . de Smidt.)

« De HH. Vaderen in het voorgeborchte. » (B. Gheysen.)

— Men zegt ook Voorborg, Voorburg, Voorbocht,

Voorboecht, Voorbucht, Voorboeft, m. Voorgeburgte,

Voorgebochte, Voorgeboechte, Voorgeboefte, o. Kil. heeft

Veurborgh, Veurborghl, Veurgheborght, Veurbocht en

Veurghebucht. « Uit 't voorboucht der helle die oude
vaders verlost. »

(
J. Vande Velde

.
) « Breket des stercke

duijvcls voorgheboecht o\>. » (P. Bacherius.) « Verbarnende

die voorhoughcn vander stede. » (N. Despars.)

VOORGEBURGTE, o. Zie voorgeborgte.

VOORGELENT, o. Eig. Een gelent of afdak van

lattewerk dat van voren aan eenig gebouw is. Een voorge-

lent met eenen wijngaard overgroeid.

— In 't algemeen. Het vorenste gedeelte van iets. Het

voorgelent van eene koe (de kop, de schouders en de voor-

poolen). Het voorgelent van een huis (de plaatsen die het

voorhuis uitmaken). Het voorgelent van eenen wagen, van

eenen ploeg, fr. Vavant'train . Het voorgelent van een

strijdend leger, I'avattt-garde, les premiers raiigs.

— Vgl. Aclitergelent.

VOORGERAKEN (wvl. voore.ngeraken, zie voo-

ren), geraakte t^i gerocht voor, lieb of ben voorgeraakt of

voorgerocht, o. w. Zoo ver komen dat men vooren is. Hij

was eerst achter, maar wclhaast gerocht hij voor.

VOORGESLAGTE, o. Zie voorslag.

VOORGESPAN, o. Het peerd ofde peerden die aan

't vourcinde van den langen dijsel gespannen zijn, fr. timo-

nier

.

p

— IJzeren oog en haak aan het voorste uiteinde van den

langen dijsel, waaraan men trekpeerden legt, waneer de

peerden, die aan de voleie lig?en, niet machtig genoeg zijn

om den wagen voort te krijgen. Er zijn lange dijsels zonder

voorgespan. Het voorgespan van dien dijsel is gebroken.

VOORGETREK, o., zonder mv. Het voorste deel

van een gebouw, van eenen wagen, van eenen stoet, enz.

Het voorgetrek van een huis afsmijten, fr. abattre les

parties ante'rieiires d^une maison (zooals het portaal en

andere bijgevoeg le plaatsen die eigenlijk tot 't huis niet

behooren). 't Voorgetrek van eenen wagen, fr. I'avant-train.

VOORHAAK, m. Bij stroodekkers. Een alaam be- •

sta.uide uit eeii h-mnier met tanden.

VOORHAAM, VOORHAME, v. Zie bij .\chter-

HAAM.

VOORHAND, v. Bovenhand, overhand, in tegenover-

stelling met Achterhand, fr. dessus. De voorhand hebben,

fr. avoir le dessus, ctre superieur, Vemporter. Die dichter

heeft de voorhand op al de anderen.
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— op voorhand^ vooniit, vooraf, fr. li^avance. Op voor-

hand icts verrichten. Op vooihand betalcn. Op voorhaiul

zijn.

— VOORHANDS, "bijw. Op vooihaiid, le voren op, fr.

J'avance. Voorhands betalen.

VOORHANK(E, v. Bij slachters. Voorschiiikcl, hcl

vooistu been van eeii kalf.

— Zie HANKE.

VOORHEBBEN (wvl. voorenein, zie vooren en

ioi.n), had voor, 7}ooi-i;i;had, b. w. Een voorgevoel hebben

van lels, fr. prcssentir. Hij scheen hct voor le hebbea dat

hij ging sterven. Het was alsof hij dat ongeUik voorhadde.

Ik iiad Iiet gelijk voor dat gij vandage giogt Icomen.

VOORHEK, o. Zie onder ACKTERREK.

VOORHEKEL, ni. en v. irove hekel, waannede

men voorhekelt, fr. rt'^^avoir,

VOORHEKELEN (wvl. voorenhekelen, zie voo-

ren i, hekelde -voor, voorgehekeld, b. w. Eeu vlas hekeien

eer dat men een een ander vlas hekelt. De hekelaarster had

vlas van mij en vlas van mijnen gebuur : zij heeft het mijne

voorgehekeld

.

— VOORHEKELEN, voorhekelde, gcvoorhekeld ^ b. w.,

klemt. op "boor (nooit vooren). Het gezwingeld vlas deu

eersteii keer hekeien, door den groven hekel halen.Dat vlas

nioet nog gevoorhekeld worden. Zij is bezig met te voorhe-

kelen. Het vlas wordt gem. driemaal gehekeld, eer het

veerdig is om gesponnen te worden : de eerste maal met

den groveu hekel, en dat heet voorhekeUn ; de tweede

maal met een middelbaren hekel, en de derde maal met

den fijnhekel, eu dat heet ophekelen. Vgl, Voorkappen eu

Voorslooveii.

VOORHERT(E, o. Bij veeartsen. Borslgezwel dat de

peerden krijgen ten gevolge van eenen stoot of eene vev-

koudheid, fr. avant-cceur. Het voorherte is rond en de

grootle van eenen appel.

VOORHESPE, V. Verkeaschouder, fr. jambon de

devani, c'pmtlc de pore.

VOORHOOFD, o. Het voorhoofd van eene markt of

ander openbare plaats, is de kant ervan die tegenover den

voorgevel ligt van het stadhuis, van de halle of van een

ander stadsgebouw. Hij woont te Thielt op 't voorhoofd

van de markt (d. i. recht over de voorzijde van 't stadhuis).

De hiiizen staande aan 't voorhoofd van de markt. Eene

straat die op de markt uitkomt aan 't voorhoofd. « Een

groot schoon woonhuis ten voorhoofde op de Akademie-

plaats » d. i. recht over de akademie of teekenschool te

Brugge. CVenditieplakkaat. Dec. l86g.)

VOORKAP, m. Bij zwingelaars. Hetzelfde als Voor-

slag, de eeiste zwingeling van 't vlas. Het vlas deu voorkap

geven.

— VOORKAPPEN, voorkapte, gevoorkapt, b. w., met den

klemt. altijd op voor (aiet vooren ; zie VOORHEKELEN). Het

vlas den voorkap geven, er de grove lemen uit slaan met

de voorslagzwingel, het den eersten keer zwingelen om het

dan op te zwingelen. Is dat vlas reeds gevoorkapt? — De
hekelaarsters gebruiken dit w. ook voor Voorhekelen, den

eersten keer hekeien.

— Fig. leinand voorkappen, hem de beginsclen leeren

van eene kunst of wetenschap, hem voorbereidende lessen

geven, fr. donner les rudiments, initier. Die student was

reeds een weinig gevoorkapt in 't latijn, als hij naar 't col-

legie ging. Een kind thuis voorkappen in den catechismus

opdat het hem te gemakkelijker leere in school.

•— Men zegt ook Vervoorkappen.

VOORKUNNEN (wvl. vookenkunnen, zie voo-

ren), toiittfkost voor,heb voorgekiinnen,o. \v. Kunnen
voorgaan, voorvliegen, enz. Hoe hij ook zijn peerd de

sporen gal, kon het tocli niet voor.

VOORLAND, o., mv. voorlanden. De strook gronds

tusschen een huis en de straat. Een voorland plaveien of

kalsijden. Een voDrland dat met steenen beleid is, heet men
ook Plankier, Plankiet, fr. trottoir. De voorlanden in de

dorpen zijn zelden met steeaen beleid. Een smal, een breed

voorland Ik zag hem staaa op het voorlaud van zijn huis.

Het voorland vagen

.

VOORLAT(TE, v. De voorlatte van eenen stoel is die

riggel die onder aan de zaat ligt en aan de twee voorste

stijpers vastgenageld is. Als de voorlat of de achterlat

afvalt, is geheel de bruggegebroken.

VOORLIJF, o. Vgl. Voorschooten Voorvoet.

VOORLOOP, m. Slijmweerse. Zie vlegge i°.

VOORLOOPER, m. Zoo heet het Voorwiel van eene

banecle of driewielkar.

VOORMOLEN, VOORMEULEN. m. en v. Bij

muldcrs. De kant van het steenbedde naast den voorweeg.

VOORNAAMWOORDEN of piiONOMiNA.

I" Wig ns het porsoonUjk voornaamw. ik, gij, hi/, zy,

ay, zie IKKE, JOU, EN, HEM, ME, GIJLDER, WIJLDER,

ZIJLDER.

— Te Brugge zegt men altijd hiy, hem, sprekeude

van een onbezield voorwerp dat vrouwelijk is; en zif, haar,

sprek. van een voorwerp dat mannelijk is; b. v. De stove is

uit : ontsteek hem. De strate is vuil, vaag hem. Eene

schoone horlogie, maar hi/ gaat niet wel, Breng mijnen

hoed:3J''hgt daar op den stoel. Die muur dreigt te valleu:gij

moet ze ondersteunen. — Dit vindt men ook bij Brugsche

schrijvers

:

Den naem van Jesus is soo soet

Dat sy ons voedt

Dat sy ons voedt

In waere deught. (J. Icnuin.)

Joseph die vul vreuchden wys

Cooctte tkyndekin mortroci;

Hy roerde. hy pufte en hy blies;

Maer sou wierdt v.m passe coel.

(Ed. De Dene.)

— .. Bilderdijk verzekert dat de Amsterdammers van de

kat sprekende hi/ gebruiken, terwiji zij er geene zwarigheid

in vinden te zeggen dat de deur uit zi/n kraranien valt, en

dat zij Item niet alleen kunnen opiichlen. » (Prof. Here-

mans, het geslacht van cog en oor, bl. 8.)

2" VVegens het wetierkeerig voorn. zich, zie eens en

ZICH .

3" Wcgens het bezittelijk voorn. ons, uw, hiin, zie OES,

NUIS, Ul.DER, HULDER.

4" Wegens het betrekkelijk voornaamw. die, dat, valt te

bemerken dat men in Veurne-Ambacht altijd die gebruikt
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in den eerslen naamval voor de drie geslachten, en dat in

den vierden naamval 00k voor de drie geslachten. Dus

:

Dc keizer )

De prinses S ,/;; gaat konicn.
Het kind )

Een man
Eene vrouw \ dat men aanspreekt.
Een kind )

— Het niv. is altijd dir.

VOORNOEN(E, m. Dit woord, met den klemtoon op
nocn, is o\eial en gedurig gcbruikt voor Voormiddag, fr.

avdiii-midi. Ik zal morgen vooinoene komen. Hij is in den
vooinoeue gestorven. Hij heeft daar eenen geheelen voor-
noene aan gewrocht. Ten halven den voornoene. Ten tien

ure van den voornoene. < Alsoo sal hy den voornoen wel
besteden sender ledicheyt. » (J. Steeghius.)

VOORRAAD, m., ix. provision.

— In Tooriaad zi/n, in voorrn zi/n, voorzien zijn van,

fr. avoir provision de, etre biin fourni. In voorraad zijn

van geld, van levensniiddelen, van koopwaren, van klee-

deren, enz.

VOORREDEN, v. en m. Hetzelfde als Voorrede in

de Wdb., U. preface. De voorreden van een boek. — Zie

REDEN.

VOORREEZE, v. Zie ree/.e.

VOORROOSTER, m. Rooster die v6('>r iets is, in

tegenoverstelling met eenen anderen. De voorrooster vcm

een open-vier zijn de ijzeren reilen die v66r den heerd lig-

gen en de kolen beletten af te vallen van den binnenrooster.

VOORREIS, V. Voorbaat, hetgeen men te vorcn op
doet of gedaan heeft. "

— Op voorreis, in de voorbaat, bij voorraad, Ix.d'avance,

par avance. Op voorreize zijn (te voren op bereid zijn). De
leermeester is op voorreize met zijne lessen. Op voorreize

iets doen. lit heb graan op voorreize gekocht, want ik

voorzie dat het zal dierzen. Ik heb mijn avondgebed op
voorreize gezeid, want ik zal tavond te vermoeid zijn. Dc
winkelier weegt en meet op voorreize, om dan zijne kalan-

ten te spoediger te kunnen bestieren.

VOORREK, o. Bij mulders. Het halfdeel van eene

molenwiek, dat naast het roe-einde is, en met de wind-

plank bekleed is.

— Zie achterrek.

VOORSALETTE, v. Salette of kamer naast den
voorkant van het huis, in tegenoverstelling met de achter-

salette. Het magistraet Het de groote voorsalette bauwen
met de earners dieder boven zyn. » (Pauwel Heinderycx.)

VOORSCHEE, v., mv. voorschee'n (zie onderDRlE).
Schee van eene vergaring, tegenover de achlerschee.

VOORSCHOOT, m., mwvoorscliooleu. Bij visschers.

De voorschoot van eene kartc of andere sleepnet is de wijde

openin.' van voren, van aan het mondgatvan de net tot aan
den hals. De voorschoot, opengehouden bij middel van

den dromer, vangt de visschen op die alsdan Jangs den
hals voortiaren tot in den kui).

— Vgl. Voorlijt en Voorvoet.

VOORSLAG, m. Bij zwingelaars. Hetzelfde als Voor-
kap; zie aid.

— Bij olieslagers. Het gebroken zaad dat in de panne
vei warmd is en in den goedbak gedaan wordt. Men schept
den voorslag uit den goedbak om hem in zakken te slinten

en alius er de oMe uit te persen.

VOORSLAG, o. Voortrein van eenen wagen of wiel-

ploeg, bestaanda uit den vooras met de wielen en de
armeelen.

— Men zegt 00k Voorgeslagte.

VOORSLAG,VOORSLAGS, bijw. Vooraf, ic voren,

voorhands.Ikhebhet voorslags geziendat dit geschiedenzou.
Hij heeft voorslags vermaand geweest. Ik heb lict hem
voorslag gezeid dat men hem bedriegen zou.

— Kil. Veurslaghs, antefactum.

VOORSLAGZAK, m. Bij olieslagers. Een zak waarin
dc voor.'lag gedaan wordt om cr dc olie uit le persen onder
het stan-.pen van de hei, fi. ctcndeUe.

VOORSLAGZWINGEL, m. Zwingel wa.armede

men het vlas verslaat of voorkapt, d. i. den eersteji keer

zwingclt. Zie verslagzwingel.

VOORSLAVEN, b. w. Zie voorslooven.

VOORSLOOVEN, voorsloofde, gevoorsloofd, b. w.,

met den klemt. op voor (niet vooren : zie voorhekele.v
en VOORKAPPEN). Het land slooven (d. i. lichtjes omploe-

gen) om dan voor goed te eeren en te zaad voren. Men voor-

slooft eenen akker bez. om het onkruid te vernielen. Als

het peerd gevoorsloofd heeft, dan zet men den eerplocg in.

— Fig. even als Voorkappen, ieinand de eerste beginse-

len van eene wetenschap leeren ; 00k een werk begin nen

met er het ruwste van te verrichten, zoodat het dan gemak-
kelijker en spoediger voltrokken wordt. De stoeldraaier

konit morgen onze stoelen verbiezen ; wij zullen vandage

wat voorslooven (met b. v. er de oude biezen van af te

rukken, enz. zoodat hij morgen seffens aan 't werk kan

vallen).

— Eenigen zeggen Voorslaven, even als men 00k slaaf-

ien voor sloofken hoort.

VOORSNOER, o. Vlassen touwtje dat het uiteinde

niaakt van eene zsveep of djakke, klapkoorde, fr. meche,

force/ d'lin fotiet. De vlimpe van het voorsnoer. — Zie

KETEN.

VOORSPRAAK, v. Ziede Wdb.
— De voorspraak hebben, het woord voeren. In den

gemeenleraad, de eenen hebben de voorspraak, en de ande-

ren zwijgen.

VOORSPRAKEGE, VOORSPRAKIG G;E, v.

Voor^preekster,voorsprakerse.Zij zal wel uwc \'oorspraUoL:

willen zijn. i Maria de advocatersse en voorsprakcghe \.\\

alle de kinders van Eva. > (M. Lambrecht.)

— Zie -EGE.

VOORSPRONG, m. De voorsprong in eene vinke-

muit is het dwarsslokjc dat langs den trahekant ligt. Zie

SPRONG.

VOORSTE, VORSTE (uitspr. vooste, vosste, en o»k

fooste, fosste, zie RS), adj. Verste, fr. le pins eloigne. Hi|

[^woont de voorste, en ik de naarste van de kerk. De voorst.-

stad, waar ik nog geweest heb, is Luik. Dat is van 't voorslo

van mijn onthoud. Hij heeft den prijs van de voorstko-

menden.
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— Kil. Voordste, ultimus. De comparatief is Vooriler.

— De Hollanders gebruiken Voorste in den zin van 't fi

.

anlc'iicitr ; dat wij uittlrukUen door Voorensle. De vooren-

ste kant van een huls. Hij is de voorenste, en ik ben de
achtersle.

VOORSTEKE, v. Bij naaisters, zie bachtenstrki..

VOORT, bijw. Wij ze^gen 00k Voorts en Voortsten

(zie s). Voorlsgaan, Voortstengaan. Wat ik riep, liij Hep

altijd vcorsten. Doe voorts en zie niet om. « Het larwe

coorenlien brenght vriicliten voorts, » (Heyman Jacobsz.)

—VOORT, z. Sluts wat-.

VOORTBEENEN (wvl. ook voorts-, voortsten-,

7AC \oov:f),bi\-nde vooi t, heb of ben voortgebeend, o. w.

Vooitgaan, voortloopen. AIs het avond wicrd, beende hij

voort naai luiis.

VOORTDJAKKEN (wvl. ook voorts-, voortsten-,

zie VOORT), djakle voort, lieb voortgedjakt , o. w. Met de

zweep voortklappen, fr. continiter afatre claqiier lefottcl.

Hij djakte altijd voort, een kwart lang.

— Zicli voorthaasten. Hij nam langs de baan een weinig

voedsel, en djakte voort naar de slad.

— b. w. Mel de z\vee]3 voortdrijven . Eenen czel voort-

djakken

.

— Zie DJAKKEN.

VOORTDOEN (wvl. ook voortsdoex en voort-

STENDOEN, zie voort), rfcfrf voort, voortgcdaan,\i. \v.

Aanhouden met lets te doen, fr. coiitinncr. Doet liij die

fonctie nog altijd voort?

— Meest o. w. met hebben. Ken neerstig werknian die

altijd voortuoet. Doe niaar zoo voort : het is wel. Die stu-

dent gaat niet voortdoen, fr. il va cesser ses e'tiuies.

— Voortdoen aan iets, er altijd voort aan werken. Ge

meet voortdoen aan dat liuis, ot het zal te winter nog onder

dak niet zijn.

— V^oortdoeij in iets^ er voort handcl in tirijven . Doet

die wiukel nog voort in broekstoffen?

— Voortdoen met iets, zijn werk voortzetten met. AIs

men geen nieuw alaam kan koopen, men moet voortdoen

met het oude.

— Voortles'en, zijne zaken voortzetten, sprek. van ieniand

die eerder te Uort dan te veel heeft. Is die aalmoes niet groot,

zij zal u alsans helpen om voort te doen. Middels zoeken

om altijd vooit te doen. Niets winnen en niels krijgen, 't is

onmogelijk alioo vuort te doen.

VOORTDREEFELEN (wvl. ook voorts-, voort-

sten-), drecfcUievoort, voortgedrcffcld, b. \v. ^^oorldrij-

ven. De herder dreetelde zijne schapen voort naar huis. —
DRF.KI''ELEN

.

VOORTDRENTEN (wvl. ook voorts-, voort-

sten-, zie \0(.>r 1), ilrtn/tc voort, ben voortgcdrent, o. w.

Voortdrentclcu, traagzaani voortgaan. Hij ilrentte voort

naar huis.

— Zie DRENTEN.

VOORTDRUMMEN (wvl. ook voorts-, voort-

sten-), dnimdc -voort, voortgfdrnmd, b. w. Al drum-

mende voortdrijven, voortdringcn. Men drunide hem voort

tot buiten

.

— o. w. Voortgaan met dtutnmcn. Hoe wel 't de mces-

ter vcrbood, drumden de scholiereu maar voort,

— Zie DRUMMEN.

VOORDWEEFELEN (wvl. ook voorts-, voort-

st'en-), dweefelde voort, voortgcdwcefeld, o. w. Hetzelfdc

als Voorttweefelen.

VOORTGAAN (wvl. ook voorts-, voort.sten-),

gingengong voort, keb voortgegaan, o. w. met 0/. Steu-

nen, rekenen, staat maken op, fr. compter snr,fairefond
siir, s'appuyer snr. Er is op hem niet voorl te gaan. Men
mag niet voortgaan op het woord van een kind. Waarop
gaat gij voort om zoo iets te durven zeggen ? Die cijfers zijn

juist, ge meugt er stout op voortgaan. Men mag niet voort-

gaan op den klap van de menschen.

— Voortgaan lijk boonen kloven, en Voortgaan lijk

boonen knopen, zie kloven.
— Het uaat voort lijk zakkeband weven, zie ZAKKEBAND.

VOORTHEFFEN (wvl. ook voorts-, voortsten-),

liiif en hcfte voot t, voortge/ieven en voortgeheft, b. w. Al

heflfende voortdrijven.

— Zich voorthefeti, henengaan, vertrekken, zich wcgma-
ken. Als ik dat hoorde, hief ik mij voort. Hef u voort van

hicr, fr. va-t-en. Hef u voort uit niijne oogen.

VOORTKADIJSTEREN (wvl. ook voorts-,

vooR I'STEN), kadijslerdc voort, voortgekadijstcrd, b. \v.

Voorljagen, wegjagen. In zijne dronkenschap kadijsterde

hij al zijne werklieden voort.

— o. w. Voortloopen. De ruiter kadijsterde voort naar

de stad.

— Men zegt ook Voortkijsteren.

— Zie KADIJSTEREN.

VOORTKADOTTEREN(wvl.ookvooRTs-,vooRT-
STE.N-), kadotterdc voorl, keb of b^^n voorlgekadotlerd, o.

w. Hossebossende voortrijden. De wagen kadotterde voort

langs den steenweg.

— Ook Voorlkadutteren.

— Zie KAOOTl'EREN.

VOORTKADUTTEREN, o. w. Zie voortkadot-
TEREX.

VOORTKARIEREN, karicrde voort, heb voortge-

kasi.id, h. w. \',ii)iij,ij;,-n, Voortdrijven; zie KARIEREN.

VOORTKARIOTTEN (wvl. ook voorts-, voort-
siEN-), /.'ariotte voort, voortgekariot, b. w. Voortdrijven,

voortjagen, doen henengaan. Al wie daar bedclen gaat,

wordt onbermheitig voortgekariot.

— Zie i:ARioiTEN.

VOORTKIJSTEREN, b, en o. w. Zie voortkaoijs-
TEREN.

VOORTKO(TjTEREN (wvl. ook voorts-, voort-
sten- , kot(tJerJe voort, voortgeko(t)terd, b. \v. Voort-

diijven met te kotteren. De koeien voortkoltcren. Icmand
voortkoteren (hem doen henengaan).

VOORTKRODEN (wvl. ook voorts-, vooristen-,
zie s), kroodde voorl, voortgckrood, b. w. Voort kniien,
voorlstootcn.

— Zie KKODEN.

VOORTLUTSEN (wvl. ook voorts-, voort.sten-,

zie s), lut\te voorl, ben voortge/ittst, o. w. Voortwaggelen,

met onvaste schreden voortgaan. Ue oude man lulste voort.

Op eene knik voorthitsen. Ik moet beginnen voortlutsen,

want het wordt avond.
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VOORTOEKEREN (wvl. voortsodkeren, voort-

STE.vorNEKEN, zie s en ou), oekerde voort, heb of At'«

voortgcoelicrd, o. w. Aanhouden meloekcren, voortzetten,

fr. se propager. Aardbezien oekeren gemal-kelijk voort, en

pemcn nog mcer.

VOORTORIEN (in drie leltergrepen). oruU- vooii,

Itcb voortgeor.iet, o. w. Voortzelten, zich voortplanten, fr.

se propager. Hel onkiuid oriel altijd vooit in den akkcr.

— Fig. De geest van muiterij oriete altijd voort in

't leger.

— Zie ORIEN.

VOORTPAGGELEN (wvl. 00k voort.s-, vookt-
.SIEN-), paggelde voort, heb of ben voortgepaggetd^, o. w.

Lastig en onfalsoenlijk voortgaan. Dc arme kranke vrouw
paggelde voort naar lieur Iniizelien. — Zie PAGGEI.RN.

VOORTPEKKELEN (uvl. onk voorts-, vookt-

STEN-), pelikclde voort, ben voortgepekketd, o. w. iMet

Ideene en rasse schreden voortstappen. Dc e-ul pelckelde

langs den afgrond voort. De jongen pelvlcelde voort naar

school.

— Zie PEKKEI.BEENEN.

VOORTRAMIJSTEREN (wvl. voortramiiste-

REN, VOORTSIE.N'-, zie s cii IJ), ramijsterde voort, voort-

gerainijstcrd, b. w. Wet raraijstering voortjagen. Hij wildc

daar verblijven, maar zij hebben hem voortgeramijsterd.

— o. w. met zi/n. Met ramijstering voorlvare^^
;
gedurig

voort ramijstering maken. 's Morgens vroeg \ias het leger

op de beenen, en 't ramijsterde voort met al zijn oorlogs-

getuig. De wecfgetouweu in de fabriek ramijsterden altijd

voort al ddorcen,

VOORTREKKEN (wvl. voorentr-, zie vooren),

trok en tral; voor, voorgetrokken, b w. Liever zien, hooger

achten, de voorkeur geven, fr. donner la preference a.

Die nioedcr trekt haar oudste kind voor (bemint het

iiieer dan hare anderc kinderen). Hij is geern voorenge-

tiolvkeii (liij heeft geern '^at men hem meer liefde bewijst

dan andcvcn).

VOORTRISPEN (wvl. 00k voorts-, voort.sten-,

zie s), risptc voort, ben voortgcrispt, o. w. Vooitijlen,

spoedig voortvluchten

.

— Zie RISPEN.

VOORTS, VOORTSTEN, bijw. Zie voort.

VOORTSCHAVIJSTEREN (wvl. voortsscha-
VIIS'lEREN, VOORTSTEN-), iiliavijst<rde voort, heb of ben

voortgeschavijsterd, o. w. Driflig voortijien. Hij schavijs-

terde foort naar huis. De haas schavijsterde voort over de

veldcn

.

- Zie sniAVirsTEREN.

VOORTSCHIJVEREN (wvl. 00k voortsschive-

REN, VOORTSTEN-), sdnjverde voort, voortgeschijverd, b.

en o. w. Al draaiende met groote snelheid voortdrijven of

voortvaren. De wielen van 't konvooi schijveren langs de

rcilen voort. Ee en scherf voortschijveren doorde lucht.

VOORTSCHUIFELEN (wvl. 00k voortsschufe-
I.EN, VOORTSTEN-, zie s en Ul), schtiifelde voort, heb of

ben voortgeschiiifeld, o. w. Voortijien, voort&poeden. Hij

hield daar een weinig. stil, en schuifelde dan voort met alle

geweld.

— Zie SCHUIFELEN.

VOORTSLAFFEREN , VOORTSLUF-
FEREN (wvl. ook VOORTSSL-, voortstensl-), o. w.

Voortslenderen.

VOORTSLUTSEN (wvl. ook vookt.sslutsen,

VOORTSTEN-), sbitste voort, heb of ben voortgcsliitst, o. w.

Voortslenderen

,

— Fig. Armoedig voortleven, voortdocn. Met dien zak

aaniappcls kan hij alsans nog wat voortslutsen.

VOORTSPOETEREN (wvl. ook voorts-, voort-

STEN-), spoctcrde voort, heb o[ ben voortgespoeterd, o. w.

Met grootcn spoed voortijien. De miter spoeterdo voort.

De tijd spoetert maar altijd voort.

— Zie Sl'OETEREN.

VOORTSTEKKEN, stekte voort, voortgestekt, b. w.

Ecnen marbel of knikker voortschieten. Zie stekken.

VOORTSTEN, bijw. Zie voort.

VOORTSTROELEN, stroelde voort, heb of ben

voortgestrocld, o. w. Stioelende voortvloeien.

— Zie stroelen.

VOORTSTUIKEN (wvl. voortsstuken, voort- |

.stenstdken), sttiikte en stook voort, voortgesttdkt en ,

gestoken, b. w. Voortstooten . lemand voortstuiken. —
Zie stuiken.

VOORTJAFFELEN (wvl. ook voorts-, voori-

sten), tjaffeldc voort, heb of ben voortgetjafeld, o. w .

Al tjatTclende, d. i. al struikelende voortgaan. De onde man
tjalTelde voort.

VOORTTJOLEN (wvl. voorts-, voort,sten-),

tjoolde voort, heb of ben voortgetjoold, o. w. Dolende

voortgaan, voortsukkelen . Hij tjoolde voort op Godsgelee.

De arme gebrekkeiijkc man tjoalt aldus voort tot aan

't graf.

— Zie Tjoi.EN.

VOORTTRAKELEN (wvl. ook voort.s-, voort-

STEN-), trakclde voort, ben voortgetrakeld, o. w. Voort-

slenderen, lljk een ziek niensch.

VOORTTROGGELEN (wvl. ook voorts-, voort-

STEN-), iroggeldc voort, ben voortgetroggeld, o. w. Voort-

slenderen, traagzaam en met moeite voortgaan. De oude

man troggelde met moeite naar hnis.

VOORTTRENTEN (wvl. ook voorts-, voort-

STEN-, zio s), trentte voort, ben voortgetrent,o. w. Stille-

kens voortgaan, voorttrimpen. Ziende dat ik met zijn

baatzuchtig bezoek weinig gediend was, stond hij welhaast

op, ci Ircntte voort.

VOORTTRIMPEN, trimpie voort, ben voortge-

Irinipt, o. w. Al v 'r hctzelfde als Voorttreiiten.

— Zie IRENTEN.

VOORTTRONDELEN (wvl. ook voorts-, voort-

STEN-), trondelde voort, voortgetrondeld, o. w . Voortslen-

deren, voortsukkelen. Als hij daar wat gestaan had, tron-

delde hij voort.

— Zie trondelen.

VOORTTROTTEN (wvl. ook voorts-, voort- .

STEN-), trolte voort, ben voortgetrot, o. w. Voortdiaven,
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voortgaan. Na eene balte van een kwart, trotten zij voort.

Trot maar voort van hier.

— Zie TROTTF.N'.

VOORTTRUIKELEN(\vvl.ookvoORTSTRUKEt,EN,
VOORTSTEN-, zie Ul), truikelde voort, ben voortgetruikeld,

o. w. Struiketende voortgaan. De afgematte man truikelde

voort.

— Zie TROTKEr.EN.

VOORTTWEEFELEN (scherpl eej, t-tvefelde

voort, -L'oortget-^ceefeld (fv). -joortetweefeld, zie r,E), b. w
Door vleiende en listige woorden bewegen om voort te

gaan, door streelen en vleien voortkrijgen. De dronkaard

wilde in de herberg verblijveu; maar zijne vtouw heeft hem

eindelijk nog voortgetweefeld naar huis.

— Men zegt ook Voortdweefelen.

— Zie TWEEFELEN.

VOORTWAGEN (wvl. ook voorts-, voortsten-),

vaagd^ voort, voortgcioaagd, b. \v. Bij middel van eene

handspeek oplichten en voortschuivcn.

— Zie WAGEX.

VOORTZEERDEN (met zware ee), zeerdde voort,

hen voortgezeerd, o. w . Voortgaan, zich wegpakken,

henentrekken, ix. pnriir, s'eloigner, s'en alter. Als hij dal

hoorde, zeerdde hij haastig voort. Na alles geroofd te heb-

ben, zijn zij voortgezeerd.

Seirdi&n voort, of wel maek plek.

(Vaelande.)

Seg goen avond. —
Wat sot ventje!

Nu, goen avond, en scirdvoord.
(Id.)

Seirdvoord, ligt gy te bed, of syt gy swaer van hoofd,

Oi kwelt de tand-pyn u ? gy syt van moed beroofd,

En roept : ik wensche datik in deu hemel waere!

Betrouw, o vriend, dat het sal syn

;

Om u te helpen uyt de pyn

Uwe crfgenaemen ook dat wenschen allegaere.

(Id. kneepdicht.)

— Zie zeerden.

VOORUIT-VOORAL, adv. Eerst en vooial. lets

vooruit-voonil Joen. 's Morgeus zegt hij zijn gebed vooruit-

VDoral.

VOORVAL, m. .Misval, miskraam.

VOORVOET, m. De voeteling van eene kous of

slaze, fr. /< pied d'nn bos. Op zijne voorvoeten gaan of

staan (enkeUjk kousen aauhebbenzonderschoeisel). Hij loopt

op zijne voorvoeten. — Zie kousevoeteling.
— Wegens de samenstelling van het woord Voorvoet,

vol. Voorschoot, en Voorlijf.

VOORWAARDE, v. Verdrag.fr. contra! , convention.

« De voorseide heesschers deden zegghen ende verthoogen

dat de vooiseide verwterere (Cornelis de schildere) gheno-

meii ende belooft hadde binnen tween jaren te schildcrne

de taftl»n ende duercn vanden voorseide oultare... ende

hoe wel de voorseide verwcerere volghende den voorseiJcn

voor-uaerdi' ende belofte behoorde die zelve ghemaect ende

ghelevert I'hebbene binnen den voorseiden tyde die gheex-

pircirt is, nochtans liy hadde dies gheweest ende noch was

in ghebreke, ende, dat arghere was, hadde de zelve tafele

voort bcsceit eenen anderen— Daer jeghens de voorseide

verweerere dede zegghen dat zyn scult niet en was dat de

voorseide tafele niet ghemaect en was— ende, al mocht

zyn dat hy eenen deel van der voorseiden tafele besccit

hadde eenen anderen, daeromme en volchde niet dat hy yet

verbuert of de voor'taerde gbebroken hadde.... > (Uit een

register van 1519, in Le Beffroi, I, bl. 18-19.) « Ende ^^'

tvoorbooft van der voorseide vierscare ziin van orduun

steen, wel ende scone ghewrocht naer een inhoudene van

der voorvoorde. . (Reken. v. Vryen v. Brugge, 1433-34.)

1- Te xvj.s. tpondt conforme Azvoorwaerde. (Kerl<rek. v.

Dixmude, 1599-1600.)

— In 'I bezonder, Pacht, pachtbrief, fr. bail. Zijne voo' -

waarde is uit. De voorwaarde vemieuwen. Hij woont da;.-

zonder voorwaarde. Den pachter ghescheeden wesende

van sijnen pacht, ten expireren vande voorwaerde. » (Cost,

v. Eecloo.)

— Waarborg, pand, fr. gage, caution. Hij heeft mij zijn

zakuurwerk gelaten in voorwaarde van 't geen hij mij beLi-

len moet. Ik heb zijnen paraplu in voorwaarde. Hoe hebt

gij hem dat geld durven in leening geven ? hij heeft mij iets

in voorwaarde gegeven.

— Men zegt nog voorwaarde hebben voor Wel voor-

waarts willen, wel groeien, fr. propter. Dat kind heeft

voorwaarde. Die akker\Tucht heeft voorwaarde.

VOORWAARTS , VOORWEERTS , VOOR-
WEERT (zware ee\ bijw. ZuiJwaarts, naar 't zuiden van

\'laanderen. Voorwaarts vindt men raeer armoede onder

't volk dan achterwaarts. De familie van den kant mijnei

moeder woont voorwaarts.

— adj. Een voorwaartsche boer (een boer uit Zuid-

Vlaanderen).

— Van den wind zegt men dat hij ri/'sl naar 't Noorden,

en zinkt naar 't Zuiden.

— Voor-veert 'sjaars, in 't begin van de lente, omstreeks

lie maand April.

VOORWAGEN, m De vooras met de voorwielen van

eenen wagen . De voorwagen is aan den achterwagen ver-

bonden door den langwagen.

VOORWEEG, m., mv. voorweegen. De voorweeg

van eene windmolen is de kant tegenover den wiudweeg.

De ingaiigdeur is in den voorweeg.

VOORWEERT(S, bijw. Zie voorw.varts.

VOORWIEL, o. Wiel aan het voorslag van een rijtuig,

tegenover de achterwielen. Het voorwiel van eene berwette.

De twee voorwielen en de twee achterwielen van eenen

wagen.

VOOS, VOOSCH, VOOGSCH, VOOIS, adj.

Zwaniachlig, sponsachtig, fr. s/ ottgieux, fongiieux. Ycozc

rapen. Voosche radijzen. Eene vooize rammenas. « De
tonghe is geschaepen van een voos dichte vlecsch. » (Jac.

Desmet.) « Als duyvelsbroodt soo voos. » (L. Vossius.)

By dies den aermen mensch syn graegen honger boet

Met brood cu water, of by luk met voose knollen.

(V'aelande.)

— Eggig, fr. agaee. Vooze tanden. Mijne tandeu zijn

voos van roode jeneverbezien te eten.

— Zwak, krachteloos, zonder jcugd noch leven, ontze-

nuwd, afgemat. Ik ben voosch van studeeren, fr. harasse

46*



VOR — 1166 VOR

(d'esprit et de corps). lemands verstand voos maken (ver-

zwakken, verdooveu, van kracht en doorzicht beroovea).

Na die gioote reis waren mijne voetea 's anderdags nog

voos van ga^n, fr. e'nerves^ engonrdis.

— Die eene slechle borst heeft, die gebrek aan adem

heeft, fr. a^thmatigue^ poitrtnaire. Hij is 200 voosch als

eene raap. Die drinkebroer ziet er voos uit. Voosch wordea

van te veel te drinken.

— Dit woord is gevormd van het ongebruikte Voog en

den uitgang sch. Voog of voogs is 1. vroord /iingiis, zvvam.

Van daar 00k Vookachtig.

— VOOSDE, adj. Hetzelfde als Voos. Voosde rapen.

— VOOSHEID, VOOZIGHEID, VOOGSCHHEID, v. De hoe-

danighcid van voos te zijn. De voozigheid van eene raap.

De voozigheid der tanden

.

— VOOZENDE (klemtoon op voo; zende is toonloos), adj.

Wordt in Fr.-Vl. gezeid voor Voos, Voosch. Voozende

rapen. Die man is voozende van drinken.

VORDER, compar. van voor, zie VOORDER.

VORE (wvl. ook VEURE), v., mv. voren. Ploegvore, fr.

raic, entre-deux dcs sillotis, sillon. De vore wordt op twee

manieren verstaan : 1° deze die de ploeg maakt om aan-

stonds wederom gevuld te worden met de omkeerende

aarde van de volgende vore; en 't is in deze dat men het

mest stookt, en ook sommige vruchten b. v. aardappels

plant; 2" deze die de ploeg maakt om niet aangevuld te

worden, en tot scheiding te dienen tiisschen de bedden.

— Vciire en zaad. Zie onder ZOLE.

— Eene vore steiken, zie STEKKEN.
— Met iemand geen veuren kitntten schieten^ met hem

niet kunnen werken en leven, met hem niet kunnen over-

eenkomen.

—VORE (—veure), z. Lek-, Lepel-, Stek-, Water-,

Zeeuw-.

VOREN (wvl. ook VEUREN), voorde (wvl. ook veur-

dfge). f;n'onrd (fvl. H'eiird, zie GE), b. w. Bij landb. Met
den ploeg in cenen akker de voren steken tiisschen de bed-

den. Eenen akker voren. Een vlasohaard wordt niet gevoord.

Een akker, waar men graan zaait, wordt gevoord.

— o. w. AVordt gezeid van de richting die de voren van

eenen akker hebben. Dat land veurt van 't noorden naar

't zuiden, en 't land daarnevens veurt van 't oosten naar

't westen.

— Aanpalen, gienzen, fr. confiner. Dat land veurt aan

't mijne.

—VOREN, z. Diep-, Lek-, .Stek-, Tnd-, Za-. Zaad-,

Zaai-, Zad-, Zed- en Koppelveuren.

* VOREN, bij Kil., zie veuren.

VORKE, v. Sprietoorni, forfiaila aiirieiilnn'a. fr.

perce-oreille.

—VORKE, z. Schoof-, Schud-, StaU.

VORKEN, vorkte, gemrki, b. w. Bij landb. Met de

vork opgeven. Hooi of stroo vorken (de bondels op de vork

nemen om ze op den wagen te laden of op den schelf te ste-

ken). AVie gaat er de schooven vorken ?

— Ook .ibsolutelijk. Hij kan wel vorken. De eene vorkt

en de ander laadt of tast.

— VORICER, m. Degeen die de schooven van beneden met

eene vork omhoog steekt of opwaarts schiet naar den

benaargever die ze bij den schelver brengt.

VORMELAAR, m. Bij steenbakkers. De workman
die den moortel in briken vormt.

—VORMIG, z. Torre-.

—VORSCH, z. Loop-.

VORSEN, bij Kil./ zie veurzen.

VORST (uitspr. vast, zie RS), m. (en bij Kramers en

Weil. V.) Vriezende koude, fr. gele'e.

— Vervrozenheid, fr. engehire. Den vorst in de voeten

hebben. Den vorst genezen. ^i Den eenen hadde vorst in

hand of voet gekregen. » (G. Simons.)

— De vorst eet zichzelven op, zegt men als het ophoudt

te vriezen en nogtan niet dooit. — Fig. wordt deze spreuk

tnegepast op iemand die zijn verdriet verkropt, zijne gram-

schap bedwingt, zijne misnoegdheid ontveinst, enz.

—VORST, z. Kwaadweder-, Kwakkel-, Kwaweder-,

Mei-, Water-.

VORSTE (uitspr. vosste, zie RS), adj. Verste. Zie

VOORSTE.

VORSTIG (uitsp. vostig,zK RS), adj. Verviozen, dat

vap den vorst weet. Zijne handen zijn vorstig.

VORT, VURT, adj. Rot, verrot, fr. poiirri. Vorte

peren. Vort vleesch, fr. viandepourrie. Het vort vleesch uit

eene wonde snijden. Zoo vort als een mispel. Stinken gelijk

pen vorte bond, een vorte katte. Met beloften en vorte appels

kwetst men niemand. « Als een twr/let van 't lichaem der

christen kercke .afghesneden. •> (J. Vande Velde.) « Die up

vortie coorden danssen, gheheel zonder noodt, zyn zy niet

2ot ? » (Ed. De Dene.) « Cortsen comende wt de vuyle vorten

humoren. » (F. Rapaert.) '< Als de fransche samenlenng nu

verblind en I'ori genoeg was om Voltaire en gelijken rifraf

te bewonderen. » (A. Duclos.)

— Nat en vuil, zeer slecht, sprek. van hot weder. Vort

weder, fr. iin sale temps. Een vort najaar. Een vorte winter.

— Met de venusziekte besmet, fr. ve'rolc.

— Voor de conip. Zie Plukkevort.

— VORTACHTIG, adj. Rotachtig, beginnende te verrot-

ten . Deze appels zijn vortachtig.

— voRTEKOP, m., klemt. op vor. Verzwering van Aon

hoofdhuid, anders ook lioofdzeer en kwaad zeer, fr. teii:':

favnise. Daaraf schrijft Jehan Yperman : xOnderwilen s".

wassen pustkine hare en ghens (d. i. hrer en ginds), die

haren wassen daer htite (d. i. m't) oft zwijns borstelen

waren, en deze soe heeten caries (d. i. rotheid). Ende aclitor

die pustkine soe bleven cleene gaetkine, ende daer cnmi

onderwilen hute vuUenissen alsoe dikke alse seem, eml

des 5 gaetkine heeten raten (1. /ai/z). » Vgl. kw.xdezeek.

— vortekot, o., klemt. op vor. Woelig kinderspel vf
.

1

in zwang bij de scholieren. Vortekot spelen. Men verdceU

zich in twee kampen die met een greppel afgeteekend zijn.

De kunst bestaat in er zooveel gevangen te maken aK

mogelijk.

— vorten, vorttf (wvl. ook vortege), ben ^c-vort; oi'l;

VURTEN, o. w. Rotten, fr. pourrir. Eet die fruiten op c-

1

ze vorten. Het graan vort in de aarde om uit te schiel.n.

<: Zo dat er zeer veel vruchten op tlandt bleven vtirtendr

.

(N. Despars.) « Te voilen eens in 't donker graf. (Boetiii~

de Boodt.) ^. Soe watter verstorven es ende dat ghecn voct-

sele inne heeft, dat moet vorten ende bederveii. • fjelian

Yperman.) « Dat hu dije vorte! » (C. van Dordrecht.)
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- Onze appels beginnen reeds te vorten. > (C. Duvilleis.)

« Zy lieten die doode lichamcn boven der eerden vorten

ende audetsins vergaen. 3 (X. Despars.)

Vervult met veel katyfvicheit, die raoeten vorten

Ons tselfs humueren doen ons tleven vercorten.

(Ed. De Dene.)

— Samenst. Af-, Op- en Uitvorten.

— VORTHEID, V. Rotheid, fr. pourtitiire.

— VORTIG, adj. Vort, rot, fr. pourri. Vortige appels.

Dat men dat been ontdecke dat vortich is. » (Jehan
Yperman.)

— Afl. Vortigheid.

— VORTIGE.V, voriigde, ben gevorli-^d, o. w. Vorten,

rotten, fr-pourrir. Dat hout is geheel gevorligd.

— Saraenst. Af-, Op- en Uitvortigen

.

—VOS, z. Steen-.

VOSDE, adj. Voskleurig, fr. alezan. Een vosde peerd.

VOSSENDE, VOSDE, adj. Voskleurig, rost, fr.

roux. De notcn worden vossende als zij rijpe.n. Een vossende

peerd. Vossende bruin.

—VOT, z. AUe-.

VOUDE (wvl. ook VOE, zie sproe), v., vklw. voudetje.

Hetzelfde als Vouw, plooi, fr. pit. De vouden uit het laken

strijken

.

— In de voude zyn, in de vouw zijn. Fig. In regel zijn,

zijn zoo 't behoort. De zaak is in de voude niet

.

— Dit voude rijmt bij ons op koude, ik zoude, ik hoiide,

enz.

— VOUDEN (wvl. ook VOEX, zie ou), voudde, geioud en
gevouden, b. w. Hetzelfde als Vouwen, plooien. Het ge-

wasschen lijnwaad vouden.

— VOUTE, v. Gewelf; hoogkamer.

— Dit w.. dat men sorawijlen geschreven vindt, kliukt

bij ons altijd vatite (zie AU). — Zie VAtJTE en de comp. aid.

VOUWEN ZICH (wvl. EE.N's vowe.v, zie eens en

AU), vonu'de mi/, heb my geiouwd, wederk. w. In 'tmar-

belspel, hetzelfde als zich voegen, zick puiJten; zie PUIKEN.

VOYE, bij Kil., zie FOOIE.

VOYKACK, zie onder foeikak.

VOYS, bij J. Hard, enz., zie voois, 2°.

VOYSICH, bij De Dene, zie schoo.nvooisde.

VR, zie wR

.

—VRAAG, —VRAGE, i. Peerde-.

VRAAGSTEERT, m. Een \Taagzick mensch. Ge
nieugt zoo geen vraagsteert zijn. Een onverdragelijke

vraagsteert.

— Vgl. Drilstccrt, Plaagsteert en Xieuwsteertig

.

VRAAGSTRAAT, v. Een woorddat men ^hertsende

voor antwoord geeft aan iemand die onbeschciden of onlij-

dig naar den naam vraagt van iemand. Wie is die mensch ?

ant-a:. Vraagstrale. Hoe heet die \touw? ant-ji. Vraagstrate.

— Dil \v. is eene zinrijke vermiiiking van den welbeken-

den faniilienaam X'erstrate of Veroiigstrate.

" VRAAMGOED, o. Een woord dat dikwijls in de

Cost. \. Vlaanderen voorkomt in den zin van fr. biens

aJventices, goed dat een kind over hals toekomt, d. i. bezit

zonder het geerfd te hebben van zijne ouders. c Vader ofte

moeder hebben de houdenisse ende incommen van haer
kinderen goede, commenJe van vader ofte moeder overle-

den Van alle ander goet de kinderen toecommende
buyten de versterfte van vader ofte moeder, 't welck men
noemt vraemgoet, en sullen vader noch moeder gheen
houdenisse hebben. > (Cost. v. Ipre, x, 20.) s Aengaende
het vraemgoedt, de kinderen achter vader ofte moeder
doodt toecommende van groot-vader ofte groot-moeder,

00ms, moeyen, broeders ofte susters, ofte ander haerlieder

collaterale vrienden ende maghen, daer op en sullen vader

ofte moeder gheen recht van houdenisse hebben, maer sal

'tselve vraem-goet gher^ert ende ontfanghen w orden by
een of meer \Taem-vooghden, tot protijte van de kinderen.

(Cost. V. Veume, ^in, 3.) = Xe-maer van goede de voor-

seyde kinderen andersins verstorven by der doodt van groot-

vader, groot-raoeder ofte andere Mienden ende maghen, oft

hen-lieden by anderen voordeele toe-ghecommen, dat men
a] noemt vraem-goedt, en valt gheen houdenisse. » (Cost. v.

Belle, XI, 5.)

VRADSCH. VREDSCH, adj. Hetzelfde als Ver-
raadsch, (zie ver-). Een \Tadsche slag. Iemand vradsch op
het lijf vallen. Ik ben er niet \Tadsch in geslegen (d. i. het

verwondert mij niet, ik verwachtte dat meer of rain).

—VRAGE, z. —TOA.\G.

VRAGEN, vroeg en vroef{^\\. vrougeu vrotif, zie

oi") en vrieg, gevraagd, b. w., fr. demander. Ook Bedelen,

fr. mendier. Gaan \Tagen. Laat uw kioders niet gaan vra-

gen, maar leerze werken.

— Dit WW. gebruiken wij dikwijls met van in plaats van

aan. Hij vroeg van mij tien frank. Zij vriegen van mij dat

ik hun den weg zouaanwijzen. Ik heb nog nooit iets ge-

\Taagd van hem

.

Maer ick vraeghde van den baes

Eenen teughe wyn met kaes.

(P. Gheschier.)

— Nievers naar vragen, nievers achter kijken, zich om
niets bekommeren, fr. ne se soucier de rien. Gij zijt geluk-

kig, kind, ge moet nievers naar vragen, uwe ouders bezor-

gen 't al voor u ; maar het zal wel veranderen . c Maer den
ionghen om dat hy sterc is, soo loopt hy snachts over de
slraten, hy en vraeght noch naer sen noch naer sneetiv,

hy kyft ende vecht. -
(J. Van Heumen.)

— Vragen en talen, zie talE-N".

— Tinten en vragen^ zie tintes.

— Iemand retis {pfreuschj vragen, anders Iemand \m :

vragen, zie REUS, adj.

-VRAGEN. z. In-.

'VRAMEN. liij Kil., zie vremmex.

VRANDEREN , b. w. Hetzelfde als Veranderen.
— Zie VF-K-.

VRANG, adj. Sterk en taai, onvermoeibaar, aanhou-
dend in kracht en ijver. Een vrange wctkman. \'r;uig zijn

in den aibeid. in de sludie. Die landbouwer is vranger op
den akker ibewerkt den akker beter en necrstiger) dan zijn

voorzaat zaliger. Vrang in de beenen zijn (tiksch op de
beenen staan, fr. t'tre ferme sur ses jarreis), Dal peerd is

vrang in de beenen (zijne voorj^ooten staan recht, met ge-

spannen spieren in de hanien). Die vent is vrang in de
beenen (hij slapt vast en flink aan).
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— VRANGHEID, V- Het vrang zijn.

— VRANGSCH, adj. Hetzelfde als Vrang, die altijd maai

hard aanhoudt om neerstig te werken en geld te winnen .

Die landbouwer is vrangsch. Die werkman is vrangschci

dan zijn broeder. Vrangsch zijn op den akker, op het weel

getouw, enz.

— Eenigen zeggen vrangst (verangst?)

.

— VRANGTE, V. Vrangheid.

VRANK, FRANK, adj. Eig. Vrijmoedig, rondborstig,

openhertig, fr. franc, sincere. Doch in 't gebruik zooveel

als Al te vrijmoedig, vrijpostig, stoutmoedig, onbeschaamd,

bijkans onbeschoft, fr. hardi, ose'. Een vranke jongen. Hij

is'vranker dan zijn broeder. Dat meisje is al te vTank. Ge

moogt zoo vrank niet zijn, kind. Vrank antwoorden. Vrank

spreTien. Vrank en stout. Hij ging vrank en stout in huis.

Ik zette mij vi-ank en stout nevens hem. Ik vroeg het hem
stout en vrank.

Poes kat en Martjen aep bewoonden 't zelfde huis

;

Geen schooner koppelyVa^fe en stoute vigebondcn

Had iemand ooit te saem gevonden

.

J. B. Decorte
.

)

— Vri/ en vrank. < Overzulcx hij ghinc vry en vrank

wt die ghevanghenisse. » (C. Vrancx.) ' Niemant en zoudc

gheorlooftzijn vry etide vranck yewers te reysene ot gaene. »

(I. De Damhoudere.)

— Afl. Vrankheid, Frankheid.

VRECHT, v. Hetzelfde als Vracht, lading. Eeiie zware

vrecht . Met zulkt beloften en eenen zak steenen, heeft men

eene geheele vrecht. Onder de vrecht bezwijken.

De vrecht is veel te groot

Voor zoo een oude beest.

(J. B. Decorte.

—VRECHT, z. Keer-.

VRECHTKONVOOI, o. Konvooi dat, op de reile

wcg, met koopwaren geladen is, fr. convoi de marchandises.

VREDSCH, VRADSCH, adj. en adv. Schielijk, vei-

raderlijk. Iemand eenen vredschen slag geven. Iemand

vredsch op het lijf vallen, vredsch aanranden. — Dit vredsch

is ontstaan uit Verraadsch . Zie VER-.

VREDE, m. (in de Wdb. ook v.), h.paix. Ik benydc

hun al dikwyls den vredc en de vreugd die zy genieten. ->

(C. Duvillers.)

VREEDZAMIG, adj. Vreedzaain, fr. paisible. « Een

vreedtsamighe ende goede dood. » (J. Van Heumen.)
« Van het woedende Babylon tot het vreedsaemig Jeru-

salem. > (F. Vanden Werve.) > En daerom eenen vreedt-

samigen Coninck wort ghenoemt. » (F. DeSmidt.) « Helil

veel vreedsamighe vrienden, seght den Ecclesiasticus *

(J. Steeghius.) « Den vreedsaemighen Salomon. > (A. Poii

ters.)

Peys-maecker goed, vreedsamigh Godt,

Wilt ons vreedsamigh maecken.

(B. VanHaeften.)

VREELEN, vreelde, gevreeld, b. w. Zie wreelen .

VREEMD (wvl. VREMD, zie aid.), adj. Vreemde tnll,
,

zie RAT.

VREEMD, -VREMD, —VREIMD.z. Via-

VREEND, adj . Zie \T£REEND.

VREENEN, vreende en vrecndege, hen gevreend,

o. w. Hetzelfde als Vereenen. Zie aid., en zie ook VER-.

VREESCHEN, vreeschte, groreescht, b. w. Vlaam-

schi; vorm van Vereeschen, dat is Vereischeo, &. exiger.

— Zie VER-.

VREEUWER, VREEVER, m. Zie wreeuwer.

VREIEN, vreiile, gevreid, b. en o. w. Zoo luidt bij het

grootste deel van de West-Vlaraingen een werkvv. dat

elders Vrijen kUnkt; zie vrijen in de Wdb., en alhier

onder VRIJ, adj.

— Afl. Vreier, vreiagie, enz.

VREKGIERIG, adj. Gierig gelijk een vrek, honde-

nieiig. Een vrekgierig mensch.

Tzy edel, onedel, vreckgierich of milde.

(Ed. de Dene.)

- Dit woord is veel starker dan Vrekkig, eu Vrek-

aclitig.

VREMD, adj. Hetzelfde als Vreemd. Vremde lieden.

V'remde dingen. Die mensch is niijvremd (ik ken hem niet).

— Een kind is vrernd, als het afkeer of vrees heeft van

al dezen die 't niet gewend is. In denzelfden zin zegt men

dat het eenhandi^ is.

— De vorm vremd met eene enkele e staat overal bij

on/,e vorigc schrijvers.

VREMMEN, vremde, gevremd, b. en o. w. Vcrkloe-

kei), versterken, verbeteren, verpreulen. Xeem een gl.i^

wijn, dat zal u vremmen. Het slapen vremt den vermoeidcn

reiziger. Bezoek dien zieken mensch, hij zal er mede

vremmen. Wen vremt met eten, met drinken, met rustea. \
Hij heeft vleeschzap gedronken en is reeds geheel gevremd.

Vremmen van verstand, van zinnen . Men vremt van vcr-

stand met eens te gaan wandelen

.

— Ivil. Vrameu, Vromen, corroborare, et corrohorari

:

invalescere, virescere. Angls. framan, fremman. Vrem-

men is eene metathesis van Vermen (zie vermen), even als

Vormen eene is van Vromen. Vermen gelijkt aan 't 1.

firmus, fr. ferine, gelijk Vromen aan 't gr. 'pa>[jn) (sterkte).

VRIE, v., mv. vrie'n. Zie VREJDE.

VRIEND, m. Klinkendevriend, zie KLINKEND.

— Het is al vriend en hondejong te gadr, zie honde-

JONG.

—VRIEND, z. Brood-, Geen-, Niemands-, Nood-.

VRIENDAG, m. Vrijdag, fr. vendredi. De vriendag

in de goede week. Den vriendag van iedere week is het

vleeschderving. « Swoensdaeghs ende svriendaegs. » (Cue-

ren van Rousselaere.)

Die voor ons an die cruce hinc,

Te raiddaghc uptien vriendach.

(Maerlant.)

— VRIEND.XGIIARKT, v. Vrijdagmerkt. De markt die op

den vriendag gehouden wordt. Ook de plaats waar die

markt gehouden wordt.

VRIENDSCHAP (wvl. ook vriendschepe, zie

schepe), v., fr. amitie'. In \Tiendschepe leven met iedereen.

In vriendschepe van elkander scheiden. In de vriendschepe

blijven. Ge moet trachten malkander in vriendschepe te
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verstaan. Ik zeg u -iat uit loutere vriendsclicpe. Ik zal uit

vrieiidschepe dat doen voor u. De vriendschepe is sedert

toeii veel verminderd.

VRIENDTOEVIG (wvl. -TOUVIG, zieou), adj. Min-

zaam eu gedienstig, vriendelijk en toegenegen. Eeii vrieiid

toevig mcnsch. « Er was geen levende ziele die Jan kcnde

ofte hem vrlemUoevtg was. (IC. Callebert.)

— All. Vriendtoevigheid. « Waar zoo zeklcn ondor lie

nienschen vriendtoevigheid en liefde gevondca wordl.

(K. Callebert.)

— Zie TOEF en TOEVEN.

VRIEND-UIT, in Het isvriend-uit, zie ZIJN.

VRIESGANS, ni. en v. Soort van wikle gans die

's winl'vrs in \'laanileren koral, anser cinerens, anser

scgctum (R. d. H. XIV. 410), fr. oie sauvage. De vries-

ganzen vliegen in een orde die altijd ecne riguur, dikwijis

een letter, vcrbeeldt.

VRIESKOUD, adj. Zoo koud dat liet vriest. Het

weiier is vaiuiage vrieskoud. Het is vrieslioud buiten. —
Vgl. Waleikoud, Regenkoud.

VRIESPAPIER, VRIEZEPAPIER, o. Beiilid

papier dat men op een raara vesligt om x^'ii'ir ccne venstcr

gesclioven te worden. Zie VfUEZE.

— Men zegt ooli Vliespapier.

VRIEZE. V. Val van eene scliouw, anders ook Kaa(-

Icleed geuaamd, fr. tour de cliemine'e. — Zie FRIEZE.

— Papiereii schietvenster, vliere, vrie. Zie vrijde.

VRIEZEN, o.en onpers. w. Het vriest dat het krekeli

zie KREKELEX.
— Grondi/s vriezen, zie GRONDIJS.

— Het zal aan tiwen vlieger vriezen^ zie VLIEGER,

VRIEZEPAPIER, o. Zie vriespapier.

VRIJ(uvl. VRi), o. Een bakel of zoo een andor teeken

dat men ergens plant om de menschen te waarschuwen dat

het verbodeu is daarheen ofdaarlangs te gaan. Hij stelde

hier en daar vrijen op zijne akkers om de jagers er van al

te houden. Zie sch.\apvrij.

— Bij wevers. Zie vrijde.

— Het gedeelte van eenen boomgaard, waar ecne vink

woont en heerschappij voert, zoodat geen andere vinken

daar konicn mogen; ook het Herlc en de Streke geheeteu.

De vink dnlt geen andere vinken in ha.ir vrij.

VRIJ (wvl. VRl), adj. Lief, schoon, sierlijk, h. /oli.

Dat kleed is vrij. Een vrij kind. Eon vrije bloemhof. Dat

werk is vrij gemaakt. Die brief is vrij geschreven. — Meest

gebruikt in Fransch-Vlaanderen. — Vgl. hoU. /Vaa/. De
romeinsche godin Venus hiet Freja bij de oude heidensciie

vlamingen ; vgl. Vrijdag, 1. dies veneris; Vreien en Vrijen,

h.faire I'amour.

— Veilig, gebergd. De jongens werpen met sneeuwballea

in de straat; men is niet vrij dat men het hoofd buitensteekt

(d. I. men loopt gevaar eenen sneeuwbal te krijgen). Zie

gebergd.
— Vr^' 'iveten, wonder weten, nieuwsgierig zijn. Ik

weet vrij wat hij nu gaat doen. Ik weet vrij of hij mijnen

l)rief ontvangen heeft. Zie Weten.
— Vrij en vrank, zie vrank.

—VRIJ, z. Regcn-,Rein., Schaamte-, Scheute-, .School-,

Schotc-, Toot-, Tote-, Water-, Woeker-.

VRIJBUT (wvl. vribut), m. Een woord gebruikt in

het spel van den pigput en bet;ekenende den eersten but

of stoot dien men geeft op den marbel van don tegenspeler.

Ik heb mijnen vrijbut gegeven.

VRIJDAG, m. Het is daar alsanne oegst en goc

vri/dag, zie OEGST. — Zie ook VRIENDAG.

VRIJDE (wvl. VRIE, zie ikn), v. 3ij wevers, Een

vciistcrraam van perkement of geolid papier of zoo iets dat

dr wevers in de venster stellen om het glanzende licht van

de zonafte weren, en den zoanegloej te beletten van

de keten zoo droog en mager te maken dat er de dradcn

van springcn (breken) ; anderi ook Scliietvenster en Schuil-

venster genaamd.

— Zoo een'raam van traliewerk of geweven iJEerdr-iai

door 'I welk men ziet zonder gezien te zijn, en dat in 't fr.

j'alotisie heet, wordtook somwijlen Vrie geheeten.

— De Vrie, wordt ook Vrieze en Vliere genaamd. Zie aid.

Men zegt ook Het Vrij, o.

VRIJEIGEN (wvl. VRlElGEtJ), adj. Die weinig of

geen gemeenschap noch betrekking heeft met andere men-

schen, die alles gelieim hoiidt en niet^ mededeelt, fr. extrr-

mement reserve, millemenl communicatif, pas sociable.

Een vrijeigen mensch. Dat kind is geweldig vrijeigen. Dat

zijn lieden die altijd vrijeigen geleefd hebben.

— Zie het dtaat uit Ed. De Den^ onder EIGEN.

VRIJGEWEE, o., mv. vrygewee'n. Vrij gewei. Zie

gewee.

VRIJVELING, m. Zie wrijvelin'g.

VRIKKELEN, o. w. Zie wrikkelen.

VROBBELEN, b. w. Zie wrobbele.n.

VROED, adj. Zie wroed en VERGED.

VROEF (wvl. VROUF, zieOE), adj. Vroeg. In den vroe-

ven morgen. De werklieden raoeten daar vroef opstaan.

— Ook voor vroeg, imperfect van Vragen. Hij vroef mij

eene aalmoes. Zlj vroeven den weg naar de stad.

VROEGELAWEI (wvl. vrougelawei, zieou), m.

Wrongeldewei, weduwaal, fr. loriot.

VROEGESTERRE, bij Maetlant, zie vroeg.mis .

VROEGMIS (uvl. vrougmesse, zie ou), v. Zie

NUCHTERMIS. — Maerlaut heeft Vroegeslerre voor Mor-

genster.

VROKKELEN, o. w. Zie wkokkelen.

VROM, adj. H;tzelfde als Vrooni, d. i. kloek, stcrk, fr.

roOieste; — klockmoedig, fr. courageiix, intrcpiiie. Een

vromme kcrcl

.

Hier dient een vroin gemoed.

(L. Deraeyer.)

VROME, V. Wordt gebruikt juist in denzelfden zin als

Xoto, i.lat is, akkervrucht die volwasson is en bekw.aara ver-

oorb.aard to worden, fr. recolte. Die aardappels daar zijn

uog al eene goede vrome. Ik heb dit jaar twee vroraen

geh.ad van dien akker.
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Ende hi Inuirde al te hande
Acker liede van den lande.

Alst tyd was, sendi cnapen zome
Omme tontfane die vrome.

(Maerlant, vertalende Misit
serTos lit accipercnffnutus.)

VROMEN, vroomJe, gevroomd, b. w. Bij landb.
Eenoten, den akker na den oegst aanstonds oraploegen en
bezaaieu o( beplanten. Eenen akker vromen. Als men het
land vroomt, dan wordt het noch gebroken of gesloofd,
noch versleken of gezaadvoord. Het vromen is een kort
werk, maar 't is het beste niet, omdat het land niet genoeg-
zaam lian rusten en bewerkt worden.
— Voor vromen zegt men ook Een landmiilvoren, om-

dat men, bij die manier van bedrichten, de gfoene vore (dat
is, de oude vore die met onkraid volgroeid en vervuild is)

inakkert, en er eene nieuwe nevens steekt.

VROMEN, bij Kil., zie vkemmen.

VROOLIJK, VROOIELIJK, adj. Hetzelfde als
Vrolijk, blijde. Een vroolijk niensch. Vroolijk zijn. , Met
een vroolijck hert. > (F. De Smidt.)

— Afl. Vroolijkheid.

VROONE, V. Vrouwenaam voor Veronica. Ve'rone^
Veronique bij Bescherellc.

— Fig. Eigenzinnig, grillig vrouwmensch
— Zie w.\NNE.

VROUW, V. De varende vrouw, zie onder v.\ren.

—VROUW, z. Daghuur-, Groote- , Linde-lieve-
Vrouwken,

VROUWEGELUK, o K'amiegeluk is vrou-urgelul;
zie KANNEOEr.rK.

VROUWEKEREL, m. Jfanhaftig en stoutmoedig
vrouwspersoon.

VROUWENAAM, ni. Vrouwspersoon. Vgl. m.\.ns-

HOOFD.

VROUWENIER (wvl. vrowenier, zie au), ni.

Vrouwegek.

VROUWMAART (wvl. vrowmaarte, zie au), v.

Dienslmeid die lict werk verricht van eene huisvrouw,
die de huiszaken gadeslaat daar waar geene huiswouw is,

h. V. bij eenen weduwaar, h.goiivernaiite. Het wordt altijd

in eenen goeden zin gebezigd. Eene deugdzaine vrouw-
maarte. Die vrouwmaarte is een w-are moeder voor die

weezen.

VROUWWERK, n., VROUWWERKER, m. Bij

schoemakcrs, /,ie manswekk.

VRUCHTBARIG, adj. Hetzelfde als Vruchtbaar (zie

-IG). t Den lechtveirdigen is als eenen vrtichtbaeri^en
boom geplant ontrent de watervloeden . » (F. Vanden
Werve.) < Eenen vruchtbaerighen pandt daer voor ontfan-
ghen, » (J. Steeghius.) « Ofte andere vntchtbarege zaec-
ken. »(C. van Dordrecht.) . Vruchtbariglten regen des
hemels. » (F. H. 1.) .Mils sij (de palmboomen) vruchtbarich
worden. » iS. Parmentier bij L. de Huvettere.)

—VRUCHTENDHEID, z. God-.

—VRUCHTIG, z. God-.
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VRUIZEN (wvl. VRUZEN), vruisde,ben gevruisd, o.
w. Hetzelfde als Verhnizen (zie VER-). Hij gaat vruizen.
Ik ben nu g.-z'n, is t. - Hoe, gy zyt gevrttist} t[VA een

wvl. weekblad.)

*VUEREN, bij De Damhoud. en Kil., zie veuren.
VUIE, V. Zie VUWEN'.

VUIEN (wvl. vriCN). vuide (wvl. ook vuid.ge, 7 .

'^''S^')<
lie') gevuid, o. w. Zie VUWEN.

VUIF (wvl. vuHF, vuvE, zie onder FRijTE.x), telw.
Hetzelfde als Vijf, fr. cinq. — Zie VIJF.

VUIL (wvl. vuui., zie ui), adj. Vnil li/k potjtd<'k, zie
POTJEDEK.

— levers met vuile voetcn door gaan, zie VOET.

—VUIL, z. Honde-.

VUILBEKKEN (wvl. vuulbekken), vuilbeite, heb
ge-cutlhekt, o. w. Onzedige woorden spreken, slechten klap
vertellen, fr. dire des gueit/e'es.

-VUILBEUTER, z. Schortje-.

VUILBLIK (wvl. VIJULBLEK, zie UI en e), o. Vuilnis-
blik, lilikken keukengerief om de vuilnis op le scheppen.— Fig. Mcrsig mensch ; — Ontuchtig menscb.

VUILEMUILEN {wvl. vulemdlen), vuilemuilde,
hebgevuilemnild, o. w. Vuilbekken, vuiltougen.

Alwie een anders faam afknaagt.

Is tot dees tafel niet gevraagd
;

Al»ie viiilmiiilt, dus and're ontsticht,

Die satans eigen werk verricht. (***)

VUILEN, 'tvuilde, heeft gevuild, onpers. w. Vuil
zijn, in een onhebbelijken staat zijn. . Ick sie wel dat
t'uwen vnilt f d. i. stinkt, niet puik is. (A. Poirters.)

't Wilter met hem vitilen ('t zal op een leelijk einde uit-

konien, 't zal erhondeu). v(C. Tuinman.) - Kil. Vuylen,
sordescere.

VUILIGHEID (wvl. vuligheid, zie ui), v. Hetzelfde
als \'iiilheid, fr. saletc. Zie IG. < Mismaektheyt en vuylig-

lu yt van uw geslachte en familie. » (F. Vanden Werve.)
— Hekserij, tooverij, fr. sorcellerie. Daar is vuiligheid

onder, fr. ily a la de la magie, du malefice. D.iar is vuilig-

heid mede gemoeid, fr. ily a la de la diablerie.

— Arglistig en vinnig mensch, neet. Eene vuiligheid van
een ventje. Ik heb veel moeilijkheden met die vuiligheid.

VUILNEUS (wvl. vuuLNEUZE, zie ui;, v., vklw.
vitihieusje. Soort van kleene angelier of potbloem, waar
men dikwijls een geheel perk mede beplant, h. petit asillet

des flenristes ; of ook a^ilUt mignardise. Een kapeel vuil-

neusjcs. Een vuilneusje in 't knopgat van den jas dragen.

VUILPUT (wvl. vuuLPUT en vuulpit, zie UJ), m.
Een j)ut of kuil voor de vuilnis, fr. piiits aiix ordures, au.x

balayiires.

VUILSCHORTJE, o. Jongen of meisje die 't vuile

werk doet in huis, zooals de schoe'n poetsen, het vier ,

blazen, en;:., fr. souillon. Zie asschenvijster en vuiltje. !

VUILTJE (wvl. VUULTJE, zie ui), o. Dienstjongen die,

in kcuken of werkwinkel, belast is met het vuilste werk te
;

verrichten en al wat er noodig is bij te halen ; bij Weil.
Slobbetje geheeten. Het vuiltje van de keuken, fr. mar-
miton. Het vuiltje van den timmerman, van den goudsmid,
enz. Het vuiltje vau 't huis, fr. dc'crotteur, souillon.
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— Bij zeevisschers. Lange vest van grove flanelle, diede

visschers als bovenkleed dragen, bij Kramers boezeroen,

fr. vareuse. Het vuiltje daalt tot bijkans aan de knie'n. De
mouwen van het vuiltje zijn kort. Het vuiltje metdedjiepe

en den oliebaai, den zuid wester en de hooge leerzen maken
de bijzonderste kleedij uit van de zeevisschers.

— VUILTJE-VAN-DEX-ASSCHEN, V. Schortjc-vuilbcuter,

fr. cendrillon, hd. aschenpiittel.

VUILTONGEN (wvl. vuulto.mgen), viiiltongdc,

}ieb gevuUtongd, o. w. Onzedigen klap uitslaan, vuilmuileu.

— ICwaad zeggen van anderen, laster spreken, fr.

tnc'dire^ calotnnier

,

VUILVEL (wvl. vuulvel), o., mv. vuilvellen. Mor-

sig mensch, fr. enfant, personne sale. Eeii vuil vel van een

jongen, van een wijvetje, van een meisje.

— Ook gebraikt voor Vuilveller.

VUILVELLEN (wvl. vuulvellen), vuilvelde, heb

gfvnilveld, o. w. Honden, katten en dergelijke dieren

villen, vladen, het vel afstropen, vuilveller ziju.

— vuilveller, vuilvelder (wvl. VUULV-), m. lemand
die honden, katten, enz. velt, vlaadt. het vel afstroopt.

VUILVOREN (wvl. vuuLVOREN, vuulveuren;,
viiilvoorde, gcviiilvoord, b. w. Bij landb. Zie vro.\ien.

VUILZOPPEN (wvl. VUULZ-), vuilzopte, gevuil-

zopl, b. w. Het vuil linnengoed te weeke zetten vooraleer

het in de loog te wasschen, het eenen eersten keer grof

wasschen om daarna op te wasschen, fr. essanger. Het

lijnwaad vuilzoppen. Hebt ge reeds gevuilzopt?

VUILZOUT (wvl. VUULZOUT, niet vuuhoei). Slechts

gebruikt in /<: 7»«/V3(7Ki'«', d. i. met groot verlics, voor een

spolprijs, fr. a vil prix. lets te vuilzoute geven of verkoo-

pen, fr. donner, vendre it vil prix. Een peerd te vuilzoute

geven (voor half geld verkoopen, onder de weerde ver-

koopen).

VUIST, ni. Een staande viiist _ zie onder ST.\.\N.

— Den iiiist of de kolve knodsen iegen iemand, zie

KNODSEN

.

VUISTDIK (bij 'tvolk vHiistdikte, zie o 1 ler -de),

ailj. en bijw. Zoo dik als een vuist. Een gezwel vuistdik.

VUISTER (wvl. vuuster), m. Zie veurster.

VUL, adj. Vol, fr. p/ein.

— Hekeldikte vul, zie HEKELDIKTE.
— Sleek viil, sleeke vttly sleekende vul, zie SLEEK.

— Alle oogen vul, in overvloed . Het is daar pracht en

praal alle oogen vul.

— Viil groeicn. De wonde geneest en groeit vul. De
gracht groeit vul biezen. Zijn hoofd is wederom vul haar

gegroeid. Dat laud heeft lang vul pemen gegroeid.

— Vul hangen. Do kas hangt vu' kleedercn. Die hoek

hangt vul kobbenetten. Zijn hoofd hangt vul muizenesten.

— Vul komen. De keldcr koiut vul water. Zijne oogen

kwainen vul tranen. Zijn gemoed kwam vul (hij was zeer

bewogen van medelijden). Die koe zal niet meer vul komen
(niet meer bekalfd worden).

— Vul kunncn. Die kuip kan vul water. Die put zal

nooit vul kunnen.

— X^ul liggen. De straat ligt vul steenen. Het slagveld

lag vul lijken. De gracht ligt vul slijk.

— Vul loopen. Dc gracht liep vul water. De straat loopt

vul volk. « De bosschen loopen vol wilder dierea. »(A.Biins.)

— Vul moelen. Die kuip moet vul water. Doe maar

graan in den zak : hij moet vul.

— Vul staan. Het regende zoodanig dat alle grachten

vul stonden. De akker staat vul onkruid. Dat land staat vul

boomen. Eene koe staat vul (zeggen de landb., waneer zij

bekalfd is).

— Vul stroomen. Het regende dat er de grachten van vul

stroomden. De kerk stroomde vul volk.

— Vul stuiven. De lucht stuift vul, als de wind het zand

opjaagt. Zijn kleed is vul zand gestoven.

— Vul vliegen. Het sneeuwde en het waaide, en de

grachten vlogen vul. Het zand stuift dat er de oogen van

vul vliegen. De lucht vliegt vul vogels.

— Vul wonen. Al de huizen wonen vul. De bosschen

wonen vul vogels. Dat brakkemcnt woont vul ongedierte.

Dat gehuchte woont vul dieven.

— Vul zelten. Hij zette 't rek vul boeken. Eenen muur
vul zetten (de voegen met moortel invullen, aanstrijken,

voegen, fr. jointoyer, rejointoycr. Niet te verwarren met

Vulzetten).

— Vul zij'n, bekalfd zijn. Die koe is vul. Eene vulle koe

koopen.

— Vul ziiten. De hond zit vul vlooien. Hij zit vul listen

en bedrog. De lucht zit vul (is geheel met wolken overdekt).

Het firmament zit vul sterren.

— Vul zvemmr:n. De zee zwemt vul visschen. Dat water

zwemt vul roode diertjes.

—VUL, —VULLE, z. Aar-, Arm-, Hands-, Monds-.

VULDOENING, v. Genot, genoegen, te\Tedenheid,

fr. satisfaelion, contentemcnt. plaisir. Hij had er zijne vul-

doeniug in, omdat zijn vijand daar vernederd wierd. Die

ouders hebben veel vxildoening in hunne deugdzame kinders.

Dat braaf kind geeft zijne mocder veel vuldoening. De zon-

daren hebben weinig vuldoening op de wereld.

— Drinkfeestje dat de landbouwer aan zijne werklieden

geeft, eens'als de dricht gedaan is, en dan nog eens als de

oegst ingezameld is. Vuldoening houden. De vuldoening

heeft gemeenlijk jilaats in eene heiberg. In de vuldoeningen

wordt er somwijion ook gedanst. Er zijn veel landb, die

gecne vuldoeningen houden

.

VULKE, V. Zie vilke.

VULKETEL, m. Bij brouwors. Soort van grootc

koperen moor waarmede men dc bicrtonnen vol giet en

aanlaaft.

VULLE, V. Doopkind. Zie VILI.E.

VULLEN, m. Doopkind. Zie ville.

VULLEPIJPE (wvl. -PUPE, zie Pljp), v. Soort van

selderij. Zie LOOZEPIJPE. De vullepijpe is min gekcnd, maar

even good voor tie spijsbcreiding.

* VULLICK, bij N. Desp.ai-s, zie VULLINGS.

—VULLING, z. BSurze-.

VULLINGS, bijw. Haast, dra, spoedig. Hij zal vul-

lings komen, wachl nog eene wiji. « Hy en twijffeldc niet...

dat zy wel vullick thooft in schoot Icgghen zoudcn, endc

common tzijnder ghenado zonder slach ofte stoot. » (N.

Despars.) « 'k Ha venllick boorc schrivc. < (Kortr. hs.

/jf-.)
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— Kil. Vollick, //(•«£,- ct confestim. < Alsoo vuUick als

Ethelbeit coninck gliecroont was, zo presenteircle hem Lie-

derijck.... » (N. Despais.) a Ende also vullich ah hy int
^

bosch gheconimen was, zo vernam by daer ecn wittcn

hert... > (Id.)

VULROEPEN (wvl. VULROPKX). adj., klent. op roe.

WorJt gezeid van iemand wiens drie huwelijksgeboden

opvolgentlijk afgekondigd zijn gewcest. Hij is volroepen. Ze

zijn volroepen maar nog niet getrouwd. Zpndag aanstaande

zuUen zij volroepen zijn.

VULSCHREVEN, adj., Idemt. op schre. Volslagen

(vulslegen), geheel, ten voile, fr. complete iichei'e. Die

geneesheer, hoewel nog maar eeri jaar uit de Universiteit, is

lijk een xTilschrevene dokteur (door zijne statigheid, zijne

bescheidenheid, enz.). Wat is zij gegroeid sedert twee jaar!

zij is een vulschreven vroiiwraensch geworden.

VULTDEPANNE. ra.Soortvan grooten stoofappel

met roode striepen. De vnltdepannen bewaren 's winters.

VULTE, v. Verzaadheid, bekomstc, genoegen, fr.

rassasiement. Zijne xirlle hel^ben (zijne bekomste hebben,

verzadigd zijn van spijs of van drank). Wat geluk, zei de

jongcn in zijne ruwe taal, dat ik toch een keer mijne vulte

mag eten! Met drie pintjes heeft hij meer dan /.ijn vulte.

« Zo beval hy zijnen almoesenier dat hy van haerlieden

coornc een ijghelick zijn X'ultc verleenen zoude, te wetenc,

die rijcke teenen redelicken prijse ende die sciniele voor

niet, ter liefde endetereere Gods. > (N. Despars.)

— Voile lading, voile vracht. Ga rapen trekken op den

akker, en als gij uwe vulte hebt (d. i. zoo veel gij er dragen

of voeren kunt), kom er mee naar huis. Voerman hebt gc

uwe vulte (is uwe lading vol, kan er geene vrecht meer op

uwen wagcn)?

VULTE, v., {x.fcuire, zie vilte.

VULVOETTE, adj. Wiens voeten tusschen den tort

tn di-n hiel uiet uit^ehold zijn, zoodat de planken geheel

op den grond daken. Het wordt gez. van menschen en

dieren. Een peerd is vulvoette als de zool van de hoef in

'I midden op den grond daakt en do boorden opkrullen,

h. pied combk. Een vulvoette menscli lieelt moeite om ver

tegaan,

VULZETTEN, vithMe, vulzet, b. w., kleml. opzfA
Ten voile zetten. Eenen muurvulzetlen (gansch opbouwen).

Niet te verwarren met viil zetten : zie under VUL.

VULZETTER, m., klemt. op vuL Bij melsers.Smal

truweeltje om de nmren vul te zetten, om de voegen dicht

testrijken.

VUM(ME, V. Zie vim.ue en de camp. aid.

— vujlmjN, vumde (wvl. ook vwndege), gevumd, b. w.

Zie VI.M.MEN, fr. metlreen tas.

VUNK, o. Zie vonk en de comp. daaronder.

VUNKE, V. Vonk, fr. etincelle. Zondervier of vunke
/.iiicii (zeer arm zijn). Er was vier noch vunke in den heerd.

VUNKZEN(r;, o. w. Zie onder veunzen.

VUNS, m., VUNSHOUT, o. Zie veuns euz.

VUNSTIGH, hij Heyman Jacobsz, zievi.N.Nio.

VUNTE, V. Voute : zie aid.

VUNZEN, vunsdc, heb gevunsd, 0. w. Aangeglom- ,

men zijn zonder te branden. Zie veunzen en Aeco-np. aid.

VUREN (wvl. VIEREn), vuiirde, ben gcvinird, o. w. 1

Bij landb. Hetzelfde als Branden, sprekende van zeker
]

akkervruchten die in hunne eerste jeugd geel worden, kwij- 'X

nen en vergaan. Het vlas viert. De haver is gevierd. De
erwte^ vieren. Het vieren ot branden verschilt van 't aan-

j

slaan : het eerste geschiedt als de vrucht begint te groeien

;

j

het tweedeals zij uitgebloeid is. Zie uitvuren. .

j— met hebben. Schuimende golven en woelen, 1. cestuare. i

Wordt langs de zeekust gezeid van het wassend water dat
'

uitbreekt door de duinen, of uitwijkt in eene kreek. De
vloed van het gierstroom spoelde door, en vierde tusschen

di duinen. Bij elk hoog getij viert de zee in dezen inham.

— Vgl. Barnen, branden, d. i. aanslaao en bruisen,

sprekende van de baren die tegen het strand of de klippen

breken. « Eenen kouden steen waer op 't verbolgen water ,

barnt. » (Vondel.) !

— b. w. Pluimen vieren, pluimen zuiveren met ze in een '

vat boven 't vuur om te roeren, zoodanig dat de pluizelinge
\

ea het stof er uit opvliegen door den wadem van den gloed.
j

Zij was bezig met de pluimen vat. het hoofdkussen te vie-
\

reu. Die pluimen zijn versleten van beslapen te worden ;
ge

moet ze eenen keer vieren. Gevierde pluimen.

—VUREN, z. Op-, Uit-. Vgl. -vieren.

VURING (wvl. vieringe), v. Bij smeden, brouwers, 1

zeepzieders, zoutzieders, enz. Stookplaats, fornuis, vuur- 1

oven, h. foyer, chauffe, chaufferie, toquerie, fournaise. I

De viering van eene smisse. De viering van eene opene stove
|

of kachel, fr. lefoyer d'lin poele ouvert (d. i. de haard van
j

aan den binnenrooster tot aan den boom). De brouwers .

hebben eene viering onder den ast, en eene onder de brouw-

ketels. De viering van eene locomotief, van een stoomtuig.

— Het vuur in eene viering, in een fornuis. Vieringe

steken (het vuur in 't fornuis ontsleken). Als de brouwer

vieringe gesteken heeft, blijft zij zonder verpoozing branden •

tot dat de brouwte hare hebbing heeft.

— Verlichting van huizen en straten ter gelegenheid van

eene feest, fr. illumination. Eene viering (vuring) met

lampioenljes en lanteernen. Eene viering met gazlicht. De
\iennge glinsterde gelijk een hemel met steiren. Naar de

vieringe gaan kijken. De vieringe doofde allengikens uit na

middernacht. « 't Scheen dat den nacht in den dagh was

verandert, door de vieringhen de welcke over al door de

heele stadt ghemaekt wierden. » (B. Surius.) a Hy dede nog ;

bovendien eene vieringe op zyu Kortryksch, te weten met

eenen hoepel van zes stagien en papieren lanteerntjes. »

(Verslype in R. d. H.)

— Eene kreek ofinham wa.\r de zee in viert als zij wast,

fr. estiiaire,

VURINGSTEEN (wvl. vieringsteen), m. Gebak- i

ken kareelsteen omtrent 22 centimeters lang, elf breed, en

zes dik, en bijzonderlijk geschikt om eene viering te met-

selen, fr. briqiie refractaire.

VURKEN, vurkte, lieb gevurkt, o. w. In 't rnarbel-

spel. De hand vooruit stooten om met meerder kracht den

marbel te schieten, anders gez. Bukken. Het is verboden

te vurken. Hij heelt gevurkt.

*VURSSEN, bij David, s. j., zie veurzen.
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VURST (uitspr. vust, zie RS), v. Hctzelfde als Veurst,

vorsi, fr. fade. De vurst van een dak.

— VURSTPANNE, V. Vorstpati.

VURT, adj. Zie VORT.

VUSTER/E, m. Zie veurster.

VUUR (wvl. vier, zie u),o., (r.fni.Y'Kx maken, fr.

fairc Ju ffii. Vier stoken, fr. attiser Ic feii, Hoiit aan

I vier stoken (er nieuw brandhout opleggen). Ilet vieront-

'.teken, fr. albimcr lefeu. Een vier doen laaien. Hot \ner

toesteken, zie toesteken.
— Net vier in de stoppe steien, zie STOPPE.

— Voor iemand door een vier hopev o( spriti^en, al doen

vvat niogelijk is. fr, se niettre en qitatre. Hij vreest zijnen

vader dat hij voor hem zou door een vier springen. « De
onderdaenen seggen : waer het saeken dat sy my'een schoon

vpoord gaeven, ik soud" door een vier loopen, maer altj'd

een eflen thronie, altyd vol suspicie, a1(vd vol vreedheyf. »

(F. Vanden "Werve.) T.iever souden kiesen in een vier te

_^aen, dan de sonde te volbrengen. >> (Th. van Herentals).

— lemand bif V vier zetten, hem verschalken, fr. diifier,

joiier, tromper. Vx. heb daar leclijk bij 't vier gczct goweest.

Let op, hij zou u bij 't vier zettcn. Men heeft hem daar bij

't \ier gezet. « U\v makker zet u by 'I vier. •
(J. Dcsmet.)

— lemand met zi/ne voetfes hi/ 't vier zetten, hem troe-

tclen en vleien. Tclkcns zijnc rijke moeie konil, zet hij haar

met heure voeljes bij 't vier, in de hoop van een schocn erf-

dcel. Ge moet hem met zijne voetjes bij 't vier zetten.

— Spreekw. Die een hoofd van toter heeft, tnas; hif

V vier niet ^aan . (J. Desmet.) /?/> 't in 't viet 7'erjoren

heeft, moet 't in de asschen zoeken. (Id.)

— Vuiir spuiten van spijt, van gramschap, fr. bisqiier,

enra^er. lemand doen viiur spiiwen

.

— Loopende vier, eene viering of fornuis wiens vlammen

door eene slokpijp, die tvfee of driemaal rond den ketel

Ijronkeit, in de kaafvaren. Een loopende vier metselen rond

eenen brouwketel.

— Gloeiend ijzer dat men drukt op een deel van'

't lichaam, fr. cauiere aetvel. Het vier gebniiken, hot vier

zetten op een deel van 't lichaam, fr. caute'riser

,

— Vlie£;ende vier, bij veearlsen. Schielijke uitslag van

puisten waaruit een geelachligvocht zijpelt dat aan het haar

kleeft en jcukte vcroorzaakt. Dat peerd heeft het vliegende

vier gehad. -^ Ook hetgcen mn in U. feu volage, en phleg-

mon du feu, en e'rvsipele phlegmoneiix heet.

— Het vier bij vogelkweekers, zie FI.EURSEL.

— \'tturbr.\ni') (wvl. viERnR.'\Nr)), m. Brandstok, stok

bout brandend uit den heerd geiiomen, fr. tison, <:r\^. tire-

brand. Hij .snapte eenen vierbrand uit den heerd. Hij Hop

achter hem met eenen vierbrand.

— Ifen zegt ook Vierbrander.

— • Zie BRAND.
— vutrdraak (wvl. vierdrake), v. .Soort van spook

dat over eene halve eeuw nog, zegt het volk, in onze bos-

schen hier of daar verscheen, en de reizigers bij nachtc in

eene wolk van vlam en vuur omringde. In dien bosch ver-

keerde cr eene vuurdr.aak. Grootvader verteldc ons van de

vuurdrake.

— vut'RDtJivEL (wvl. viERDt;vEi.), m. Naam dien het

volk gcefl aan den rollendcn stoomwagcn op den ijzeren

vreg, fr. iWomotive. 7.on --IoikI oindolinge dc t7>rrf»//jr/. »

(K. Callcbcrt.)

— Yt;uRLAK (wvl. vierlak), o., zonder mv. Een vernis

uit bars, tcrpentijn, enz., dat men op kachcls of stoven

wrijft ; anders ook Stovevernis genaamd.

— vuURMAKi:\'G (wvl. viER.\L\KiNG), v. Hout en al an-

dere brandstoffe om vier te maken. Er was gcen pijltje

viermakinge in huis. Geene viermakinge hebben. Vierma-

kinge koopen.

— VUT'KOOGEN (wvl. VIEROOGEN), Tiiiiroogde, heb

ge7'iivroogd, o. w. Glarioogen, viirig blikken, bij Kil.

Bern-oogcn. Hebt gij dien nijdigaard zien vieroogen?

Doch ziet dat looze ras, het vieroogt als de katten,

Sy letten maer alleen om Hem (Jesus) te konncn vatten.

(G. De Dous.)

— vuuR=rHCX5T (wvl. vierschoot), m., scherpl. 00.

Veurster, fr. cte^ir de chemine'e. Zie veurster.

— VtlURSCHOTIG (wvl. VIERSCHEUTIG, fvl. VIERSCHOO-

TIG), adj., met de stemrust op vier. W ordt gez. van plant-

gewassen die welig en spoedig opgroeien, die vurig

opschieten. Zie eens hoe vierscholig die tarwe staat : 't is

een ware henedictie. Waterschetiten groeien vierschotig.

Vierschotige fruitboomen dragen weinig \TUchten . Het hout

van vierschotice boomcn is zacht en Weinig geslofen, en

daarom min dienslig voor den ambachtsman. Vierschotig

hout is zelden hard hout.

— Kil. heeft vier-seheitiigh. vier-schotigh, in den zin van

qvadratiis, bij ons niet gekcnd.

— vri'RSCHUW (wvl. viERfCHUw), adj. Die vervaard is

van 't vuur.

— In 't bezonder gez. van iemand die geen zengroer durit

afschieten, of het maar durft met vreeze. Hij zal nooit een

goed jager ziin, want hij is al veel te vierschuw.

— YtmFSTER. m. Zie ^'F.URSTER.

— VUURTORRE (wvl. viERTORRE), ni. Vuurtoren . Zie

TORRE.

— VTJURVEURSTER (wvl. ^HERVEU-STERE). m. Vuur-

schoot. fr. ceeiif de chemine'e. Zie \TURSTER.

— vtrtiRVLAAG (wvl. V7ERTI age), v. Zinriike naam dien

het volk geeft aan 't glanzende hichtverschijnsel dat men
ook Zeeluchi en Koorderlicht heet, fr. atirore borc'ale.

— ruuRVOGEl. (wvl. TTERVErGFi), m. Een groote ge-

niaakte papieren vogel met vuurwerk gevold en op eene

pertse verheven, om bij middel van vuurpijien in brande

gescholen te worden.

— vuuR\\TER fwvl. nERT\f:RF). V. Ecn ijzeren tralie-

werk of zoo iets dat men voor of rond het vuur stelt, om b.

V. dekinderen teVeletfcn or in Ic v.illen. ^x
.
gnrde-fni.

— ^^I^•R^voRTFI, (wvl. vierwortei, fvl. vierw-ettelX

m. Bij veearlsen. Zwarte mesv.-otX.'A .U.ellebore noir. «Eerst

vooral van het vuer te doen steJ-cn met vier- of nieswor-

tels, helleboriiis niger in het l.ityn gezeyd, in het h.angen

van alle twee de billen, ook in den schenkel... >> (G. Simons.)

— VUfRZEN, o. w. Zie VTEZEN.

— VUURZITTER (wvl. ^^ER7.ITTFR), m. Kcukenmol.
iemand die al te veel thuisblijfl, die weinig of niet uilgaat.

!!{ ben geen vierzitter.

—VUUR, (wvl. -ater), z. Dering-, Grootje-, Hout-,

Laai-, Longer-, Open-, P.atijne-. Plalon-, Schade-, Sold-'--,

Splet-, Stoppe-, Stuik-, Toe-, Waakje-, Wachlje-, Wakj^-.

VUWE, VUIE, V, Rooi, %izcie, richling der oog op
iets of langs iels. De vuwc hebben op iets, fr, tenir lesyeux

47*
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fixes stir qtielqiic chose (om het uit de oog niet te verliezen,

of met de hoop en de begeerte van het te krijgeni. Hij heeft

de vuwe op dat ambt.

— Uitzicht, fr. -vue. Dat huis heeft eene schoone vuwe.

Als gij op dezen berg staat, hebt gij rondora eeue van de

schoonste vuwen der wereld.

— Uitzicht, voorkomen, zweem, geUjkenis, fr. air. Hij

heeft geheel de vuwe van mijaen broader.

— VUWEN, Tjiwde (wvl. ook vu-jodege), heb gevuwd

(fvl, hjji'ad), o. w. Vizeien, de ooge richten langs iets om
te zien of het recht of effen is. Vuw eens of de staken in

rechte linie staan.

— De oog richten op iets om het te treffen, mikken. Naar

eenen vogel vuwen. Op het doelwit vuwen.

— Zweemen, geUjken, de vuwe hebben, fr. avoir I'air

de, titer sur, ressemhUr a. Hij vuwt op uwen broel

— Ook een kinderspel, ^.nAtx'i, Rooie schieten, of Si/ir,

sckieten genaamd. Men schrijft ejue reef op den grond ,i

en met ejn muatstuk of zoo iets werpt men van op eeni^s

afstand naar die reef : die ze msest nadart, is winnai

Willen wij vuwen? Hij heeft tien centen gewonne.i rati I

vuwen. Hij vuwt geern. Hij kan wel vuwen.

— Men zegt ook Vuien (wvl. Vuen). Vgl. fr. v^er -

voir, en oudtr, veiie = vne,

*VUYL-BOOM, bij DaG-nter, zie vijleboom.

*VUYR, bij Kil., zieonder veukster.

'VUYRSTER, VUYSTER, bij Kil., zie veus/.e

en VEURSTER.

*VYDEN, VYGBN, bij Ten Kate, zie veege.
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W Deze letter, vroeger dobbel uve (zie v) genaamd,

wordt separaat uitgesprolcen met eene zachteein deeene

streek, met eene scherpe ee in de andere.

— Zij verwisselt somwijlen met de m ; zie M.

— Wij bewaren de oorspronkelijke w achter de I van

eenige adjectiefs, als

Geel — geelw, geluw, 1. gih'us; Scheel — scheelw,

scheluw; Kaa! — kaalw, kaluw, 1. calvui; Paal — paalvv,

paluw; Vaal — vaalw, valuw, \.fitlvus.

- Somwijlen valt zij weg, als in

Antwoorden — antoorden; Verwonderd — veronderd;

Verworgen — verorgen; Waneer — oeneer; Weer — eer

(zie onder ^\"EDEr); Woekeren — oekeren; Woelen —
oelen ; Woensdag— oensdag ; Woord — oord ; Worm —
orm, oorm.

•— Te Brugge zegt men gelf, gelve voor geelw, geel;

leef, lereii (zware e) voor leeuw, leeu'ven ; het sneeft, sneef

(zware tv) voor hei sveeti'wt, sneeit'i'. F. Desraidt schrijft :

een arm ute/ken d. i. weduwken. — In 'tlpersche zegt

men integendeel rfr»<Kr, drui: \oot diuif.

WA, wordt in eenige gewesten gebruikt voor Waar, fr.

oil (Vgl. da); en in andere voor Wat, voornw. Wa zegi hi?

Wa voor e man is dadde?

—WAAD, z. Lij", Lijn-, Lijnwadier.

WAAG, WAGE, v. Een gewicht van lOO kilogram-

men. Eene wage eikenschorse.

— Volgens Adriaen van der Gucht (Cijfer-bouck,

Biugghe 1569), eene Poise cf Waghe was dertig nagelen,

een nagel was zes ponden, en een pond was zestien oncen.

Het woord komt dikwijls voor in de oiide Rekeningen van

Brugge, sprck. van lood of was. « Ghelevert by Heinrickx

van Snatkendale, den loodghietere, x waghen, xxii naghelen

nicus loods te xii s. vi d. g. de waghe, comt vi lb. xiiii s. ii

d. g. >(Bekcn. der stedev. Eniggevan 1439-1440.)

— Kil. Waeghe gewichts, j. 150 pond.

— Hefboom, handspaak, fr. kvicr. Om met de wage

iels te hefff n of te vcrporren, stelt men er een stuk hout of

ander vast sleunpunt ondcr, waai de wage op nistgelijk een

vviphout.

WAAGHOUT, o. Rij timm., enz. Een zeerlangstuk

bout, b. V. ccn mast, diencndc als Uvt'er du secondgenre

om b. V. ccne dikkc ])aal, die vast in den gioud zit, uit te

heflTen. Men bindt met koorden (!.z paal vast aan 't midden

van 't waaghout wiens een uitcinde nist op een onwankel-

baar punt, wiji het ander opwaarts gedreven wordt door dc

schouders van de werklieden, en aldus de paal 00k dwingt

opwaarts te koraen,

WAAI, m., zonder mv. Het waaien, de blaas van wind.

De waai van den wind. Het keerslicht vloog uit van den

waai dien hij miek met er langs le loopen.

— De takken van eenen boom of tronk. Die boom heefl

eenen grooten waai. Onder den schaduwrijken waai van

eene linde zitten. « Soo sullen oock ghepresen worden de

iaillen van bet hout op ander landen staende, metten waey

van de troncken. » (Deelboeck v. L. v. Vrj'en.) ,

o Mocht my hier een boomken nu gheiieven

Met synen 'd.'aey in langhe niet ghesnoeyt,

Dff dat ick erghens hier een vondt

't Welck koeverigh vol appels stondt.

(J. de Harduyn.)

—WAAI, z. Wentel-, Wie-, Wiendle-, Wiester-, Wie-

telde-, Wijte-, Windel-, Windle-, AVintel-, Wintele-.

WAAIBOOM, m. Fruitboom die langs geenen muur
noch latwerk geleid is, maar in vollen wind staat, fr. arbre

de plei?i 7ent. Dat zijn perziken van eenen waaiboom.
— De Waaiboomen zijn 't opposiet van de Leiboomen,

fr. arbres en espalier. Kramers vertaalt dit laatste door

'uaaierboomeit 't geen met ons waaiboomen geenszins te

verwarren is.

WAAIEN , uaaide en 'U'cei, ge^coaid, b. en o. w. Zie

de Wdb. » Zulc een tempeestighe wint dat tcoorne uytter

aerde voey. » iN. Despars.) « Zulc een ongheweerte van

winde dater alomme veel thorren, huysen ende boomen

omme woeyen . » (Id.)

— Er aan 'cuaien, het slachtoffer worden van zijne

stoutmocdige of booze daden. De dief is er eindelijk aan

gewaaid (in de handen van de justitie gekomen). Laat den

vlinder maar hengelen lond de keers, hij zal er we] aan

waaien (verbranden). Hoewel hij het gevaar niet achtte, is

de waaghals er niettemin deerlijk aan gewaaid (vergaan).

— In dcnzeltden zin zegt men er aan vliegen.

— Er tegen 'uaaien, hard berispt of gekastijd worden.

Hij heeft er leelijk tegen gewaaid omdathij gelogcn had.

— De naam van die berispt of kastijdt, wordt voorge-

gaan van 't voorz. ran, De scholier woaide er tegen van

zijnen nicester. Hij heeft er tegen gewaaid van zijne oudcrs.

— In dezen zin zegt men ook er tegen vliegen.

— Het zal tegen tiven vlieger waaien, zie VI.1EGER.
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— Het zal 00k ~dicl al uw kantje waaien, zie onder

KANT.
— Net waait tegen zi/'n hoofd, zie HOOFD.

-WAAIEN, z. Kaai-, Over-.

WAAIER, m. Vlieger, kolder, batse, fr. cerf-volant.

— Luwer of opperlucht, die, boven eene deur of venster,

kan baskuleereD of openslaan, ora de lucht binnen huize te

ververschen. De waaiers openzetten.

— Waaler aan 't slagwerk eener horlogie, Ir. moiilinet.

Ihii een citaat ondet toortel.

— De ijzeren latjes die, vastgenageld op de uiteinden der

houten bogen van de neerslaande kap eener cieze of kalesse.

te samen op eene spil vergaderd zitten, en op en neer

bewegen volgens datmea de kap omhTo^haalt of nterlaat,

beet men ook Waaier, om de geiijkeiiis met den waaier

der damen, fr. eventail, Er zijn twee waaiers in de kappe,

een aan elke zijde.

—WAAIER, z. Plak-.

WAAIEREND, m., mat halren klemt. op end. Het

touwtje van eenen vlieger, fr. ficelle d'un cerf-volant. —
Zie END, m.

WAAK. WAKE, v. Wacht, fr. garde. . Ende zy

hilden eene goede sterke waie ler merct, achter de stratea

ende in tronde van der stede van Brugghe. • (fC. v. B.)

— OpgexTilde gracht ofafgeleegd land, b. v. eea grand,

die uitgederingd zijnde, veel leeger ligt dan te voreu, en dus

wak en vochtig is. In waken kweekt men hooigras.

WAAKJEVUUR (wvl. w.\kjevier; zi2 klankv.

en u), m., mv. -.vaakjeviturs. Nachtwaker, maadie 's nachts

in de straten van de stad wandelt om de dieften te beletten,

enz., fr. jru^t de milt. De wakjeviers riepeu eertijds :

Wakje vier (d. i. vacht uw vuur)

De waker is hier.

Twaalf uren slaat de klokke,

De klokke slaat twaalf uren.

Bidt voor de zielen in 't vagevier.

En vandaar teeten zij zoikjeviers, even als men ook de

schaarslijpers, de pannelappers, de olieverkoopers, enz. den

naam geeft van schaar-sll/p, potje-dek, olle-toop, omdat zij

deze woorden langs de straat roepen.

WAAL, WALE, m. Bij vinkeniers. Eeoe vink, frln-

gilla Calebs, die kwalijk slaat, omdat zij het eindeke van

hare leise valsch zingt of geheel achterlaal; ook oostersclie

7'lnke geheeten.

—WAAL, z. Wede-, Wee-, *Weede-.

WAAL, WALE, v. Soort van paling met een dun en

geelachtig vel op den buik. — Vgl. Aal.

'WAAL, bij Kil., zie waleput.

WAALPUT, ra. Zie w.aleput.

WAAN, m., vklm. IVaantjc. Eigenn:iam bij 't volk

voor Jan, 1. Joannes.

WAAR, in de spreicende taal dikwijls verkort tot wa.

Wa ga-me nu (waargaan wij nu)?

— IVaar hier waar daar, ten alien kante, de eenen

hier en de anderen daar, fr. qui ei, qui la. Elk nam de

vlucht waar hier waar daar. « Zo wiert er noch een goet

ghedeel -i'aer hier waer doer ondere weghe versleghen. »

(X. Despars.) « Zo datter een goet ghedeel van heralieden

waer hier, waer doer, an galghen ende an boomen ghehan-

ghen wierden. » (Id.) « Kercken, cappellen en andere gods-

huysen die noch waer hier, waer doer, verbarnt ende

ghedestiueirt laghen. > (Id.) s Die canuenicken die welcke

nu een goede poose tijts verstroyt waer hier waer daer^

achter lande ghcsuckelt hadden. » (Id.)

— Waar door, voegw. Zie W.\.\RDOOR.

— Zoo waar, voorwaar, waarachtig, fr. vraimeni,

verite'. Gaat gij hem zijne vraag toestaan? Bah neen ik, z

waar. Hij heeft het zoo waar gezeid. Zoo waar, zoo w.ia
,

ik zeg het u [amen, amen, dico I'obis).

— Men zegt iemand of lets 7veten zt/n voor weten waar
iemand of lets is. Weet gij hem wonen (weet gij waar hij

woont)? Ik weet het staan (waar het staat). Weet gij dat

zijn (waar het is)? Hij weet den schat zitten (waar de schat

zit).

—WAAR, z. Ent-. Et-, Zoo-.

—WAAR, -WARE, z. Pene-. Penne-. Ook Gjde-.

—WAARAAN, z. Ent-, Et-.

WAARDE, V. Zie warde.

-WAARDE, z. Voor-.

—WAARDE. —WAARDIG, WAARDSCH, /.

Aal-, Ale-, A!le-.

—WAARDEREN, z. Deur-.

WAARDOOR (wvl. w.\ardeure), voegw., dikwijls

gebruiUt in den zin van Trouwens, omdat, fr. parce que,

VH que. Wij zoeken een andere woning te krijgen, waar-

door dit huis is hier te kleen voor zoo eene groole raenagie.

Die menschen zijn ten onderen gegaan, waardoor de kin-

deren verkwisttea veel en wonnen weinig.

WAAREDIG, adj. en bijw.,-klemt. ope. Hetzelfde

als Waareatig. Het is waaredig, fr. c'esl tres-certain. Het

is waaredig waar. Ik heb het waaredig nog gepeisd.

WAARENTIG, WARENTIG. bijw. en tusschenw.,

klemt. op ren. Hetzelfde als Warendig dat Kramers ver-

taalt door vraimeni, en verite; par ma foi, certes. Hij

heeft het waar-ntig gezeid. Ik zal het warentig doen . Het

is warentig alzoo. Het is warentig waar. Warentig ! hij is

wegges'lucht . Dat is warentig gebeurd.

En als ge op den aerbeyd siet,

't Is waerentig half voor niet.

(Vaelande.)

— Dit Warentig of Warendig bestaat uit waar en den

uilgaag endig (zie -E.VDIG); en daarom schrijft men beter

waarentig dan warentig, even als men ook waarachtig

(klemt. op ach) spelt, en niet warachtig ofschoon dit

laatste vroeger algex.een was. »Van d'een zijde een warach-

tigh mensch, ende van d'ander zijde warachtich Godt

.

(F. Desmidt.)

— Mea zegt ook Wareintig, Waredig, Were iig. Mere-

dig, Berelig, en Baredig.

WAARM, WAARME, verkorting van Waarom,

Waaromme, ii.pourquoi, even als men Almentomme zegt

voor alom ende om. Waarm en zoud hi (waarom en zoude

hij niet, fr. pourquoipas)? Waarrae en komt hij niet?
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-WAARS,-WAARST,-WAARSTEN,z.Xnu-.

-WAARSTERIGGE, /.. Achter-.

WAART, WAARTS (wvl. ook weerd, weerds,

zware ce; compaiatioi waarder, vieerder), achtervoegsel

tlat eene richting aaailuidt, eii tonzent meest voorgcgaan is

va:; tc, b. v. te lantlewaart, te stedewaart, fe/- hellewaart,

^hiiisweerd, snz. « Hy sloegh zijn oogheu ttn hemel-waert. »

(C. Vrancx.) « Ende hy ghync /huu5zewaerd.» (Kr. v. Br.)

« Hy hadde een breed broodmes in zyii hand met der suede

/liemwaerd » d. i. naar zich gekeerd. (Id.) « Zy quamen
toot binnen den drayboome van der poorte, met ghespan-

nen booghen, ende schooten ter stedewaerd in. » (Id.) « AI
lacchen en schacchea ter eeuwigher doodtwaert gaen. »

(J. David, s. j.) « Wat doet sy andcrs dan dal sy blindelinghe

trecUt ten vierewaert. >> (J. de Harduyn.) « /Hollant vvaert. »

(N. Despars.) « Tc Ryssele waert. » (Id.) « Ter marct

waert. » (Id.) « /"hemlieden waers. % (Id.) « Als onwetende

beesten ter liellewaert loopcnde. » (Z. v. Male.) « Want den

rijcken en kan den aermeu niet meer behelpen, ende wat

men tc monde waert steekt is diere. » (Id.)

Hoe u lipkens wierden peirs.

Hoe ghy u ter dootwacrt schikte.

(L. Vossius.)

Dat Lamken sotider vleckcn

Sal t' syne-tvaerdcr trecken

Der nienschen swaere schult.

(Ph. lennyn.)

Wilt uw oor te mvivaert\itii\Qn

Die om bystaiid roepend beni.

(G. Gezelle.)

—WAART, WAARTS, z. Binnen-, Dau-, Later-,

\"oor-, W.iar-. Ook Voor\veert(s, Uit\veert;s.

—WAARTSCH, z. Achter-.

WAARVOOREN, bijw. Waarvoor. Zie vooren.

WAARWAARTS (wvl. ook wa.\rweerd, \v.\.\r-

WEERDs), bijw. Xaar waar, fr. vers ou,\. qiionam. Waar-
waarts zai hij nu vluchten? Waarwaarts is hij keen?

Ic en weet schiere waer de handt aen te slane.

Oft jf/ufrttiatw//" to ghane : zoo ben ic gheplaeght.

(A. Biins.)

WAARZEGGEN, zeidewaar, hebwaargczcid, o. w.

Neerslig en stipt zijne taak volbrengen, een aangenomen of

opgeleid of gewoonlijk werk op den bepaalden tijd ver-

richten, ir.foiresa tdc/ie, ctre en regie. Ge inoet waarzeg-

gen (zegt men aan eenen schoemakcr, kleermaker, en<. die

een work aanveerden om hot op gestelden tijd te voltooien).

Die schoemaker lieeft geheel den nacht gewrocht om te

kunnen waarzeggen. Ge meugt op dicn werknian gerust

zijn, ik ken hem : hij zal waarzeggen. Hoe gaat het met
uwen zoon, moeder? Ik heb niet te klagcn : hij zegt nog al

waar (d. i. hij is nog al neerstig, hij doet nog al 't geen hij

doen moet) Hij gaat elken morgend naar de kerk, maar
hij heeft vandage niet waargezeid (hij heeft vandage aan die

gewoonte outbroken, hij heeft' naar de kerk niet gcweesl).

's Avonds gaan zij dagelijks naar die herbcrge bolleu;

maar 't gebeurt wel dat de een of de andct niet waarzcgt

(er ontbreekt, eens niet koml).

— Alle da^e, alle weke waarzeggen, een dagelijksch of

wokelijksch wcrk nauwkeurig en regelmalig verrichten. En
ge moet niet peizcn dat hij maar nu en dan zoo vroegop-

staat, neen, hij zegt alle dage waar. Dat spellewerkmeisj

e

zegt alio dage waar (is alle dage even neerstig en vlijtig om
zijn peil te doenj. De brievendragers moeten alle dage

waarzeggen (dagelijks met hunne brieven ovcral rond waar

't behoelt). Dat is nog al wel, ware 't niet dat men alle

dage moet waarzeggen. De gazettiers moeten alle dage

waarzeggen.* Maer een nieiiwsblail schryven waerinik alle

week moet wt.erzeggen, ge meugt cr zeker van zyn, dat i

om geheel den kop te verliezen. » (**»)

— Woidt in 't bez. veel gezeid van lieden die dagelijks

moeten werkcn om hun dagelijk.sch brood 1e winnen. Als hij

eenen dag niet waarzegt, zijne vrouw en kinders hebben

geen eten. Die werklieden moeten alle dage waarzeggen, of

zij lijden gebrek. Er is een tijd geweesl dat niijn gebuur alle

dage moest waarzeggen gelijk ik ; maar sedert hij dien deel

geerfd heeft, mag hij nu op zijn gemak Icven.

— Ook gebruikt met eene zaak voor onderwerp. Dat

gaat alle dage niet .vaarzeggen (dat zal dagelijks nici regel-

matig verricht wordcn of gcschieden). Dat convooi zegt

alle dage waar (op de bcpaal ;le uur)

.

— Men vindt het woord ook als b. w., doch in een ande-

ren zin : « (zlj beschuldigen anderen, niet uit recht, maar)

omme den onnooseleii te verdrukken, ende hiierlieder

buersen waer te segghen. « (I. de Damhoudere.) 2 Hy is

ghehouden aen den ontfangher vander Yssuwe te zeyndeu

den staet van goede... op peyne van zelve het voorseyde

recht van Yssuwe voor hemlied'tn (de hoyrs) te moeten

prcsteren, ende 7vaer te zegghen. » (Cost. v. Veurne.)

WAAS, v. Slijk. Zie waze.

WABBE, v. Hetzelfde als Kwabbe in de Wdb.
— Kiopgezwel, h. goitre. Hij heelt eene wabbe.

— 'lalskwab, kossem, ix.fanon.

WABBEKE, WABEKE, v., voile Idem I. op -(

halve klemt op be. Groot drinkgl.is, b. v. eene hilve pi. .

.

Eene wabbeke wijn. Geeft dien workman eene wabboke

bier.

— Men zegt ook Wabbeek, m. — Eenigen laten den

halven klemtoon weg van de tweedesylbe, zoo in wabbfi

als in wabbeke.

WABBELACHTIQ, adj. Gelijkende aan eene wabbe

of halsk wabbe.

— Fig. wordtgez. van ie.nand die eenigszins dik en vet

is, maar slap van vleesch en vadJig. Een wabbclacht:

mensch.

WABBEREN, wabberde, Aeb ^ewabberd, o. w. Het-

zelfde als Wappcren (even .ds Saabbjren = snappen). Da
slunsen hungen te wabberen aan zijn lijf.

— Zachtjes golven, fr. onduler, De verwarmdo Incht

wabbert boven de gloeiende stove. De heetc lucht wabbert

over.de velden. Het windje dat wabbert. Water dat wabbe-

rende voortvloeit. — Men zegt ook De zon wabbert (de

gloed er van golfl door de lucht).

WABEKE, v. Zio wabbeke.

WABET, WABBET, klemt. op bet. Zie onder u: .

—WACHT, z. Hooge-, Thuis-.

WACHTEN, wachtle,gewachl, b. w. Waken, ho:dcn.

Do Uooien wachten. De gan/.en wachtcn. ^ Dat nicmandt
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eenighe schapcn wackte ofte doe -wachtcn opde straeten. »

(Cost. V. Veurne.) « Hy wachtede daer zwinen, schapen

ende gheeteu. » (K. v. B.)

— Dit w. is algemeeu gehruikt, en hocden en Kennen

wij niet.

—WACHTER, z. Batte-, Bijs-, Bijze-, Kaai-, Koe(i)-,

Ki:'.iik-. Tccnicwachterken.

—WACHTHUIS, z. Schabeletlu-s-.

WACHTJEVIER, m.Zie waakjevuur.

WACHTKOE. o., vldw. wachtkoetje.'Etiue I<oe die

men iiij den lianil wacht en peistert langs de graskanten.

Lieden die geen land, hebben, hebben soniwijlen nog een

wachtl(oetje, dat Inm mellc geeft gedurende den zomcr.

— Ook Bandkoc geheeten.

WACHTTORRE.m. Wachltoren.

— Zie ToKKF..

WAD, WADDE, algemeen gebiuikt yoor Wat. Wad
hccft l:ij gozeid? Van wadde spraU hij daar?

— \x\. Daddc, Didde, Entwadde.

* —WAERDE,z. I enne-, Penninck-.

-WAERDIER, z. Penne-.

—WAFEL, z. Koe(i)-. Vgl. -mommki..

WAFELBAK, m. Met bakken van wafels. Eenen

wal'tllak Joen. lemand op eenen wafelbak nooden. De
wafelbak duurdc lang.

WAFELMAAG, v. Bij vceartsen. De tweede niaag dcr

helkeieiulc din-t-n, Ir. i-iloinac reticule, bonini, re'seau.

Ziel'EXSE.

WAFER, ni. Hetzelfde als AVafel, fr. gaiifre. Wafers

bakken.

WAGE, V. Zie waag.

—WAGE, z. Wiege-.

—WAGEL, z. Wiegel(de-. Vgl. -waggel.

WAGELEN, o. w. Waggelen, fr. bianler.

—WAGELEN, z. Wiegel-.

WAGEN, m. fr. chariot.

— J/t/ lien stnandcn 'oagcn werken, d. i. met drie

wagens werken, zoodanig dat er altijd een is dien men laadt,

een dien men lost, en een die rijdt. Met den staanden w.agen

den oegst inlialcn. Met den staanden wagen stecncn ver-

voeren.

— Den wagen toezetten, zie TOEZETTEN .

— Het spel op den wagen, zie SPEL.

— Op bli/verljes of of> thuiswachters wagen zitten, zie

BLtJVER en THUISWACHTERSWAGEN.

—WAGEN, z. Bak-, Bauwd-, Beer-, Bold-, Bolt-,

Bouwd-, Hellc-, Heniel-, Ivord-, Kort(e-, Kur-, Kurd-,

Kurre-, Lang-, Lei-, Mein-, Menne-, Schcier-, Stet-,

Thiuswachterkens-, Thuiswachters-, Voor-, "VVijte-, Wilde-,

Woens-, Zolder-.

WAGEN , ivaagde, gewaagd, b. w. Met een handboom

iets optillen en schuiven en wenden tot dat het juist op zijne

bestemde plaats stSat. Als men b. v. in een huis eenen

zwaren steegcr stelt, staat hij dikwijls wat te schcefot te

steil : dan waagt men hem tot dat hij juisten stand heeft.

— Vandaar Achter-, Op-, Voortwagen, enz.

— Het toorn is gewaagd, zeggen de boeren als het door

den wind op den akker gedreven Mgt, zonder nochtans

gekraakt of in den grond geslegen te zijn

.

— o. \v. met hebben. Roeren, bewegen, fr. bc!ir\ r,

braider. « Hij tastet hem in den mont oft hem die tandeu

ook waeghen. » (Oude spreekw. Alg. VI. Id.)
'

— Taiitol. roeren en wagen. « De Franschen gaen Roo-
men verlaten en zyne Heiligheid overlaten aen al wat roert _ !

en waegt. » (Brief van den zouaaf L. Decoester, 2 Dec, |

1866.) « Zy vercocht al dat zy ter weerelt roerende en

waghcnde hadde, omme die schull daer mode to betalcne.

(N. Despars.)

Al wat'er roert en waegl is liefl'elick en zoet.

(G. De Dous.)

Dat God dit alles aen de raenschen wilde schenken

Tot vruchten en gewas, al wat'er roert en loaegt.

. (Id.)

—WAGEN, 2. Arhteruit-, Op-, Voort-, Wiege-.

WAGENKAS, m. en v. Zie kas, 2' art.

WAGENLEEZE, v., scherpl. ee. Wagenslag, wagen-

spoor, fr. orniire. « Sy vallen daer van, en rollen in de

wagcnlceze. > (P. Croon.)

— Gebruikt in Brab., Antw. en Oost-Vl. (.Mg. VI.

Idict.)

WAGENMAKERSKERWEIE, -KREWEIE

,

-KRAWEIE, V. Feestnuial dat de wageumaker ^ccft

aan dc boeren, zijne kalanten, op Sint lilois dag.

— Zie KRAWEIE.

WAGENSLAG, m. en o., mv. -*%«;. Wagensijo.,!,

fr. (triii.re. — Zie SL.\G, 3° art.

WAGENVOER (wvl. wagevoer, zie n), o., mv.

-voeren, vklw. -voertje, -voerke(n. M^agenvracht, wagen-

vol, lading van eenen wagen, fr. charrete'e. Een wagenvoer

kooin. Twee wagenvoeren hooi. Een wagenvoer stcenen.

WAGENWIEL , o. Wagenwielen maken. Zie onder

WIEI., o.

WAGESCHOT, o. Soort van fijn eikenhout waar de

schiijnwerkcis schoone werken van maken. Het wageschot

komt ons toe van over zee, en oveitreft verre ons inlandsch

eikenhout

.

— Kil. Waeghc-schot (onder Waeghe,y?«i'<«J', undo,

fr. vague), ligmim scriniariiiin : lignum quernum mapis :

ligmim quod iponte Uucftiantis maris tindas imitatur. —
Het eng. wainscot bet . fr. boiserie, lambris.

— wageschotten, adj. Van wageschot. Eene wage-
"i

schotten kasse of schribaan. i

WAGEWIJD OPEN (wvl. waglwiid-open), bijw.

Hetzelfde als Gapewijd-open, Rekwijd-open. De poorten '

wagcwijd open slellen. De deur stond wagewijd open.

— Misschien voor Wagenwijd ; zie N.

—WAGGEL, z. Wiggel-, Wiggelde-.

WAK, adj. Vochtig, klam, fr. humide. Wakke grond.

Een wak huis. Wakke muren. Wak weder. De kkedeien

komen wak in die plaats. « Het gasthuys van de Nazaretten,

dwelcke is eene koudde, wacke ende aquatyckque platse. »

Zoo, wanneer de weide ligt

Wak bedauwd in 't morgenlicht.

(K. de Gheldere.)
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— WA\\i HI III, ;ulj. V'oclUif;. BiUci UuU'.l Lu was het

niet, maar de tijd van 't jaar, de gewendte, 't wakachttg

huizeken, en de jaren, die alleene niet cu komen, wilden

dat er vier w.is. i (K. Callebcrt.)

WAKE, V. Zic w.v.\K.

WAKELBEENDE, adj. Waggelbeende, die wake-

lendc beeneii lieeft. Eea waUelbcende dronkaard. ilij is

waUelbeemle.

WAKELBEENEN, wakelbeende, heb geioakdbecnd,

o. w, W.i;^".; Ibeeaen. De dronkaard die wakelbi^nnt.

WAKELEN, o. w. Waggelen, zwankcn.

WAKEN, -.vaakte, gewaakt (wvl. wakh\ ^, ., .^

Ki,.\NK\'ERK.), b. w. Hetzelfdeals Bewaken, 'e wacht hou-

denbij. Eeuen zieke waken, fr, vdller un mataile. Een

lijk waken (er den nacht bij overbrengen in gebeden), fr.

veilkr un mart. De schaaphontlen waakten de kudde.

Eencn dief waken (op wacht staan ora eenen dief te grij-

pen). De ouders moeten hunne kindertn waken, fr. sitr-

vciller. '.S nachSs waakt hij zijn aardappelland tegen dc

(licven,

-WAKER, z.Tono-.

WAKHEM, JOCHEM, ni., klemt. op wnk, joJu

Eii;iiiiia:im hij '{ volU voor Joachim.

WAKJEVIER, ni.ZieWA.vKjEVUUR.

WAKKELEN, o. w. Hetzelfde als Wakelen, Wagge-

len, Ir. hrniilrr.

WAKKEN, wakle, gewakt, b. en o. w. Wak of voch-

tig makcn of worden, dampen. Men wakt den droogen

tabak met hem in eene vochtige plaats te leggen. Boonea
te wakkcn leggen in den kelder (d. i. boonen lat ;n vochlig

worden met zein den vochtigen keldergrond te leggen).

Boonen ivakken verschilt van Boonen -ojeekcn (d. i. boonen

in 't water laten liggen, fr. treinper dans I'eau).

WAKKEN, 7t)aite, heb ge-.oakt, o. w. Hetzelfde als

Kwakken fuven als men ook Wabbe zegt voor Kwabbe),

d. i. zakken, inzakkcn, necrzakken, begeven. fr. s^affaisser.

De zolder wakt van al 't graan ilal er op tigt. Wakkeu in

't gaan (knikkebeenen).

WAKKER, adj. Vlug van verstand, vernuftig, slim, fi

.

intcUigcnl, habile, fin. Hi] denkt dat hij wakker is, en hij

is doni. Een wakker kind, fr. un enfant intelligent. De
stedelingen meenen dat zij veel wakkerder zijn dan de bui-

tenlieden. Met de studio wordt men wakker. Dat volk van

den platten laiule begint ook wakker te worden.

WAKKIGHEID, v. Vochtigheid. De wakkigheid van

een huis. Haciiciieyt in den crop van de mage, diemen
hca piluila. (F. Rapaert.)

WAKPUIT, m. Zie a.vkpuid en ra.vsi'Ui 1

.

WAKTE, V. Vochtigheid, klamlieid, fr. hiimidit,-,

moitetir. De wakte van eenen vloer of miuir. De wakte valt,

ik ga in huis (zegt de speldewerkster als 's avonds haar kus-

sen vochtig wordt van de lucht). Laat geen lijnwaail in de

wakte liggen : het zou spotten. — Zie wak.

WAL, bijw. Hetzelfde als Wei, fr. bicn. Zie L.

WAL, m. Breede watergracht rond eeue hofstede of

rond een stuk land. Den wal gooren of baggeren. Visch

vangen in den wal. Versmooren in eenen wal. Het zwem-
men aanden en zwanen in den wal. « Visschende in ander

grachten, -vallen ofte putlcn. » (Cost. v. Poperinghe.)

— Dit w. bet. oorspronkelijk Dam, schans, van 1. val-

lum. Zie DijK en puthommel.

—WAL, z. Meulen-.

WAL, WEL, m., mv. wallen, vklw. walltkefn, val-

lelje. Een enkele walling, de daad van eens te w.allen,

borrelcnde op te koken, fr. bouillon. Laat het water nog een

walleken kol;en. Dat gro^nsjl, die visch, heeft maar een

walleUen of twee nooiig, fr. // m font qu'un ou denx

bonitlons <i ce legume, a ee poisson. « Laet de seep, was en

spiegelharst t; si-ne.i sieJea, ei!i wrlleken gh^so l3;i heb-

bende, neemt de panne van den vi«re. > ([ac. D.-sniet.) « Gy
suit ncm^n e;neii schurpel gestooten irias enJa wit coper-

root, dit alios gedaen in eenen pot regen-watcr lact het ? >

saemen een walleken opsieden, ende dan in een
j^i'

gedaen wel toegestopt. » (Id.) « Twee handtsvoUen groot,:.

varent in vier potten waeters met een vierendeel bloet van

Draecken ende een half '. ierendeel rooden Bolus, een wal-

leken te samen laeten sieden. » (Id.)

— Dat ik niet of en paste, 'k ware in een walleken zochl,

dat ik mijne zaken niet nauwkeurig gadesloeg, ik ware licht

door de mande, ik ware allicht geruineerd.

— Vgl. Walm en Kwelm.

WALDERIK,WOLDERIK,m.Eenckruisbloemde
plant die in de weteiischap raphanus raplianistrum L. heet,

fr. ravenelle. De waiderik is eene andere plant als do bruis

of wilde mostaard, sinapis arvensis L., fr. seneve,jotte,

WALE, m. Zie waal.

— B;j de vinkeniers, zieBOG.AARDVlNK.

WALEKOP, m. Soort van tatse of schoenagel, and 1

ook Pijkliouweele.

WALEN, waaltie, hebgeioaald, o. w. Ee;i kiiiderspei,

a:i Its 111; Ivliikjmulsmi goniuimd; zie aid.

*WALEN, bij Kil.. zie RO.\SEF.\t,F.N.

WALEPLOEF, WALEPLOEG (wvl. -i-Loii

-I'.'.oLT., zio OJ). 111. Eon zwaro wielploeg in 't algemee.i,

ook Waalsclie ploeg en Normander geheeten, fr. normand,

De keggeisgecu waleploeg. In Fr.-Vl. heet hij Kaiu.

WALEPUT, m. Groote diepe draaikolk. In de Leie

bij Oesselgliem is er een waleput. De zwemmer is in den

waleput verdronken. Als het ijs dooiteu scheurt-is er groot

gedruisch in de waleputten.

— Waal en Wiel is bij Kil. en anderen Een kolk, een

draaientle water in eenen stroom, fr. tournant. Zic

WIKL, m.

WALG, m. en v. — IValghebben, zie onder .smoor.

— De walge steken, zie onder .MOORD.

WALGTE, V. Hetzelf 1: als Walg, afkeer, fr. naiisee:

degoiit. Ergons de walgte van krijgen of liebb^n. « Ende
alsoo de t^ir/o^f van het geselschap te geven . j (V.iclaudoJ

« Aen iemandt daervan de taa/JjVjfe verweckeii. > (.V. D
buck.)

WALKEN, walkte, gewalkt; mcest wol,KE^^ (zie L),

b. w. Bij hocdemakers, h. fouler. Zie de Wdb.
— Bij potlebakkers. Dc poLaatde kneden en doorwerken
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met handcn en armen, oni ze taai te niaken. J let walken

verschilt van liet trappen,

— WAi-KBANK, woLKliANK, m. (nooit V.) Bij pottebakk.

De tafel waar de potaarde op gewalkt wordt.

— WAI.KKETEL, WOLKKETEL, m. Bij hoedemak. Een
pot, le midden den walkl>ank, waar 't slijfselwatev in is dat

men in 't walken bezigt.

— WALKSTOK, WOLKSTOK, ni. Bij hoedemak. Een stok,

dik in 't midden en sclierp afloopende aan elk einde,

dienstig om te walken.

*WALKEREN, o. w., in Limb, en in 't Hageland

gebrnikt voor Half genoeg koker, b. v. dt roode koolen

laat men vcillijJs maar lealkercn. (Alg. VI. Idiot.)

— Dit w. is wellicht frequent, van AVallen ; zie mecr der-

gelijke bij span Keren.

WALLEN, walde, heb gim^ald; ook wellen, o. w.

Kokeii, brobbclende zieden, fr. boiitllir, bouillonner. Het

water wait nog niet.

— Kil. Wallen, Wellen, bn/Zire, /•bu/hre.Vandaar Vtr-

wallen

.

—WALLEN, 7.. Op-.

WALLEWAART, WOLLEWAART i>ie L\ bij.w.

Veel gebrxiikt in /^ li'aUewaart op koken^ d. i. zoodanig

koken dat het brobbelt en dreigt over te loopen. Het water

kookte te Avallewaart op.

WALLING, v., collectief. De wallen (d. i. do breede

watergraclilen) die rond een kasteel of rond cene pachthoeve

zijn. — Zie -tXG.

— Het wallen of koken

.

— Bij pottebakk. Dunne kleefpap van water en meel-

bloero waar men het aardewerk mee bestrijkt opdat et het

verloodsel te boter aan kleve. De wallinge is te dik. —
Ook Weerse gcbceten.

WALM (in eenige plaalsen wor.li. zie i.), m.,mv.
vahnen, vklw. walmkc(n, wahnpje. Hetzelfde als 'Wei,

Wal, brobbel. borrel, gulp, op- of uifborrelendewatcrzwalp,

fr. bouillon. Het water spruit daar uit de aarde met gronfe

walmen. Het water komt de dakgoot in walmen uitge-

stroomd. Het kokende water springt in walmen op. La.at

het water een walmpje (walletje) koken. Het bloed gudste

met geheelc walmen uit de wonde. < Hy spoog zulken

walm waetcrs, dat het een heel riviere scheen le \\'esen. •

(F. Vanden Werve.(

— Vgl. Kwelm.

WALM, m. Bundellje strood, handvol strood lichtjes

te samen gebonden om (ebranden lijk een fakkel. Men
voegt er dikwijls het woord stroodh\\. Een walm strood.

Eenen walm ontsteken fdoen branden). Walmen maken.

De wevers gebniiken eenen walm om de keten, die met

sterksel gereed is, op 't gelouw spoedig te droogen, met

ervan de vlam weg en wederte ?waaien onderde keten. De
eene gebruiken eenen walm strood, de andere gloeiende

kolen. Doof den walm uit en zet hem in den hoek.

— Kil. 'W3\m,fasctciihis siramitn's, ei fasa's strnmini's

ardentis. — In Brab. is Walm hetzelfde als ons Glei (dalc-

stroo); en het ww. Walmen, of Walm schudden, bet. het

vuil nit het roggenstroo schuddpn om er walm of glei van

tc niakcn. (Alg. VI. Idiot.

i

WALMEN (in eenige plaatsen woi,MEN,ziei.'i,wf7fo/fl'e

(wvl. ook walmdcge, zie imperfect), heb of ben geuahnd

(i\\. hvalmd), o. w. Hetzelfde als Wellen, borrelen, np^

of uitzwalpen. Laat het water een beetje walmen, etr gij

eiers in legt. Eene walmende bron. Het regenwater wahui
uit de dalcgoten. Er viel eene macht van regen ; de beken
zwollen op; de duikers konden het niet halzen, en hcl

water walmde er uit met groote ruisching.

... en 't fourneys

IVolmde en kokte reys op revb.

(Vaelande.)
— An. Walming.

-WALMEN, z. Op-, Uit-.

—WALMING, z. TJit-.

WALMEN, b. w. Den invloed van eene handvol

brandend stroo doen gevoelen. De wevers walmen het

garcn (d. i. zij droogen de keten, die zij met sterksel besti

ken hebben, met er onder een handvol vlammend sin

weg en weder te bewegen).

Zie WALM, 2' art.

TOUW,WALONKE, v., klemt. op Ion. Eene AVaalsche v

fr. nne Wolotme.

WALOPPEN, '.i'olopte, heb gewalopt,o.^'.,W<tm\.

op lop. Een klokkend geluid geven, sprekende van vocht

dat bij zwalpen voortvloeit. Als de zieke drinkt, hoort men
het water waloppen in zijnen bulk. Het walopte in zijne i

ingewanden. 1

WALRIET, o. Eene zeer lange grasplant, arnnd.

phragnutes L.

WALROOTE, v. Zie putroote.

WALSTER, o. Zie welster en de camp, daarnndcr.

"WAMMER. adj. Hetzelfde als Warm even als Dem-
mer vnorDerm. Zie METATHESIS.

— w.AMMEREN, b. en o. w. voor \Varmen

.

WAN, m., mv. wannen ; ook WAND, ni.. mv. 'd'au-

den. Bolrond aanwas aan de keel, kropgezwel, fr goitre.

Hij had eenen wan aan de keel « Als inland een gezwel

krygt of gedaente van eenen n'tiji. - (G. Simons.) « Hem
wassen botsen alse vannen. » (J. Yperman.)

— Bcenknobbel, fr. exoslose. « Het wassen onderwilen \
op thoofi zwef ren die men heet wannen in vlaemsche ofte

overbeene^ daer ne wast geen haer hute. » (J. Yperman.)

— Aanwas aan het bul of aan eenen talc van een boom,

fr. loupe. Aan populieren enknotwilgen ziet men somwijlcn

groote wannen.

— De Hollanders zeggen Wen, v.

WAN, o. Bij limmerlien, enz. Leegte of holte in een j

stulc h'"ut, fr. flaehe. Er is veel wan aan dien balk. Om het

wan van een stuk hout weg te nemen, moet men het stuk

af^chaven tot op de diepte van het wan, hetgeen men zelden

doet in grove timmeragie als huisdaken, enz.

En is u aller pluym den aerd niet eens gebleken.

Hoe sy met haren tip dringt in a! waer sy kan,

En door de tyke kruypt op 't allerminste -wan.

(Vaelande.)

— Ook Wankant.

WAN, ad]. IJdel, ledig, fr. n'dc. Die bottel is wan, fr.

ceite bouteille est vide.
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... sy vind geen kleyne sier

Dat ooyt den name voer van nat

:

Zy klutst de pottcn, klopt op 't vat.

'T is alles -li'an...

(Vaelande.)

Braef zyn laet de borse wan;
Mauwe-vaegen maektdenMan.

(Id.)

— Kil. Wan, vanits, i/ianis, vacuus.

WAN OF. Hetzelfde als Waar af, waar van. « Xewaere
dat versocht wierde overlegh van eenighe bewijsen, wanof
partye by sijn ghediende hem hadde ghevanteert. » (Ordon-

nantien v. Lande v. Vryen.)

— Zic dan of, onder d.vn.

WAND, ra., mv. wanden. Hetzelfde als Wan, fr. goitre,

loupe, enz.

WANDELAAR, m. Bij deringgravers. Zie stoeung.
— Bij de visschers. Het riiske van den 'wandelare, zie

RIKSKEX.

WANDELEN, o. w. Zie de Wdb.
— Di- watnli'lende naam, de naam bij 't volk in zwang,

niaar de ware naam niet, fr. le nam vulgaire. De wande-

lende naam van dien vent was Trul. — Men zegt oolc en

meest in de '.•a«</e/;'H^. Hoe heet hij? Zijn naam is J. N.,

doch in de wandelingis \3\\\]A Jan dc leugenarc. « Hy hiet

Antheu nis Bee, en men hiet hem in de -.uandelynghe den

DuUen Cuper.
»
(Kr. v. B.) •> Den eenen hiet Pieter de Mest,

ende men hfivl hem 00c Poodfvghe in de leamielynghe, >

(Id.) • Jan Henin, gheheelen iti Je vaudelynghe de lange

Jan. (Id.)

WANDELING, v. In de wandelinge, zie waxdei.en.

WANDJAARD, m. Zie wanja.^rd.

WANEER, bijw. Als, enz., fr. guand.

— Men schrijft gemeenlijk wanneer. Het is samengesteld

uit -.•.an, 7cen (hd. -wenn) en eer, en beantwoordt dus aan

't 1. qttv.vi primitm. Zie aleex-

WANGELEN, o. w. Poperingsche uitspraak van

Wandelen. Zie XD.

— Men vindt dit w. 00k in den zin van Waggelen,

zwenken, slingeren. « Want ick ben een arme dolende ende

verloren schaepken, een net metten windt ghe-wanghelt. •

(N. Van Heese.)

\A^ANJAARD, WANDJAARD, WANJARE,
WENJAAR, WENJERE. m., klonit. op :,,;/;. Dwaas,

onvcrstaiidiy meusch.

— Een die zijne zaken vcrwaarloost

.

— Lurpe, drinkebroer.

WANKANT, m. Zio wax 2°.

WANKANTTE, adj. Hetzelfde .als Wankantig in de

Wdb., fr. Iliu-hcux. Eene wankautte plank. Zie wax, o.

— Xicl kantig, niet net van hoeken en kanten, leelijk,

onfatsoenlijk. Een wankaottc boom. Een wankantte tafel.

Wankantte steenen. Dat meubel is wankantte gemaakt.

Zie K.\XTtG.

Ick ben een onghestaedigh niensch,

En wanckelbaerich in het goet.

(A. Poirters.)

— Zie -IG.

WANLAND, o. Slecht onvruchtbaar land dat niel

beploegd worclt. Heide is wanland. Die hofstede is dertig

bunders groot, maar er zijn 'wee bunders wanland onder.

Wanlanden betalen kleene ofgeene belastingen.

WAN MAAT, V. Overschot van iets dat gemeten wordt,

welke overschot te kleen is om nog eene raaat te \-ullen, bij

Kil. mensura non plena. Hoeveel graan is er daar? drie

zakken, en eene pinte wanmate. De wanmate betaalt/ro

rata. Vier ellen lijnwaad koopen, en een half \iereodeel

wanmate toekrijgen. Tien hectoliters juist, zonder wan-

mate.

WANMAKER, m. Zie vanm.vker.

WANMES, o. Zie vanmes.

WANMOLEN, m. Zie v.vxsiolen.

WANNE, v., vklw. JVantje. Eigennaam bij 't volk

voor Joann.T, fr. Jeanne.
— Ook als gemeen naamw. gebruikt voor een vadzig

vrouwspersoon

.

— Er zijn veel eigennamen zoo mann. als VTOuwehjke,

die als gemeene naamw. pebruikt zijn, b. v. Blonne, Griele,

Kalle, Lene, Lijne, Kalijne, Nelle, Loone, Ploone, Sooize,

Treze, Vroone, enz. Djelm, Djoos, Kl.aai, Looi, Lodden,

Manten, Teeuwen, Staas, Wannes, enz.

—WANNE, z. TAXTEW.\XXEKEXS.

—WANNEN, z. Af-.

WANOORE, V. Zie VASOOR.

WANORDER, o. Algemeen gebniikt voor Wanorde,

fr. dtfsofdre.

—WANS, z. Hans-.

WANSJE, o. Hetzelfde te Oostende als Jantje, vklw.

van Jan, {t.Jean. Die jongen heet Wansje.

— Is ook de gemeene naam van elken \-isscher, fr. un
pechcur. Dat is een oud wansje. De wansjes trekken in

zee. Zij gaat trouwen met een wansje. Zijn vader is een

wansje. Het wansje, dat gisteren in zee verdronken is, was

haar breeder.

WANT, voegw. Omdat, aangezien, vermits, fr. parce
que, vu que, met het werkw . op 't einde van de wending.

Hij wil dat niet meer doen, want er geene winste van en

komt. Ende, -vant die mart dat niet goet en vant, so

keerde die capiteyn teeneghadere zijnen rock en vouchde

hem an sprinces zijde. > (N. Despars.) « Aldus bleef tvoya-

gie gheel interrupt, te meer want er die ruart niet ghear-

riveren en conste. » (Id.) « Maer, -.i'ant eenen CTomen

campignoen wapenen moet hebben, soo moet hij oock,

enz. » 0. David, s. j.) « Het \nerde is om dat men sich niet

indachtich en maeckt van het g>'ne altemets ghebeurt is in

de voortijden ; daerenboven want men niet en voorsiet

waerop onse saken al wt comcn. » (J. Steeghius.) Ende,

'want haer gheen meestets ghenesen en coslen, sy belofde

om hccr ghesontheyt Maria t' Scheute le besoecken. -

(C. Vrancx.) « Ende zeant hier luttel ghelet op wort, soo

leven die meoschen sonder achterdenken. » (Heyman
Tacobsz.)

Maer -u'ant hi onlange daer an

Was, ende hi sijn leven liet.

So ncs hi ghetellet niet.

(Maerlant.)

48«
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Ghewillike %villic sijn ontlivet,

IVarit dat mi .j. broeder blivet,

Die mi emmer wrelcen sal.

(Maerlant.J

Ea wat de herders raekt, dit volk, geloof my vrj^,

Is weerdif? alle kwaed; 'laant zy, uit dwinglaudy,

De dieren al tot slaven willen maken.

0"--B. Decorte.)

Verlaet die lange hoop, die wyde voorgedachten :

IVant dit aen ons alleen, en aen geen gryzaerd staet.

(Id.)

WANTE, V. Hetzelfde als Pijwante.

— Spreekw. Die de dante trouwt voor de wante, verliest

de wante en hoicdt de dante.

— Fig. Kaakslag. lemand eene wante draaien.

—WANTE, z. Dag-, Oor-, Pie-, Pij-.

WAPENAAR, WAPENAARD, m. Een scholie-

renspel bij 't welk, op een gegeven teeken, alien van den

eenen leant van het plein naar den anderen kant overloopen;

maar in 't midden van 't plein staat er een, Wapenare
genaamd, die tracht eenen van de overloopenden te van-

gen : die gevangen is moet den wapenare helpen om de

andere ook te vangen, tot dat er geene meer overblijven om
over te loopen. AVapenare spelen. Wie wilt er wapenare

zijn ? Hij is wapenaard.

— Wegens den uitgang ear= aard, zie ooievaar.

WAPPER, m. Naara van de stevige auwe of aar van

den raais of turksch koorn, fr. carrouillo, epi de mats.

Turksche wappers.

— Ook van sommige andere gewassen, zoo als de dikke

aar van vogelzaad, enz.

— Vooie of klip van eene klakke, pet, helm, enz., fr.

visicre de casqiiette, de casque, enz. Den wapper van de

klakke afrukken. Onder zijnen wapper zitten loeren. —
Wordt gebruikt in Veurne-Ambacht.

—WAPPER, z. Sperre-.

WARANDEEREN, warandeerde, gewarandeerd

,

b. w. Waarborgen, fr. garantir. Ik warandeer u dat hij

zijn woord zal houden. De echtheid van een verhaal waran-

deeren. Dj goede hoedanigheid van eene koopwaar

warandeeren.

— Kil. Waranderen.

WARANDEUR, m., klemt. op ileicr. Ambtenaar die

belast is met den visch op de vischmarkt te onderzoeken of

hij nog goed is, fr. reward.

WARDE, WAARDE, v. Baker, achterwaarster,

eene die eene kraamvrouw oppast

.

— Bij olieslagers. De warden zijn twee platte blokjes

hout waar tusscheu de wegge geheid wordt om de leesten

te drukken tegen de stampzakken.

— De groote en breede mazen of malien die het binnen-

garen of de buitenzijde van eene stelnet of sluwe bekleeden.

Zonder de waarden zou de visch niet kunnen beurzen. —
Zie BINNENGAREN.

—WARE, z. Pennc-, *Penninck-. Vgl. --w,\ar.

WAREDIG, bijw. Zie waarentig.

WAREEREN, wareerde, heb gewareerd, o. w. Het-
zelfde als Wareu, d. i. verkeeren, rondzweiven, 1. vagari,

errare. Er wareert een spook op het kerkhof. Er wareert

eene bende dieven in die streek. De mollen wareeren in

't land. De wilde dieren wareeren in de bosschen.

— Wandelen, zwalken, rondslenteren, fr. flaner. In

't veld wareeren. Een luttel wareeren voor zijne gezondheid.

Ikga een uurken wareeren. Hij liet zijnen jongen aleen in

de stad wareeren.

-WAREEREN, z. Rond-.

—WAREN, z. Achter-. Zie ooli Achterwaarsterege

.

WARENT, bijw., klemt. op wa. Waar, fr. oit. Van
wareiit komt hij? Naar warent nu gevlucht?

— V;.;l. Darent en Hierent.

WARENTIG, bijw., klemt. op ren. Zie waarentig.

WARGAREN (wvl. werregaren), o. Een levendig

en woelziek kind of jongen. Het is zoo een werregaren!
o Gij werregaren, wat heb ik ruize met u

!

Wergarens, muytniakers, die selden ghekijf schouwen.

(Anna Biins.)

— Het is geli)k werregaren, zegt men van lets dat

verward en ordeloos is. Gij hebt het al lijk werregaren op
den boek gesteld, fr.' voiis avez inscrit tout cela pcle-melc.

WARGAT (wvl. werregat^, o. Al ver hetzelfde als

Wargaren.

WARHAAR, WARLHAAR, o. Bij borstelmakers.

Koi t haar dat uitjjehekeld is. Het warhaar ligt al verwarreld

en verkeerd; maar 't wordt dan verlezen en in orde gebracht,

en dient om borstels te verveerdigen van mindere weerde.

—WARIE, —WARIJ, z. Pene-, Penne-.

—WARIER, z. Pene-, Penne-.

—WARIG, z. A1-.

WARM, adj., fr. chaud.

— Warm zitten, begoed zijn, rijk zijn.

— Warmer hand iets geven, in levenden lijve geven, in

tegenstelling van bij testamente. Hij heeft het mij warmer
hand gegeven.

WARMEN, warmde, heb gewarmd, o. w. Zich war-

men, fr. se chaufer. Laat den wijn een weinig warmen. Hij

stond bij 't vuur te warmen.
— Het h al gelijk wiens huis er brandt, als hi/' maar

aan de kooltjes warmt, zegt men van iemand die onverschil-

lig is aan 't ongeluk van zijnen evenmeusch, als hij daaruit

eenig voordeel heeft

.

WARMING(E, v., zonder mv. Hetgeen warmt, vuur,

branding. Er was geene warming in gansch het huis. « Zijn

doodversletene jas kon hem niet gen'oegzaem tegen de

koude bevrj'den en hy kermde achter warming. » (**) Leg
hout op den heerd, en maak warminge.

WARMOES, o. Jloeskniidin 't algemeen.

— In 't bezonder, Hofraelde, fr. arroche des jardin>_

anders Spaansche spinagie. Zie ROOMS.

WARMTE, V.

— lets docn tegen de warmte, wordt schertsende gc/.

van iemand die iets willende versterken, hetzelve bekleedt

met iets dat niet en versterkt, b. v. die eene plank nagelt L>p

eenen balk die begeelt, nagelt die planke tegen de warmte.
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Weer, eelt, fr. durillon. Wancn a: lieWARRE,

handen.

WARREL, m. Eeltknobbel.

— Knobbel aan planten, fr. tv.beraile, viamclon.

Warrels aan de rapen.

*WARS, WARSCH, bij Kil., zie wers.

WARTE, WOORTE, OORTE (scherpl. 00), v. Een

zware bondel van vier of zes of meer uitgedorschen

schooven die top en aars liggen. Het stroo in warten binden

om hel dan op den dilt te tassen. Eene warte, lien warten

stroo.

— Bij vlasreeders. Een zware bondel van twee, zes of

meer bezouwen. Ruw vlas wordt met den ijzeren weg ver-

voerd in groote warten van twaalf of meer bezouwen. Gaat

ge warten maken de (zegt men aan iemand die 't vlas in al

te groote bezouwen bmdt) ?

— Het fr. foarre^ foerre, fejtrre, bet. een bondel van

vier of vijf uitgedorschen schooven haver.

— Zie OORTE.

WARTE, v., fr. V€rrtie,z\e WORTE.

WARTEN, ziiartte, gewartfh. en o. w. Hetzellde als

Oorten.

—WAS, z. Meubel-.

WASCHEEMER, m. ICleene waschkuip.

— Zie EEMER.

WASCHKOORDE, v. Eene gespannen touw waar

men het gewasschen goed te droogen op hangt. De wasuh-

koorden spannen aan de boomen van den bogaard.

WASCHTE, V. Wasch, het wasschen. Zijn lijnwaad in

de waschte ge\ en. De waschte doen. Eens 's jaars doet men
de groote waschte. Mijn linnen is in de waschte. Men is in

de waschte, men ligt aan de waschte (men is bezig met te

wasschen). Als ik daar kwara, zij waren in de waschte.

Goed weder voor de waschte,

— Lijnwaad en ander goed dat te wasschen is, of gewas-

schen wordt, of gewasschen is. De waschte gereed maken

(al het goed bijhalen dat te wasschen is). De waschte te

weeke zetten. De waschte vuilzoppen. De waschte door

schoon water trekken. De waschte le droogen hangen. De
waschte dampen (lieweeken, wakken) en strijken. De
waschte is droog. De waschte slaan (zie sla.\n).

— Dit w. is gevormd van den stam van 't ww. met den

uitgang -te, even als Bakte, Sleepte, Spante, Stelte, enz.

— Vandaar Scheewaschte en Winterwaschte.

— WASCHTEBLEEKER, m. Bleeker van gewasschen lijn-

waad, fr. blanchisseur.

— W.\SCHTESCHULU, V. Hetgeen men aan eenen bleeker,

enz. betalen moet voor ons lijnwaad, enz. gewasschen te

. hebben. « Om op tyd uwe waschteschuld en andere reke-

ningskens te kunnen vereffenen. » (Uiteen wvl. weekblad.J

WASSCHEN, miesch, heb gewasschen, o. w. Gewas-

schen wordeu, fr. se laver. Dat lijnwaad wascht schoone,

wascht wit. Vergrond goed kan nooit nicer zuiver was-

schen.

— Zie onder inzwelgen.
— B. w. Den moor icasschen, zie MOOR.
— 'i IVilde dat de kalten iiw aamkhte wieschen, zie

KATTE.

—WASSCHER, z. Moor-, Nieuw-, Nieuwe-.

WASSCHETTE, v., klemt. op schet, Waschvrouw,
— Zie -ETTE.

WASSCHIGGE.WASSCHINGE.v.Waschvrouw.
— Zie -EGE en -ING.

—WASSCHING, z. Laken-.

WATER, o.

— Ttisschen water en wind, dat is in de taal der visschers

twee a vier voet diep in 't laater. De geernaars worden

gevangen tusschen water en wind.

— Kunnen li/den dat de zon in 7 water schingt, kunnen

lijden dat anderen ook welvaren, het geluk van anderen niet

benijden.

— Stille waierkens hebben diepe gronden, zegt men van

eenen muiker die weinig spreekt maar veel peist en dikwijls

kwaad berokkent of wraak in 't herte draagt; ook in eenen

goeden zin van iemand die veel talent heeft zonder dat men
het hem zou toegeven, of groote dingen beraamt zonder

ervan te spreken.

Men seit : die vloet die stille staet.

So es dieper dan die harde gaet.

(Oud rijmken.)

— Het is tiaar den grand dat 't water stinki, 't heeft

al den aard van die het baart, 't zaadje riekt naar 't bloem-

ken, zoo een tronk zoo een jong.

— Hoog water, tranen in de oogen. Het is hoog water

(de tranen staan in de oogen). Ik zag dat het bij haar hoog

water wierd. « Om de liefde Gods, en spreekt daer toch niet

van, of 't zal hier ook nog hoog water gaen worden. » (C.

Duvillers.)

— "VVaterzucht, fr. hydropisie. Het water krijgen. Het

water broeden (zie broeden) of kweeken. Ik ten minste

zal daarvan het water niet kweeken. Het water afzetten (zie

afzetten).

Een die twater hadde gheladen

Stont voor hem. (Maerlant.)

— Als 7 water breekt, de baring naakt, zegt men even

als in 't fr. cette femme ne tardera pas a accouctter, ses

eattx percent.

— Water in den biiii, ontsteking van "t buikvlies bij

koeien, enz., fr. pe'ritonife,

— Geel water , Geliiw water, hevige pijn in de gewrich-

ten van de pooten der veulens, fr. rhv.mathisme artindaire.

— Koiide waters, zie KOUDE-WATERS en reMjVTIJS.

— Water slaan, zie SLAAN.

— Waierken terden, zie TERDEN.
— Bet is twd -water, zei de gans, en hi/ stak zijn hoofd

in 'nen pispot (spreekw.)

— WATERACHTiG, adj. Die veel van water houdt, 't zij

om te drinken, 't zij om te zwemmen, enz. Wat drinkt gij,

water of bier ? schenk een glas bier, ik en ben niet water-

achtig. - Zie -achtig.

— waterandeke(n, o. Zwatt kevertje dat kriukelde-

winkele over 't water drijft; ook Schrijverken, fr. tourni-

quet. Vgl. KOLLEKEN.

— WATERBEET.IE (wvl. -betjc, zie klankv.), o. Eene

mompe brood of andere spijs die men neenit tusschen de

maaltijden, als men gevoelt dat men flauw wordt of den

heetcn honger krijgt. Een waterbeetje nemen

.



WAT 1 184 — AVAT

— WATERBEK, m. Watergalle. Den waterbek hebben

.

— WATERBEKKEN, waterbekte, heb gewaterbekt, o. w.

Watertanden.

— WATERBLARE, V. Waterblaasje, fr. ampoule, cloche.

« Die water-blaeren hebben van verbrandheyd of ander-

zints. » (G. Simons.)

— WATERBLEKK, m. en o. Meerschbleeli, zie mena-
GlEBLEEK

.

— WATERBOOT (scherpl. 00), m. Eene scliuit cm te

varen

.

— Bij vlasreeders. Kleene bondel raw vlas dien men in

't waler dompelt om te rooten.

— WATERBCXJTEN, waterbootte, gewaterboot, b. en o. w.

Het gerepeld vlas in Ijleene bundels binden om het aldus

in het water te rooten. Is het vlas reeds gewaterboot? Wei
kunnen waterbooten. De mannen repelden, en de vrouw-

lien waterbootten. Ge moetgaan waterbooten.

— w.\TERB.\LG, m. Soort van buik-waterzucht dien de

konijnen dikwijls krijgen van vochtlg voedsel te eten.

— WATERDOKTOR, m. Zie WATERMEESTER.
— WATERDUBBE, V. Schijnheilige die niet te betrouwen

is. Wacht u van dien vent, of van die \touw : het is eene

waterdubbe. Men wordt nooit erger bedrogen dan van

waterdubben

.

— WATERDUi\'EL, m. Donkel, duikenikker, fr. o?idin.

— WATEREN, b. w. In 't water steken, sprek. van

nieuwe stoffen, fr. de'catir. Men watert woUen en katoenen

stoifen om er den glans en het stijfsel van weg te nemen,

en om ze beletten van verder nog te krimpen. Gewaterd

laken. Zijde wordt niet gewaterd.

— Yandaar ovERWATEREN. Zie ook *onderwatert.
— WATERFLESCHJE, o. Bij goudsraids. Een glazen of

koperen fleschje met eene allerkleinste opening, dienende

om slechts eenen druppel vocht ergens te laten op vallen.

— WATERGALLE, V. Waterbek, fr. catharre de I'esto-

mac, gaiirorrhec, pituite.

— WATERGAXG, m. Waterloop, fr. coiirs d'eau. « Van
schauwinghen van bnigghen , 'ii'ater-ganghcn , sluysen,

veldammen, zeedijcken, straeten, iock-weghea, kercke-

weghen, ende dierghelijcke. s> (Cost. v. Veurne.)

— WATERGESCHOT, o. Belasting van de Watering, het-

geen elke grondeigenaar 's jaarlijks betalen moet aan de

Wateringe voor het onderhouden van grachten en straten

.

— WATERHENNETJE, -HINNEKEN, o. Waterhoen.

— WATERHOELJE, o. Hetzelfde als Waterhoen, fr. potile

d'lau

.

— W.VTERHOND, ni. Zwart wolksken dat in de lucht drijft

en regen voorspelt. Ik heb geen trouw in die waterhonden :

haast u maar met uwen oegst.

— WATERING, V. Bezondeie administratie van de wegen

en strpomen bez. langs de zeekust van Vlaanderen, ook

Waterstaat, fr. Watn'ngice. De Watering van Blan-

kenberghe. De Watering van Reigaertsvliet. De heeren

van de Wateringe. Deel maken van eene Wateringe. —
Het w. staat in den franschen Dictionnaire van Bescherelle,

maar in onze vlaamsche niet.

— Wed, fr. abrejivoir. Eene watering voor de peerden,

voor de koeien.

— Eene groef onder in de zulle van eene venster, ora den

regen te beletten langs den mnur af te vloeien. Eene zulle

met eene watering. Vensters met wateringen. Wateringen

maken aan de vensters.

— WATERKANKER, m. Voetziekte van de peerden, fr.

crapaud, fie.

— WATERKARSE (uitspr. -iasse, zie Rs), v. Waterkers,

fr. ereison amphibie^ raifort aquatiquejaitne in de wete.i-

schap nasturtium amphibium R. Brown.
— Ook Waterkresse.

— WATERKLESSE, V. Zoo luidt in eenige plaatsen wat

gemeenlijk Waterkersegenoemd wordt, fr. cresson amphibie.

— WATERKOUD, adj. Wordt gez. van het weder als er

koude regen valt die huiveren doet, als het kil en vochtig

is. Het weder is waterkoud. Het is waterkoud vandage :

het tintelt aan mijn vingers.

— WATERKR-^BBE, v. Soort Van krabbe die de geernaar-

vangers veel in hunne netten vinden. Waterkrabben en

Slabberaaien verschillen beide van de krabben hierin dat

deze laatste een harden schild op den rug dragen, terwijl

de schild der eersten zacht en week is; daarenboven de

krabben zijn goed om eten, maar de waterkrabben noch de

slabberaaien niet.

— WATERKRESSE, v. Zie WATERKARSE.
— w.\TERLAXDER, m. Traan. En daar kwamen water-

landers in overvloed, fr. des larmes en abondance.

— WATERLELIE, V. Naam dien men geeft aan eene

vreemde bloem die veel water noodig heeft, fr. arum
d'Ethiopie, 1. rkhardia athiopica Kunth. Er stond op

den vensterbank eene waterlelie in bloei. — In de Wdb. ^

is 't anders. t

— WATERLIED, o. Men zegt Het waterliedje zingen, \

voor Op het pimt zijn van te verdrinken. Hij zong reeds het ;

waterliedje, maar wierd nog gered. j
— WATERiCEESTER, WATERDOKTOR, m. Geneesheer

die met het water raeestert, fr. hydropathe.

— WATERNEKKER, m. Waterduivel, watergeest, fr.

ondin. Kind, ga bij dien giacht niet, de waternekker zou

u grijpen

.

— WATERPLASCH, m., mv. -plasschen. Hetzelfde als

Waterplas in de Wdb., b.fiaque, mare d'eau.

— WATERPLOMPE, V. Eene waterplant, fr. nenuphar.

Z\e PLO>rPE.

— WATERPOMPE, V. Eene welige waterplant die anders

Waterscheerling heet, eenant/w phellandrium Lam. Zie

POMPE, 2".

— Bij Kramers is de Waterscheerling de cicuta virosa L.

— W.\TERPUIT, m . Zie aakpuid en kaaspuit.

— watterkeit, o. Zie reit.

— waterretse, o. Zie waterwulge.
— WATERRlJTil (wvl. RilM), m. Rijm of vervrozen dauw

die, na koude nachten, op planten en daken ligt, fr. gelee

blanche. Xiet te verwarren met Rouwrijm, fr .
givre.

— WATERRIJilEN (wvl. -rimen), waterri/mde, heeft of

is gewaterrijmd, onpers. w. Watcrrijm maken. Het water-

rijmt. Het heeft dezen nacht gewaterrijmd. Het is gewater-

rijmd op de velden

.

— w.^TERROOS, V. Eene waterplant, ook Wompelblaren

geheeten, fr. nenuphar.

— watersala(de, v. Soort van waterkers, nasturtium

officinale!^. Brown, fr. cresson defontaine. De watersala

draagt witte bloemen en is goed ora eten lijk salade.

— waterschote, -scetehte, v. Hetzelfde als Waterloo!

bij Kramers, fr. branche gourinande, branche parasite.

Eene jeugdige waterscheute op de branke van een appel-
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boom, Een hand die 'i'aft'r-sc^tofert van e3ncn roose-

stniyk afsnyd . a (Vaelande.)

't I5 vvysheyd het gewas tot woeker te basnoeyen

;

Weirt wxter-hout, g)' suit deroos te meersien bloeven.

(Id.)

— Bij zeei-isschers. Het deel van de touw eener drijf-

fokke, dal tusschen de hanepootjes en den opreep is, en

onder water gedompeld blijft. Kramers vertaalt Water-

schoot door fr. e'coiite de basse bonnette.

— WATERSLAG, m. Wordt gez. van die reeks helder

klinkende noten die men somwijlen hoort in den zaog van

den nachtegaal, en die men 00k al nabootst op eene fluit

met water ge\Tild. Luister naar den nachtegaal ; hij raaakt

den wattrsl g. Waterslagen maken op eene fluit. Eenige

kanarievogels maken ook waterslagen.

— WATERSMERTE, V. Een onkniid, anders ook Water-

retse. Erstaatveel watersmerte in dien meersch.

— WATERSPijs (wvl. -SPIZE, zie ;j|, v. Watersoep, fr.

potagc a Veau, poiage maigre.

— Zie SPIJS.

— WATERSTAAT, ra. Witeringe, de administratie die

over wegen en waterleidingen toezicht heeft, fr. watringue.

— WATERSTEEN, m. GootstecD, fr. eviet . « De maarte

stond te krijschen aan den 'iatersteen. » (K. Callebert.)

— WATERSTOSIPE, v. Eene waterplant, ook Tonnekens-

zaad genoemd, phellandrmm aquaticitm L., (enanthe

pkellandrium Lam

.

— WATERSTRIEM, V . Vochtige of natte streep in lets

.

Waterstriemen in den akker. Waterstriemen in het brood.

Waterstriemen in de lucht.

— \V.\TERSTR1EMDE, adj. Met waterstriemen. Water-

striemde koekbrood (waar gele striemen in liggen, teeken

dat de bakker water gebruikt heeft in pbats van melk).

Watetstriemde grond (waar vochtige aders door liggen, zoo

't gebeurt met land dat onder water gestaan heeft). Ik delf

niet geem in waterstriemde land. De zon is waterstrierade

(zegt men als de ondergaauJe zon in de wolken striemt,

*t geen een voorbode is van regen).

— \V.\TERSTRIEP, v. Waterslriem. Eene waterstriep in

't brood (nessche streep die men dikwijis liggen ziet langs

de onderkorst van roggenbrood, als men het doorsnijdt).

— w.vTERSTRlEprc:, adj. Waterstriemde.

— WATERTHEE, m. Thee van water met kiuiden gezoden,

in tegenstelhng van Melkthee. Waterthee drinken van gode-

ware.

— \v.\TERTO0M, m. Peerdengebit dat in 't midden plooit,

is.fiUt.

— WATERVEXSTER, -VEISTER, V. Buiteavenster, venster-

bUnd dat al buiten open- en toegaat, fr. contre-veni.

— Men leest in de kerkrek. v. Dixmude 1 574-/5 : « Van
tdecken van achtenveertich hanghende waier-veysUrs te

dccken met scailien, staende dezelve veysters inne de cloc-

gaten van den torre. »

— WATERVORE, V. Bij landb. Groote vore dwars door

eenen akker liggende om het water langs daar af te leiden

.

— W.VTERVORST (uitspr. -vast, zie Rs), m. Kwakkel-

vorst, eene koude waarbij het een weinig vriesL

— WATERVRIJ (wvl. -TRI, zie If), adj. Dat door het

water niet kan bespoeld, noch bedorven worden. Die ber-

men maken het land water\Tij tegen den vloed van den

stroom. « Een sleep dak, dat den geheelen bouw moest

a'afcrarj'' maken. » (Rond den Heerd.)

— WATERWERVE, v. Zie WERVE en WERVENHOirr.
— WATERWIEL, o. Kringeo op 't water ;Js men er eea

voorwerp in laat vallen, fr. encyclic.

— WATERWULGE, v. Eene wilde plant die D. de Goiter

polygonum amphibium, en in 't nederd, roo-jtillig\ies\.. De
waterwulge heeft bladeren gelijk de wilgeboom.
— Men zegt ook Wat?rretse. Zie retse .

— \vaterz.vk, .m. Gekookte eerdappel die waterig en

deegachtig is. I>ie eerdappels zijn al waterzakken. Water-
zakken zijn niet goed. Vgl. teerzeweet.
— Een koek of broodje van meelbloem zonder melk of

eiers gebakken. De waterzakken worden op asschen-woens-

dag en goeden-vrijdag geeten. Waterzakken bakken.
— iiVATERZEER(E, V. Ceterachtige puist in 't aanzicht of

op het hoofd, die, als men er de roof van afschrabt, een
vocht laat vloeien dat nieuwe zeeren voortbrengt. Water-
zeeren hebben. De beste middel van waterzeeren tegene-
zen is van ze gerust te laten opdroogen

.

— WATERZOO, v. Een kooksel van paling, bUek, baars
en ander kleenen ris-iervisch in water met persijn, ajnin of

ander specerijen, fr. matelote.

— WATERZCLLE, v. Het onderdeel van een vensterraam,

dat op de onderzulle van het kassijn sluit en het regenwater
belet langs daar binnen te dringen, fr. reverseau.

—WATER, z. Babbel-, *Beet-, Bleek-, Gaz-, Goe-
laards-, Flecijn-, Fleurecijn-, Font-, Funt-, Koude waters,

Kwelra-, KwijI-, Reine-, Rene-, Root-, Slag-, Spaars-,

Speeri-, Spers-, Terre-, Trommel-, Wie-, Wij-, Wijde-.

WATJEKAL, ra., klemt. op -u-at. Dwaas mensch,
beuzel.-uir

.

—WATTE, z. G^nees-.

AA^AUWELEN (wvl. wowelex, zie .\U;, -uKitiwelM,

heb gexcaiiiceld, o. w. Tatewalen, kawauwen. Het wau-
welen van eenen droukaard.

— \v.\tr\VELA-\R, m. Ik versta dien wauwelare niet.

— WAUW-ELrxG, v. Het wauwelen.

—WAWAK. z. Kwak-.

WAZE, V. Slijk, bagger, fr. vase, boue . In de waze van

den gracht gezonken. In de waze gaan tot over zijne knoe-

zels. Die visch smaakt naar de waze. i Amber zy ghemevn,
het zal de waese slachten * d. i, van geen weerde zijn. (A.

Debuck ) « Van palinghen, van carpers, van tincken endo

van aUe visschcn die hore voetsele halen in de waseii.

(J. Yperman.)

— w.vzEN, -.raasde, gt^raasd, b. w. Baggeren, goore;.,

fr. dibourbt-r. Eenen gracht wazen.

WAZOENING, v , klemt, op zof. Het gedeelte van
den niuur tusschen ien zolder en het dak, anders ook Ver-
diep genaamd. Eene wazoeninge van twee ofdrie voeten

hoog. Dat huis is hoog, is leeg van wazoeninge.

— Meest gebruikt in Fr.-Vl

.

WEBBE, V. De nonnen van S. Jans Hospitaal te

Brugge heeten dus eenen duimbreeden band of ricm waar-

meile zij hare lenden omgorden, en die versierd is met vijf

knopen tereere van de vijf bloedige wonden, en waar epi>

aibeeldsel aan hangt van 'den H. Augustinus.

— Kil. Webbe, Hand. \. fascia, ttenia; et cmguhn ..

cinctiis.

WEDDE, V. Hetzelfde als Wed, o. in de Wdb., drenk-

plaats, fr. abreuvoir.
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WEDDEBODE, WETTEBODE, m., meest ge-

bruiUt in 't nieen'. -bodcn, -boon. De wetteboden in VI.

00k ai viejantjes genaamdj heeten in de Wdb. Kluivers,

fr. garnhaires. Hij ligt met de wetteboon in zijn Iiuis (al

ziJQ roerend goed is veizegeld, en er zijn daar bedienden om
het te bewaren). lemand de wetteboon zenden. « De 'wedde-

hodcn worden ghezonden ten huuse van den debiteur, ofte

^^ cl gheleydl in andere plaetsen ten coste van den debiteur,

tot dat hy voile betaelinghe zal ghedaen hebben... Dies en

zullen de zelve -,i'edde-boden aldaer niet langher moghen
ligghen dan den tijdt van achte daghen. » (Cost. v. Veurne.)

AVaerl dat men eenighe wedde-boden leyde in jemens goet,

die zyn er schuldich te zine van s meyers weghe, ende dies

es hy schuldich te verantwordene van den goede daer men
de wedde-boden inleyde. » (Het Gends charterboekje.)

— « IVedde htAmi\. pignus, {r .<rag-e, pand, ofzekerheid

voor de betaling van eene schuld.
» (K.-L. Diericx.) — Kil.

Wedde-bodc, kluyver.

WEDDING, m. Wedde, drinkplaats,, fr. abreuvir,

Een wedding bij den koeistal. Een peerd in den wedding

leiden.

WEDER, WEER(E, o., fr. temps. Zie de Wdb.
— Moerende wcdtr, zie moeren.
— Sprooi wcder, zie SPROOI.

— Stoppig weder, zie STOPPIG.

— Loopende wind is staandi weder, zie LOOPEN.
— Het iveder schoort op eene eeie, zie SCHOOREN.
— Zijn iveer hebben^ of in zi/n li'ecre zi/n^ eig. gez. van

eene akkcrvrucht, die, door goed weder begunstigd, welig

staat te groeien. Fig. van een mensch die heeft wat hem
lust, die genot heeft. Hij is vandage in zijn weere niet (hij

gevoelt zich onpasselijk). Een nijdigaard heeft zijn weOre

als hij anderen ziet kwalijk varen. De moeder heeft haar

weere in dat huwelijk van haren zoon.

—WEDER, —WEER(E,
Smokel-, Smuik-, Zwabbel-.

Hondo-, Kwakkel-,

WEDER, WEER, bijw. In samenstelling metweik-
woordeii, zeggen wij -.ccere als 't afscheidbaar is, en wecr

als 't onafscheidbaar is, b. v. Weeregeven, gaf weere.

Weerhouden, wcirhield,

— Weer....%i'ecr,oiweer...of, het/,ij...hetzij, \. sive...sive.

AVeer leelijk, weer schoon. Weer zoo, weC-r anders. AVeer

hij lacht of weer hij schreit, 't komt al overeen uit. Weer
groolof kleen. Weergij wilt of niet, gij zult sterven. « So
moet ghi weer lief weer leet mijn afgriselicke stranghe recht-

vaerdighe wrake genieten. » (Th. van Herentals.) « Weer
hy geneest, weer\a niet en geneest. (F. Rapaert.) « ]Veer

ionck, weer oud, weer middelbaer tusschen ionck en oud,

Maria moet altijd gheschildert werden zonder lichtveei-

dicheyt en schieloosheyt, rijp, zebaer ghestapeleert, zoet en

vriendelick van manieren. „ (C. Vrancx.) « Het recht is

recht, weer ghy dreygl, weer ghy bidt, weer ghy smeeckt. :•

(J. de Harduyn.) « II eder zy nieuwe waren o/te oudt. •>

(N. Despars.) « IVeder zy vrient ofte viant waren. » (Id.)

« Dat alle de vrynde pryesters hudt Brugghe mosten
ghaen, Izy creupel ofte manck, veer zy langhe ofte onlanghe

ghevneudt hadde. > (G. Weydts.) « Het is een dootslagher

die een ander het leven nemi : -ceer hy dat met een broodt

doet oft met eenen steen. »(J. David, s. j.)

Weer hij arm oft weldig leeft,

li'eer hy vreugt of droefheyd heeft.

(P. Croon.)

Dit es den loon die donrechtverdighe ontfingen,

ff trrconingen, princen, vrouwen o/ifheeren.

(A. Biins.)

Nochtans macht elck lesen weer duijtschen oft walen.

(Id.)

Duer den grooten noodt

En wete ic weer ic gae op mijn hoodt

(ycop myn voeten. (Id.)

IVeder si leelic syu ofte scoen.

(Reinaert de Vos.)

— In plaats van weer. ..weer, hoort men ook eer...eer,

e<r..,of, en toier...w'ier, wier...of. Ecr dat hij komt o/niet

en komt. Eer rijk eer arm. Wier gezond of ziek.

Kruiske, kruiske, goed begin,

Heeft het kruis toch wonderen in !

Wier het op den torre stae;,

Wier het achtei strate gaet,

Wier 't het nieuwgeboren kind

Wordt op hoofd en mond geprint,

T^ier 't een arme vriendenhand

Op den laetsten leger plant; enz.

(G. Gezelle.)

— Oulings zeide men ook weer...ocht, en weer.. .so. En
men miek er ook gebruik van in de interrogatieve disjunc-

tieve wenJingen in den ziu van 1. utrum... an, b. v.

So dat Salomon bleef doot;

Twift:! heeft die Scrifture groot

IVeder hi behouden es so verloren.

(Maerlant.)

WEDERROOTE, v. Zie weerroote.

WEDERSCHADE, v. Zie we£rsch.\.

WEDERSPLETE, v. Zie weersplete.

WEDEWAAL (wvl. ^raE^V.\LE), m. Weduwaal, fr.

loriot.

WEDEWAAR [\s\\. wee\v.\re), m. Hetzelfde als

het holl. Weduwenaar, fr. veuf.

WEDEWE(wvl. WEtwE),v. Weduw, fr. veuve.

—WEDUW, —WEEUW, z. Hage-, Stoppel-.

WEE, v., mv. wee'n (zie DRIE), scherpl. ee. Hetzelfde

als Weide, fr. paturage. Eene vette wee. Ossen in de wee.

Een kerkwegel door de wee'n. — Zie E.

—WEE, z. —WEIDE.

—WEE {loco Weeg), z. Pool-.

WEEDEN (wvl. WEE'N, zie leeden), weedde, geweed,

o. w., met scherpl. ee. Hetzelfde als Weiden, fr. paiire. De
koeien wee'n in de wee. « Te wylent dat die schaepkens

weedden. > (C. Vrancx.)

*WEEDEWAEL, bij Kil, zie weewa.\l.

WEEFLADE, WEEFLA, v. Eene houten lade waar

het weefriet in ligt, en die den inslag in de bete slaat na elke

scheut van de schietspoel, fr, ehasse, battant du metier a



WEE — 1187 — WEE

tisser. Het is de weefla die 't geklikklak verwekt dat meo i

bij 't weven hoort.

WEEFSTUK, WEEFSTIK, o. Stuk lijnwaad dat

geweven \vf>r(lt, dat op *t getouw is. Nog eene recde, en

't weefsluk is af.

WEEG (zachtl. ee), in. Weg, fr. roiiU. Hij is langs den

weeg bezweken. Die weeg is bot om gaan. . Door de ver-

raoeytheyt des -,veegks ende brandt der sonnen. » (F. de

Smidt.; — Ook Weug.

WEEG (scherpl. ee), m. (niet v.) Wand, muur van

planken, van viechtwerk, van klei, enz. in tegenstelling met

eenen muur van briken of steenen gemetseld. Een berdelen

weeg. Eeu honten weeg. Vandaar Landweeg, Plakweeg,

Pooiweeg, Windweeg, enz. . Sy wierpen het kiecxken

wegh als doodt teghen den weegh, doen hoorden zijt

pypen. » (C. Vrancx.) « Niemant en sal maken eenighe

ovenep noch foumeysen teghens den muer ofte 'Loech van

sijnen gebuer, dan metsende tegens den selven muer de

dikte van een bricke, ende teghens den aerden ofte barde-

ren wegh twee bricken dicke. » (Cost. v. Rousselaere.)

— Alecn zitlen, lij'k de schouwe tegen den weeg, zegt

men van iemand die in eene kamer of elders neerzit tegen

den muur waar gemeenlijk niemand zit omdat het daar

weinig of niet toe geschikt is. Neem uwen stoel en kom bij

den heerd : ge zit daar aleene ten einde de kamer geUjk de

schouwe tegen den weeg. Als ik binnentrad, vond ik hem
daar aleene zitten langs den muur gelijk de schouwe tegen

den weeg.

— De naam van weeg wordt ook gegeven aan het buik-

vlies, U. pcritoine, van menschen zoowel als diereu. De weeg

houdt de ingewanden omsloten. Gescheurdheid van den

weeg, fr. rupture dtiperitoine. De heelmeester zegt dat de

weeg gescheurd is. « Korat den weegh te doorbreken dat

de darmen in de sack, eur oft navel sincken. » (Jac. Desmet.)

De weegh tusschen de darmen ende de huyt. » (Id.) « De
huydt doorsnijden in de langhde als den breuck van de

weegh is. » (Id.)

—WEEG, z. Binnen-, Graan-, Land-, Latte-, Plak-,

Poei-, Pooi-j Voor-, Wind-, Winde-, Zij-.

WEEGAARDE (zachll. ee), v. Hetzelfde als Weer-

gade, bij metathesis van de r. Het betaamt dat elk trouwe

met zijne weegaarde. Een verstandig kind voor zijn jaren :

nooit zag men de weegaarde. Deugdzaam zonder wee-

gaarde. Mijne aardappels zijn alverre de weegaarde van de

uwe. Hij heeTt wondeischoone roozen bloeien : de wee-

gaarde is nooit uitgekoraen, de weegaarde is in 't land niet.

WEEGAARDSBLAREN (zachll. ee/, o. mv. Weeg-

brec, fr. />Ianta:ii.

WEEGER (scherpl. ee), adj. Hetzelfde als Weiger;

zie aid.

— Wegeos ei^=ee, zie E,

WEEGEREN, b. w. Hetzelfde :Js Weigeren.

WEEGLUIS, v. Hetzop van weegliii'sen, zie ZOP.

WEEK (scherpl. ee), m. Het weeken.

— /« den week ot le weeke. Gezouten visch in 'leu week

of te we;ke zetten. Zijne boontjes op lets te wecke leggen

(de hoop voeden van lets te bekoimen).

—WEEK, z. Nie-. Vgl. Lieweeken.

—WEEK, —WEKE (fr. semaine), z. *Peerd-, Ploeg-,

Schinksen-. Zie ook Xcgenweker.

WEEKBROOD, WEKEBROOD. o. Zeker hoe-

veelheid brood die de la-.dbouwers \sekelijks moeten geven

aan een arm huisgezin. Het gemeentebestuur bcpaalt de

hoeveelheid wekebrood die elke landbouwer geven za), en

duidt ook het arm huisgezin aan die 't halen mag. Het

wekebrood maakt deel van de gemeentelasten, maar i>

bijkans overal afgeschaft.

—WEEKE, z. Schamel-.

WEEKEN, b. en o. w. Een haastig ?nan en -lOeci-t

geen velte zoppcn, zie ZOI'PE.

—WEEKEN, z Lie-. Vgl. -week, i«.

WEELDE, WEILDE (zware ee, zie eil), v. Zie de

Wdb.
— Zijne weeldc niet weten of niet kennen. Zie onder

WETEN.

WEELE (scherpe ee), v. Bij zeevisschers. Eene geule

in de zee, eene i '
, uur van de vlaarasche kust, drie uren

lang, en eene uur en half breed. In de weele vangt men
rochen, platen, steiu^, enz. D^ hinderbank van de weele.

De zetbank van de weele.

-WEELE, z. Oost-.

WEELEBANK, m. De zecbank van de weele.

WEELEN, weelde, heb geweeld, o. w. Walen, wag-

gelen, zigzagsgewijs gaan, fr. vaeiller, chanceUr. De dronk-

aard weelt langs de straat. Eene boUe weelt waneer zij

niet recht in de baan loopt, maar eene sliagerende richting

volgt.

— Meest gebruikt bij de Oost-Vlamingen

.

WEEKSCHOE (uitspr. weeschoe, scherpl. ee), adj.

attributief Xat aan den voet of aan de voeten, hetzij er

water al boven of al onder in het schoeisel dringe, hetzij

gansch het leder van de natte doordtongen zij. Ik ga andere

kousen aandoen, ik ben weeschoe. Ik heb mij daar wee-

schoe getorden in dien waterplas. Zich weeschoe gaan. Die

in smeltende sneeuw trappelt, wordt licht weeschoe.

— iL Stoke zegt Natschoe :

Der lude was herde vele

De natscoe worden anie vaert.

WEEMOBS, m., klemt. op wee, scherpl. ee. Eene

soort van rijnbooui, in de wetenschap pinus strains L.,

fr. pin IVeimouth.

WEEN, o. w. Zie weeden.

WEENEN, o. w. Wordt gez. van de doodklok of de

doodklokken, waneer ::ij over eenen overledene, niet ge-

luid, maar traagzaam geklipt worden. De klokkea weenen.

Na dat de klokken eene poos geweend hebben. dan lui-

den 7ij.

— Dit gebniik beslaat te Brugge en elders.

WEENIG, adj., scherpl. ee. HcUelfde als Weinig.

» Oiu met wcenighe woordea veel sins te ghevea. »;A. Poir-

ters.)

— Wogons <•/= ee, zie E.

WEEP, WEPE, V. Aardbie, wespc, fruitcnier, fr.

guepe.
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WEER, WEDER. Zie weder, en de comp.

aid.

WEER, l)ij\v. Zie weder en overweer .

WEER(zachtl. ee), ni. Man, golh. -i'air, angels, wer,

1. vir. Dit Olid w. gebruiken wij nng, doch in een veiachte-

lijken zin. Een leelijke weer, fr. un vilain. Een oude wear.

Een grooteweer. Een booze weer. Ga van hier, gij gloeiende

weer.

— Ook van dieren. Eea oude weer van eenen haan. Een
stinkende weer van eenen hond.
— Vandaar Weerwolf.

WEER (zachtl. cf), m., mv. -u'cren. Eelt, verbot, ver-

baldheid, fr. cat, callo:ite, durillon. Met weren bedckt.

De weer raaakt het vel ongevoelig. « Hy knieldedickwils

daeghs, dat liy weeren kreegh ghelijck eenen kernel op sijne

knien. » (F. de Smidt.) « Door 't bidden waeren haer knien

vol wiercn. » J,, de HuvoUere.)

Of sy (de vliemen ) dienen om een zeer

Of om eenen herden -tveer

Op tc snyden. (P. Croon.)

— Kil. Weer, calhis, caUiim. Kramers liceft dit woord,

maar hij acht het verouderd, en geeft er het onzijdig ge-

slacht aan. Het 1. varus bet. eene puist; vgl. 1. sparus,

speer.

— WEER (zachtl. ce), m., mv. wercn, vklw. -rrerkejn,

'iveertje. Knoop, knoest, kwa.st, fr. ncetui. Een boom met
veel weren. De weren van de boomen zijn harder dan het

overige hout. « Gheerde zonder wceren » d. i. roede zonder

Itnobbels. (A. Biins.)

— Kil. "Weer, nodus, tuber.

WEER, WERE (zware ee\ v. Verwering, fr. deftnse.

Zie de Wdb.
— ll-t-re bi'i'n, zich te weer stellen, zich weren, zich

verdedigen, fr. se defendre.

Maer hy sou ven' verliesen

Moest hy eens weire bien, en komen handt aen handl;

Den ander biedt wel weir', maer hem ghebreecl verstandt.

(L. Vossius.)

Wonder was het om aenschauwen

Wat een weire dat het boodt

Teghen syn aenslaende doodt. (Id.)

— Icmand were Men, hem verdedigen tegeu die hem
aanranden, fr. defendre quelqiCun.

— WEER, WERE (zware e\ v. Haag, tr. haie. Eene door-

nen were. Eene were rond eenen hof. De konders van eene

were. « Brugghen ghebroken, oft groene wecre al-ghehau-

wen, ofte eenighe houvcrs gheslichi te hebben. » (Cost. v.

Veurnc.)

— Ook gebriiikt in 't L. v. Waas. (Alg. V). Idiot.)

—WEER, z. Bosch-, Busch-, Nood-, Regen-, Rein-,

Vier-, \'uur-, Windc-.

WEERACHTIG (z.ichtl. <.•). adj. Eellig, knoestig.

Zie \\ KKIG.

WEERAL, bijw, Ahvecr, wederom. Hij is weeral

dronken.

WEERBIEDEN, wecrbood, -iwrbodeii. WEER-
BIBN, wecrboo, wccrboon, b. w. I" Icmand wecrbicn,

weerzeggen, aan iemand, dien men ontboden had, doen

zeggen dat hij niet komen rnag of niet komen moet. Een
meester weerbiedt eenen nieuwen dienstbode, w'aneer hij

hem doet zeggen dat hij niet komen mag, hoewel hij hem
reeds gehuurd had. De verloofden moesten al de genoodig-

den weerbieden, omdat hun huwelijk op den gestelden da^

niet geschieden kon.

— 2" lets weerbien, lets, dat men aan iemand geboden of

gevraagd had te maken , niet laten maken,^fem doen zeggen -

dat men zijn gebod of zijne vraag intrekt. Het is dikwijls

onheusch van een werk te weerbien. Het spijt mij dat ik

hem daarmee belast htb : ik zou 't willen weerbien.

WEERBORSTEL, WEERBURSTEL, m., met

zachll. cc. Haar dat in tegenstrijdigc richting groeit van

't overige, dat tegen de vleug groeit, tr. epi. Hij heeft eenen

weerborstel. Een zwijn met veel weerborstels is aanzien als

van de beste.

WEERBOTS, m. Weerstuit, fr. rebondissement. De
weerbots van eenen bal.

WEERBOTSEN (wvl. weSrebotsen, zie weder),

botsle weer, hel} i^i benweergebotst, o. w. Terugstuitcn,

fr. rebondir. De bal botst weder. « Echo doet den gallem

weder-hotsen. » (J. de Harduyn.)

— WEERD, —WEERDS, achtervoegsel. Zie -wa.\rt.

— WEERD, z. A-, Nie-, Niet-.

WEERDE, v., zware ee. Hetzelfde als holl. Waarde.

— De ambachtslien, enz. heeten liggende 'weerd( de

weerde van de materialen aleen; ^Vi staaiide weerde de

weerde van de materialen en van het fatsoen of de bewer-

king te samcn. De liggende en staande weerde van een huis

is de weerde van de bouwstoffen en van het bouwen.

— Van goeder weerde(n, uit luutere welwillendheid. Ik

heb van goeder weerden dat gedaan voor u, en 't is nog

kwalijk.

—WEERDE, z. Prijs-.

—WEERDIG, z. Onthoudens-.

WEERDIJ, WEERDIE, v., klemt. op de 2' greep.

Hetzelfde als holl. Waardij.

— Wordt dagelijks gebruikt in den zin van benaderende

during van ti/d. In de weerdij van een uur, fr. dans une

heiire approximativement. Hoe lang heeft hij daaraan ge-

wrocht? wat kan ik zeggen : de weertlij van eene halve ure.

In de weerdij van eenen oogwenk of nog min. In de

weerdij van drie weken zijn er daar meer dan honderd

menschen gestorven

.

WEERDOEN (wvl. weeredoen, zie weder), ded
weer, heb 'weergedaan, o. v{.Z\]a woord terug nemen, li.

re'silier. Niet weere te doen, of duist keerea over 't haantje

v m de kerke te springen en een keersken onder uwe tonge

tc laten branden (zeggen de joLgers die onder malkaar iets

koopen of verkoopen of een ander perdrag aangaan).

WEERDUIVEL (wvl. -duvel, zie ui), m. Een visch

gelijkende aan eene lompe, maar zwart met vier gele strie-

pen, fr. misgurne, loche d'e'tang, 1. cobitis fossilis. De

weerduivel wordt veel in eenen bokaal bewaard, oradat hij,

door zijn woelig slaan, het slecht weder voorspelt, da.arom

ook in 't fr. barometre vivatit geheeten.
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WE^REN (wederen), weerde, heh oihen gewecrd,

o. \v. Wordt gez. van afgepikt koorn, afgemaaide klaver,

gesleten vlas, cnz. dat men eenigen tijd op den akker laat

onder den invloed van wind en lucht. Ilet laatsle koorn

mf)et niet lunge weeren (moet nict lang in stiiikcn staan op

den akker). Laat den tabak wat weeren. Men laat geincen-

lljk het gepikie koorn op den akker eenige uren openliggen

om te weeren, en dan bindt men hel op in schooven. Het

is goed van jonge afgemaaide klaver te laten weeren ecr men
die aan 't vee geeft. Het gesleten vlas moet gewcerd 'Jijn,

eer men het in liagen stell.

— Vandaar Verweeren. Vgl. Akkeren.

— oopers. w. Het weert niet voor het veld (het is geen

goed weer op hel veld), zegt men in de Kempen. (Alg. VI.

Idiot, op Tiv/vw).

*WEEREN, bij Kil., zie verwf.ren t".

WEERGUNST, WEERJONSTB, v. Gunst die

men bewijst tcr beantwoording aan eene die men ontving.

1 1 ij hecft ons op eene prachtige maaltijd onthaald : het

bctaamt ilat wij hem dc weergunste geven.

WEERHELMEN, weerhe.'m.l^.; hcb urcrhelind, a.

\v. Wei- rgajnicn . Zingen dat het in de kerk weerhelme.

Het gLbiui \:ui de \\ ilde dieren weerhelmt in de bosschen.

WEERHOUDEN, b. w., klemt.op /lou. Zie deWdb.
— 0/> zijn wecthotiden zi/n^ op zijn hoede zijn. Hij

zoekt u te bedriegen, ge moet op nw weerhoxiden zijn.

— X. Despars zegt zich op zijn verhottden houden :

't Welcke cause was dat hemlieden die ghedreechdc

daghelycx lanc.x zo meer versterckten ende zeer neersteiick

u]) haerliedcr -vrhouden hielden . »

WEERHULP, v. Hulp die men geeft aan iemand

die ons hielp. Hulpe voor weerhuipe geven (iemand helpen

om zelf geholpen te worden).

WEERJONSTE, v. Zie \\'e£;rgu.\st.

WEERKEEREN (wvl. weerekeerex, zie weder),

krcrdc '.verr, -..ct'ri^ekeerd, b. w. Terugbetalen, fr. rem-

bourser, restititer. Ge moet dat geld wederkeeren aan die

't u gelecnd heeft. Gestolen goed moet weergekeerd wor-

den. « Weet dat somtijis eenich goet qualic vercregen wordt

datmen nochtans niet sculdich en is iveder te keersn, niaer

men much dat vvel behouden. » (Th. van Herentals.)

— o. w. Er van loederkeercn, van eene dwaling terug-

komen, fr. en revenir, Hij meende 't geluk in de wereld-

scho vermaken te vinden, maar hij is er van wedergekeerd.

Die landbouwer dcnkt d.it hij beter zai varen vlas te zaaien

ill plaals van tarwe, niaar hij zal er haast van wei,ierkeeren.

WEERKUNNEN(wvl.\VEitREKU.\XE.v, zie weder),

kon of kost wr-i'r, hcb -.ufcrgekonnen, o. w. ICunnen weder-

keeren. Hi] km noch weg noch weere. 't En is niet genoeg

van crui t^ kruipcn; men moet nog weerkunneu.

WBERLAM (zachtl. ee\ o., uiv. -la-nnurs. Jonge

lam, Ir. airneait male, het opposiet van Beitlam.

— Weer in de Wdb. bet. Ram, fr. be'lier ; geUibde ram,

fr. h.-livr chiilrc.

WEERLICHT, WEERLUCHT, m. ^nict o.) Hlik-

sem, fr. eclair (accompagnede lonnerre). De glets van den

weerlicht heeft hem bijkan blind geslegen. Het gaf eenen

grooten weerlicht. Het geelt weerUichten, fr. il fait des

eclairs.

— Loop naar den weerlicht, loop naar den duivel, hef

u weg van hier.

— Leelifke U'ecrlicht, Stomme -ecerlicht, enz. scheld-

woorden voor Leelijkaard, Dwazerik, enz. Een luie weer-

licht. Een kromme weCrlicht (een krombcende).

— Bij timm. Soort van Schaaf, anders ook Voorlooper,

fr. rai-lope. Zie donder.

WEERLICHTEN, -.eeerlichtle, heeft geu'cerlicht,

onper>. w., klenil. oji weer. Bliksenien, it.faire des eclairs

(accoiiipagiies de totinerre). Kramers vertaalt dit w. door

faire des eclairs de chaleiir (zonder donder), maar daarvoor

zegren wij </<? zoellc 'ipeelt.

— Wordt ook persoonlijk gebezigd, sprekende van

iemand die glarioogt van scheelheid of van gramschap. Hij

weerlicht.

— Men zegt ook WeCrUichten.

WEERL, WEREL, m., zware c. Hetzelfde als

Wereld. Vgl. Aven voor Avond.

— WEERLUJK, WERELLijK, adj. Wereldlijk. De gceste-

lijken en de werellijken. De weerllijke priesters, fr. la

prelres seciiliers. •; In een werelyck habydt gaen. » (P.

Mallants.) «. Soo wel int weerlyck als int gheestelyck. t (A.

Adriaensens.) « Een weerlicke dochtere die zeer u-eerlick

ende goddeloos leefde. » (C. Vrancx.)

Geen weirelicie macht vermagh u uyt te rocyen.

(G. De Dous.)

WEERLING, o., zware ee. Steenen boUetje aan

't einde v.m 't klinksnoer eener deur. Het weerling belet

het klinksnoer van uit zijn galje te glijden, en dient tevens

als handvalscl voor dezen die de deur willen opendoen. Het

is maar aan oude arme huizen te lande dat men nog het

weerling vindt.

— Niet te verwarren met Werveling.

WEERLINS.WEERLINZE, v., zwaie^-?. De luns

of tap die van achteren in den langwagen zit om den achter-

wagen te beletten achteruit te schuiven.

WEERLUCHT, m. Zie weerlicht.

— WEKKLicHTEN, onpers. w. Zie we£rlichten.

WEERMOETBN (wvl. WEfeREMOETE.NSzie weder),

moesl en moite -.eeer, lieb weergemoelen, o. w. Moelen

terugkeorcTi. De soldaat is in verlof voor drie weken, maar

dan moet hij weer naar 't legcr.

WEEROOG(E, v., met z.->chtl. ee. Puislje op 't oogUd,

gerstekoirel, fr. orgetet. Eene weeroog hebtien, krijgen.

— Ook Zwijnpaistje genaamJ.

WEERROOTE,WEDERROOTE,v..\lshetgeroot
vlas nil hot water gelrokken is, stcli het men dan in eenen

hoop met de gaten omhoog en de loppen omleeg, en zoo

laat het men eenen dag staan : dat heet de weetrooie, omdat

het vl.as aldus in het weiler of op^ne lucht nog voott Wijft

rooten.

WEERS (uilspr. vees.zK Rs), adj., zware ee. Zie wer>.

WEI^RSCKA, WEDERSCHADE, v. Weerwraak,

fr. re/'icitiii'lei. \\'cirsi!ia doen, tr. userde represailles.

WEERSE, WERSE (uiUpr. -.cese, -ivsse, zware e,

zie RS), \-. Bj broiiwers. Het siroopachtig atkooksel, het

suikersap dat men uit het mout kookt als men bier brouwt

;

ook Bierweerse, en Moutwecrse gcnaamd, fr. e.xirai'
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rnalif ghicose, viatiere amylacee. De eerste weerse, die uit

het mout vloeit, heet Slijmweerse of Voorloop, en dit is bij

den brouwer wat de AHegge bij den stoker is.

— Een vat met de 'veerse leggen, weerse gieten in een

onrein vat dat men dus liggen laat om het te zuiveren. Wij
zullen t' avond dat vat met de weerse leggen.

— In 't algemeen Afkooksel van graan of zaad, als

geneesdrank. Men maakt van dat zaad eene weerse voor

zieke koeien.

— Vandaar i° Gersteweerse, fr. eau d'orge; 2° Gniis-

weerse, fr. eau de son; 3° Lijnzaadweerse (water met lijn-

zaad gekookt, als geneesdrank voor dieren); 4** Lieweerse

(afkooksel van honingraten, dienende als morgendrank, fr.

hydromel. Eene flesch lieweerse. Een glaasje lieweerse

drinken.) Vgl. Liefkoek, /a«« melUttts.

— Bij pottebakkers. Dunne kleefpap van water en meel,

anders ook Wallinge genaamd; zie aid.

— Dit w. is overal veel gebniikt. In Oost-VI. zegt men
wisse. Kil. heeft W'esse, rf/fe<««/ malti cervisarii : mustea

cen'isia : decoctum; en hij geeft voor synoniem W^'orsse

W'erte en W'orte, eng. -wort. Kramers vertaalt Wort, o.,

door fr. moi'it de biere houilonne', giii n'a pas encore siiti

la fermentation, guilloire; hij vertaalt ook het fr. drage

door Wort. Vaelande spelt weise, even als hij tcis schrijft

voor teers : « Is het niet schoon te konnen verschil maken

SCO in 't schryven als in 't spreken tusschen Teis (eer.en

deusigen)en Teys (honden), Weis (S;<:/-7i'<7>jc) en Weys
(den genitivus van Wey) ? » — Ik schrijf het w. met eene r

(weerse, werse), niet aleen omdat het tonzent volkomen

rijmt met Keerse, Kerse (uitspr. kese, iesse, zie Rs), fr.

chandelle ; maar ook omdat er eene r is in werte, dat Kil.

als synoniem geeft.

—WEERSE, —WERSE, z. Bier-, Gerste-, Gruis-,

Lie-, Lijnzaad , Mout-, Slijm-.

WEERSEP0MP,WERSEPOMPE(uitspr.a'«f-,
Ti'esse-), V. Pomp waarmede men de moutweerse in den

brouwketel overpompt.

WEERSHOOFD, 0., zachtl. ee. Luchtverschijnsel

bestaande in een tAveeden regenboog boven den eersten.

— Eenigen geven dezen naam ook aan een misluklen

regenboog, waar dat er maar een deel van te zien is.

— Kil. Weers-hoofd, draeyende wind, turbo.

\A^EERSPIEGEL,,ra.WeerglaDS,evenbeeId,fr. r</fe/,

image. De weerspiegel van de maan in 't water. De uitdruk-

kingen van een goeden spreker moeten de juiste weerspie-

gel zijn van zijne gedachten. Dat kind is de weerspiegel van

zijn vader. Eene photographie is zelden iemands volmaakte

weerspiegel, omdat er uitdrukking van ieven aan ontbreekt.

— WEEKSPIEGELEX, b. en o. w. W'eerglanzen, het even-

beeld weergeven. De maan weerspiegelt in 't water. De
woorden weerspiegelen de gedachten.

WEERSPLEET, WEDERSPLETE, v. Weerga,

evenknie, fr. lepareil, la pareille. Hij is de weersplete van

zijn broeder, fr. il lui ressemble comnu deu.x gouttes d'eau.

De weersplete en is in de wereld niet. i Zoo hadde Jan

Onraedt zijn Trijnlje gevolgd, de u-eersplete van zijn herte. :>

(K. Callebert.)

— Het is de weersplete, het een is 't ander, er is geen

verschil tusschen. Er zijn twee wegen om naar de kerk te

gaan; maar 't is de weersplete : de eene weg is niet langer

dan de ander.

— Ik denk dat dit w. ontleend is aan de spinnerij. Zie

SPLETE.

—WEERT S, z. —WAART.

WEERWETEN (wvl. \VEERE\raTEX, zie \\-eder),

wist '.i.eer, weergeweten, b. w. lets gewaar worden door

iemand die 't ons overdraagt, ter kennis komen van iets

dat wegens ons gezeid of gedaan is, 1. rescire. Hij zal het

wel weerweten. Ik nnst het reeds 's anderdaags weer.

WEERWIJS, adj. Die weet of het goed of slecht

weder zal zijn, die voorzegt of het sneeuwen zal, enz. Lieden

die aksteroogen hebben of 't flerecijn, zijn dooigaans weer-

wijs. Honden en katten zijn ook weerwijs; want als ;:

slecht weder op handen is, knauwen zij grasfemen.

WEER^WIJVEKEN (wvl. weert\'uveke, zie wiji j.

o. Toovere>, I'r. sorciere.

^WEESCHOE, adj. Zie weekschoe.

WEERZEGGEN, weerzei, weerzeid, o. w. Afzeggen,

afbestellen, weerbieden, fr. contremander. Ik heb den

dienstbode gezonden om den geneesheer te weerzeggen.

— Zeggen aan iemand dat iets anders is dan het men
eerstmaal gezeid had. Gij hebt gezeid dat het morgen w -

ge moet het gaan weerzeggen, het is maar overmorger

.

WEERZIEN, wei'rzag, wcerzien, b. w. Iemand met

eene kwade oog aanschouwen, er geene trouw in hebben

en hem schuwen. Die kerel is van iedereen weerzien. Hij is

weerzien als een dief. c Zo dat tiandt ter cause van dien

(t. w. van moorden en rooven) van een yghelick varincx

weerzien wiert ende min ghefrequenteert dant plochte. »

fN. Despars.) « Broeder, spot niet met u gebuer omdat hy

een lichaems gebrek heeft;

Want den heer heeft ons geschapen,

Wy eylaes ! ons-selven niet

:

Waerom gy hem soo weer-sief? »

(P. Devynck.)

WEERZIJN (wvl. \\-EEREZTJN, zie ^^^DER), was weer,

ben werr^eweest. o. w. Teruggekeerd zijn. Hij is weer

naar 't leger. Het is drie jaar dat hij vertrok, en hij is nog

niot weer.

WEET, WETE, v. Kennis, fr. connaissance, notifi-

cation. Iemand de wete van iets laten (het hem laten weten).

Ik doe u met droefheid de wete van de dood van mijnen

broeder. Dat is gebeurd Imiten mijne wete. Bij (of met) mijn

wete, fr . a mon escienf. De wete zoeken. Ik weet niet waar

ik zou gaan de wete zoeken van die zaak. « De Vosinne

heeft hier af de wete creghen. » (E. De Dene.) « Door de

kennisse ende wete alleene die sy sdo langhe van te vooren

hadden. » fA. De Boeye, s. j .) « Ik kan u aan de -uvte hel-

pen waar Baselis gedoken is. > (G. Gez.) « Datter niet een

gaet verloren ofi af en valt sonder sijne weel. » (F. de

Smidt.) « 1st dat de wete, dat jemant om eenigh schf.lra-

stuck ghehanohen is, wort gheacht een groote schande aen

svn stam-huys. » (P. Mallants.) < Sonder oorlofofte7«te

van syne Majesteyt • ([. de Grieck.) = Zy heeft haar goude

keten zonder weete van haar ouders verkogt. » (C. Hazart.)

: Jan wiste waar dat zuster Lucia, die de keuken deed,

't een of 't ander, met Moeders wete, hadde gereed gezet. »

(K. Callebert.) « Dit contract zal mueghen upzegghen alst

hem ghelieven zal, behoudens dat hy de wete zal laeten den
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anderen een vierendeel iaeis te vooren. > (C. vau Dordrecht.)

« Van dpt zy hier o( de weie ghecreghen, zo trocken zy

naer der liavene. » (N. Despars.) « Daer wirt ons de rw/?

gedaen dat de Turckeii ons convent gheplundert hadden . >>

(B. Suvius.) « Aen de dcure Idoppen op datter jemandt uyl-

comnicnde magh de -uetc doen ofte liet den Oversten belieft

dat men incompt. » (B. Gheysen.) « Indien zy huerlieden

capiteyn in tijts van als die wcie ghedaen liaddcn. »(N. Des-

pars, die ooU te weten doen gebruikt : « zegghende dat Iiy

van Brugghe noch wel te weten doen zoude wie hy ware. »)

— Alles /y maar een wete en z'loolen vangen i^oat met

de rappighcid, spreekw.

—WEET, z. Teerze-, Wel-. Vgl. Wettein Tettewetle.

WEEVARE, m. Zoo heet te Brugge \Vat elders Wee-

ware, wedewaar luidt, fr. veiif. Zie W.

WEEVERSBLAREN, o. mv. Zie weversblaren.

WEEUW, V. Zie weduw en Atcomp. aid.

WEEWAAL, in. AVedewaal, fr. loriot.

— Kil. Wedewacl en Weedewael.

WEEWAAR, 111. Weduwaar, fr. veitf.

WEEZEGELD, o. Het geld dat eene wees toebe-

liooit. Haar \\-tczcgeld is in de handen van den nolaris.

WEEZEiiOED, o. Het goed dat eene wees toebe-

hoort. . De zelve voocliden, alsoo eedt ghedaen hebbende,

ende de weezen bevoochd zijnde, worden ghehouden over

te bringhen ten Weeseboucke heurlieder weese-goedt, t' zy

leenen, erfve ofte renteii, metgaders liuusen ofte andere

goedt. «(Cost. v. Veurne.)

WEEZEPAPIEREN, o. mv. Bewijsstukken die aan

de weezekinderen den eigcndom van hunne goederen ver-

zekeren, fr. litres de profriete'd'un orplielin. Zijne weeze-

papieren zijn verloreu. « Waren menichvuldige bewijsen in

de voorgaende beroerten verlooren ofte ontvreemt, te meer

dewijl in die tijdlsomstandichheden noch staten noch 'aeese-

papieren gemaeckt wierdeu ; dies hebben de kinderen ende

erfgenamen (jonck cude uut 't land zijnde) geene cennisse

van hunlieder erfgoederen connen krijgen. » (Pauwel Hein-

derycx.) « De blijfvers ofte biyveghen in sterf-huusen daer

weescn zijn vanden laetsten oft voorgaenden bedde, en zul-

len liemlieden niet moghen betrecken ten staete van huwe-

licke, ten sy dat sy alvooren staet zuUeu ghemaeckt hebben

inde voorseyde heurlieder respective sterf-huusen, ende de

weeze-pampieren ten coinptoire overghebrocht ende ver-

zekert hebben. « (Cost. v. Veurne.)

WEFELEN, ve/elde, heb gewefeld, o. w. Weifelen,

\\ankelen, fr. chancclcr. Een dronkaard gaatal wefelende.

WEFFEL, ni. Zie wervel.

*WEFFEL, Inj Kil., zie weieel.

WEG (wvl. ook WEEG en weug), m.
— Xaar den bckenden veg-oragen, ingebeelde moeilijk-

heden tegen lets inbrengen.

— Op -diegzi/n, op 'ceug zi/'n, fr. etre en voie. Die zake

is op goen weg. Hij is op weg uaar zijn verderf. Op weg

zijn van te genezen.

— Eenen weg opslaan, zie opsi..\.\n.

— lemand den weg ajleggen, zie Al'LEGGEN.

— Te iDcge zijn, te wcuge zi/n, op het junt zijn. Hij was

te wege voort, als het hem inviel dat hij dien dag moest

thuis blijven. Ik was juist te wege (zegt men elliptisch als

men op het punt was van lets te vcrrichten op den stond

zelf dat een andcr ons dit komt vr.agen, aanraden of gebie-

den). Ge zoudt ecns moeten uwen zieken vriend bezoeken

.

Aniw. Ik was juist te wege. Waar waart gij te wege naar

toe? Ik waste wege naar huis. Hij was gram te wege;

maar ik draaide 't met een zoet toomken af. « Segh w.ier gy
zijt te weegh. » (l^. Devynck.)

— Tenden (d. i. ten einde) alle wegen zi/n, geenen raad

meer weten, geenen middel meer hebben om uit eenen

moeielijken toestaod te geraken, fr. etre a bout de voie.

— IVeg weten oi kunnen met ieinand of met iets, raid-

del weten om iemand te geleiden of om iets mooielijUs te

verrichten. De moeder weet geenen weg met dit kind, maar

de vader wel. Ik weet er geenen weg mee. Hij wect hij weg
met alles. Ik kan geenen weg met dat woord (ik weet het

niet te verklaren). ; Want dickens en weetmen met sulcke

lieden noch raed noch 7vech. » (Th. van Herentals.) « Veel

meer andere dierghelicke overwillighe woorden, daer die van

der stede ghetnen week mede en wiiten. » (N. Despars.)

t Met zulcker overvloedicheit van sneeuw dat men te v eel

steden als t'ghinck doyen, met de walerea g/ieenen week en

wiste. » (Id.) « Daer zyn noch al veel ander naraen van

mannen daer ic gheenen wech mede weet » om ze uit te

leggen. (M. Lambrecht.)

—WEG, z.*Awegh,*Deurwegh, Door-, Dorse-, Dosse-',

Jok-, Kalsie-, Kalsijde-, Kassie-, Menne-, Meulen-, Peer-

,;el-, Pergel-, Perrel-, Sleep-, Stap-, Step-, Tragel-, Trakel-,

Uit-, Zomer-, Ook Halfwege en Halverwege.

WEG, bijw. Zie bij WEGZijN.

— ITegen door {y,-\\. wegen teure, zie teure), tautol.

Henen. Als ik toekwam, ze waren alien weg en door, fr.

Ions etaient partis, tons avaient disparu. Dat is een eerste

werkman; de anderen waren nog maar halfwege, als hij

met zijn werk reeds weg en door was.

— Op en weg, zie OP.

— Van den 'werke weg, zie ^VERK 2".

—WEG, z. Botgaans-, Deurcnd-, Schotc-.

WEGAARDSBLAREN, o. mv. Zie \VEEG.\.\Rns-

BLAREN

.

WEGBAAIEN, baaide weg, weggebaaid, b. w.

Dievelings wegnemcn, (t.ehiper. Terwijl ik omkeek, baaide

hij mijnen appel weg.

— Zie B.\A1EN.

WEGBEENEN, beendde weg, ben weggebeend, o. v.

Wegloopen. Gc moest hem zieu wegbeeuen.

— Ook Wcgbeeiukrcn. Hij beenderde weg.

WEGBKLENDEN ,be/endde ot beiond weg.ber^weg-

biiend i>( -belonden, o. w. Zie WEGBLENDE.V.

WEGBIJZEN, bees weg (wvl. scherpl. ee : zie DUI-

c;en), ben weggebezen, o. w. Wegloopen, wegvluchten.

WEGBLENDEN, blendde of bhnd weg, ben weg-

geblend of -<;eblonden, o. w. Uit de oogen verdwijnen, te

zoek geraken. Hij is wcggeblonden.

— Zie BLENDE.M.

WEGBORSTELEN, WEGBURSTELEN. b. w.

Wcgiagen. Di- jongens waion te wej;o 111 de str.iat to spelen

en Icven te houdcn ; maar de policio hcelt ze weggeburstcld.
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WEGBULTEN, bultte mg, iKeggebult, b. w. Al

bultende wegstooteu. De geil bultte den bond weg.
— Fig. Onlatsoenlijk wegJiijven. Zij hebben hem weg-

gebult uit Imiiiie vergaring. Uit ^ijn ambt weggebult vvoi-

den door eenen Jistigeii oiiderkruiper.

— Zie HHI.TEN.

vVEGBURSTELEN, b. w. Zie wegborstelen.

WEGDJAKKEN, djakle -wsg, weggedjnkt, b. «.

Met dezweep wegdrijven. Eenen bond wegdjaliUen.

— lemand afzetten en wcgjagen. Eenen dienstknecht

wegdjakken. Dat oproerig volk heelt zijnen koning weggc-
djakt.

— Zie njAKKEN.

WEGDREEFELEN, dreejdde -weg, weggedreefdd,
b. w. Wegibijven. De soldaten dreefelden het volk weg om
dooi tocht aan den stoet te laten

.

— Zie DREEFELEN.

WEGDRENTEN, drentte weg, ben weggedreni, o.

w. Slil wegijaan. llij dreutte stillekens weg.

WEGDRUMMEN, drumde weg, weggedriimd, b.

w. Wegdiingen, al drummende wegdrijven. De soIdateTi

diunideii het volk weg.
— Zie DKU.MMEN.

WEGDUTSEN, diitsle weg, ben weggcdnisi, o. w.
Wegdwalen, sprek. van eenen sul die te zoek raakt. Die

onnoozele jongen is weggedutst, men weet niet waar.

WEGEL, m., vklw. wegelken. Snialle weg, batte,

voctweg. Eenen wegel maken door den bloemhof. De
wegel die door de velden naar de kerke loopt. « Het uvghel-

ken dat opwaerts klimt. » (P. Mallants.)

Behoortste thebben ghezonden, duer dal en weghelkcns,

Zochte beddekens, snuutcleerkens, speghelkens.

(Ed. De Dene.)

—WEGEL, z. Kerk-, Sleep-, Tragel-, Trakel-, Voet-.

WEGELING, m. en o. (zie -ling), vklw. wegelings-

ken. Wegel, voelpad. Die wegeling loopt naar dc groote

straat. Ga langs dit wegeling : het is uader. Vele wegelings-

kens door de bergen.

WEGEN, weegde, geweegd; ook WEUGEN, b. w.

Voeren, leiden. Een pcerd wegen, fr. conduire, mener iin

cheval. Zie BEWEUGEN.

WEGEN, T('o<'^(wvl. woug, zie oa\ gewogeii, b. w.,

h.peser. « Soo veel taei we als die kinders zwaer woeg/ieii. >

(C. Vrancx.)

Schoon den reus Satan, by den Kemmel-berg geleken.

En hoofd en schouderen daerboven uyt kon stekcii,

Eq aen den hengsel net syn seven duyst pond woci;:

(Vaelande.)

— Het 'iveegt van deugden, zie DEUGD.

—WEGEN, /. 'Deurweghen.

^'E.Gi'P'LlllVp-E.^, flhnpie weg,weggeflimpt, b. w.
Behendig en dievelings lets wegnemen. Hij zag dat oud
boekje liggen, en Hinipte 't weg iji zijnen zak. lemands
snuifdoos wegflimpen.

WEGFOEFELEN (wvl. wegfoufelen, zie ou),

foe/elde weg, wegge/oe/eld, b. w. Wegstoppen, Iiaastig

vevhergen. Als het vijandelijk leger naderde, elk foefelde

zijn geld wegen al wat kostelijk was. Hij foefelde den boek
weg, als ik binnentrad.

— Haastigen ruw wcgjagen. Hij wicrd daar uit het huis

weggefoefeld.

— Zie foefelen.

WEGFOETEREN,/M/fn/e' w,g, weggefocterd, b.

w. Schandig wegjagcn. Men heeft hem weggefoeterd uit het

leger.

— o. w. .net zijn . Wegloopen.

WEGFRUTTEN,/ra«^ weg, ben weggefrut, o. w.
Wcgsluipen, wegloopen. Hij frutte weg, zoohaast hij luij

gewaar wierd. — Zie FRUTTEN.

WEGGE, WIGGE, v. Bij olieslagers. Zware houten
spic die, under het stampen van de dwinghei, tusschen de
warden inschuift en aldus de olie uit het zaad perst.

—WEGGE, z. Boter , Hoofd-.

— WEGGEVER, in., meest vklw. we^gevertje. lets

van kleen^:: weerde dal men bestemt oni als geschenk weg
te geven. Dat standbeeldeken is een weggevertje. Die
bocken zullen dieneu tot weggevertjes. — Zie -er.

WEGHASPEN, haspte weg, ben weggehaspt, o. w.
Wcgijien. De dief haspto weg. De haas haspte weg door

de velden.

WEGHEBBEN (wvl. wegein, zieElN), b. w. Vast-

liL-bbcn, begnjpen, verstaan. Hebt je 't weg? fr. comprctids-

tii: Ge moot niet meer zeggen, ik heb 't al weg.

WEGHEFFEN, he/te en hiefweg, weggchcft, -gchc-

Tiii, en -gc'ioffcn, b. w. HefFende wegnemen.
— Zich wegheffen (wvl. eenswegheffen, zie EENS), henen-

gaan, vertrekken. Hef u weg uit mijnc oogen !

WEGKABIJSTEREN, o. w. Hetzelfde als Weg-
schavijstcren.

WEGKADIJSTEREN, kadysterde weg, weggeka-

dysterd, b. w. Wegjagen. Al de vreemdelingen wierden

dan weggekadijsterd.

— o. w. Wegloopen. Hij kadijsterde weg.

— Zie KADIJSTEREN.

*WEGKAISSCHEN, zie Kaisschen s&u'XAIg. 7 7.

Idiot.

WEGKARIEREN, karierde weg, weggekanerd,

b. w. Wegjagen, [i. chasser.HX] is daar weggekarierd.

— VyI. fr. charrier.

WEGKARIOTTEN, kariotte weg, 7aeggekariot, 1.,

w. Wegjagen, wegkarieren. De Franschea wierden ilaji

overal wcggekariot.

WEGKASPEREN, kasperde weg, -weggekasperd, b.

w. Wegjagen, fr. chasser. lemand wegkasperen uit eene

vergadeiiiig, uit eene stad, enz,

WEGKEIEN, keide weg, weggekeid, h. w. Weg-
gooien, wcgsmijten. Hij keide zijnen hoed weg. De solda-

ten keiileu hunne wapens weg, en gingen op dc vluclit.

WEGKEISTEREN, keisterde weg, weggekeisterd,

b. w. W'tLjkoien, wegslaan, wegjagen. lemand wegkeistereu.

WEGKETSEN, ketste weg, weggeketst, b. w. Weg-
jagen, wc^ Irijven. Zij hebben hem van de prochie wegge-

ketst .
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— Ook o. \v. Wegloopen.
— Zie KETSEN.

WEGKIJSTEREN, b. w. Hetzelfde als Wegka-
dijslcren.

WEGKO(TjTEREN, koft)Urde weg, -oeggekofl).

Uri/,b.\v. Weydrijvcn met te koltercn.Iemand wegkotteren

(wcgjagen).

WEGKUISCHEN, b. w. Wcgjagcii. Kuisch die

jongens weg die daar voor niijn huis spelen. Hij heeft zijiien

dronken dieuatbode weggekuischt.

— Opeten, uildrinken . Een kieksken wegkiiiscliea. Ken
bollel wijn we^kuischea. Dat was seffens wcggekuischt.

WEGLAMBOOIEN, lambooide weg, weggelam-

hooiii^ h, w. I'lkereieD, baaien, dievelings wegnemen, fr.

ihipcr, cscamotcr. lemands bor/e weglambooiea.

WEGLEEDEN, WEGLEE'N, leeddt weg, weg-

gcked, b. w. Hetzelfde als bet holl. Wegleiden. Eenen

dief weglee'n.

— Zie LEEDEN

.

WEGLEKEN. leekte ti'eg, ben weggeleekt (wvl. Ickte

:<'eg, weggelekl, zie KLANKVERK.}, o. w. Zich stillekens uit

de vocten maken. Tegen dat de stond van betalen aan-

kwani, was luj weggeleekt. De bond leekte beteuterd weg.

WEGLEZEN, las -weg, -weg^el.-sen, b. w. Wegbid-

den, doar bezwering verdrijven. Men zegt dat hij hel onge-

dierte van de fruitboomen kan weglezen.

WEGLIJSPEREN (wvl. -liisperen), lijsperde loeg,

bell wrggelijspcrJ, o w. Wegsluipen, stillekens henengaan

zonder bemerkt te worden. De schoolir.eester viel in slaap,

en de scholieren iijspcrden weg de eea na den anderen. Wijl

geheel het gezelschap aan 't redetwislen was, ben ik wegge-

lijspard.

WEGLIMPEN, Umpte weg, weggelinipt, b. w.

Steelsgewijs nenien, wegfoefelen. Hij limple de geldbeurs

weg.

— Zie UMPEN.

WEGLOOPEN, o. w. Bij liommelboeren. Vergaan,

zijne krac'iteu kwjt geraken. De hommel loopt weg, als hij

op zijneji tij 1 niet geplokt en wordt.

WEGMALEN, maalde weg, weggemaald, b. w. Ver-

teren, doon vergaan, sprek. van eene uitputteude kwaal,

fr. miner. De langJuiige koortsen malen iemand weg.

WBGMANEN, maande weg, weggemaand, b. w.

Wegbidden, tloor bezwerin,; weg- of uildrijven. Ds:i duivel

wegmauen. Ongedierte van den akker >vegraanen It de

roode zee.

— ZieM^VNEN.

WEGMIJFELEN (wvl. -mifele.n, zie ij), mi/feUe

weg, weggemij'feld, b. w. Wegfoefelen, dievelings en

haaslig wegmnken. Hij mijfelde den brief weg in zijneu zak.

WEGNEUKEN, neukte weg, weggeiteukt, b. w.

Met eenen liarden duw wegstooten. NeuU hem weg. Neuk
dat weg, it. Jetez cela.

— Zich wegtieuken, zich uit de baan maken. Neuk u

weg (maaU pKiats, mijd u, schuif achteruit).

— Zio NICIKKN.

WEGPEKKELEN./tfiyJfii'^ we^, weggepekkeld, o.

w. Met klecne en rasse schreden henenslappen. De jongen

klonk aan de huisbel, en pekkelde dan weg bachtea eenen

muur.

Zio ['F.KKF.I.EEENE.V.

WEGPIESPEREN, piesperde weg, ben weggepies-

pird, o. w. Wegsluipen, 'zich wegmaken.

WEGPIJLEN (wvl. WEGPiLE.v, zie ly), pi/lde we .

''^'eggepi/ld, b. w. Stolen, wegrooveu, wegnemen, fr. eti

ver, voter. Die niande is weggepijld van iemand die h;

langs voorbijging. Bewaak wel deze voorwerpen dat men i

geen deel van wegpijie.

— o. w. met zi/'n. Wegijlen. Hij pijlde weg, als hij mij

zagkomcn.

— Zie PijLE.v.

WEGPOENDEREN, poenderde weg, weggcpoen-

derd, b. w". Wegfoefelen, verbergen in eenen hoek of in den

zak. Waar heeft het kind dat geld weggepoenderd ? Al

wat haar man wint, de vrouw poendert het weg cm te

sparen.

— Zie POENDERE.V.

WEGPOLKEN, polkie weg, weggepolkt, b. av. In

eenen polk of kuil verbergen. Het hondeken polkte het

been weg in de aarde. Geld of fruit wegpolkeu.

WEGPOTEREN, poterde weg, weggepoterd, b. w.

Wegpoten, wegsteken, ergens veibcigen. Zijn geld wegpo-
teren.

— Zie POTEREN.

WEGPRIEMEN.;>^ii'«iftf weg, wcggepriemd, b. w.

Wegsteken, wegfoefelen. Hij priemdc 't spoedig weg, uit

vrces van 't afgeiio:nen te worden.

WEGRABBELEN, rabbelde weg, ben weggerabbeL-

.

o. w. Met rappe beweging van handen en voeten zicli

wegmaken, zich henenreppcn. Hij viel van den wagen, en
rabbilde weg om niet overredea te worden . De haas rab-

belde weg over de velden.

— Ook Wegrobbelen.

— Zie JR.\BBELEX.

WEGRAMIJSTEREN (wvl. -r.vmusteren-, zie ij),

rami/sterde weg, weggerami/'sUrd, b. w. Met ramijsterin.;

wegjagen. De klepnioleas in de baomen ramijsteren de
vogels weg.

— o. w. met zi/'n. Met ramjstcrin^ wegvaren. De vIncUt

palr.jsen raraijsterde weg, als de jag>r naarsde. De benJe
jongens ram Ijstcrde weg.

WEGRIBBELEN, riabelie weg, weggeribbeU,h. w.
Ribbelea.ie we^rnkken ol wegstooten.

— In 't boUespel. Eenc bol'.e wegribbeUn, ze doea weg-
stuiven met eene anderebol die men met krachtigen arm ia

de baan schiet.

WEGRIESTEREN, rUsterde weg, ben w.ggerus-
tcrd, o. w. Wesjloopen, wegijlen. De U;us rieslerde weg.
— Zie RlE-iTEREN.

WEGRISPEN, risple weg, ben weggerispt, o. w .

Wegijlen, spoedig wegloopen. Hij risple weg, als hij mij

zag koinea. Hij is weggerispt al langs den muur.

— Zie RispEN, o. w.

WEGROBBELEN, o. w. Zie wegrabbelex.

WEGRONKEN, ronile wejr. weyreroni-t, b. «. Met
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geweld en gegons weggooien. De wederspannige scholier

ronkte zijne boeken weg waar zij vliegen wilden. — Zie

RONKEN.

WKGROOIEN, rooide weg, loeggerooid, b. w. Weg-

werpen, \\ej;smijten. Het misnoegde kind rooide al zijn

speeldiugen '..eg langs den vloer. Ik ga dien muur weg-

rooien en door eene liaag vervangen. — Zie ROOIEX.

WEGRUIFELEN (wvl. wegrufelen, zie ui), rui-

feldewcg, veggeriiifeld, b. w. Met den ruifel wegraimen.

Ruifel al die steenen en die drooge blaren weg uit de baan.

— lemand wegruifel'.n, hem onfatsoenlijk wcgjagen.

Dan ruifelde men al de Franschen weg die ergens in ons

land nog waien.

— Zie RUIFELEN. In 't L. v. Aalst zcgt men Wegroefe-

len, even als men daar 00k Roefel voor "Ruifel zegt.

WEGSCHABERNAKKEN, sckabernakte weg, ben

weggtschabernait, o. w. Wegloopen, zich uit de voeten

maken.

WEGSCHAVIJSTEREN. scliavysterde weg, ben

weggesehav^'sicrd,'o. w . Met kracUt wegloopen, vluchten.

Hij scbavijslerde weg ora geen slagen te krijgen.

— Zie SCH.WIJSTEREN.

WEGSCHEUVELEN, scluuvelde w;g. ben weg-

gescheurcld, o. w. Wegscliiiifelen, wegvluchten.

WEGSCHIJVEREN (wvl. -schivere.n), schijverde

we^, weg^cscliL/'verd, b. en o. w. Al draaiendc met groole

snelheid wegdrijven of wegvaren. Hij scliijverde eenen

stuiver weg in de lucht, en de sluiver schijverde weg.

— Zie SCHIJ\'EREN.

^VEGSCHOEPEREN(\v^l. -schouperen), sc/toe-

perd.ewt\'^, hen -,;gg6Sc!!ocperd, o. w. Wegvluchten.

— Zie schoeperen, 3° art.

WEGSCHOPPEN, schopte weg, ben weggeschopt,

o. w. Wegvluchten, haastig eene schuilplaals zoeken . De
dief is weggeschopt. De haas schopte weg in de veld-

vruchten.

— Zie .'^CHOPPEX

.

^A^EGSCHUIFELEN (wvl.-sCHUl-t.LEN), schui/eldt

wtg, bcK wcggeschuifeld, o. w. Haastig wegvluchten, weg-

scheuvelen. Zoohaast de soldaten verschenen, al de rauit-

makers schuifcldeu weg.

— Zie SCHUIFELEN.

\WEGSNAREN, snaardc weg, ben weggesnaard,

o. \v. Snei wegvluchten, wegijlen. Als zij dat gedaan had-

den zij sn.-iarden zeere weg, om geen slagen te krijgen.

— Zie sxaren.

WEGSNUKKEN, snukte weg, weggesnukt; 00k

WEGS.xt'KKEN, b. w. Al snukkcnde wegnemen. Hij snukte

dat weg uit mijn band.

— Zich wegsnukken, schielijk achteruit springen. Had
hij zich niet weggesnukt, de boom viel op hem.

WEGSPAARZEN (uitspr. -spazen, zie RS), spaarsde

weg, lien -.^vorgespanrsd; 00k WEGSPEERZEN en WEGSPER-

ZE.v, o. w. Wegspatten.

— Zie SP.-VARZEN.

WEGSPEITEN, speitte weg, ben

AVegspalter., wegspaarzen.

— Zie SPEITEN.

'speit, o. w.

WEGSPIJKEREN (wvl. -spikeren), spi/kerde -.. -
,

ben weggespijkcrd, o. w. Wegvluchten, snel wegijlen.

— Zie SPITKEKEN, 3' art.

\A^EGSPINDEREN, spinderde weg, ben wegge.\

derd, o. w. Wegspijkerea, wegvluchten.

— Zie SPINDEREN.

WEGSPOETEREN, spocterde 7veg, ben we^gespoe-

terd, o. w. Met grooten spoed wegijlen. Elk spoeterde weg.

De vogels zijn al weggespoeterd.

— Zie SPOETEREN.

WEGSTEERTEN, steertU weg, ben weggesteert,

o. w. ! 'enendruipen, fr. s'esguiver. DeZaligmaker zeiaan

de Pharizeeuwen : wie onder u zonder zonde is, werpe den

eersten steen op die beschulJigde; en dan boog hij zich

neder en schreef op den giond ; en terwijl hij schreef, de

Pharizeeuwen steertten weg de een na den anderen.

— Meest gebruikt in 't L. v. Aalst ; ook in 't L. v. Waas.

(Alg. VI. Id.)

— Kil. Steerten, fugere (vluchten). Zie ook nieiw-

.STEERTIG.

WEGSTEKKEN, slektc weg, weggesteht, b. w. In

't marbelipel. Met zijnen marbel eenen anderen marbel

wegschieten

.

— Zie STEKKEN

.

WEGSTROELEN, stroelde Toeg, heb of ben w,-.,

itroild, o. \\-. Stroelenile wegvloeien.

— Zie STROELEX.

WEGSTROOIEN, strooide weg, weggestrooid, b. w.

Bij huidevetters. Den geboenden huid in de strooikuip

wegleggen

,

— Zie STROOIEN.

WEGSTUIKEN (wvl. -stuken), stnikte en stook

weg,wcggcst7iikttViweggestoken,h. w. Wegstoolen. Hij

wilde er ook bij komen, maar ze stoken hem telkens w-eg.

— Zie stuikex.

WEGTJOLEN, tjoolde weg, heb oi ben weggetjoold,

a. w. Wegsukkelen, al dolende wegbelenden. De duts van

die vent is weggetjoold van zijn huis, en men weet niet

waar hij gevaren is.

— Zie TI01.EX.

^WEGTRENTEN, irentte weg, ben weggctrent, o. w.

Weglrimpen, stillekens weggaan. Hij trentte geheel be-

schaamd weg. — Zie trenten .

WEGTRIMPEN, trimpte weg, ben weggetrimpt, o.

w. Oiibemcrkt en voorzichtig henengaan. Als hij zag dat

men in die verandering zoo eene questie giiig behandelen,

hij sl<ind slillekens op en trimpte weg. — ZieTRlMPEN.

WEGTROKKEN, trak weg, weggetrokkcn, b. en o.

w. ;ietzeUJe als AVegtrekken. Zie TROKKEN.

WEGTRONDELEN,/'oWWrf<?aic^,fe«a'<y^if//w-
deld, o. w. Wegslenderen, wegsukkelen.

— Zie TRONDELEX.

WEGTROTTEN, trotte weg, ben weggetrot, o. w

.

Wegdraven, wegtrekken, henengaan. Hij zag mij nadcioi

en trotle weg naar zijn huis.

— Zie TR'ITTEN.

WEGVAGEN, zaagde en voegweg, weggcoaagd, b.
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w. Hetzelfde als het holl. Wegvcgeu. Vaag al die dorre

bladeren weg die op den wegel liggen.

Die Egipten volt met plaegen,

Loop der sonne kan vertraegen,

Sond-vloed senden en weg-vaegen,

Kan den Nevel wel verjaegen.

(Vaclando.)

— Li/k 'weo^giniaagii si/ii, plotselings verdwijnen zoiuler

Tiig spoor achter te laten. Als hij hooide dat men !ie;ii

>i)r den dief aaiizag, was hij lijk weggevaajd. Die arme

l.iiidercn alen zoo lustig : in eenige stonden was al het vocd-

sel, dat men hun voorzolte, lijk wcggevaagd.

— Zie VAGKN.

WEGVLINDEREN(wvl.\VEGVLitNDEREN,ziel.ND),
T linderdg wr^, ben uh-ggevliiiiifrd, o. w. Wegfladderen-.

De vogels vlinderden weg, als de jager nalerde.

— Wegijlen, wegfijkeren, onbemerkt lienenvluchlen,

ix.faireflandre. De dief vlinderde weg langs de haag. Ik

ben iiit dat gezelschap weggevlinderd zonder bemerkt le

worden. Hij hecft het gelage laten slaan en is weggevlin-

derd. De jongen vlinderde buiten en weg,

— Ook b. w. Wegfoefelen, dievelings met icts weggaan.

Terwijl ik mij omkcerde, had hij het geld weggevlinderd.

— Vgl. Vluchten dat-ookals b. w. gebezigd wordt.

WEGWEIEN, wcide weg, ben '.veggcweid, o. w. Al

weiende uitwijken en neerzakken, sprek. van een natten

grond. Dekanten van dien grachtweien weg.

— Zic WEIEN.

WEGWIJZER, m. Zie AANWIJS.

WEGWONEN (wvl. -weunen), woonde -iveg, wegge-

icoond, b. w. lemand doen verhuizen om zelve in zijne

woning te gaan. Die man, dien gij over twee ja.ar wegge-

woond hebt, is gestorven.

— o. w. met hebbcn. Verborgen wonen. Dat vogcllje

woont weg in dien braamhul.

WEGZAKKEN, takte 7veg, ben -weggezaL-t. «. m.

W'egweien.

— Stillekens henengaan. Hij zakte weg zonder Ic be-

talen

.

WEGZEERDEN (met zwarc tv), zeerdde -ceg, ben

'„T<;i;rz<;-rd, o, w. Weggaan, zich wcgmaken, fr s'tu alhr,

dei;u,-ipir. Zecrd weg van hier! Zicnde dat er daar Iwisl

en krakeel begon, ben ik veggezeerd. Elk zeetdde weg, als

de policie naderde.

— Ook b. w. Wegwerpen, wegstooten.

— Zie zeeroen .

WEGZIJN, was weg, ben wegge',i.'ecsl *^^ w. \\i-

strooid zijn, fr. Hre distrait. Ik weet niet wat gij gczeid

hebt; ik wa.s weg.

— IJlen, raaskallen, fr. delirer. De zieke is weg.

—- Krankzinnig zijn, van zijn versland weg zijn. Nu en

dan is hij weg.

— In slaap zijn. Hebt ge genoenestond ? Ik heb mij

geleid, maar 'k en heb niet weggewecst. Ik heb oen poosje

wegg nveest. Zoohaast hij neerligt, is hij weg.

WEGZIMPEREN, zimperde weg, hen weggeziin-

pird, o. w. Weg/.ijpelcn . Het water van de akkers zimpert

weg in den grond, zimpert weg langs de droogbuizen.

WEI, m. Een vogel andors ojk Lawei en Wcitcn

genaamd, fr. geai.

—WEI, z. Wrongelde-, Wrongele-, enz.

WEI, liij-v., in Fr.-Vl. gebruikt voor Weg(voort, door,

hene.i). (ia wei, fr. va-t-en. Hij is wei, fr. il est parti.

—WEI, z. Schee-. Vgl. ook -HEt, -heie.

—WEIDE, z. Drijf-, Vogel-, Vetlewec.

WEIDE, out. Jacht, zie WElEN.v^VR.

WEIDENER, bij Kil., zie weienaar.

WEIE, V. Hetzelfde als Wegge, Wigge, fr. coin.

— Bij brouwers, enz. Soort van Kapmes, schcrp aan de

negge, dik aan den oesel, en weggevormig aan den to]),

dienende om de bommen te kappen, en ze in het bomgat

te slaan of ze emit te heffen.

— De weie litidt, zegt men in 't Poperingsche voor de

policie luidt, de avond-klok liiidt, fr. on sonne In cloche

de retraitc, en Sonne le couvre-feu. — Vgl. wei, bijw.

WEIEN, weidc, kebge-.aiid; ook heien, o. w. Wei of

hui afzeKen, sprek. van kernhielk ofkempap, wiens melk-

deelen neCrzinken zoodat het bovenste slechts troebel

water is. Gekernde melk weit met te staan. Laal don pap

weien, en giet dan het wei af als een koeldrank in den

hecten zomerdag.

— Ee7te wonde weit, als zij watert, als er waterachtig

vocht uit komt.

— De oogen weien, als er stille tranen in blinken, als zij

vcchtig staan, hetzij van droetheid of anderszins.

— De grond weit, als hij nat en walerachtig wordt, als

hij zijpelt van 't vocht. Grond die weit, zakt neer in de

grachten.

— WEIEN, z. In-, Uit-, Weg-.

WEIENAAR, WEIMAN, m. Jager, wildschut, fr.

vcneur. De weicnaars joegen achter de hazen door akkers

en bosschen.

— Kil. Weidener. Van 't oud woord weide, bij Xotk.

weido, d. i. jacht.

WEIFEL, m. Puist of bobbel voortkomende van de

beet eener spinnekop, mugge of vloo, of van het straal

ecncr bie, enz.

— Kil. Weffsl, pnstula sivj tumor exilis ex acuko

ntitscce, apis, vespce, vel niorsii piilicis,

WEIFELEN. weifeldf,heb ge-Meifeld, o. w. Wagge-

len, wankclcn, fr. chanceler. Hij weifelt gelijk een beschon-

ken mensch. Al weifelende voortstappen. Hij weifelt op zij 1

beenen (van dronkenschap, o( van flauwte).

WEIGER. ook WEEGER(scherpl. ee) en WEIGE-
RIG, a Ij., met over, -.an of met.

— ITeiger zijn over iets, het met groote spaarzaamhoid

en behoedzaamheid. gebruiken, opdat het zoo weinig mogc-

lijk verniindere ot verslijte. Hij is weiger over zijncn ouden

wijn. Weigerig zijn over zljne boeken, over zijne kleercn .

Die medccijn is koslelijk : ge moet er weiger over zijn (-

1

niets van ten oorlooze gebruiken of verkwisten).

— Weiger zijn van iets, er aan verkleefd zijn, zoodat

men het moeielijk mededeele aan anderen. Weiger zijn

van zijne boeken (er zoo aan houden dat men ze noode uit-

leent ol in iemands handen ziet). De klokhen is weigerig



WEI — 1196 WEL

vail hare kiekens (zij is er jaloersch van, en duMt nict dat

men ze in de handen nenie).

— JVdiger zijn met iels. « Wei weygher en trots zijn

met eenen boeck. » {L. Vossius.)

— WEIGERLTJK, bijw. Met yroote zorg of spaarzaamheid.

Ge moet dat testament weigerlijk bewaren. Leg die appels

wcigerlijk weg. Zijn geld weigerlijk gebniiken. « Eeujuweel

dat ghy soo lueygherlick tot noch toe bewaert hobt. >

(L. Vo'ssius.)

WEILDE, V. Hetzelfde als \Vccldc. Vgl. Mcel =
mcil, on zie onder EI.

WEIMAN, ni. Zie weienaar.

WEIMOES, m. Soort van Pijnboom. Zie weemoes.

WEIMPEL, adj. Zie WEPEL.

WEIOOGEN, iveioogde, keb gezveioo^d,o. \v. Water

in dc oogen hebhen, hetzij van drocfhcid of andeiszins.

llet wcioogen is het be^in van dc tranen. Hij wcioogdc,

maar de tranen vloeilen niet. Zij verhaaldc dat al weioo-

gende. De ossen weioogcn als zij grooten arbeid op den

akker moeten doen.

WEISTER, m. Zwier, voile en vrije beweging, riiimte

die men lieeft om iels onbeleiiimerd te verrichten. Scliuift

all(?ii achtcniit en laat hem zijnen weister om hokus-jiokus

te doen. Staat mij in den weg niet, laat mij mijnen weister

als ik aan 't werk ben. lemand zijnen weislev geven. Zijnen

weister hebbcn aan tafel, fr. avoir ses coude'es franches.
Ga uit mijnen weister. Als de akker vol onkniid staat, Iicb-

ben de planten hunnen weister niet om te groeien . Met

dien zwaren mantel heb ik mijnen weister niet om te gaan.

Zijnen weister nemen of pakken. Zie eens hoe die juflFer

met hare krinolicn haren weister pakt in de straten.

— Fig. Ge meugt dat kind alzoo zijnen weister niet laten

(d. i. de vrijheid van al to doen wat hem lust, zijnen eige-

nen wil).

— Dit w. is gemaakt van Weisteren, gelijk Glinster van

Glinstorcn, Ratol van Ratelen.Wandel van Wandelen, enz.

WEISTEREN, weistenU, heb s^ewehtcrii, o. w.

Zwiorcn, zijnen weister nemen, zich vrij en onbelemmerd

bewegen. Zie eens hoe hij wcisterl in de straat. « Ten

betaemt niet dat men ofte te seer haestclijcken gae, nochte

ooclc met nytgherecten necke, noch voor-ovcrbuckende,

noch met den hoofde over de schouderen hanghendc, ofte

laeyslerende : welck al teeckenen zijn van lichtveirdigheyt,

ofte van hooveirdigheyt, onachtsaemhe)! ofte van ghcveynst-

heyt. » (B. Gheysen.)

— IVeisteren en zwieren, tautol. Langs de straten gaan

al wfisteren en al zwieren.

— Ook b. v. in denzelfdcn zin als Heisteron, heisolen,

strooien, fr. repandre, laisser tomber. Stroo weisteren.

Draag dat voorzichtig zondcr het te weisteren. Vandaar

Verweisteren.

— Dit w., meen ik, is een frequent, van Weien (d. i.

wegen, bewegen), even als Kcisteven een frequent, is vaii

Kcien, Scheistcren van Scheien (schciden), Vcrl)luisteren

van Vorbluien, Blaaisteren van Blaaien, enz.

WEISTERING, v. De daad van » eisleren. « Dat men

oac soiider lichtvcordelijck met de voelen te spelen, sonder

it'cvileringhe met de aermen, sonder de schouderen te ver-

trecken. » (B. Gheysen.)

WEITEN, m. Een vogel, anders ook Wei, Lawei,

Gaai en Koolen geheeten, fr. geai. De weiten is geen

kauwe

.

— Fig. Vent met weinig verstand, dwazerik. Een

weiten van eenen vent. Haar man is maar een weiten.

Syt gy geen waeren weytert.

(Vaelande.)

— Kil. Weyten, ."vvra^fej.

WEITING, WEITINK, m. Weiten, gaai, Ir. geai.

— Zoo zeggcn wij ook Nucliten en Nuchting, fr. matin.

WEKE, V. Zie week en de comp. aid.

WEKEBROOD, o. Zie weekbrood.

—WEKER, z. Negen-.

WEKKER, 111. Klokkenspel dat in bewegiag komt

door cencii trommel die in verband is met de horlogie. De

weUkcr dient om de aanslaande uur ol halve uur aan te

kondigen, gcmeenlijk door een gekend dcuntje of refereintje

dat twee of drie minuten duurt, en onmiddelijk gevolgd

wordt door het slaan van de uur of halve uur. De wckker

dient nogom de kwarten aan te kondigen, maar dit scin is

veel korter dan voor de ureu . Elk jaar verandei t men de

deuntjes van den wekker. Eene stadshorlogie zonder

wckker. Men legt den wekker stil iu de (Toede Week, zoo-

dat de uur dan slaat aleen.

— Fig. Zyn wekker loopt af, zegt men van i^mand die

met eenen vloed van woorden spreekt.

— Hoewel wekker en beiaard in 't fr. onverschillig

carillon heeten, zijn zij toch hetzelfde niet : de Wekker is

aleenlijk het klokkenspel dat werktuigelijk met de horlogie

gaat en regelmatig bij dage en bij cachte het slag van de

aanstaande uur vernieldt; de Beiaard is ook het Idokken-

spel dat bij poozen met handen en voeten gespeeld wordt

op klauwieren. Te Brugge speelt men den beiaard elken

woensdag en zaterdag van de week. Op den beiaard spelen.

— Overigens Wekker en Beiaard hebben dezellde klokken

en Idokskens.

WEKKEREN, wekkerde, heeft ol is geicekkerd, on-

pers. w. Wordt gez. van 't klokkenspel dat dc uren voor-

gaat en .laiikoudigt. Het moet eerst wekkeren, eer dat de

ure slaat. Het begint te wekkeren twee of drie minuten

voor de uur. Het wekkert twee, fr. il carillonne deux

hcnres. Is het al drie gewekkerd? Hoe lang is het gewck-

kerd (d . i. hoeveel minuten is het geleen dat de wekkcring

voorbij is)? Hoe lang heeft het gewekkerd (d. i. hoeveel

minuten heeft de wekkering geduurd)? — In Brab. zegt

men Rammelen (Alg. VI. Idiot.)

Fig. eiPschertsende zegt men van eenen stamelaar dat

hi/ wekkert eer ky slaat, of dat het wekkert eer het slaat.

— Wekkeren verschilt van Trebbelen en Beiaarden ; zie '

BEIAAKDEN.

WEKKERING, v Het wekkeren ; de wekker.

WEKKERSPEL, o. Het klokkenspel dat de aac- ,

staanck> uie aankoiuligt. Eene horlogie zonder wekkerspel.

WEL (te Brugge en elders \val, zie I-), bijw. IVel en

wel isdubbelwel, spreekw. (vgl. sat cito si sat bene).

— Zelden wel en nooil verpasse, zie VERP.\S.SE.

— Dikwijls gebruikt als adj. in den zin van Wellig. Een
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welle mtnsch (een menscli die 't wol heeit, die fortiiiii

heeft).

—WEL, z. III-. Vgl. Aleve!.

WEL, m. Zie w.M. 2".

WELFAARD, m. Steenen boog ofgewelf dat in som-

niigo luiizen de plants vervangt van 't mantelhout eener

kave. Eenc schouwe met eeaen welfaard.

WEL-HERTJE, zie onder herte, o.

WELK (wvl. 00k \v[LK, WULK en wuk), betrekkelijk

voornaamwoord.

— Nict 'veten welk dal -welk is, uiteen Diet kennen, niet

weten te ondcrscheiden. Ik weet dat er in een huisdak wind-

banden en haspebanden zijn, maar ik weet niet welk dat

welk is. Hij heeft de naamlijst van al de bloemen die in

zijnen liofstaan, maar hij kan niet zeggen welk dat welk is

(hij weet niet welke van die namen aau ieder in 't bezonder

toekomt). De proprietarissen A, B en C, bezitten elk een

huis in dat dorp; maar ik weet niet welk dat welk is (welk

huis aan A, welk aan B, en welk aan C toebehoort).

WELKDANIG, onbepaald adj. Hoegenaamd, welk

00k, fr. i]:iel<:oiii]iie, quel., .que. « 't Magistraat van Bruyge

hadde alle icelkdanige verbeeldingen verboden. » (R. d.

H.) Ik deel uw verdtiel, welkdanig het wezen moge.

WELKOM (wvl. WELLEKOM, willekowme), m. Een

geschouk dat men geeft daar men toekomt. Ge mod eeiien

welkonime mccdragen voor grootmoeder. Moeder gaat

DDoit naar de markt, of zij brengt eenen welkonime mee

voor de kinders. Eenen wellekomme krijgen, ontvangcn,

bespreken.

WELKOM (wvl. WELLEKOM en \vii.L£Ko.vi).adj. AWl-

gekomen.

— Welkoin op eenen klakkaard, zie kl.\kka.\ru.

— I'it adj. heeft den compar.itief welkommer en den

superlalief H'ctto/ni^. « Ic hope dat desen boeck daciom te

wilU'commcr wesen sal. » (M. Lambrecht.)

Judith was willecome, villeeomer z\]i(].

(A. Biins.)

Want ic hem dalder vcllecoetiiste gast was.

(Id.)

\VELKOMEN (wv!. «t.llekommen), -iv/komde,

i^e-.^Yltoiiid, h. w. \'erwelkomen, welkom heelen. Zij wel-

Ickomdcii hem met groote blijdschap. ;, Wanneer dal liy

van klcync cnde oxoo\.c ghe-.iie/lecompt is ghewecst. » (B.

Gheysen.)

Gcwelkomt van 't onsterllyck holgezin.

(Vo.uUl)

*WELLEN, bij Kil., zie wallen.

WELLEVEND, adj. Deugdzaani, fr. vcrtueitx. Ken

wcllcvcnil nicnsdi. Allijd wellevend gcweest hebben.

WELLIG, adj. Die wel is, zich wel bevindende. l-xn

wellig mensch feeu begoed mensch).

— Ik ben vandage nict al tc wellig (niet al te gezoiul,

een weinig onpasselijk).

— Hij is de welligste (de beste, de zoetaardigste) mensch

van de wereld.

— WRLLIGHEID, V. Het wellig zijn.

—AVelgenoegdheid, blijdschap, fr.a«c,««/'fH/i?wcH/,yi)/c.

Was dat daar cene welligheid (b. v. bij het vernemen van

goed nieiiws, bij de aankomst van een verwachten vriend,

enz.) ! Overzijn van welligheid, fr. etre ravi d'aise. Hij en

bezal zijn zelven niet van welligheid, fr. ne pas se sentir

d'aise. Hij was in zijn welligheid.

WEL-LUSTJE, zie onder IIERTE, o.

—WELMEN, z. Over-.

WELNA, bijw. Bijna, bijkans. « Daer en wort ghc-

spaci t nocli ghelt, noch goet, ia Doch lijf noch siele welnaer.

(Th. van Herentals.) < Biechte wel ende kerstelijck gheoor-

boort, is welnaer ghelijc een nieu doopsel. » (Id.) « So

hongcrich na tidelijc goet, dat si God ende haer siele \i'el

iiaer verghelen. » (Id).

—WELS, —WILS, z. Dik-.

WELSTELLEND, .-idj. Welhebbend, welvarend,

die in wclstand is. Een v.clstellcnd winkelier.

— AH. Wclstelleudlicid.

WELSTER.WALSTER.WOLSTER, o. Zwijnc-

leder, fr. niir de pore. Zoo taai a Is welster. — ( >ok Ezel- en

Hondeleder.

— Een voorwerp van welster gemaakt, b. v. eene vlegel-

kap, een sleutelriem, liandschoe'n, enz. Welsters aandoen

om netels en bramen uit te roeien.

—WELSTER, z. Xaai-.

WELSTEREN (wvl. 00k WELSTERi, zie -en), adj.

V.'n welster. Eene welsteren viegelkap. Eene welsteren

sleutelriem. Welsteren handschoe'n om in doornen en netels

te werken.

WELSTEREINDE,WALSTEREINDE,WOL-
STEREINDE (wvl. -ende), o. Sm.al iiemken van zwij-

nelecr waarmec men den vlegel aan de kappe rijgt.

— I.ederen riemken waarmede men de schoe'n aan den

voet vastrijgt.

— Fig. Een cud en taai mensch. Dat wijveken giat

alhaast honderd jaar oud zijn, en 't is nog lijk een welster-

einde.

« WELVEN, b. w. Hetzelfde als Wellen, bij Kil.

volvere, eng. ifallov, d. i. wentelen.

Is 't dat ick I'zeker jok tracht van myn hals te welven.

(G. De Dous.)

Ons sonden en onse ghtbreken

Niemanl 11 de schidt op en wel/;

Worden wy van u verstekcn,

Dacrvan zijn wy de rechl' oorsake self.

(C. Tan Mander.)

WELWEET, WELWETE, v. Hetzelfde als Wei-
weter, ncviswijzc. Hij is cene welwete. Die welwete van 'is

vent hccl'i cr :ilti;d icts bij te voegen ofaftedoen.

WELWETER, m. Neusw ijze, een die 't al best wilt

wcten, die gewoonlijk 't gezegdc van een andcr wilt verbe-

tcren en nauwkeuriger voorslellcn.

WELZITTELIJK, adj. Welvocgclijk.

WELZITTENDHEID, v. Welvoegelijkheid, beta-

melykliciil, Ir. coriTriiatiee. De wclzitteiulheid vereischtdat

gij hem deze zaak verklaret. lets vcrrichten of zeggen uit

welzitlendheid. « Ging hy ergens de maeltyd ncemen, welk

zeer zclden gcboM'dc, en .allccniyk uyt christelyke 5<'f .', -
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lemihcid en gevoegzaeraheyd, als hy '1 niet kon ontzeggen. »

(Leven van Van Roo.)

WEMEL, m. Spijkerboor, fr. vilchrequin ; Kil. Weme
en Wimpel, terebclhtm ; eng. wimble. Met een wemel een

galjebooren.

—WEMEL, z. Heerd-.

WEMELEN, wemelde, gewemeld, b. w. Met eenen

wemel booreu, Kil. perforare terehra. Gatjes weinelen in

het hout.

—WEMELEN, z. Achter-.

WEMELHOUT, o. Bij timm., enz. De keer van het

spijkerspoor, de houten boog of halve cirkel die men rond-

wendt om het boorijzer in 't hout te draaien, fr. la poignce

d^7ffi vilebreqttin,

WEMP EL, adj. Zie wepel.

—WENDE, z. Zonne-.

WENDELIJK, adj. Kiinnende gewjnd of gediaaid

worden. Meest fig. Die jongen is niet wendelijk, fr. n'est

pas gouvernable.

— Er is gecn spit wendelyk ?net dien mensch^ zie SPtX.

WENDEN, ',1'cndde, heb gewend, o. \v. Zweemen naar,

trekken op, vloeien op, gelijken aan. Dat kleur wendt op

rood. Hij zeide 'l juist zoo niet, maar 't wendt er op.

— B. w. Met iemandgeen spit kiinnen wenden. zie SPIT.

WENDHOEK (wvl. -houk, zie oi:), m. Zoo heet ieder

v.^n de vier hoeken van eeneu akker dien men ploeg: . De

kainon, de veurenden en de wendhoeken worden met de

pade omgespit, na dat de akker geploegd is, omdat het niet

mogelijk is deze deelen met het overige om te ploegen

.

-WENDIG. Omdat men zegt blanwendig en grauw-

fnt'i:;- (A. i. blau'cachtig en graHwachtig\ eenigen denken

d.it de uitgang 'cendigis, dorh kwalijk ; de uitgang is cndig,

als Mijkt nit ifitendig, zwartendig, enz. Zie -ENDIG.

WENIG, adj , in eenige strekcn gebniiktvoor Weinig.

WENJAARD, WENJAAR, WENJEER, WEN-
JERE, (de / iiil^espr. als i'm eenige strcken, en .-ils ///in

andere), m., klemt. oj) r,v«. Zie wanjaard.

WENKBRAME, WINKBRAME . WING-
BRAME, WINDBRAME. WINBRAME, WIJN-
BRAME, WIMBRAME, v. Hetzelfde in Fr.-Vl.,

Veurne-Anibaclit, en elders, als Wenkbrauw, fr. soiirdl,

enri.eyebro7i', hd. augi'n-braue, deens. oiebryn^ vries. wien~

bran',!'. Kil. heefl Wimp-brauwe, Wijn-brauwe, Wijnbrae,

Wijnd-brauwe,Wijngh-brauwe,Win-brauwe,Wim-brauwe,

en Oogh-brauwe.

— Het eerste deel van dit w. schijnt mij, om zijnen

onbestendigen vonrij eene verbastering te zijn van oog,

oo<;en, Qog'n, deens. oie, eng. eye, met de voorgevoegde if.

Het tweede deel brame is, bij metathesis van de r, hetzelfde

als barme, synoniem van hrauwe, d. i. hoogte, heuvel,

fr. eminence (zie BR\U^A"E). Het <;eheele w. is dan zooveel

als Oogenharnie, de hoogte boven de oog.

WENKEN en W^INKEN, 'won1t^riwinkte,gewinkt,

o. w. Zie de Wdb. Hij wonk naar mij met zijnen hoed.

En kwamen wij met 't mutsaardhout
Ons stille dorpken nader,

De grauwe molen it'onk ons toe,

En was mijn zusterken te moe,
Wij rustten er te gader.

(Rosalie LoveHng.)

— Ook b. w. Iemand wenken (hem teeken niaken van te

konien). Ik wonk hem, en hij kwam.

WENS.WENST, WENSTEN (zie s), WIENS,
WINS, bijw. Somtijds, somwijlen. Dit gebeurt wens. Hij

komt wins naar mijn nuis. Het regent wiens dat er de

straten van stroelen. Die zinnelooze heeft wiens poozen dat

hij bij zijn verstand is.

— Bij geval, in ondervragende wendingen, 'tt.par hasard.

Hebt gij liem wens niet gevonden? Jlijn boek is verloren^

is hij wiens onderde uwe niet geraakt?

— Vgl. Altemets en Somwijlen die cok in die twee

zinnen gebruikt worden.

— Misschien van -wen (d. i. waneer) even als 1. qHatidoque

van qiLando.

WENSCHEN (wvl. ook wi.vschen), b. w. Zie de

Wdb.
— Het iemand wenschen , hem groeteu om alscheid te

nemen. Ik wensch het u ! Ik ga 't u wenschen. ':. Nu, ah

sa! nichte, kom aan, dat 't al wel ga, 'k ga 't u -cveii-

schcn. » (***)

WENTEL, m. De daad van e^nen keer om te wen-
den, sprek. van iets dat draait. De twee niindere wielen van
dien wagen maken drie wentels terwi;! de twee meerdere
wielen maar eenen wentel maken. Nog een wenteltje, en de
bol rolde tot op de staak. Een wentel van den aardbol

maakt den dag en den n.acht.

WENTELWAAI.WINTELWAAI, m. Een onbc-

zonnen jongen die nergens toe goed is.

— Meest gebruikt in 't L. v. Aalst.

WEPE. v. AV'esp. Zie WEEP.

WEPEL. WEMPEL, WIMPEL, WEIMPEL,
adj. IJdel, le>b'g, waar niets in of op is, bij Kil. vacuus,

vncans. Een huis staat wepel, als het niet bewoond is. Eene
wepele mande (waar niets in is). Eene wepele tafel (waar

niets op ligl). Als de policie verscheen, was de straat wel-

haasl wepel (geruimd, fr. e'vaciie). Eene mande wepel

niakcn (ze ijdelen). Eene schuur wepel maken (ze ruimen

van stroo en andere dingen) om er den uieuwen oegst in te

brengen. Met den wepelen wagen rijden. Met wepele (d. i.

ijdcle) handen gaan. Die ton is wepel.

— Spreekw, il^epele vaten maken veel gentckt, zegt

men van iemand die veel klapt en zwetst en weinig ver-

stand heeft, fr. les tonneaitx vides sont ceux qui font &
plus de bruit.

— Wepel land, akker die niet bebouwd is, die met geene

vruchten bestaan is. Dat land ligt wepel.

— Niet drachtig, sprek. van eene koe of zeug, die drach-

tig worden kan. Eene wepele veers. Die koe is wepel ; zij is

maar over eenige weken vernieuwd. Zie wepelkoe en

WEPELZEUG.
— Ongepaard, zonder weerhelft ot geliefde, sprek. van

dieren, en schertsende ook van menschen. Die duif.vliegt

wepel. Hi] is wepel, fr. reuf of ce'libataire . Die dochter

loopt wepel (d. i. heeft geenen minnaar).

— Kinderloos, sprek. van gehuwdelieden. Dat getrouwde

paar is nog wepel (zij hebben nog geen kinders), zij hebben

maar voor zich zelven te zorgen

.

WEPELBRAAM, v. Zie hippebraam.

WEPELKOE, v., mv. -oepelkoeien, klemt. op we.
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I )nbeU:ilfde koe (zie wepel). Er wareii in de vendiiwe vicr

wcpelkoeien ei nclit bekalfde koeien.

WEPELSTEERT, m. Eene wilde plant, anders ooU

Peeidesteert en Siiit-Pieters-hout, in de Wdb. Schaatstroo

geheeten, fr. prcic, De jongens zeggen dat de wepelsleerten

tot in de he! geworleld zitten en dat er aan het uiteinde

een boUeken goud kleeft. Er groeit veel wepelsteert langs

dien gracht.

— Dus genaamd misschien omdat de Stengels vcpel

(d. i. ijdel, hoi) zijn. — Kil. Wepel-steerten j. wispel-

steerten, inotare caudam.

WEPELZEUG, v., Ulemt. op -die. Eene zeug die niet

drachtig is, die niet beviggend is. Zie wepel.

WEPIAS, ni., mv. weptassen, met den kleml. op ;,(,

Onnoozele vent, dwazerik, fr. niais, nigmid. Een wepias

van eenea vent. — Zie kwibias.

WERDEN. vierd, geworden, o. w. Hetzelfde als

Worden
. H ij werdt allengskens cud en versleten. Het

begint donkerte werden. De kinders werden (d. i. worden)

al groot geaoeg om te werken.

— Vaelande (lees Van Daele) iu zijn Tyd-verdryf ver-

wittigt ons tot driemaal toe dat « sy kvvaelyk doen die in

den tegenwoordigen tyd van d'aenwysende wyse van 'wor-

den, WERDE, WERD en WEKDEN gebruyken ; seker is het,

dat het moet :'* worde, gy word, wy -worden syn ; seker is

het ook dat werden werden den toekomenden tyd uytdruk-

ken by heel-goede schryvers : ik -worde nu meester ; ik

werde hel naestejaer meester. Ende het sal den Dichteren

ter baet komen, wanneer het voor hulp-woord dient : -wy

stilUn overvallen worden is lank en verdrietig ; wy wer-

den overvallcn is bondiger en voegt sich beter. IVerd en

werden beteekenen in onze broetael ook den toekomenden

tyd : -wir werden i,ehn, »

WERE, V. Zie weer, v.

—WERE, 7, Eredc-, Hcrede-.

WEREDIG, bijw. en tusschenw. Waarachtig, fr. en

ve'n'le. — Zi; WAAKENTIG.

WEREL, m. Zie wkekl.

WERELD (somwijlen werel), m. en v., zware e. Zie

de W;lb.

— Het u de vcrkeerde -uiereld, dat gaat tegen alle gebrui-

ken op^ fr. c'est le monde ren-oerse.

— H't is d: wereld niet, de zaak is doenlijk, zij moet
n niet verschrikken noch ontmoedigen. Acht iiren reizen

in eenen dag is de wcield niet. Hij verschrikt van dat werk
te ondernemen, alsof 't de wereld ware. Ik heb een groot

verlies gedaan, niaar 't is toch de wereld niet.

— De wereld is eene sieseroe, zie siseroe.

— Op de vere/d toch .' tif Ter -wereld toch.' m\Toe^\Rg

van verbaasdheid, alsof nieu zei : hoe kan zoo iets op de

wereld gebeuren ! Op de wereld toch ! wat eene wondere

zaak gij daar verlelt. Maar op de wereld toch! heeft hij zoo

ondankbaar geweest ?

-WERELD, z. Bolle-.

WERELLIJK, adj. Zie weerllijk.

WEkELS, roepwoord. Zieonder weren.

WEREN, -weerde, geweerd, b. w., zware e. Verwij-

dereii, fr. ecarter. Het mcst weren (den stal zuiveren, er het

vuil stroo uit ruimen). De hinderpalen uit de baan weren.

Die medicijn zal uwe pijn wel weren

.

— Zyne klakke ol zij'nen hoed weren, zijne muts afschui-

ven, zijnen hoed afnemen uit beleefdheid voor iemand. Hij

gaat nooit een kruisbeeld voorbij, zonder zijn klakke te

weren.

— Eene akkervnicht weren, ze van den akker weg-
voeren. Hij mag op die hofstede dit jaar nog blijven tot hel

scheren en 't weren van den oegst; maar zoohaast de oegst

geweerd is, komt er een nieuwe pachter op. « Behoudens
dat heur vlas sonde rijp naie ghe-weert zijn. » (C. Vrancx.)
— Scheren en weren, zie scheren .

— Herens, en in sommige plaatsen were/s, is een roep-

woord bij de kinders die met de marbels spelen, om het

recht te bespreken van steentjes en andere hinderpalen uit

den weg te weren, om des te gemalielijker te kunnen
hunnen marbel schieten.

— /itch -weren (wvl. eens -weren, zie EENs), zijn best

doen, h. /aire son devoir, /aire tous ses efforts. Ge moetu
weren, jongen, dat ge de eerste zijt in school, dat ge wel

leert. Hij zal zich moeten weren om met den avond thuis

te geraken, om niet te laat te komen. Weert u, weert u om
altijd deugdzaam te blijven !

— Zich -weren li/k eene doornhaag, zijn uiterste best

doen. Ik weer mij lijk eene doornhage om door de wereld
te geraken. (Misschien is er in deze zegswijze een woorden-
spel op -weer in den zin van doornhaag : zie WEER, 4= art.).

— Zicli -weren li/k eene teke, zie teek.

—WEREN, z. Uit-. Ook Hakke-

.

WERE, m. Zie pikkewert.

WERE, WERVE, v. Zie wervenhout.

-WERE, —WERVE, z. Duine-, Paasch-, Pikke-,

Schiet-, Schot-, Water-.

WERF, o. Hetzelfde als Wervel in den zin van Draai-

ling, d. i. een stukje ijzer of hout dat op eeuen nagel

draait om eene deur toe te houden, enz. Zie werven.

WERFHOUT, o. Zie wervenhout.

WERIG, WEERACHTIG (met zachtl. r), adj. Eel-

tig, fr. calltiix. AVerige handen. De knie'u worden werig
van veel te knielen.

— Knoestig, fr. 7ioiietix. Het bul van dien boom is

werig

.

— Zie WiER, 2»art.

WERK, o., zonder mv. Stoppe, afval van gehckeld vlas,

fr. etoupe. « Gclijck de stralen der sonne het werck oft vlas

niet en ontsteken. « (A. De Boeye, s. j.)

— Meer -werk als pink of als vlas hebben. Een niager

woordenspel, voor Veel werk, veel bezigheid hebben. Hoe
gaat het, schoemaker? oh! allerbest! nicer werk als pluk.

WERK, o. Gewrochi, fr. 0111 rage. De spcldewerkslers

zeggen : Brusselsch werk (kantwerk), h. point de Bru.xellcs;

Mechelsch werk, fr. point de lilalines ; Verbasterd werk,
fr. guipure, enz

.

— Daad, doening, bedrijf.

— Het zal zulk werk li/n, dat zal de zaak zijn, fr. ce

sera la I'affaire. Wat is er gaande met hem .dat hij sedert

eenigen tijd zoo bekommerd schijnt ? Ik wect het niet, maar
'k geloof dat zijne handelzaken maar krank en zijn ; het

zou wel konnen zulk werk zijn. Ik heb het gepeisd dat het

zulk werk was.
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— Weri maken in ids, er zich in bekorameren en be-

(Iroeven. Ge moet daar geen werk in niaUen. Ge maakt

daar te veel werk in. • Het spijt mij dat ik daar zooveel

icerk itigemaakt hebbe^ maar men is zijo zelven niet allijd

ineester. » (K. Callebert.)

— Werk makeii van, op prijs stellen, fr. faire cas de.

7J\] maakt groot werk van haar hondeken. Ik en maak daar

geen werk van. c Daer maeckt hy lettel werex of. (J. Van
de Velde.)

— By de werke, bij den werke, bij der hand, fr. a la

main, a porte'e. Zijn aiaani bij de werke niet hebben. Hang
dat daar bij de werke. Alies bij de werke brengen wat men
noodig heeft. Hij stekle den kolenbak bij de werke, om
eensvuurte niaken soboort. Als gij mij noodig hebt, ge

moet maar spreken : ik weun hier bij de werke, fr. ci pto.xi-

inite'. lemand bij de werke hebben, om ons te helpen als

't noodig is, enz. « Sint Bonifadus, die nu Wiliebald by de

-werke had, gaf aan den nieuwen missionn jris Eichstadt met

de omslreken . » (A. Duclos.)

— By de 'werie, wordt dikwijis gczeid van een afge-

houwen lid van 't lichaam, een afgescheurden lap van een

kleed, enz. Zij vonden hunnen afgod Dagon afgevalleu van

zijnen Iroon, de arraen gebroken en het hoold bij de werke,

fr. la tele separe'e du tronc. Het lijk was deerlijk mishandeld

en 't hoofd lag bij de werke. Hij had eenen kap in de hand

gckregen dat de duim ervan bij de werke hong (d. i. dat de

duim, bijkans afgehouwen, te slingeren hong). Een ge-

scheurd kleed waarvan de stukken bij de werke hangen (le

slingeren hangen). Een boom zoo van den bliUsem getroffen

dat de takken bij de werke hingen. Is dat onfatsoenlijk

gekleed gaan : 't hangt al bij de werke (d. i. de kleederen

zijn maar half aan, zij zijn niet behoorlijk aangetrokken en

toegeregen).

— Van de(n werke weg, ver van de hand. Hij woont
daar van de werke weg. Zijn alaam ligt al waar hier waar
daar, van de w erke weg. Van de werke weg gaan (in eene

verkeerde richting gaan). Hij dacht dathij zijn huis naderde;

maar hij was verdoold, en ging van de werke weg.

Stond er eens een enkele kerke
Heel alleen en van de werke
Ueg, waer een menscli binuen kon,
Och hoe zou hy bidden ton.

(G. Gez.)

— Van de -werke -weg koiiten, dingen zeggen die geens-

zins ter zake behooren, die niet te pas konien. Hij sprak
van de werke weg, om op uiijne vragen Liet te moeten ant-

woorden, om over die zaakgeenen uiileg te moeten geven.
Die mensch is lastig om mede te redcoeeren : hij is altijd

van de werke weg (hij blijft bij de questie niet).

—WERK, z. Aanhoudsel-, Achter-, Achtdage(n-, Ave-,
Binnen-, Geleier

, Gleier-, Gleiers-, IJzer-, Keerse-, Koorn-,
Kwaadwille-, Kwawille-, Lang-, Maarte-, Mans-, Markt-,
JIatse-, Metse-, Moete,, Neuzel-, Nudder-, Onder-, Patroon-,
Peerde-, Pinne-, Poender-, Poester-, Prondel-, Prulle-,

I'ruts-, Prutsel-, Punt-, Punte-, Scheer-, Scheier-, Schelle-,

Scherre-, Schel(te-, Sente-, Sinte-, Spelle-, Tenter-, Top-,
Trijfel-, Tnitsel-, Tutter-, Uit-, Vloeiing-, Wille-, Wrikkel-.

WERKBLOK, ra. Blok waarop men werkt.

— Blok waaruit men iets verveerdigt. De borstelmaker
zaagt een beukenboom in werkblokken (d. i. in stukken
waarvan hij dan borstelhouten maakt).

WERKDONK, m. Een donk werk of stoppe, (r.

paquet d'ctoupe. Uit eenen werkdonk eene koorde draaien.

— Soort van droogen saploozen appel, groot lijk een ei

en groen als porei. De werkdonken zijn slechte appels.

—WERKE (?,, z. Hemel-, Hemelleeu-, Hemmella .

—WERKEGE, z. Spelle-.

WERKEN, 'crocht, ge-uirocht, b. w. Bewerken, be-

ploegen, bebouwen. Eenen akker werken, fr. labourer icn

c/iamp. Dat land is schoon gewrocht, fr. eeite terre est bien

labotiree.

— o. w. met hebben. Verduweu, fr. digerer, sprek. van

de maag. Mijne maag werkt niet, werkt wel, werkt Iraag.

— In gisting zijn. Werken, Grypen, Gi/'len, Gaan,
R/zen, Hevelen, Dryven, Schuimen en Gisten zijn syno-

niemen; doch Grypen is het begin van de Weriing, en

wordt gez. van deeg en van vocht. Gylen is hetzelfde als

Jt'erken, maar wordt maar gez. van 't bier. Gaan, Kyzen
en H- veleu zijn hetzelfde, en worden gez. van deeg en

temper die onder de -werking beginnen uit te zetten.

Dryven, Schuimen en Gisten worden gez. van bier, wijn,

enz. met dit verschil dat Drijven het begin is van Schuimen,

en Schuimen het begin is van Gisten. In 't drijven komt de

vuiligheid n.-uir boven, in 't schuimen wordt de drank

bedekt met de kappe, en in 't gisten wordt de kappe uit

het vat gedreven.

— Over den doodman -werken, zie DOODil.\N

.

— Met den staanden -wagen -werken, zie wagen .

— Op dcbbelen t-weeschat werken, zie TWEeschat.
— Ter zd werken, zie z.\.

— Prof. David zegt (Z. der Gel., bl. 50) : « Werken is

onzydig ol bedrj'vend. In 't eersle geval is 't gelykvloeijend,

tk -werkte, heb ge-werkt, en beteekent arbeiden, laborare.

In 't tweede geval is 't onregelmatig, ik -wrocht, heb

ge-wrocht, van het verouderde -wrichtenea beteekent voort-

brengen, inaken. Van daer kunstge-wrockt (ouvrage d'art)

waervoor men echter 00k kunst-werk vindt, want het onder-

scheid wordt in 't gebrtiik niet altyd waergenomen. ^^ Wij

maken dit onderscheid nooit, en zeggen door den band ik

-wrocht, heb ze-wrocht.

Mede-, Rond-, Spelle-, Uit-,—WERKEN, z. .\f-,

Verondei-.

—WERKER, z. .\Ians-.

—WERKSTER. z. Spelle-. Vgl. -werkege.

WERKHAND, v. Hand waarmede men werkt. Werk-
handen zijn gewoonlijk ruw en eeltig. Hene werkhand

schrijft grof en traag. Tracht mijiieu brief te lezen ten besle

gij kont : hij is met mijne werkhand geschreven.

WERKKLOK, v. De klok die, in de steden, op zekere

uren \an den dag geluid wordt om de werkliedeu te ver-

mancii dat zij den arbeid beginnen moeten of staken raogen.

WERKKUTS, WERKKUTSER, m. Koopman
in wc! k, con ilie stoppe koopt om voort te verkoopen.

WERKPEERD, o. Een peerd dat bestemd is voor

den arI)ciJ op den akker. De fijker is geen werkpeerd. Er
wareii in de venduwe zes werkpeerden te verkoopen

.

WERKSNAAK, -SNAKE, v. lemand die met taaien

ijver werkt en arbeidt. Eene weiksnake van een vrouw-

mensch.

— Zie SNAKE.
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WERKSTOK, m. Eer. menscli die veel werkfrc:-.

zwoe^t. 1 lij i^ ccn werkstok. Zij is zoo een werkslok.

WERKZAAMHEID, v. Gisti.ig, fr. fermentation.

De vveik/,aanilicid van den wijn lemmen met liem op zijn

sulfer te Icygon.

—WERPEN, z. Toe-.

WERPPEER, V. Wcrptol, spceltop, fr. toiij'k:

WERREGAREN, o. Zie wakg.\ren.

WERREGAT, o. Zie warg.vt.

WERREWULF, m. Hetzelfde als W'eerwolf in de

Wdb., fr. toitp-garoit,

WERS, WERSCH (uitspr. wraj, zie RS), adj., corn-

par, 'ti'drzcr (uitspr. w^zzer), en werscher (uitspr. ivesschcr),

supcrUuief 7i'£'«i/6' en itiersc/ite (uitspr. wesste), met zware e.

— I. Kwaad, sleclit, erg, boos, fr. meihant^ 7nauvais^

sprck. van pcrsonen. Wers zijn lijk de duivel (uit der male

boos zijn). Hij staat wers gelijlt een duivel (zegt men van

iemand die in woedende gramschap is). Hoe ouder lioe

werzer (d. i. hoe ouder hoe boozer, of ook hoe ouder hoe

kranlicr).

— Wordt ook gez. van dingen. Dat is wersch (dat is

slecht, dat is erg, dat is gevaarlijk, enz.). Zulk eene ziekte is

maar geheel wers (zeer erg, moeielijk om genezen). Zijne

handelzaken staan maar wersch. Het gaat wers met dien

zieke. Het is zoo veel te werzer (te slechter, te erger). De
tijden zijn wersch, en zij gaan nog van langs om wersclier

worden. Hij is ziek, en 't wersste van alles nog is dat men
zijne ziekte niet en kent. Van erger tot wers (van langs om
slechter). Hoe gaat het met dien zieke? Van erger tot wers.

Het gedrag van dien slechtaard wordt van erger tot wers.

Zoo wers als rechtuit (zoo erg als vlak af ). Hij zeide 't in-

direkt, maar 't was zoo wers als rechtuit.

— Somtijds beiigt men wers als comparatief, eng. xaorse.

Wers of een duivel (slechter dan een duivel). Het is te wers

voor hem ('t is te erger voor hem, fr. tant pis pour liii)

.

Dat is nog eene soorte wers (dat is nog een slag erger).

Du bestghesond; wacht di van sondeu.

Dattu weers niet worts ghebonden.
(Maerlant.)

Fel ende behendech was die gone

Ende weers gheboreu dan dander kinder.

(Id.)

— Vandaar Werzen.

— 2. Afkeerig, beu, holl. wars, fr. degoiitc de, X.fasti-

diosus. Ik ben er wers van.

— ll'ersc/te hand, luie hond ; lig. luie vent, vaddigaard.

Niemand en wilt dien werschen hond in zijn huis.

— Te wers zyn van iets te doen of dat men iets doe,

afkeer en tegenheid hebben van iets te doen, hetzij uit

trotschheid of uit vaddigheid, 1. fastidiosior sum quam
lit... Die trotschaard is te wers dat hij iemand groet o(

aanspreekt. Die luiaard is te wers dat hij roert, dat hij zijne

hand uitsteekt, dal hij vertreedt, dat hij gaapt, dat hij zijueu

mond opendoet, eiiz. Hij is te wers dat hij leeft (zoo vad-

dig dat het hem schier te lastig valt van te adenien).

— Zich te wers liouden, zich te groot achteu van iets te

doen. Hij houdt er zich te wers over (hij meent dat hij zich

verkleeneu zou met zoo iets te doen). Zoudt je 't niet her-

den de?hij houdt zich te wers, fr. respect anfaqiiin! it

croirait s\ibaisser,.

— Kil. Wers, Wirs, mains, neguam; Wers, Wars,
Warsch, contrarius, adversus, mains ; Te wers zijn, con-
trarium esse, adversari, et abhorrere,fastidire. Bij Maer-
lant vindt men wers, werls en weers (zie den Rymbybel,
uitg. van Prof. David).

— 3. Men gebruikt nog te wers (uitsp. te wess) in den
zin van Verlegen, bekommerd, ontsleld, ix.perplexe, iron-
bli. Die schielijke dood miek hem te wers. In een gebeurde
te wers zijn. — In dezen zin vindt men het w. ook bij onze
schrijvers die te wets spelleu. <. Vader en moeder waeren
be^de zeer te wets om haer kind » dat in gevaar was van
sterven. (C. Vran;x.) >. De dochtere hadde een groole
spelie ghezwolghen metten puncte nederwaert, waer deur
sy zeere te wets waren, midts datmense niet en zagh, ende
wter kelen niet en cost ghecrygheu. '. (Id.) « Doen brack
den reep (die den steen ophield) tot eenen Iwyne, ende hy
was seer te wets, te meer om datter een clecn kind onder
stondt. » (Id.) « Die in zijnder comste zo perple.\, beroert

ende te -wets waren, i^at zy als verdwelmde lieden niet en
wisten wat doen. » (N.Despars.) « Liederijk wasser zo

lettele inne te -wets, dat een wondere was. . (Id.) « Maer
hy was wat te wets wat name dat men den voornoemde
lande best gheveu zoude. »(Id.)

— Het w. wers, te -we/s is in 't gebniik geheel verschil-

lig van t'wers [i\sX wij bezigen voor dwars), niet aleen om
zijne beteekenis, maar ook om zijne afleiding : twers schijnt

van 't 1. traversiis, fr. trovers ; en wers of te wers van

1. versus (oul. vorsns) of adversits (oul. advorsiis). —
Overigens wegens te, vgl. mij'Je en te mijde (van 1. titni-

dus), en te bet bij onze vorige schrijvers : « Die tanderen

tijden van hem te bet ghehad hadden . d. i. aalmoesen of

wekladen ontvangen hadden. (N. Despars, I, bl. 286.) Vol-

gens Alg. VI. Idiot, gebruikt men in 't Hageland te loil

gevoegd bij 't ^oo\i genoeg, in den zin vaaruitmchoots,
b. V. Die vlaai is te wil genoeg gebakken.

—WER(S,z. Nau-. Vgl. waars.

WERSE, V. Zie WEERSEen de comp. aid.

'WERTE, bij Kil., zie weerse.

WERTEL, ra. Hetzelfde als Wortel, fr. i» racnie,

2" r.arotte.

Boonen, wertels, arreweten

.

(CI. Dederck.)

WERTS, bij Maerlant, zie onder wers.

WERVE, V. Zie wervenhout en de comp. onder
WEKK.

WERVEL, WEFFEL, ni. Strieme, raerkteeken

van eenen roede- of zweepslag (vgl. riffel), of ook van
eenen drukkenden band, in het vleesch, 1. vibex. Zij sloe-

gen hem het lijf vol wervels en striemen. Men had hem
zoo hard gekncveld, dat de wervels in 't vleesch stonden

.

Hij trok zoo hevig aau die koorde, dat er een wervel in zijn

hand was.

— Kil. Weffel en Wevel.

— wervel, m., vkhv. wenvlken. Stukje ijzer of hout
d.it op eenen nagel draait om eene deur toe te houden, om
een vensterblind vast te leggen, enz. Het deurken van eene
vogelnniit wordt gem. met een wervelken gesloten.

WERVELING, m. en o. (zie ling). Toortel, onigc-

wrongen of gekronkelde knoop. Iemand geeselen met eene
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koorde vol wervelingen, fr. une corde a ncpuds. Als men

strooi, klaver of hooi in bondels maakt, wringt men den

strooien band aaneen met eenen werveling dien men onder

den band vastlegt opdat hij niet zou losgaan. Een werveling

van gesponnen tabak (zie toebakwerveling).

— Draailing, wervel, stuksken ijzer of hout dat op eenen

nagel draait om eene deur toe te houden, enz. Zie wervel.

De windplank van eene molenwiek ligt met wervelingen

vast, die op hot roe-einde genageld zijn.

— Wordt ook gebruikt voor Wervel in den zin van

strieme, merkteeken dat eene roede of zweep in 't vol print,

1. vibex.

—WERVELING, z. Toebak-.

WERVEN , o. Zie wervenhout.

WERVEN, verfd':, gcwerfd, b. w. Hetzelfde als

Wervelen in de Wdb., d. i. met een werf sluiten, met

eenen wervel of draailing vastleggen. Eene deur werven.

De vensterblinden werven.

— Ook o. w. Draaien, rondslingeren in eene plaats gelijk

de paling in 't water.

WERVENHOUT, WERFHOUT.i. WERVE,
v. en WERVEN, o. Xaam van versclieidene soorleii van

grove wilg, zooals salix triandra L. (fr. saule atnandier,

osier bnin, bij Kramers Wervelhout), salix caprcea L. (fr.

marceim), salix auriia L. (fr. petit marceaii) en salix

ciiierea L. De Vlamingen onderscheiden het werfhout

in Paascbwerve (dat zeer vroeg in katjes komt), Schiet-

wen-e, Watervverve (waar men piUkewerven van maaUl),

enz.

Nu dan het wcrvcn-hoiit herneemt zijn eeiste jeuchl.

(CI. Declerrk.)

Met een bank, die van twee staeken

In dien tyd men wist te roaeken,

En met groene werven-teen

Mooy te vlechten over een.

(Vaehnde.)

— In Brab. is Worg eene sooit van Wilgenhout van

dikke grove wisschen. U'utft is in Noord-Br. eene soort

van laag wilgenhout, wassende op waterachtige plaatsen,

't welk de bessembinders gebr. Hoeuft denkt te rechtdat

dit hetzelfde is als ivarven of wervenhout, bij Kil. genus

salia's riparian. » (Alg. Vl. Idiot, ad voc. Worg.)

WERZEN (uitspr. -wezzen, zie RS), wersde, ben gc-

'cersd, o. w. Verergeren. De ziekte werst gedurig.

— Meest onpers. w. In plaats van te beteren, het werst

(sprek . b. v. van eene zielite, van iemands gedrag, van den

dieren tijd, enz.). Het gaat reeds slecht en 't zal nog werzen.

— Zie WERS en verwerzen.

WESSE, v. Afliooksel van graan of zaad. /le

weekse en decomp. aid.

WESTGOTE, V. Bij zeevisschers. Eenegeule tusschen

het Scheurleg en de Gote, waar men vischt. De hinderbank

en de zeebank van de Westgote

.

WESTRIPPEGAT, o. Bij zeevisschers. Eenegeule

bewesten den Kw.igiond, en benoorden de Westgote.

WET, V. Geineenteraad. Dienen in de wet (zie dienex).

WETE, v. ZieWEET.

WETEN ,wist, geweten,h.\\

.

-^ U'^eg weten met. Zie onder ueg.

— Wonder weten. Zie wonder.
— Zifn gemak (zijne ruste, zijne weeldej niet weten of

nict kennen, de grootheid van zijn gemak (rusle, weelde)

niet kunnen zeggea. Ik weet mijn gemak niel, sedert dat ik

het politick leven verlaten heb. Ik weet mijne ruste niet,

se lert dat die laslige gebuur weg is. Hij weet zijne weelde

niet, sedert dat hij geene school meer houdt. De zondaars

en kennen hunne weelde niet, waneer zij zich rechtzinnig

bekeeren. Volg mijnen raad, gij en zult uw geluk niet

kennen.

— lemand weten te hebben. Zie onder hebben.

— lemand of lets weten zijn, weten waar iemand of icts

is. Zie \VA.\R.

— Niet weten welk dat welk is, zie WELK.
— jVoe/i van tiiit noch van blaze weten, zie TUIT.

— Van iemand of lets 7aeten te spreien, hi] ondervin-

ding kennen. Betrouw hem niet, ik weet er van te spreken.

Dat zijn gevaarlijke dingen, hi] weet er af te spreken.

— Xoe/i van iepse noch van onse weten, noch van Jantje

noch van Tooolje weten, noch van juit noch van hou weten,

noch huids noch hoofds weten, volstrekt van lets geen ken-

nis hebben.

— Weten in lets, er gevoclig aan zijn. Hij heefl er veel

in geweten van ons te moeten verlaten. Hij wist er in, 0111-

dat men hem niet geaoodigd had. Die verharde schelm

weet nievers in.

— ]Veten van iets, erdoor beschadigd ofgekrenkl zijn.

Mijn hoed is waterproef, hij weet van den regen niet. Het

kind viel onder te boven, maar 't en wiste van niet (het

had geen leed). Weet gij daar niet van, als gij onrijp fruit

eet .' Die tarwe heeft te lang gelegen, zij weet er van (zij is

nieer of min vermufi). Die spijs weet van 't vier (zegt men
als zij al te heel is). Van den vorst weten (meer of rain ver-

vrozen zijn). Hij weet van de koude niet (hij kan ze gemak-

kelijk verdr^gen). ^

—WETEN, z. Goed-laat-, Weer-.

WETENDHEID (wvl. ook wetendi, zie heid), v.

Wetenschap. De christelijke leering is de zaligste onder al

de welendheden des werelds. « Mannen van eeren ende

wttenhevt. » {Z. van Male.}

De syntaxis is een leere,

Yder een die acht haer seere,

Sy behelst de wetentheyt

Hoe een reden wort beleydt.

(Lev. der Stud.)

—WETER, z. A1-, Wei-.

WETHUIS (wvl. -Hrus), o. Gemeentehuis, stadhuis,

fl. m.,ison commumdc.

WETKEERLE,WETKEREL, m. Tabbaard, lange

staalsieroU, fr. robe des hommes de loi, enz,

— Wordt ook gezeid van het lange kleed dat de roede-

diagers in de kerken aanhebben, fr. robe de bedcau. Een

wetkeerl van blauw laken, met of zonder mouwcn. De

nieuwe roedrager is te kort om den wetkeerle van zijnen

voorganger le dragen, zonder hem te korten.

WETLEER, o. Lederen riem waarop men het scheers

wet, Ir. afflloir.

WETS (uitspr. wess), adj. Te wets zi/n, verlegen, ont-

1
steld zijn. Zie onder WERS, 30.
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—WETSCH, z. riiide-.

WETTEBODE, m. Zie weddeboue.

WETTEL, m. Hetzelfde alsWertel, wortel, fr. nuin,-;

carotte. De wettels van ecnen boom. Wettels den met

vleesch. — Zie R.

WETTELAAR, m. Abeelboom, fr. penplier blanc.

— Vgl. Wietelaar.

WETTEN, -u'ette, gewet, b. en n. w. Algemeen ge-

bruikt N'oor Wedden, ix. parier. Ilij zoii cr zijn Iioofd bij

welten, zoo zeker is hij van zijn stulc.

— Ge-wed! ean woord dat dikwijls gebniikt wonlt voor

willen 'd>ij 'd'cdden, ik wil er om loedden. Gewed dat

hij daar geweest heeft

.

WEUG. WEUGEL, m. Hetzelfde als Weg, Wegel.

Zie WERG 1" en de cotnp. aid.

WEUGBREE, v. Eene plant, anders ook Weegbiee,

fr. plantain, hetzij de p/antago major L., of de plantago

media L.; doch niet de plantag" lanceolata L. (honds-

ribbe). De weugbree heet men ooU Wcegaardsblaren en

Weversblaren

.

WEUGEL, m. Zie weug.

WEUGEN, weiigde, gewengd, b. w. Hetztlfde als

Wegeii, gelcideii, voeren, fr. nicner, condin're, dinger, Zie

WEGEN.

WEUNE, v. Hetzelfde alsWoon, woning, fr. dcmairt\

habitation,

-WEUNE, z. Kort-.

—WEUNEN, z. Kort-.

WEUNER, WONER, m., vklw. -ivunertjc: Kost-

Icerling, inwonend leerling, fr. intcrni\ pensioJinairc,

—WEUNER, z. Kort-.

WEUNSCHOLE, WOONSCHOOL. v. Kost-

school, Ir. iiiternat.

*WEVEL, bij Ki!., zie wekvei..

WEVEN, weefde en meest woef (wvl. wouf, zie ou),

ge-weven en gcvoven. Dat lijnwaad is fijn gewoven. « Hy
woef dien blinkenden Itrans om uw hoofd. » (G. Gez.)

« 'k En hoorde noch 'k en zag, klaar van angst en hope die,

lijk keten en inslag, in mijn hert door malkaar woeven. »

(R. d. H.) s Wie boven den verbode ende voor den orlof

wonve, dat waere de boete xx scele parisis. » (Cueren v.

Rousselaere.) «< Vielt d.it eenich wevere wouve eenighe

lakencn. » (Cuereu vande wevers v. Brugghe.)

—
• Met den poef "Uneven, zie POEF 2".

— Het gaat voort li/k zakkcband weven., zie 7..\KKE-

li,\ND.

— Hi) is door een zeUig geweven, zie ze-STIG .

— Dc peerden weven, zegt men van twee peerden die,

aan eeneu verstelden wagen trekkende, beurtelings wel dc

voleie doen zwanken, maar den wagen niet verporren

,

—WEVEN, z. Huis-(adj ), Peze-{ww.).

—WEVER, z. Drol-, Peze-, Schobbe-.

WEVERKE(N, o. Een vogeltje dat in zijnen veelvou-

digen zang dikwijls het geklikklak van 't weefgetouw

naboolst, 00k Allezanger, Aliezanger, Konlerfeitje, Fuvette,

Wulfeiter en Zevenzanger geheeten, svlvia hvpolais, fr.

fauveite contrefaisant.

WEVERSBLAREN,WEEVERTSBLAREN, o.

mv. Eene wildc plant, 00k Wcegaardsblaren en Weegbree

genaanvl, fr. p/antain.

— Wegens het verlonp van ^in 7', zie G.

WEVERSLAMPTE (wvl. -lante), v. Blikkcn liang-

lampte bestaande in een gesloteii doosje waarin de olie is,

met een pijpken waar 't lament in zit ; dus genaamd om
dat het de wevers veel gebniikten. De weverslample is de

dui\-elslampte niol

.

WEVERSMAANDAG, WEVERSMESTDAG,
m. De cerste maandag na Dertiendag, anders 00k Verko-

ren of Verloren maandag geheeten, bij Kramers Kopper-

maandag

.

— 'WEYE, z. *Kraey-.

'WEYTEN. bij Kil., zieWEiTEN.

WEZEN, o. Een wezentje spinnen, zieSPlNNEN.

WICHTEN, wichtte, gewicht, Dit w., dat Alg. VI.

Idiot, in Oost-Vl. thuis wijsl, en verklaart door te weeg

brengen, veroorzaken, is ook bij de West-Vl. in voege,

doch altijd vergezeld van kwaad, en aleenlijk gez. van

wonden of zieke lidmalen. Eene kwetsuur die kwaad wicht

(die in 't kwaad keert). Ge moet ervoor zorgen : die arm

(die hand, die vinger, dat been, die knie) zou kunnen

kwaad wichten.

— Men zegt ook k-waad -willen . Eene wonde, eene puist

die kwaad wilt. Die voet zou kunnen kwaad willen.

*WIDAUW, WIDDAU, zie wiedohw.

WIDIEREN, -eidierde, gewidierd (fvl. e-oidierd),

b. w. IJdelen, ledig maken, ontruimen. Eene plaats wi-

dieren (er de dingen uit wer.n die er zich bevinden'. Ik ga

zeere de schuur widieren om er den nieuwen oegst in te

bergen.

— Wordt gebruikt in Fr.-Vl., en is waarschijnlijk het

fr. vider.

WIED, o., zonder mv. Onkruid, fr. maiivaises herbes,

Er groeit veel wied in die tarwe. Er staat weinig wied in

dat vlasch. Het wied uiltrekken.

Wegens vied s\% tweede deel van een samengestelden

plantcnnaam, b. v. rooze-wied, zie onder KRUID.

—WIED, z. Melk-, Roozc-, Stink-.

WIEDAUW, ni. Zie wiedouw.

WIEDE, bij Kil., zie onder wiedoi'w.

WIEDEN, wiedde, ge'wicd,h. w. Van 't onkniid zui-

vcrcn, fr. sarcler. Eenen akker wieden. De tarwe, het vlas

wieden. Zij is bezig met in den lochting te wien. Elk heeft

genoeg in zijn hof te wien (men behoeft zijn eigene onvol-

maaktheden te verbeteren, zonder op die van anjercn te

letteii). « Syn evghcn hofken wien en suyveren. -

(
J. Da-

vid, s. j.)

WIEDOUW, WIEDAUW (wvl. wiedow, zie AU)

m., zor.diT mv., zijndc een collcctief. Wissen, leenen, het

zij op stniik staande, of afgesneden zijnde, fr. osier, De
wiedouw groeit geern in dat land. Dat is schoone wiedouw.

Wiedouw plantcn. Wiedouw snijden. Wiedouw in bon-

dels. Eene hage van wiedouw. Er zit een haas in den wie-

douw. Den wiedouw, die te droog is, legt men in 't water

opdat hij wederom taai worde. Roode, wiite, gcle wie-

douw. Saey-landt, vette-gars, hoy-gars, busch, -witdau.
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oft andere. . (Deelboeck v. Lande v. Vryen.) « Struycken
van eecken, -viddmi, wulghen, esschen, popelieren. » (Id.)

Dat een vrome wilge, souw
Eer verslyten dan widmiw?

(P. Croon.)

— Kil. Wyddauw, teenen, vimina. Wyde, Wye,
Wiede vertaalt Kil. door salix en vimen. Dit woord, dat

geheel Vlaanderen door gebniikt wordt, heeft gcmeenli'k
den klemtoon op omv gelijk !aridomt'; doch in eenige

streken valt hij op de eerste lettergreep. — Bij P. Croon
vindt men 't in 't mv.

Mandewever, wiens twjTi

Wissen of 7mdou-wen sijn.

— wiEDOUWBOER, m. lemand die zijne iandcn beplant

met wiedouw, die veel wiedouw kweekt om te verkoopen.
— WIEDOUWERIJ, V. Eene plaats niet wiedouw beplant,

wiedouwiand, fr. oseraie.

— wiEDomv-HAAG, V. Wiedouw die op eene enkele of

dubbele rij geplant staal. Eene wiedouwhaag langs den
gracht.

— \VIED0U^VHUT, m. Een struik wiedouw. Zie hut.
— WIEDOUWLAND, o. Land met wiedouw beplant, fr.

oserait',

— WIEDOUWPEI.LE, V. Schors van wiedouw, fr. c'corce

d'osier.

— wiEr)OU\vsTEK(KE, V. Een afgesneden einde van eene

wijme, dat men in de aarde plant om te groeien; 00k
Spoke, Strobbe, fr. qjtillette.

— WTEDOUWSTROBBE, V. Wiedouwstekke, fr. quillettc.

Zie STROBBE.

— WIEDOUWSTRUIK, m. "Wiedouwhut.

— WIEDOUWTIJD, m. De tijd dat de wiedouw afgesneden

en in bondels verzameld wordt.

— \viEDOUWWls(sE, V. Teen, wijme, dunne twijg van

wiedouw, fr. brin d'osier, baguette d'osier. Een bondel

wiedouwwissen. Met wiedouwwissen eenen pander vlech-

ten. Een korf van gepeKle wiedouwwiskens.

—WIEDOUW,?.. Popelier-.

WIEDSEL, o. Uitgetrokken wied of onkruid, fr. snr.

dure.

WIEDSTERIGGE,'
— Zie -IGE.

Wiedster, fr. snrdense.

WIEGELWAGEL, WIGGELWAGGEL. WIE-
GELDEWAGEL, WIGGELDEWAGGEL, hiju-.

"Wiegclcndc en wo^yclcnde. I)c dronkaai J gaat wiggehvag-

gel langs de straat.

WIEGELWAGELEN. wiegehcagelde, hebgcwiegel-

wageld, o. w. Hetzelfde als Wiegewagen.

WIEGEN, -d'iegde, gewiegd, o. w. Bij kopcrgieters,

hetzeltde als Tjikken.

— Gewiegd zij/i met, gepaaid zijn, gediend zijn. <. Dic-

wils generale biechten te willen spreken van datse een kint

waren; ende dan vintmen so dwase biechtvaders die dit

raden te doen.recht ofte s\ gheiciccht winxen metter nienscen

kativicheden te mogen hooren met langen vertellen. » (Th.

van Herentals.l

WIEGEWAGE, v. Wipplank, fr. branloirc, tapccul,

bascule. De wiegewage is geene renne.

WIEGEWAGEN, wiegewaagde, heb gewiegewaagJ,
o. w. Wiegcle)), heen en weer bewegen, ft. balancer. Een
schip wiegewaagt op de baren. De oegst op den akker wie-

gewaagt als het waait.

WIEGKEERN(E, v. Eene staande keern die op een

houten waggelstoel weg en weder bewogen wordt, om
botcr te keernen. In de wiegkeern is er een gateberd. Zie

KEERNE.

WIEK'E, V. Pit, lament van eene laniple of keers;

kousje van een quinqutt, fr. ml'chc.

WIEL, m. en v. (?) Een w. dat Kil. verklaart door

Kolck, wielinghe, "vortex, gurges.

Gael van my in den verdoemden wiel.

(B. Van Haeften.)

Eeuwigh branden in d'helsche wiel. (Id.)

— Volgens Alg. VI. Idiot, heeft het woord nog deze

beteekenis van draaikolk in de Kempeu ; — in de prov.

Aniw., waar men ook wcel (met zachte ee) hoort, is 't een

diepc kuil achter eenen dijk door overstrooming gevormd
;

— in N.-Brab., in 't L. v. Aalst en Kl.-Brab. is 't een min

ofmeer groote di.pe vijvcr, poel of stilstaande water. —
Zie \v.\LEPUT.

WIEL, o. Rad. Zie de Wdb.
— Een sot wiel, zie ZOT.

— H'ieltje. Bij schoem. Zie ROLET.

— Uieltje smi/ten, wagenwiekn maken, het lichaam

over armen en beenen docn voorttuimelen gelijk een moleu,

fr. fnire la roiie. De arme jongens smijten wieltje langs de

baan, om centen van de voorbijgangers te krijgen. Ik zou

dien wcg doen al wieltje smijten (zegt men schertsende v..n

eene reii, van eenen weg die kort is).

- U-idtjes, mv. Eene plant. Zie \nELEKRniD.

—WIEL, z. Asse-, Jacht-, Kap-, Katrijne-, Klauw-,

KI0UW-, Lei-, Naai-, Schrik-, Tand-, Vange-, Vervang-,

\'oor-, Wagen-, Water-.

WIELDE.adj.Rieschaalde. Die boom iswielde. Wieldc

boomeo dienen best voor biandhout. — Zie wielen.

—WIELDE, z. Drie , Een-, Twee-, Vier-. Zie -DE.

WIELE, V. Hoofdsluier van kloosternonnen, De wiele

liaiigt luclitig om het hoofd en daalt maar tot de schouders,

zeer verschillig van de falie die van dichtere stoffe is en tot

de knie'n geheel het lichaam omhult. De zwarte wiele

beteekent de professie, en daarom wordt zij door de noviceu

niet gedregen. Het tuitement van de nonnen van S. Jans

hospitaal te Brugge bestaat voornamentlijk uit den bruinijk,

den kaakwompel, het huifken en de wiele. « Zy wilde

haere dobbele wiek ot voile op haer hoofd leggeu, en 't niet

konncndedoeu met eene hand, ik deed het; dog 't voorste

was van agter : "t ging al scheef. » (Leven van Van Roo.)

— Kil. Wiele, Wijle, velum sacrarum virginum.

WIELEN, xddde, gewield, b. w. Eene wiele aandoen,

met eenen hoofdsluier dekken, fr. voiler. Gehuifd en ge-

wield zijn.

— o. w. met zi/n. Rieschaalde worden, sprek. van

boomen. Een boom die wielt. Zie rieschaalde en WIELDE.

WIELIG, adj. Onstandvastig. ZiewijLlG.
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WIELINGE, V. ofWIELINGEN, mv. Bij zcelic-

dcn. Zoo heet het Vaarwater van Blankenberghe naar Vlis-

singeii . De wielingen zijn zeven uren lang en acht vaincn

diep.

— Kil. \Vielinglie= Wiel, vortex.

-WIELKAR, z. Drie-.

WIELKRUID. WIELKENSKRUID, o., 00k

enkclijk WIELKENS, o. mv. E-n kruid dat in de

wetenschap lychnis dioica L. heet, melanJrium Roehling.

Men onderscheidt twee soorten van wielkruid : eene met

roode bloemen, melandrium sylvestre Roehl., fr. compa-

nions rouges; en eene met witte bloemen, melandrium

pratense Roclil., fr. compagnons blancs : deze laatste ziet

men dikwijis in de klaverstaan.

WIELOOGEN, li'ieloogde, heb ge-^ieloogd, o. w. Met

eene dwaze verwondering kijken, vcrbaasd de oogen opcn-

sparren . De boeren stonden daar op te wieloogen. Ge

moest hem zien wieloogen als hij dat water zag branden.

Het wieloogen van eenen stervenden mensch.

WIELPEERD, o. Een w. dat de gazetten gebruiken

voor 't fr. -i-f'locipcdc.

—WIELPEERD, z. Drie-, Twee-, Vier-.

WIELZAND, o. Welzand, zaud onder de koorn-

aarde, zandlaag waar de kwelm in borrelt. Eerst de koorn-

aarde afdelven, dan het wielzand uitgraven om daaronder

steengrond of dering te vinden.

WIELZINNIG. adj. Zie wijlzinnig.

WIEME, V. Wisse. Zie wijME.

WIEMKE(N, o. Kaboutermanneken. Er verkecrt een

wiemken op die oude hofstede. Dries, die nu alleenc bij

't gelomve was, deed een kleen hoiiten dozeken open, en hij

ijdelde 't voorzichtig op liet gespannen lijnwaad, en, in een

twee drie, zat geheel 't getouwe vnl kleene, kleene, oude,

grocngekleede mannekens, met grijsde hair, en elk zijn roo

cabotseken aan. Ge moet weten, de duitsche Schapers had-

den allemale zulk een dozeken om die groene cabouterman-

uekens ofte wiemkes te doen komen, en 't zat daar entwat

in dat dozeken, dat ze ne fablier noemden, of een galge-

joag, en alle dagen moest het nen dreupel van des Scha-

pers eigen bleed hebbsii, ea to?n deed die fablier ot dat

galgejong de wiemkes al doen dat de Schaper wilde. >

(R. d. H. v. bl. 86.) « Markulf stond daar net lijk genageld

aan den grond, en zijne wijd opengespankelde oogen ston-

den onbeweeglijk in zijn hoofd vaste op 't gene hij zag

gebeuren onder de eeke. Hij zag eene lange lange dooreen

kriukelende bende van al kleene wezentjes, eenen duim of

zoo groot, die aan 'tdansen waren, rondom den reuzigcn

tronk. Hier waren zij in de donkere '!chaduwe, onder de

kroone van den boom; daar slingerden hunne reien tot

buitcn den iluisteren, in het heldere maanlicht; daar waren-

der die nabij den tronk nederzaten, en andere die slingerden

in de lucht of in de bladeren. 't Waren de wiemkei..,. Al

met eens komt er een van die wiemtes bij hem... Onder zijn

rood kapke dat aan zijn groen vestje vaste was, zag Mar-

kulf een oud leelijk .aanzichte, derf van verwen, met diepe

rimpels, eene lange breede neuze, en eenen wijd gesplcten

mond -. Markulf, sprak de k.abouter tegen hem, wat slaat

gij hier te kijken in plaatse van mee te dansen ? »(Ibid. 380.)

WIENDLEWAAI, WIETELDEWAAI , ni.

Wieslcrgaai, wintc-lwaai.

WIENS, WIENST, WIENSTEN (zie s), bijw.

.Somwijlen. Zie wens.

WIEP, m, Bij spelende kindcren. Een vierkanttc stokje

van eene halve span lang, waarop aan den eenen Uant het

getal IOC, aan den andeien kant het gctal 50, aan den
derdcn het getal 25, en aan den vierden het woord Wiep
of bij verkorting de letter W gcschreven staat ; dit stokje

wordt boven op eene rechtstaande staak geleid en dan met
eenen kluppel in de lucht geslegen, juist gelijk men een
ander-wat slaat, en volgens dat het ten gronde neervah met
het getal 100, 50, 25 of de letter W omhoog, wint men
too, 50, 25, ofwel, is het de W, men verliest. Wiep slaan

(met den wiep spelen). Het wiep-slaan heeft veel gelijkenis

met het anderwatten. De jongers sloegen wiep. Eenen wiep
maken.

— Een die denkt veel verstand te hebben, en er maar
weinig of geen heeft. Hij is zoo een wiep.

— Teers, kul, 1. mentula. (Alg. VI. Idiot.)

— Scheie wiep. Zie WIJP.

WIEPELEN, o. w. Zie wijpelen.

V^l'E.'P'E.'ii, 'uiepte, heb gewiept, o. w. I,.angachtig en

treurig piepen, gelijk de vink en de roosteert doen als zij

hunnen nest in gevaar zien. De jongskens houden zich stil

als hun moerlje wiept.

WIEPGAAI, m. Woepgaai, wiep. Een wiepgaai van
ecu jongen.

WIER, voegw. AVeer, 1. sive. Zie onder wedek.

WIERE, V. Hetzelfde als Duwiere, met weglating dcr

eersle grec-p. Zie .aid.

-WIERE, -WIEREL, z. Schiere-, Schierle-.

WIEST, WIESTEN (wvl. ook wiesti, zie -en), m.
vklw. u'iesrjt. Hond (in de kindertaal). Een groote wiesten.

Een schoon wiestje. Kom, wieslje, ik zal u een dreelken

geven.

WIESTERGAAI, WIESTERWAAI, WIJTE-
WAAI, 111. Bcslagm.aker, neuswijzc, een dwazerik die zich

vccl laal \(iorstaaii, fr. blagiieiir, vaniteii.x ; — lichthoofd,

onbezonncn mensch, fr. etourdi, ecervele.

WIETELAAR, m., mv. -eietelaars. Netel, tingel,

fr. orlie.

WIETELDEWAAI, m. Windelwaai.

WIETELEN, U'ietelde, ge-oieleld, b. en o. w.Netelcn.

WIETSEL, bij X. Despars, zie wijdsel.

WIEWAAI, m., klemt. op -.^.f. Wiesterga.ai.

WI EWATER, o. Wijwater, wijdewater, fr. can ben::

-WIEWIE, z.Tierl-.

WIEZEN, '.ciesde, heb ge'.fiesd ; ook wiezelen, o. w.

Zachtjes suizelen, lispelen. De wind wiczclt door de blador-

rijke karnthaag.

Opigy vlugge noorderwinden,

Dreunend over "t ysgevaren,

Jl'iczend over 't ys gesnecn...

(G. Gez.)

-WIG, z. Hoofd-.

51*
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WIGGELWAGGEL , WIGGELDEWAGGEL,
bijw. Hetzelidc nls Wiegelwage].

Sy gongen 7i}iggehuaggel gins en weer

Gelijk een schuytjen over kant.

(P. Croon.)

WIJD (wvl. will)), adj. Eencvi/dc momvc, zie MOUW.

—WIJD, 7. Gape-, Rekke-, Scherre-, Sparre-, Sperre-.

WIJDBEENDE (wvl. wiidb-), adj. Met wijde

beenen. Wijdbeende zijn. Wijdbeende gaan. WijdbeenJe

staan. Wijdbeende zitten.

WIJDDE (wvl. wilDDE), V. Hetzelfde als Wijdte, wijd-

heid. De wijdde der straat. De wijdde van eene niouw.

t. Bemerckende de ivijdde^ schoonigheydt ende clacrigheydt

des hemels. > (F. de Smidt.) ;< Eene speloncke liebbende

in de hooghde derthien ende in de wydde vyf en twintigh

voeten. 1 (B. Surius.)

WIJDE (wvl. WIDE), v. Bnstierc. Zie wijtk.

WIJDEEUWER (wvl. wideewerj, ra., klemt. op

liHj'd, A^arieteit van i\:^'gv\x\V^ fringilla Cfelvhs

.

WIJDER(wvl. WIDER), WIJLDER, WILDER,
WULDER, nom. mv. van 't voornaamw. Ik. Hetzelfde

alj Wij, fr. no7cs. Dat is wijder die dat godaan hebbcn. Me
gaan wilder verhiiizcn. — De datief en accus. is ons^ oes,

inis,

— Vgl. Gijder.

WIJDERTIJ (wvl. WIDERTI), v., klemt. op rcy.

AVordt gez. bez. van een vrouwsprrsoon die overal drilt,

die de eene herberg uit en de andere in loo])t. Zij is prccies

eeiie w'ijdertij.

— In de Wdb. staat Wedertij, o. rcjbix ; changement

dc marcc,

WIJDEWATER (wvl. widewater), o. In eenige

gewcstcn gebi iiikt voor 't algemeener Wiewater, fr. enu

bi'nitr.

-\A^IJDING, /. Rooze-.

WIJDOOGING, ni., klemt. op <v.-, .sLlicipL ,.,.. .v..,it

van grooten appel, grijs van pel, met eene groote oo^e. De
wijdoogingen hebben het maaksel van den aagtappel (fr.

capeyidu).

— Zie -ING.

WIJDOUW, m. Zie wiedouw.

WIJDS EN ZIJDS (wvl. WIIDS en ziid.s), bijw. Het-

zelfde als Wijd ea zijd, len alien kante. Wijds en zijds

vermaard.
—

' Van wijds en van zi/ds, van alle kanten, van ver en

bij. Zij kwamen van wijds en van zijds.

WIJDSEL (wvl. WIIDSEI.), o. Wijding, fr. ordre,

ordination. .; Ordene ende priesterlick wietselc. » (N. Des-

pars.) « Ghemerct dat hy zyn tweede wietsele hadde » d. i.

het diakonaat. (Id.)

WIJDSPEUR, o. Een wagen wiens achlerwielen

wijder van elkaar btaan dan de voorwieleu, zoodanig dat

de wagen vier slagen achter zich laat in den grond.

WIJF (wvl.WUiF, uitspr. wuuf, zie frijten), o. Bejaarde

vrouw, fr. y<'M /«(',• huisvrouw, ir.c'pouse.

— WIJF, 7. Mannetjes- en- wijvetjes, Oud-, Oudc-,

Paling-, Weerwijveken. Zie 00k Wijveken-,

WIJGELEN (wvl. wigelen), o. w. Hetzelfde als

Wiegelrii, liecn en weer bewegen gelijk eene scliuit in

't water.

WIJGEN (wvl. wiGEN), 'i'i/gde, gcu'i/gd, b. w. Het-

zelfde als Wijden, fr. benir ; consacrer ; ordonner. Water
wijgen. Palm wijgen. Gewijgde paternosters. Eene kerke

wijgen. Eenen priester wijgen. Haar breeder wordt priester

gewijgd.

— WIJGWATER, o. Wijwater, fr. eau hcnilc.

WIJK (wvl. wiik), m., te Brugge ook WIJKE (wvl.

WIRE), v. Gedeelte eenei stad, fr. quarlier, section. Er
woiicn vecl armen in dezen wijk.

^A^IJKE (wvl. WIRE), V. Hetzelfde als Wijte, w),! -

mandc. Eene wijke boonen.

— Wcgens de verwisseling van k met t, zie K.

— Ook Wijk ; zie aid.

WIJL (wvl. wii., niet Ki«7), v. Eenepooze tijds.

— Hinstde ;,iy7f(wvl. himt d^ mlk), intusschontijd, fr.

entrc-tenips. Sclirijf nu den brief, ik zai binst de wille de

gazette le-en. < Maer hij starf /« die wilh. » (N. Dospars.)

— Vand.a.ir Dikwijis (wvl. dikwils), Somwijlen (wvl.

somwillen), Terwijl (wvl. terwillen).

—WIJL,
z. Onder-, Sr

-WILS, -WIJLST, -WIJLEN(S,

1 het pers. voor-WILDER, WULDER. n .m. mv
naamw. Ik. Zie wijdek.

WIJLE, V. Zie wiELE, v.

WIJLE, adj. Zie wijlig.

\A:IJLENT, bijw. Hetzelfde ,als W'ijien, fr. ci-devanf,

feu. Eene Mis tot lavenis van den heer N., wijient bur.;' -

mee.ster van N. Wijient mijn 00m.
— Wegens de achtergevoegde i, zie T.

WIJLIG (wvl. WILIg), adj. Veranderlijk, onstandva^-

tig. Een wijlig karakter. Wijlig van zin.

— Men zegt ook Wijle. Hij is wijle van zin. i

— Dit w. is gemaakt van WijI, d. i. oogenblik, korte I

stond.

WIJLZINNIG(wvl. wiii.zi.vnig, zie ij), adj. Wi,:

van zin, onstandvastig, wispelturig.

WIJME (wvl. WIME), V. Twijg van wiedouw of van \
wilge, wisse, teen, 1. vimen, fr. scion d'osier ou de sarft--.

Eene mande vlechten van wijmen. « 't Houten wamba-
de doodkist, ende de wynien oft wissen sijn den hou'

twyn. (P. Croon.)

— In 't bez. Gespleten wisse waar men bezems m
bindt. Met taaie wijmen gebonden

.

— Vgl. WU.MME.
— wrf.\tEN, adj. Van wijme, fr. d'osier. Een wijmen

zweepsteel. « Als sy hem gheraeckt hadde met een wyinen

wisse. » (C. Vrancx.)

WIJN (wvl. wiin), m. Wijn roeren (zie roeren). Wijn
versnijden ot snijdeii (zie versnijden). Wijn verspeeken

(zie verspeeken). Wijn versteken (zie versteken). Den

wijn op zijn sulfer leggen (zie sulfer i").
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WIJNACHTIG(wvl. wiiNACHTiG, zic ij), a.lj. Die

veel v.iii wijn liouJt, fjeern wijii driiiUt. Hij is niet al te

wijiKRiuiL;. — ^.ie -ACHTIG.

WIJN-BRAE, bij Kil., zie wenkhrame.

WIJNBRAME, V. Zie wenkhrame.

WIJNBRAUW, V. Wenkbrauw, fr. sourcil. ^ De
uiijnbrmiwrn van haeie ooghen. >> (F. de Sinidl.) — ^'gl.

Chi;hrn:r,i> (\Y V>^ }:ii;er, Freq. II, II 55, i6e iclce).

WIJND-BRAUWE, WIJNGH-BRAUWE, bij

Kll., zie WE.NKBRAME.

WIJNDOEK (wvl. wiiNDOUK, zie IJ cii ou), m. Ecri

doeU in wijn gcdopt. Wijndoeken op de borst van ecnen

ziclie leggen.

WIJNIG (wvl. WINIG),. adj. Wijnachtig, fr. viiwux.

Granael-appel vindtnien verscheyden van sinaken, te

wclen, suyr, soct ende wi/nkh. » ;Heyman Jacobsz.)

WIJNKEERS (wvl. WIINKEERZE), v., niv. -keei-^cn,

met zware ee, Soort van witte keis met een wijnig sap, fr.

^Hi<ync hlaiu'hr.

WIJNLERZE (uitspr. wiinlezzt;-lezi; zie Ks), v. Wijn-

biiik, wijnziiipcr, wijndrinker.

— Zie LEKZE.

WIJNOPWIJN, WIJN OP WIJN, m. \Vi)n met

antinioiiie diencnde tot braakniiddel, fr. vin cine'tique, viit

stibie\ vin anfimonu'.

WIJNPOT (wvl. WIIN-), m. Hetzelfd; als Lijfkoop,

fr. pot-dt--,'in. Eenen wijnpot bespreken, vragen, geven,

ontvangen. Twee stoopen bier wijnpot bespreken. Drie

zakken graan voor wijnpot geven. Het is de koopnian,

somwijleu de verkooper, die den wijnpot gceft. Vgl.

HOOFDKI.EEI).

WIJNSTABEL, WIJNSTAPEL, m. Plants waar

cen depot van wijn is, fr. I'/ia/s.

\A^IJNTAPPER (wvl. WIINT-), m. Een die voor

anibaclU doet van in de heerenluiizen den wijn van het

stuk to gaan aftappcn op Hcsschen . Hij is kuiper en wijn-

tapper.

WIJP (wvl. wilp), m. Oogslag, fr. c/i'/i J'a-il, Kil.

nictits ociiti.

En siet met eenen vip wie schoon of leelyck is.

(L. Vossius.)

— Meest gebruikt in Scheie '<'i^, spotnaam van ienianj

die schcel zict.

— Kil. .Schele-wip, lumen obliquum ; strata; en Wip,

Wijp, fiix, lumen.

WIJPELEN (wvl. WIPELEN, zie IJ), wypelde, heb •;€-

wijpcld, o. w. AVippen, zi-h op- of neer doen gaan op ecne

wipplank. De jongens zijn daar bczig met op den bierwagen

te wijpclen. Willen wij wijpelen?

WIJS (wvl. vviis), adj. Vroed. lets wijs zijn (lets wcten,

lets vcrstaan). Ik ben het niet w s hoe hij, zonder werken,

zoo breed kan leven.

— lemand iets 'd'ij's zeggetiy het hem uitecn doen, verkla-

ren, doen verstaan, wijs maken. Hij zeidemij wijs waar hij

woonde. Hij zeide mij geheel de zake wijs.

—WIJS (adj.), z. In-, Neus-, Neuzc-, Wcer-.

—WIJS (adv.), z. Reek-, Rente-. Zie ook —gewijs.

—WIJS (Subst.), z. Aan-, Ham!-.

—WIJSDE fwvl. -Wll.SDE). Achtervoegsel dat, (even

t^'i -gewijze, en -u<yze), dient ojn adj. en adv. te maken van

cen substantiel, en zoo veel zegt als op de luijs van (zie -DE),

b. V.

Trapwijsde — trap.sgewijze. Schiibvvijsdc — schubsge-

wijze. Hoekwijsde — Hoeksgcwijze. Zie ook de volg.

—WIJSDE, z. Dak-, Hoops-, I.aiig-, Reek-, .Schakcl-,

Spie-, Torre-, Vaai)-, Vane-.

WIJSTERGAAI (wvl. wiistergaaiJ, m. Zie wie>-

TEKGAAI.

WIJSTERKAPEELE (wvl. wiisterkap-), bijw.,

klemt. op wijs, en tt}^ pee, scherpl. ce. Ovcrhoop, in de war,

heisterscheister, ix. pHe-mclc. Het lag daar in huis al wijster-

kapeele.

WIJSTER-ZIJSTER(wvl. wiister-ziister, zie ijl,

bijw. VVijds en zijds. Zijne boeken liggen wijster-zijsler op

talels en stoelen. Ge moogt die voorweipen zoo niet wijster-

zijster smijtcn.

* WIJTE. v. Bij Kil. iiinkta, d. i. boet, fr. amende.

Zie TWEESCHA r.

WIJTE, ook W^IJDE (wvl. wiTE, wide, zie U), v.

Bastiere, liiiif, linnen ovcrdek van kar of wag;n, fr. banne.

Eene blauwe, witte, roode wijte. « Die boose gheesten bra-

ken onder weghen een wiel, endede wyte van den waghene

dedcn zy branden. » (C. Vrancx.)

— Ook gebruikt in den zin van Beerzeil, een kloek

linnen doek dat men in eenen wagen hangt om daarin asch

of aal te vocren

.

WIJTE. ook WIJKE (wvl. WHE. wiKE, zie IJ), v.

Eene ronde platbodcmde mande hoogcr dan wijd, uit onge-

peldc w ijiiicn gevlcchten, met twee ooren of handvatsels.

Er zijn wijten van verschillige grootte; de meeste bevatten

mini een hectoliter. De koolkappers of groenseliers voeren

hunne groensels in wijten naar de stad. Eene wijte aard-

appels. Eene dobbele wijte wordt ook vijfstuiverswyte ge-

naamd.

— Vgl. I. vidiilus, groote paander van wissen gevlochten

en met leder ovettrokken. (Anthony Rich, diet, desantiq.

ro,„.) .

—WIJTE, z. Vijfstuivers-.

WIJTEMANDE, v. Hctzelfde als Wijte, 3' art.

^WIJTEN, z. Toe-.

WIJTEWAAI, m. Zie wiestekg.\ai.

WIJTEWAGEN (wvl. wiiE-), m. Wagen met ecne

wijte of huifovcrspanncn. Met den wijicwagen naar stad

rijden. . .Met den vvte^cagen mceryden als de bloedverwan-

tcn kermis hidden. (C. Duvillers.)

WIJTING (wvl. WITINGE, zie ij), v. Het wijten, aan-

tijging, bcsclmldiging, (r. imputation,

— A'wa wi/linge, i-.cade wi/ting, valsche aantijging.

lasterlijUc beschuldiging, fr. imputation mechante, caloii:-

nieiise, incrimination] reproche^ blame, injure. Kw.i

wijlingcn maken, fr. incriminer ; injurier.

—WIJTING, z. Sleen-, Vl.-is-.

WIJTSCHAT, zio ondet T\V'EESCH.\T.

WIJVEKENSZALVE, v. Zie moederkens/.ai-F.
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WIJVEKENSZATERDAG, m. Zie slcitertjes-

DAG.

WIJVER (uitipr. -.onvere, vgl. Wijf), o., .nv. -ui/vers.

Wordt ia Fr.-Vl. gebruikt voor Wijf, tt.femme. Da man

en zijn wijver. Aide wijvers van de gebuurte. Een neerstig

wijver.

WIJWATER (wvl. W'IDEWATER, WIEWATERl, O.,

fr. eait bcnite.

Er u'i/iuater tegen smylen, iets tegenhouden, doen

mislukken. Zij willen Irouwen, maar ik zai er wijwater tegea

smijten.

— Geli/k een dtdvel die wijwater gelekt heeft, zegt men

van iemand die leelijk doet, schrikkelijk bedrogen en le

leur gesteld zijnde Hij keek gelijk een duivel die wijwater

gelekt heeft. Vgl. DUIVEL.

WIJWATERPOTJE, o. Een steeneu potje dat kan staan

of hangen, waar wijwater in is. Een wijwaterpotje hangende

onder 't kniisbeeld in de slaapkamer. « Vader stak zijn

hand in 't -vijwaterpotje. » (K. Callebert.)

wijWATERVAT, o. Woelen, razen, sparteUn gelijk

een duivel in een wij'uiaUrval, zie DunEL.

WIJZEN (wvl. wizem), ot^«(wv1. 00k scherpl. ee, zie

nvViEU), ge-iOeien (fvl. ewezen), b. w. Toonen, fr. montrer.

o. w. De naalde van het uurwerk wiJ5t op den elven

.

Ook onpers. w. Het wijst drie op den toren.

/„ 7 wjzen laten, op eenen voorstel niet seft'ens

antwoorden, maar eenigen tijd wachten om zich te beraden

,

fr. ne pas se prononcer, ne pas sc decider. Hij heeft mij

daarvan gesproken, maar ik heb het in 't wijzen gelaten

.

—WIJZEN, z. Trijze-, Truize-, Uit-, Vertrijze-. Ook

Uitwijzens.

WIK(KE, v.

Bij den hoop en de wikke koopen oi verkoopen, roezen,

iets koopen of verkoopen zonderwegen of meten, fr. acheier

ou vendre en bloc et en tas. Hij heeft zijn fruit verkocht bij

den hoop en de wikke.

WIKKEL, m. Datgene wat iemand past en lust. Dat is

mijn wikkel, fr. c'est man fait. In politieke kiezingen wer-

ken dat is mijn wikkel. Zijnen wikkel hebben. Dat voedsel

is van uwen wikkel.

— Eenigen zeggen Wikke, v. Een pudding na de maal-

tijd, dat is >iw wikke.

WIKKELEN, wikkelde, gcwikkrld, b. w. Wiggekn,

weg en weer bewegen, fr. hranler, remuer. Een hond die

zijnen steert, zijne ooren wikkelt.

— o. w. met hebben. In den hecht wikkelen, fr. branler

dans le mancfie. Tandeo die wikkelen (die los staan'. Het

wikkelt al dat er aan is (het roert al). Het wikkelt hem in

zijn hoofd (hij is niet wel bij zijn verstand). Er wikkelt een

vandevijve (zie VIJF). Hij liegt dat zijn hoedje wikkelt

(zegt men schertsende van iemand die geweldiii liegt). Mijn

hert wikkelt (zegt men als men hevig verlangt iets te ge-

nieten). Mijn herte wikkelt om dat te hebben, te bezitten.

— IVikkelen aan. Aan eenen nagel wikkelen om hem
los te krijgen. Wikkel aan de tafel niet, terwiji ik schrijf.

— Afl. Wikkelaar, Wikkeling, Gewikkel.

—WIKKELEN. z. Aan-.

—WIKKELING, z. Aan-.

WIKKELOOREN, wikkeloorde, heb gewiikeloord,

o. w. De ooren wikkelen. Een hond wikkeloort om de

vlie^en te verjagen (die hem om de ooren zitten).

WIKKELSTEERTEN, -Mkkclsteertte, heb gewik-

kelstccrtyO. \v. Deu steert wikkelen. De hond wikkelsteer!

om iets van zijn meester te verkrijgen.

WIL, m., fr. volonte. Met opgezetten wil, zie op/et-

TEN. — Zie -WILLE, -WILDE en -WILLIG.

WIL, V. Zie WIJL.

WILD, o. Het 'Wild staan, bij jagers, zie staan.

WILDE, v. Hetzelfde als Weilde, weelde. In de wilde

leven. De wilde is eene kwade beest.

— Atl. Wildig, Wildigaaid. — Zie EIL.

—WILDE (adj.),z. Kwa-, Kwaad-.

WILDELING, m. Wilde, ongeente fruitboom, fr.

sauvageon. Eenen wildeUag enten. Op eenen wildeling

griftelen.

— Vrucht van eenen wilden boom. Die appels zijn wil-

delingen.

WILDER. p:rs. voorn. Hetzelfde als Wijlder. Zie aid.

WILDEWAGEN, m. Smaadnaam gegeven aan

iemand die dertel en uitgelaten is. o Gij wildewag;n. Een

wildewagen van een jongen, van een meisje.

WILGE, V. Zie WULGE en de comp. aid.

WILKEREN, wilkerde, ben gewilkcrd, o. w. Hct-

zellde .lis Welkeren, verwclken, verslensen. Laat het to,!

eerst in de zunne wilkeren.

WILLIGE, V. Hetzelfde als Wilge, bij Kil. Willighe,

Wilghe,ia//A-, fr. saule. Dit w., dat wij willeke uitsprekeii,

gebruiken wij maar in de zegswijze willeke(n)s groeien in

den bosch, in antwoord aan een kind dat zegt ik wille niet.

« Wat bot en onbeleeft spreeken was dit voor een kindt van

aan zynen vader te zeggen : ik wille dat hebben. Onse

Xederlandets zouden hiei op geantwoort hebben : willeken

groeyt in den bosch. •(€. Hazart.)

—WILLE, z. Gods-.

WILLEKOMME. Zie welkom.

WILLEN, o. w. met ellipsis van gam, enz. Iemand

wiUen volgen, iets willen bereiken. Als de moeder henen-

ging, wilde 't kind er achter. Zeggen dat men de deugd be-

mint en er niet achter willen, is liegen.

— Het wilt niet gepeisd zijn, het gaat al te ver, fr .
< \ st

trapfort, ce n'est pas permis.

— Willen hebben, houden staan, fr. prctendre. Hij wilt

hebben dat gij zoo iets gezeid hebt.

— Wegens hij -wilt in plaats van h^' wil, zie T.

WILLEN, b. w. Kwaad willen, zie wichten.

—WILLEN, z. Binnen-, Om-, Toe-, Uit-.

WILLEWERK, o. lets dat met opzet gedaan is, bez.

in eenen slechten zin. Het is geen willewerk, vergeef het

hem, fr. il ne I'a pasfait expres, pardonnes-liii. Dat is

willewerk, kwawillewerk.

WILLEZIJN, 0. Een goddelijk beschik, fr. nne

disposition providentielle. Het was een willezijn dat ik mij

verziiide, want had ik moeten mijn eerste gedacht volgen,

ik was verloren. Het is ook gelijk een willezijn dat ik u

daar juist voni'.

I
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— Misscliien voor willen-zi/n. De klernl. is op zlhI.

—WILLIG, z. Een-, »Me-.

*WILLIGHE, bij Kil., zie willege.

WILLOK, m. Zie wulujk.

—WILS. z. -WELS.

WIMBRAME, V. Zie \venkbr.\me.

WIM-BRAUWE, WIMP-BRAUWE.liij Kil., zie

WENKIiKAMi;.

WIMPEL, a.lj.WEI'EL.

WIMPEL. m. Wompel, liniieti borstdoek van begyij-

nen cii nonnen.

*WIMPEL, bij Kil., zie empe.

—WIN, /. 'Half-.

WINBRAME, V. Zie WENKBRAME.

WIN-BRAUWE, bij Kil., zie we.vkbrame.

WIND {wvl. wiiND, zie ind), m.
— Loopende wind is siaande wcder, zie LOOPEN.

— Tuischen water en wind, zie water.
— Op den wind liggen, wordt gez. van eene visscher-

scliuit die gereed ligt om, zoohaast de wind gunstig wordt,

in zee te varen. — Fig. 00k van eenen zieltogenden mensch.

Die zieke ligt 00k op den wind.

— Boven wind zi/n, hoogdravend en daardoor onver-

staanbaar zijn, fr. planer dans les nunges.

— Eene schonw op twee of vier winden, eene kaaf wier

pijp boven bet dak overdekt is met veurstpannen, zoodat

er daar twee of vier openingen zijn waar de rook uit kuilt.

Die schouw staat op vier winden. Eene schouw op twee

Avinden zetten (hetgeen het werk van ilen metser is).

—WIND, z. Dreum-, Drom-, Droom-, Druim-,

Drum-, Keldcr-, Snok-, Snuk-.

WINDBALK, m. Zie windsherg.

WINDBAND, m. Hetzelfde als Stormband, fr. centre-

Vtllt.

WINDBERD, o., mv. -berd:ls, -berrels. Zie \vi.\D-

PLANK.

WINDBERG, m. Zie windsberg.

WINDBOOM, m. Als er op de kimnie een wolkver-

schiJQsel i» dat meer of min eenen boom met uitstekeude

takken verbeeldl, zegt men : « er zit een windbonm in de

luchl ; het gaat waaien en stormeu, »

WINDBOOTE, V. Windbui, rukwind, fr. coup de

vent. Wat hoor ik daar buiten? Het is eene windboote. De
molen is omgeworpen door eene windboote. Er zijn

boomen omgevlogen in die windboote,

WINDBRAME, v. Zie wemvBrame.

WINDDROOG, adj. In den wind gedroogd zonder

zonneglocd. De landbouwer haalt den oegst in die wind-

droog is, uit vrees dat hij door den regen zou vergaan, met

te wachten dat hij zonnedroog wordt.

WINDE (wvl. whnde), v. Een gestel van lichte roe-

den of zware reezen die met goschrankte dwarshouten aan-

een verbonden zijn, waarop men twijn, koorden, enz. kan

winden. De winde van eenen haspe (haspewinde). De winde

van eenen garenkrop (garenwinde)

.

— Bij malders. Een windas op den steert van den
molen, om de zeilea in den wind te Irekken, fr. engin.

— Duilsche winde, dommekracht, fr. eric. Zie KEL-
DERVIJS.

— Windsel, zwachtel, lange schroode lijnwaad ora b. v.

eene wonde te verbinden. Winde en pliik naar 't leger

zenden dat op !iet slagveld strijdt.

—WINDE, z. Garen-, Haspe-.

WINDEI, o. Ei zonder schaa!, fr. ceiif sans coque

,

a-uf harde.

— lemand die lichtgeraakt, die kitteloorig, die teerge-

voelig is, fr. siiscefitible, di(fi:ile, deli:at. Kom er niet .laii

,

het is een windei. Men zou hem wel moeten behandelen
als een windei.

WINDEL, m. Al ver hetzelfde als wat men in Fr.- VI.

en Veurne-.-\.mbacht Baling ol Bouweel noemt, een uilgc-

dorschen schoof. Twee pikkelingen makea eenen schoof,

en twee windels eenen bond stroo.

W^INDELING, m. en o. (zie li.vg). Windsel, lange

schtoode lijnwaad of andere stoffe waarmede men iets om-
windt. Leg die schroode lijnwaad weg : zij kan dienen

voor windeling.

WINDELWAAI. WINDLEWAAI, m. Wiester-

gaai.

WINDEMOLEN (wvl. -meulen), m. en v. Eene

schuur- of zoldermolen om graan te winden, kafmolen,

wanmolen, (in de Kempen Winder, Windei, zegt Alg. VI.

Idiot.). De windemeulen is eene groote kist of kofFer

waar het onzuiver graan langs boven in neerreuzelt en door

den waai van breede alpen of planken gezuiverd wordt die

binnea die kist op eenen as gedurig ronddraaien en het kaf

doen verstuiven. Ik ben moe van aan den winderaolen te

draaien

.

— Eenigen zeggen oo\i -.oindmeiilen; doch gemeealijk

verstaat men door windmeulen eene molen met zeilen die

in den wind draaien om graan te malen, fr. moulin a vent.

WINDEN, windde, ge-u'ind, b. w. Met den wind zui-

vcren, sprek. van graan dat men in den windemolen

zuivert, anders gezeid Moleuen. De tarwe winden. Graan

winden.

— Ook het graan zuivcren met het van omhoog traag-

zaam op een zeil te laten reuzen in den wind die er het kaf

uit waait. Deze manier van het koorn te windeii is maar in

gebruik bij kortwoners die geenen windemolen hebben.

—WINDEN, z. Uit-.

WINDEWEEG, m. Hetzelfde ;ds Windewecr, wind-

schut, fr. paravcnt.

— Zie ook wi.N'DWEEG.

WINDEWEER, v., zware ee. Windeweeg, b. para-

vent. B.ichten de windewere. Eene windewere met alle

slag van pnnljcs bedekt.

— Vlaak van rietof siroo die men in den moeshol stelt

om jonge groensels te beschutten, h. paillasson.

WINDGRAS (wvl. \VHNDG.\RS, uitspr. -gas, -ges), o.

Hofgras, ;,.<„ aninui L.

WINDHAAR, o. Zomerha.ar, steiige ha.arpijlen die

niet willcn strijken. Op den rug van katten en andere dieren

staat er w indhaar. Het eerste werk van den hoedemaker is
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van het windhaar (fr. jarre, poil inorl) .lil de l;eiinevaclit

te trekkeii, eer hij die slaat en fultert.

WINDLOOSHEID, v. Awiiui, onwind, windstilte.

Als er windloosheid is, Uuiinen de windmolens niet draaieu.

Zoo gro'.te windloosheid dat er geen bladje roerde.

WINDMOLEN, m. tii v. Zie uimjeiioi.en.

—WINDMOLEN, z. Staak-.

WINDPLANK.v. Eij n.uldcis. licne lange planke

die lan^^ het roe-tinde 0|) de hondcn vaslligt met wervc-

lingen; r»"i; AVindberd.

WINDPULM, m. Bij muldcis. Zwaie balk in wiens

midden de halssteen ligt wsaiop de groole hals van den

molenas rust en draait.

— Pulm is hetzelfde als Peluw (zie pclm), d. i. hoold-

kussen, tr. chevet. Dus windptihn is eig. het hard hoofd-

kusseu waar de kop van den as op dr;iait in den wind.

WINDSBERG, WINDBERG, m. De rand van

eenen top^evel die, in sonimige huizen, ecnen halven voet

tiitsteekt boven het dak, van aau 'tkapuitje tot aan de

hozie; andeis ook Wiadbalke, en in het Wdb. der Ktdcrl,

Taal Aandak geheeten. Een gevel met windsbergen.

— Het volk zegt Windsberg, niaar vroeger schreef men

Windbcrg. « Ce mot 'mntberghtn s'applique a la couver-

/ure dcs rampants des pignoub qui lougeiit le toit en s'ele-

vant un pcu ;ui-dessus, commepout le preserver des effets

du vent. Dans quelques pignons, les rampants sont ornes

de ma<;oniierie e.xecutee de biais en forme de chevUles :

c'est celte cspece <le maijonncrie que nos masons actuels

designent — a tort croyons-n(jus — sous le nom de wint-

berghen. »(IC. Verschelde, Annales Soc. d'emiil., if*;i,

bl. 2-;.)

WINDSCHEUR, v. Windspleet. Er zijn windscheu-

ren in dat cikcnhoul.

W^INDSPLEET, v. Reet of berst in het bul van

eenen boom, voortgebracht door den wind, de koudeof de

droogte, fr. fente, geli-jure. De windspleten zijn wijder

naar deu kant van de schors, en enger naar den kant van

het hcrte des booms. De windspleten groeien vol stof eo

vuilighcid. Er is eene windsplete in dien boom.

— wiNDSPLEETTE, adj. Die windspleten heeft. Een

winds)ikelle boom. — Zie -DE.

WINDWEEG, m., scherpl. ee. Bij niulders. De kant

of waud xan eene molen, die naar den wind gekeerd slaat

als de molen draait. De windweeg is als de voorgevel van

de molen, tegenover den sleeger ol ingang.

— Zie ook AVINDEWEEG.

WINDZAAD, o. Venkelzaad, fr. graine defenouil.

In de npnilicck verkoopt men w indzaad.

WINDZOT, m. Houten of mttalen posluur die als

windwijzer op een gebouw staat en draait.

WINDZWEEP, WINDZWEPE, v., Rukwind,

fr. coup dc vriit. Eene wiudzwepe sloeg zijnen hoed af in

't water. Er kwam eene windzwepe die den rook en de

vlam van de stove uitsloeg in de kamer.

WINGBRAME, WINKBRAME, v. Zie wenk-

BR.\ME.

WINGELOOZEN, o. w. dat Alg. VI. Idiot, als wvl.

opgecft in Oii^n zin van Rennen, sdiongeler. Zie linge-

LOOTSEN.

WINKEL (wvl. WIINKEL, zie ind), m., fr. boutiijtic.

Den winkel doen (zij UOEn).

— Bij landb. Schuurvlak, plaats nevensden derschvloer,

waar men de graanschoven in tast. Er zijn gemecnlijk twee

winkclsin eene sclmur, een aan elke zijde van den deisch-

vloer die er van afgescheiden is door burden of pooiwccgcn.

— Bij metsers. Groote of kleenc orduinsteen in de r.egge

van eenen muur, hoeksteen, fr. pierre angidaire, pierre

d'eiicoigniire. De winkelen heelen ool; winkelsteeneu

.

— Kromme sprong, list, fr. detour. Altijd met winkels

onigaan (nooit rechtzinnig tc werke gaan). "Winkels maken
om tot zijn doelwit te komen.

— In 't knibbelspel. Jl'iniels maicn, zich rekenen (d. i.

zijnen marbel plaalsen) in een pulje of hoekje niet ver van

den muur, zoodanig dat de tegenspeler dikwijls verliest waar

hij meende le winn.n.

— Ddvwijls gebiuikt voor Weikwinkel, fr. atelier. De
winkel van eenen lin)meiman. Op eenen winkel zijn (er

werkcn, er een ambacht leeren). Hoeveel werklieden zijn

er in dien winkel ? — In 't fr. zegt men ook boutique de

meiiuisier^ boutique de sernirier., boutique deforgeron.

— Jac. de Smet, sprek. van den ommeloop des bloed^,

heet rechten ketel^ wat in fr. ccettr droit (ventficule et ottil-

lette droits), en slinken wijtkel wat in fr. caur gauc/ie

(ventriculc et oreillette gauches) genaamd worJt, zonder

verschil te maken tusschen vcntricule en oreillette. Ware
't niet beler van den naam ketel aleen te geveu aan <li

•

hcrlholte die fr. ver.tricule heet, en den naam winkel aan

die andere holte die fp. oreillette heet? Dan zou men ook

den rechten ieiel en den slinien ketel, den rechten winkel

en den slinken winkel hebben.

—WINKEL (sensu diversoj, z. Klakke-, Patei-, Pe-

tjui-, Petjuw-, Penewarij-, Schep-, Scheppe-, Schip-, Schip-

pc-, Schop-, Schuur-, Vet-.

WINKELEN, wii:kelde,hcefl gewinkeld, onpers.ww.

Tol winkel dienen, wel gelegen zijn om winkel te houden,

sprek. van een huis. Het winkelt da.ar wel, fr. c\st la tine

belle siluation pour une boutique. Ik zou in die slraat niet

willen wonen : 't en winkelt daar niet. Dat huis winkelt

schoon. Die nieuwe liuizen rond den schouwburg zuUeo

schoone winkelen.

— Krinkel'u en winkelen, bochten en hoeken m.aken.

Eene beek die door de velden kiinkclt en winkelt. Het

schrijverken (fr. tourniquet) krinkelt en winkelt op hel

water.

— \'andaar habijw. Krinkeldewinkcl.

WINKELIER, m. WINKELIEREGE, v. Die

winkel hor.dt, fr. bcutiquiei ; dock meesl die kruidenicrs-

winkel houdl, Ir. epicier.

WINKELSTEEN, m. Hoeksteen. Zie WINKEL.

WINKELTABAK (wvl. -toehak, -ruiii.viv), m. Ta-

bak die in de winkels \cikocht wordl, en gemeenlijk met

het een of het ander toebereid is, 't geen men in den Boe-

renlabak niet vindt.

WINKELTHEE, m. Iheedien men in dc winkels

verkoopt, ander Bladjes-lhee, fr. the de Chine.

WINKEN, o. w. Zie wenken
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WINNEN, Ji'on en wati, ^v-foitiieii, h. w. Vcnlicnen,

h. i^oi^ner, llocvcci \\an hij daar?

Soo sy tlaer-me niet en iL'an.

(J. de lianluyn.)

Dat een deiiglidich Edelman

Altydts goede Uinders -.can.

(P. (Iheschier.)

— Winnen en varleesien, zie verleesten.
— U'inneiide Qeld, uitgezet geld dat kroois opbreiigt.

— fF/«/;c«i/e /««</, ploegdraaiend land.bnuwIand.aUlier-

land. Die hofstede is groot, maar het is nict al wini-ende

land. « Pint effen u'mnemlc landt. » (M. Lanibreclit)

Zy macckten winnendc landt van dese wocstyne. » (Td.)

— Kil. Winnen, colere agriim; en in Brab. Winning is

ecnc boerdeiij, eene pachlhoeve, b. v. dat is eene schoone

iL inning; eene winning van vier peerden. (Alg. VI. Idiot.)

— Eenen boom -oinncnde Ifggen, hem op schecfliggcnde

houten leggen om hem daaiover scheef voort te rollen ol

om te wendcn. Vgl. Winsch.

-WINNING, z. II.a!f-, Helf-.

WINPENNING, m. Zie iN'.sTELPE.N.NfMC.

WINS, biJNv. Zie WE.vs.

WINSCH, adj. Schuin, scheef, niet rocht met den

draad. Eene winsclie snede (eene snede met ines of schaar

die de strekking van den draad niet volgt). Die schroode

laken is winsch (de draden er van liggen schuin, omdat de

schrooile schuin afgesneen is geweesl). Een stuk lijnwar.d

winsch plooicn of snijden (niet volgens de richling van den

draad, maar scheef weg door den draad).

— Zie WINNEN, ad fin.

— WINSCHDR,\.\D, bijw. Scheef weg van de rechte strck-

king van den draad in gewevene stoffer, fr. en biais. Een
stuk katoen winschdraad afsnijden, winschdraad aan een

andei stuk naaien, enz.

— Vgl. Rechtdra.id.

WINSCHEN, b. w. Zie WENSCHEN.

VVINTDE-KOST, m. Schimpendcgczeid voor Geld-

\eik\vi:>lei-, anders oo!i kostwinncnde znon. Die vader liecft

daar eenen wint-de-kost die dngelijks mecr dan tien frank

verteert. Zijt dan gelukkig met zoo een' winl-de-kost.

WINTEL(E)WAAI, m. Hoogmoedige zot, snoevcr,

fr. fanfaron. faquin.

— Een onbezonnen, onbedacht mensch. Hij is zulk een

wintelwaail Vgl. \VENTELW.\.\i

.

WINTER, m . Zie meigrave.

WINTERDEEL, o. Het boekdeel van don romein-

schen bievier, waarin de getijden staan van het wintersai-

zoen, in 't 1. geheelen pars hiemalis. Het woord vindt men

oolc in ovide handschriften van kloosters en abdijcn.

WINTEREN, -u'interde, gt-winterd, b. w. Gedurende

den wintf-r \oeden. De boeren verkoopen hunne bcesten

die zij nirt kunnen winteren. Hij wintort go; 1 zljnan stal.

Die koo is wcl gewintord.

—WINTEREN, z.Uit-.

WINTERGIFTiE, v. Wordt te Brugge gezeid van

Eene bij/.ondorc aalmoes die de armmeesters geven aan de

bchoeftigen welke hunne Paaschplichtgekweten hebbcn. D;

wintergiften bestaan meest in kleedingstukken.

WINTERING, V. Het winteren, het wintersaizcen

.

Die sukkcl.iar /al in de wintcringe blijven (zal het koud

saizocn iiic-t kunnL'n uit/ien, zal er in bczwijken).

*WINTER-KERSEN, bij Kil., zieWiNTERKRffiKEN.

WINTERKRIEKEN, v. rav. Eene plant, andeis

krieken oierzee, fr. norel/e faiix-piment, cerisierd'amour,

oranger dii saveiier, 1. solanum pseitdo-capsicnm L.

— Kil. Winter-kcr.sen, kriekeu cer zee, alkakengi.

Doch de alkakengi is lonienl kricken in zakjes; zie KRIEK.

WINTERLABEUR, o. Bebouwing van den akker

in den hctfst.

WINTERRAMBORGING, ni. Zie H.\RDi.N-G en

l-ASTEKAPFEI,.

WINTERTJOK, m. Wortelblok of slobbe die men

"s winteis op den heerd brandt, kerstdagtjok.

WINTERVINK(E, v. Slagvink, (x.pinson commun,

1. frini^illa ca-tcbs. Zie BOG.iVARDVINK.

— Het vklw. 'uiatervinksken wordt gebruikt voor 3on

andcr vogeltje, ook e/svinksicn, Ir. tarin. Het winter-

viiiksken is een klecn zaadetend wintervogeltje, getijkendc

aai) eene distelvink voor bek en pluimagie, doch zoo hclder

niet van kleuren ; het hangt veel aan de takken, bez. van

el/cnhoul, waarvnn het de zaadbotten uitpikt.

WINTERWASCHTE, v.Eene waschteinden winter.

Fig. gez. van eenen persoon of van eene zaak die

maar gemeen is, die ver is van wel te zijn. Hij heeft geheel

zijn leven eene winterwasclite geweesl (een ondeugeud

mensch). Het is eene winterwaschle (eene mislukte zaak,

eene vcrstoorde onderneming).

WINTERZONNEWENDE, v. Zie zonnewende.

WIP, WUP, m. (niet v.) Het wippen. De wip (het

opwippen) van eene plank. Met eenen wip was hij over den

gracht. In eenen wip of zes w.is de hazewind er bij. lemaud

eenen wip^even (licmecn verzet geven, eenen schop geven).

— Xiet te verwarven met Wiep noch met Wijp. Deze

dric woorden verschillen toazent van uitspraak en betee-

kcnis.

— w II', wiPPE, wtip, WUPPE, v. 1 'et voorwerp zelve

d It dient om te wippen, fr. bascule, levicr; en wel vooral

1" Eene pertse of plank die met het een einde vastligt,

zoodat, waneer het ander einde ncetgebogen wordt, en dan

losgelaten, die pertse of planke opspringt. Met eene wippo

water putten. Met eene wipjie den blaasbalg doen gaan in

eene smisse. 2" Een hefboom met het steunpunt in 't mid-

den, zoo als de hommelboeren gebruiken om de hommel-

pevtsen uit den grond te lichten. De kindeis verlustigen

zich met eene wippe (d. i. eeue wipplank, fr. tape-ciil.) De

wippe van eene gaaipertse is het onderdeel van die pertse,

.lat op eene spil vastligt tusschen twee slaken gelijk een

dijsel tusschen de armeclen. en dient om de pertse dus neer

te laten of op te richten. De wippe van eene brouwerij is

eene putzwcngel m eene hooge mik, fr. tolU'non, nu .-Uge-

meen vervangen door eene pomp. 3° Het geterte van een

spinnewiel, enz. zijndo een pl.mksken da'., onder de druk-

kingvan den voet, op en neer gaande, het wiel doet draaien.

Het is met de wippe dat de schaarslijper het jachtwiel van

zijne slijpkar draaien doet.

Aan de wippe sjf'n, vexlotca zijn, to kwistc zijn. In
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tweojaar tijds was jjelieel zijnefortuin aan de wippe. Zijne

gczondheid is aan de wippe.

— Dat gaat gelifk met cene wippc^ zegt men van iels

datspoedigen gemakltelijk vcrricht worJt.

*WIP, WIJP, bij Vossiusen Kil., zieonder will'.

WIPKARR(E, V. Stortkar, tuimelkar.

— Ook schertsende gezeid van eene reiskar die veel lios-

sebost.

WIPKUL, m. Een drank van bier of wijn mel eiers

en suikcr gekookt, ook Flieps geheeten. Eenen pot of eenen

moor wipkul maken. "Wipkul drinlcen in den afscheids-

groel.

WIPPE, WUPPE, v. Zic wii', v.

WIPPELEN, viphelde, Iteb geimppeld : ook wuppe-

lEX, o. \v. W'ippen. De vogel wuppelt en springt.

—WIPPEN, z. Uit-.

WIRS, bij Kil., zie onder \vers.

WISSE, v., mv. wisseii, vklw. wiiie(n Dunne taaie

boomloot, buigzanie twijg, teen, roede, fr. scion, bagucttt;

hrin iVosier^ de smtle, rouctte, verge^ koiissine, eng. s'ii'itch.

Er groeien lange wissen op die wilge. Eene wisse afsuij-

den, wringen, pellen, splijten. Een paander van wissen

gevlochten. Een bondel wissen. Een kind slaan met de

visse, hem van de wisse geven. Met wiskens bindt men de

takken van eenen fniilboom aan muur ofgelent. Het kind

vieest de wisse. Eenen soldaat door de wissen jagen, fr.

/aire passer tin soldot par les verges. « Deck-roeden, peit-

sen, wissen, ofle meyen, boomen, doornen. » (Costiimen v.

Lande v. Viijen.) <. Wouter had een meysken dwelck ver-

dranck te wylen dat hij -H'l'ssen van een wilghe was gaen

snyden. >! (C. Vrancx.} « Die te buygen ende te pramen

terwylen het noch maer -d'isiens en sijn. » (P. Croon.)

« Verscliil maken tusschen 7ois (eene 7t'isse) en wys (deugd-

saeni). » (Vaelande.) « Zy sprong naer de deiir, gaf den ezel

eenen slag met eene wisse en riep : Dju, Brain ! Dju, naer

de Panne. » (H. Conscience, Bella Stoci.)

De wijle dwisken groen es, zoude nient booghen.

(Anna Biins.)

'k Weet wel dat een wilge wis

Niet gelijk den tronk en is.

(P. Croon.)

Oiide tronken buygen noeyt,

Maer een jonge wis die ploeyt. (Id.)

En of g'hem met een wis voor zyne schenen slaet,

Het is vergeten werk eer dat hy slapen gaet.

(L. Demeyer.)

Nu breit en vlccht hy hier de Rubiaensche,7i'/,5.

(Vondel.)

— Rhi/nsche wisse, rijnwilg, mondhout, rens, fr. troine.

Zie RENS

.

— Dc wissen worden gebogen, eer dat zy droogen,

spreekw.

— Kramers en anderen spellen Wisch. AVij zeggen en

schrijven altijd Wisse.

—WISSE, z. B.ind-, Bind-,Dek-, Wiedouw-, Wring-,

en Toovcresscwissen,

WISSE, WESSE, V. Afkooksel van graan of zaad. 1

Zie WEERSE. *

WISSELEN, b. w. Zie de Wdb.
— Xoch gewisseld noch gekeerd, zoxiAzx eenig verschil,

li. identiquement. Dat is juist hetzelfde, noch gewisseld

noch gekeerd.

— - Te Antw. zegt men gewisseld en gedraaid. Dat is

zijn vader gewisseld en gedraaid. (Alg. VI. Idiot.)

WISSELING, m. en o. (zie -ling). Een kind dat

legen ceii .uider verwisscld is, hetzij door bedrog of anders-

zins; Kil. Wisselinck, piier sttbdititiiis. Het gebeurt nu

minder dan voortijds dat het een of het ander kind van een

vlaamsch huisgezin voor twee of drie jaar in Frankrijk

gaat wonen bij eenen vriend die tevens een van zijne kin-

dercii gediirende denzelfden lerniijn te koste slelt in dat

vlaamsch huisi;ezin : die verwisselde kindcren heeten wis-

selingen. Als wisseling gaan w'onen in Fiankrijk om fransch

te leeren. Die franschman spreekt vlaamsch; ttouwens hij

heefl in zijne eerste jeugd drie jaar in Vlaanderen als wis-

seling verbleven.

— Schreef men niet beter Wisselling, met twee II? Zie

UNC.

WISTELEN, wistilde, hcb gewisteld, o. w. Sijfelen,

eng. to whistle.

Het zeerot en 't gedniisch, weerhelmende op de duine,

Het wistlen van het zand, en 't joelen van den wind.

(G. Gez.)

Gy, die neuriet en die tiert,

Gy, die piept en liereliert,

Gy, die wistelt en die teutcrt,

Gy, die knotert en die kneutert,

Gy, die wispert en die fluit.

(Id. van de vogels.)

WIT, adj. In V wit dryven, zie DRIJVEN.

— Zwart op wit or.thoudt wel, zie onthouden.
— *iritte heylige, bij Simons, zie witillige.

—WIT, z. In-, Krems-, Sneeuw-.

WITAARDE (\v\l. wit-eerde), v., klemt. op wit.

r.ij pottebak . Fijne witte klei waar kleen aardewerk van

gebakken wordt. Het is dezelfde aarde die bij pijpbakkers j

de naam van pypaarde draagt.
j

WITBEKKEN, witbekte, heb gewitbekt, o. w. Wit

en bleek worden. Hij witbekte van gramschap.

— Zie zottebollen.

WITBEKTE, adj. Bleek van lippen en aanzicht. Wit-

bekte zijn van gramscliap.

'WITDAU, zie wiedouw.

WITGATJE, o. Soort va:j zwaluw die haar aarden

ncstjc bouwt aan de mureu, fr. hirondellc de fenctrc, 1.

hirundo itrbica.

WITGOED, o., met de stemrast op wit. Ongeverwde

weefsels, als lijnwaad, katoen, enz. Een winkel van wit-

goed.

De kleederen, gordijnen, .enz. die van zulke stolTen

gemaakt zijn. We gaan eerst het witgoed wasschen.

'WITHEILIGB, V. Zie witillige.
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WITILLIGE, WITILLIE, WITILJE, WI-

TILLE, v., klemt. op ///. Eene hnidziekte me; witte

l»lin)<cnde puisten ol walfrachtige zeeren, die fr. 77V///f7*,

1. -iitiligo heet. De witillige verschijnt aan den hals, aan het

a.mzichi, somwijlea overgeheel hellichaam.

— Men zegt 00k Wittelie, Wittelelie, en Witheili^e.

V « Remedic voor de witte heylige, of iemand die het aeuge-

zicht vol elter en bleed heeft. > (G. Simons.)

— WITILLIGKRUID, o. Eene plant die gebniikt wordt

oni de witillige te genezen, en in de wetenschap puluraria

livsenterica Gocrtn. , inula dysenterica L. heet, \x. herbe

Je S. Roch.

— Het Witilligkruid is de akkermunte niet (zoo mij

iemand zeide), mentha arvensis L. die Kil. Bruynheylige

heet, en waarvan L. Fuchs zegt dat zij *. de sweeren opi

hooft van de ionghe kinderen, ende ander schorfte seeri-

cheyt gheneest. »

— WITILLIGZEEREX, V. rav. Zeeren of puisten van de

witillige, die raeest in het aangezicht komen, en wier uit-

vioeiende water nieuwe zeeren voortbrengt. Zie zekke, v.

WITJONK, o., zonder mv. Eene ziekte met groote

koorls en overvloedig zweeten gepaard, en eindigende op

eenen uitslag van menigvuldige witte puisijes, fr. suette

miliaire, Het wiljonk lirijgen, hsbben. Van 't wiljo.ik

genezen.

— Zie JONK.

WITKAF, o., zonder mv. Soort van bleekroodc larwc

met wit kaf. Het witkai is geheei schoon en goed, en wordt

veel gezaaid, bez. in "t midden van Vlianderen.

WITKLEURDE, adj. Wit van kleur. WitUoiu^de

vel. Gcbogen van de jaren, en witkleurde van haar. —
Zie -DE.

WITTEBERD, o. Tafelbord, taljoor, fr. assieilc. i'or-

celoinen witteberden. Uit een witteberd eten.

— Voor Bord zeggen wij altij'l Berd. Wittebord en

tafelbord komen voort van het oud gebniik der voorouders

die, in plaats van onze hedendaagsche taljooren van gleis

of porcelein, eene houten schijf of vierkantte plank voor zich

hadden om daar Imn voeJsel op te nutten ; welke schijf of

plank ook reeds de plants vervong van de aloucle broodtel-

joor of aalmoes, aalmisse die (bij Kil. vertaald door inensa

panitia.orbis cerealis,q;tid,a patula), zoaveel was als eene

schijf of pateel van meel gebakken, waarop men zijns maal-

tijd n.im, en die m^n daarna, als men rijk was, telkens

weggaf aan den armen.

WITTEBLOEM (wvl. -blomme, zie OE), v. Soort

van koolzaad met blecken of witachtigen bloesem. Sevlert

eoiiigc jarcii pi:int men wittebloem in Vlaaaderen.

WITTEBOON(E, v. In eenige strekcn gebruikt vo ir

HiUtob«n, ^-loellroon, fr. haricot nain.

WITTEBROOD, o. Zie de Wdb.
— Zi/'n '.i'ittebrood voor eten, zijne gelukkige dagcn cerst

hebben.

U levcn schiel soo vlijtich deur,

En eet a witte-broodt cd veitr.

|A. Poirters
)

WITTELELIE (klemt.op le), WITTELIE (klemt.

op /</, V. Zie WITILUGE,

WITTENHEMSTWORTEL, m. Zie jiemst-

woRrii.

WITTEZOUTBOEIE, v. Zie zoutboeie.

WITSTEELDE, adj. Met witten steel ol Stengel.

Eeae wiliteelde plant. 5 Witsteelden BiervoeL ^(Jac. De-

smet.) » Die byvoet is twecderley, rootsteelde by voel, ende

witsteelde byvoet. • (Heyman Jacobsz.)

WITRIKTE, WITRUGDE, adj. Die eenen witten

rug lieefi. Eene witrikte koe.

WITZET, o., mv. witzets. Soort van harige honing-

vlieg die in de aarde woont, fr. bourdon terrestre. De wit-

zcts stralen niet.

— Dus genaamd omdat het ^t (d. i. de aars) van dit

insekt wit is.

WOBBELEN, '.vobbehde, heb gewobbeUl, o. w. Gc-

rucht miiken gelijk water dat brobbelende kookt. Het

water wobbelt.

WOCHTEN, u'ochtte, gewocht, b. w. Hetzelfde als

Wachten, fr. attendre, enz.

— Dus zegt men ook Zocht voor Zacht

.

WOEF, verl. tijd van Weven.

WOEI. veil. tijd. van Waaien.

WOEIAAIEN, woeiaaide, lieb ge-woeiaaid, o. w.

Woeiaai roepen, kermen van 't zeer.

WOEKER (wvl. wouKER, zie ou), ra. Te Brugge

algemeen gebruikt voor Lombard, berg van bermhertig-

heid, Ir. mont-de-piete. iSiaar den woeker gaan. Een arabte-

naar van den woeker.

In den <i'o«jff/• draegt syn panden.

En daer vooren cryght wat ghelt.

Maer wanneer hy lost de cleeren,

Compt den armen man te leeren

Dat den woecier is een dief,

En gherief vol ongherief.

(P. Ghcschier.)

WOEKEREN, o. w. ZieoEKEREX.

WOEKERIJ, V. AVoekerhandel, fr. commerce usu-

rnire, i:(ii;ric.

WOEKERVRIJ (wvl. woukervri, zie ouen ij),adj.

Te slecht om in den woeker (d. i. den binbard) als pand

te dienen. Uw kleedje daar is woekervrij.

WOEL, m. Het woelen. In woele zijn. « By dage en by

nachte allyd in u'-'ele zijn. > (***)

- Vj;l. Rocr, in roere zijn.

WOELEN, b. w. Zie oele.s.

— woelueru, o. Zie oelberd.

— WOELKOORUE, V. Zic OELKOORDE.

— \voEu<TOK, m. Zie oeustok .

WOELIG, adj. Dnibbig, verm^urd, onkl.iar. Woelig

water (d.il door omroering lioebel is).

WOENSDAQ (wvl. ook oe.ssd.\G), m., Ir. mercredi.

— Kroinme -uvensdag: Zoo heet ile woensdag • te

gocde week, onulat de rechters krom en ten onrechte oiizen

Heer vou.or.lcollon.

—WOENSDAG, z. Asschen-.
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Heilewagen, fr. la grandeWOENSWAGEN,

ojirse.

WOEPGAAI Cwvl. WOUPGAAI, zie ou), m. Een dwa-

zerik die zich veel laat voorstaan. Eea woepgaai van

een vent. « Pieter Bunaerts, gezeid Woupgay. » (N. Des-

pars.)

— Ook W'iepgaai.

WOES.WOESKE, exclamatie van pijn, anders Hoes,

Hoeske. Woeske, kind ! raak dat niet aan, ge ioudt u ver-

branden.

WOETELEN, woetelde, heb gewoetcld, o. w. Zich

weiiielende bewegen gelijk visscheu in 't water of biggen in

eeuen zak.

WOL, WOLLE, v., fi. lains.

— Wegens de afgeleide, euz., zie WUL, enz.

WOLDERIK, m.Eeue plant, raJ>Aaims raphanistmm
L.; zie WALDERIK.

WOLF, m. Zie WULF, enz.

— WOLKiE, z. Rein-.

WOLKEN, b. \v. Zie walken en de comj>. akl.

WOLLEICAF, o. Zie wullek.\f.

WOLLEN, o. w. Zie wullen.

WOLLEWAART, bijw. Zie wallewaart.

WOLM, m. Hetzelfde als Walm in de Wdb. Zie i-

—WOLMEN, o. w. HelzelfdealsWalmen,Wallen,Wellen,

d. i. brobbelende koken.

WOLPIN(NE, V. Bij raulders. Zoo heet de pin of tuit

die, eenen staanden \iiist lang en eenen arm dik, te midden

den Spiegel van den molenas uitsteekt. Als de as in de

molen zit, is de wolpin zonder nut ; maar zij is noodig om
eenen .is te verveerdigen, want de wolpinne aan 'teen eiude

van den as, en de teerspin aan 't ander einde, liggen dan

elk op een sttik lioiit in eene halve niaan, waaria zij gemak-

kelijk rouddraaien naar beliefle van den molenmaker.

WOLSTER, o. Zie welster, enz.

WOLVEBEET, v. Zie vvulvebeet.

WOMMER, m. Een woord uit de kindeitaal voor

^\'o^m, Vgl. Demmer voor Derm.
— Zie METATHESIS.

WOMPEL, m. Hetzelfde .ils "Wimpel, fr. -ooile.

— De nonnen van S. Jans hospitaal te Brugge geven

dezeu naam I" aan eenen vierkanlachtigen witten doek met

platte plooien, die haar van ondei den kin neerhangt op de

borst en aldus den hals verbergt; ook Borstwompel; 2° aan

eene handbreede strook of schroode lijnwaad die hare wan-

gen bedekt, en daarom meest Kaakworapel heet, tot onder-

scheid met den voorigen wompel die er onder den kin aan

vasthangt; 30 ;ian eenen breeden band van lijnwaad, dien

zij 's nachts op het hoofd rond haren nachtdoek dragen,

waneer zij de zieken waken.

—WOMPEL, z. Kaak-, Kake-.

WOMPELBLAD, o. Blad van eene' breedblade-

rigc waterjilant, ook Waterrooze geheeten, fr. )ieniiphar.

Eenen stui boter in een wompelblad winden, om er mee

naar de markt te gaan.

— Het mv. li-ompclblarcn wordt dikwijls voor de geheele

plant gezeid. Er groeien in dat water veel wompelblaren.

WOMPELBLOEM (wvl. -blomme), v. Waterrooze,

fr. nenuphar; nymphcea.

WOMPELEN, it'ompelde, gewompeld, b. w. Wimpe-
len, inwikkeien. «. Maria wompelde haeren sone in doecx-

kens ende leyden inde cribbe. » (M. Lambrecht.) « Dese

doecxkens daer den Heere in ghewompcll oft ghewonden
lach. (III.)

WONDE, v. Zie de Wdb. Eene wonde z.aant. (Zie ZA-

NEN.) Zoclite meestrrs maken stinkende wonden (spreekw.)

—WONDE, z. VIeesch-.

WONDER, adj. Wonderlijk, fr. bizarre, drole. Een
wonder juensch. Maar gij zijt eens wonder : als ik lets ze.',

gij wilt altijd tegenspreken.

— IVonder hebben (wvl. wonder ein, zie ein), nieu\\>-

i;ierig zijn. Ik heb wonder of hij nog leeft. Ik heb wonder
of hij dat huis zal koopen. Ik heb wonder xvat hij daarover

denkt. Ik heb wonder voor wien hij dat bestemt. « Ick hebbe \

wonder of Luther noch eenighe ander leerj'nghe heeft upj"-

gebrocht, dan ghi nu verhaelt hebt. •>

|J. Vande Velde.)

— Ook 's wonder hebben. Ik heb 's wonder of hij nog 1

1

zijn gedacht blijft. Jk heb 's wonder wie dat gezeid heelt.

Ik heb 's wonder hoe veel hij daar voor betalen zal.

— Men zegt ook wonder weten, 's wonder 7oeten. Ik

weet wonder of hij dat kent. Ik weet 's wonder van wien

hij dat vernomen heeft. 'k Weet 's wonder wat hij zou

anlwonrden op zoo eene vraag.

— Ook Vri/ weten. Zie VRIJ.

WONEN (wvl. WEUNEN), o. w. Over heerd wonciu

Zie HEERIJ.

-WONEN, Z..IU-, Om-, Uit-, Weg-.

WONER, m. ZieWEUNER.

-WOON, z. Drie-.

WOONSCHOOL, V. Zie WEUNSCHOLE.

WOONSTE (wvl. WEUNSTE), v. Woning, fr. habita-

tion. Dat is eene schoone woonste. Eene woonste koopen.

— Zie JUNSTE.

—WOONSTE, z. Drie-, Ratte-, Twee-. Vgl. weu.ni .

WOORD (in Fr.-Vl. en Popering. oord, seherpl. ov .

in 't Kortiijksche, 't Brugsche, 't Rousselaarsche, en/.

WORD), o., fr. parole. « Die tonghe snyt den gheluidt liie

comnien liuten roupere en si formeren dwort. » (J. Ypcr-

man.)
Ende oec bi besproken warden.

(M. Stoke.)

— Vtiegende woorden, zie onder VLIEGEN.
— Het loopt in '/ woordy men zegt, de mare gaat. Het

looj)t in 't woord dat hij gaat trouwen.

— Bod, hetgeen men biedt om lets te koopen. Dat is

niijn laatste woord (ik wil niet hooger bieden). Ge moet uw
woord verbeteren (ge moet nog iets meer bieden dan gij tot

nu toe geboden hebt). leniand bij den woorde nenien, hem
op zijn woord pakken (hem de koopwaar laten voor den

prijs dien hij biedt).

— Het mv. woorden bet. dikwijls Twist, gekijf. Woor
den krijgen, in woorden komen (in twist geraken). Met

iemand woorden hebben (in twist zijn, krakeelen).
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WOORTE (scherpl. 00), v. ZieWARTE.

WORD, o. Zie wookd.

WORDEN (wvl. werden), leerd (v;v\. 7vierd), ge7i<or-

lien, o. \v. dat veel met den iulinitief gebruikt wordt voor

Beginnen. Het zal werdeu gaan. Hij werdt genezen. 11-

werd honger te krijgen. Hij werdt uiel meer te kunncn

jjaan van ouderdom. Het werdt zomer te wcrdcn. Het huis

wierd te branden te middernacht. Hij wierd er bij te vloc-

ken. Hij wierd te ronkeu (begon te slapen). Dal werdt mij

te vervelen. Dat wierd te verre te gaan. Het wierd zoodanig

Ic bliksemeii en te donderen, dat... De lucht werdt te

klareii.

— fr. dcvenir, cnz., 1. fieri. lemand of ids master

warden, zie meester.

—WORDIG, z. Tegen-.

WORF, ni. Hetzelfde als Worp in de Wdb., fr. jwr-

te'e, veiitre'e. De worf van eene kat, fr. chatte'e. Dc worf

van ecn konijn,

WORGEN, worgde, geiuorgd, o. w. Door worging

den adcm cii 't leven kwijt geraken, fr. s'e'rrangler. Aan

eeu sluk brood worgen dat in de keel blijft steken.

— Altijd hangen en jiooit worgen, in. eenen toestr.nd

verkeeren te slecht cm te leven en niet slecht genoeg oni te

stervcn. •

WORKEL, m. Ilelzelfde als Wortcl.

— \\ cgens /.' = i, zie K.

WORM, ni. — Den u<orin doorgroeien, zie DOOR-

C.RUEIEN. Zie OORM.

—WORM, z. Bijs-, Blek-, Blik-, Eer-, Eerde-, Erde-,

Erf-, Nerf-, Spriet-, Spring-. Zie andere op -ooRM.

WORMEN (wvl. ook OORMEN), wormde, heh ge-

.,111 iiid, o. w. Den worm krijgen, van de wormcn aange-

taad uorden, sjjrek. van gewassen. Die vrucht staat sclioon,

als zii inaar niet wornit.

—WORMEN.z. Uit-.

WORMSTEEKTE (wvl. -stiiKTE, zie klankv.),

adj. \\'ormstekig, maaisteekte, fr. vcreux, mouline, arti-

sonne. Wormsteekte appels, noten, enz. Dat liout is worm-

sleekte. — Zie -de.

— Dc Oost-Vlamingen zeggen Wormkroos; en Ed. De

Dene Wormgatig :

Crepels die op woormgaeteghe cricken spryughen.

— Ir. Scroftdeux. Vgl. kortkarstig, kortkerstig.

WORMSTICHTIG, adj. Hetzelfde als Wormsteekte.

— \'i;l. Luttorspichtig en Ruttelspichtig.

WORPE, v. Hetzelfde als Worp, m., fr. /oWtv, w«-

tree. Een zwijn van ziJB eerste worpe (die nog maar eenen

keer viggens geworpen heefl).

— Men zegt ook Worf.

'WORSSE, bij Kil., zie weerse.

WORST (iiitsp. K'ost, zie RS), ni. en v., fr. boudin, sau-

cissc. 'T zijn lijk worsten zonder snaren (zie snaar).

— U'orsl van den voet, wrijf, fr. cou-de-pied.

— WORSTHOORN, ni. Soort van kleenen trecliter, waar-

door men het gehakt vlecsch in de snaren duwt om wor-

sten te niaken.

WORTE, WARTE, v. Hetzelfde als Wrat, in de

AVdb., Ir. verrue. Worten hebbcn op de handen, in het

aanzicht. Eene worte afbranden, uitsnijden. -r Hy hadde de

handen vol worten. » (N. Vanhove.) « Gequollen met een

worU' ondcr de rechter ooge. » (Id.) > Porceleine ghewreven

cnde op de worten gheleit, doelse vergaen. » (J. Yperman.)

« Om de worten te doen vergaen is goed asschale gevreven

en met het zap daer van de worten gestreken. » (G. Si-

mons.)

— wortekruid, o. Eene plant wier melkachtig zap ge-

bruikt wordt om de worten te doen verdwijnen, euphorbia

helioscopia L., fr. re'vcil-matin.

WORTE, bij Kil., zie weerse.

WORTEL, m. Hetzelfde als Worte, warte, h. verrue.

—WORTEL (fr. racine, enz.), z. Bloed-, Carole-,

Dokke-, Gelika-, Hommel-, Karmes-, Karmoes-, Koe(i)-,

Lei-, Li6(ch)-, Merdelle-, Peerde-, *Pest-, *Pestilentie-,

Stoppelwortels, Trek-, Vier-, Vuur-.

WORTELEN, wortelde, gcworteld (fvl. eworteld,

zie oe), b. w. Doen inwortelen, fr. enraciner. Aldus wor-

telt men de misbruiken die men uitroeien moest.

t' Gevaer en t'ongeweert van s' weireldts woeste baeren,

Sehoon dat sy bitter zyn aen menig swack gemoedt,

Sy wortelen de deugt, verzekeren het goedt.

(G. De Dous.)

WORTELGROEZE, v. Het gcbladerte van de wor-

tcls, h.fane dc carnltc.

WORTELING,ofbeterWORTELLING(zie-i.i.NG),

m. en o. Wortel, fr. racine. De wortellingen van nitge-

reulde tronken. Sobbelen over eenen iiitstekenden worte-

' ling van eenen boom. Het minste worteling was eenen

vinger dik.

WORTELING(E, v. collectief. De wortels van eenen

boom of plant. Al de wortelinge was dooreengegroeid. Die

boom heeft veel wortelinge. De wortelinge van die planten

is kort en lijn.

— Zie -ING.

WORTELRIJ,v. Wortelinge, alle soort van onkruid-

worlcls die in den akker zitten. Een land openploegen en

laton biakon i.m de wortelrij te doen verdroogen en vergaan.

WORTELSPOOK, o. Een beerleelijke mensch, fr.

pcrsonne e.\lrnntment /aide.

WORTELSTUK (wvl. -stik), o. Een akker met wor-

lds bfzaaid, fr. nn champ de carottes.

—WOUD, z. *Ban-.

' WOUDKEN, bij Kil., ^ie wouw.

WOUW (wvl. vvouwE), V. Grootmoeder. Het kind

gin" zijnc « ouwc bezoeken. Zij is de wouwe van dat kind.

— Kil. Wondkcn, j. oudken, avia.

WOUWELEN (wvl. WOWEI-EN, zie Air), b. w. Het-

zelfde als Wawelen in dc Wdb.

WR. Dezc lelterverbinding heeft in onzc iiitspra,nk juist

dezcllde weerde als VR, zonder cenig verschil. Dus zeggen

wij rreed, vraak, vryven, enz.

* WRACK, bij Kil., zieBRAK, adj.
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WRANG, WRANGSCH, adj. Zie vrang,

VKANGSCH.

WRANGE, V. Elleboogde handhave waarniede men
eeii wiel dor-t draaien, te Antw. Zwonk, m., fr. maniveltf.

De wrange van een spinnewiel, van eenen slijpsteen, vau

eene kafiiiiioleii, van een vogclorgeltje, enz.

— Het gaat gelijk ecne Here (fr. vielle) ?tiet eene wfaiii^c,

zegt men van iets dat gemakkelijlc en spoedig verricht wordt.

— Het woord is overal van dagelijlisch gebniik.

WRANGSCH, adj. Zie vr.\ng.

WREED, adj. Groot en slerk en inw. Een wrcod
mensch.

— IVreede host, zwaar, moeilijlc ora verduwen. Boonen is

wieede kost. Spek en eiers is wreede kost. Die spijs is te

wreed voor een ziekelijk mensch.

— Wreed land, zwaar en iastig voor 't laljeur. Dat land

is wreed. Tarwe groeit geern in wreeden grond.

— Alg. VI. Idiot, zegt dat men te Rousselare -icrecd nit-

spreekt als ivroed in den zin van kwaad, verbitterd. Dat
men vroed in den zin van kwaad gabruikt , is waar ; doch
dit vroed is ontstaan uit veroed, verwoed, en heeft geen

gemeens mei wreed. Zie vroed.

—WREED, z. In-

WREEF, WREVE, v. Het wrijven. Zijn kieed is

gevlekt van eene wreve aan den muur. In twej of dric

wreven was het verdroogde slijlc at van zijn kleed.

— Het resullaat van 't wrijven, hetgeen in eens gewreven
wordt. Eene wreve graan (zooveel graau als men in eens

tussclien beide handen uit de aren km wrijven). Eene
wreve verw (zooveel verw als er in eens op den steen met
den looper gewreven wordt, bij schilders).

— Vaag, slag, kaaksmeet; — harde berlsping. Eene
wreve geven. Eene wreve krijgen.

WREELEN, wreelde, gewreeld, b. w. Wordt ge-

hoord in de tautologie streelen en wreelen, d. i. veel streelen

en flikflooien, liefkozen. Men bederft en verteeuwelt de

katten met ze te streelen en te wreelen. Betrouw geen doch-

ter die geern gestreeld en gewreeld wordt.

WREEUWER, WREEVER, VREEUWER,
VREEVER, FREEUWER, m. Sooit van viiik die

hier 's winters komt en vcel gevangen wordt, Ir. pinsoit

dcs Ard,„n,s.

WREKELEN, -crcMde. heb ge-,i,rekeld, o. w. Het-

zelfde als Wrikken, in de Wdb., d. i. met de wrikriem

roeien, fr. gabarer, godillcr, Hij kan wel wrekelen. Eenen
boot al wrekelende voortstieren.

WREVE, V. Zie wreef.

WRIBBEL, m., mv. wribbels. De daad van te wrib-

belcn, eene wribbeling. Met eenen wribbel twee draden

aaneen voegen. Met eenen wribbel een kleen diertje ver-

nieleu.

— Gewribbeld deel, de plaats waar twee draden, enz.

aaneengewribbeld zijn. Met garen, waar wribbels in zijn,

kan men nietnaaien. De wribbels gaan los.

— Eenen 'wribbel overslaan, bij speldew. Het gewrib-

belde deel van den draad buitenlaten uit de leant, het niet

verwerken.

WRIBBELEN, wribbelde, gewribbeld, b. w. Rol-

lende wrijven. Eenen diaad tusschen duim en wijsvinger

wribbelen. Twee draden aaneen wribbelen. Eene vloo dood
wribbelen. Met den voet iets tegon den grond wribbelen.

« Zijne gedachten waren elders, en hij wribbelde zijn kaartje

tusschen zijne vingers. » (K. Callebert.)

— lemand iets door zijnen baard wribbelen of wri/ven,
hem iets verwijten. Ik heb het hem daar eens door zijnen

baard gewribbeld.

— Zie onder wrobbelen.

— WRIBBELEN, z. Aan-, Aaneen-, Af-.

WRIBBELING, m. en o. (zie -ung). Wribbel, de
plaals waar twee draden aaneen gevvriboeld zijn. Men kan
geen schoon lijnwaad weven als er veel wribbelingen in de
keten zijn. Die wribbeling is losgegaan.

WRIBBELKOORTS (wvl. -korts, -kurts), v. Eene
soort van Icoorts (die 'k eens hoorde noemen, maar niet

weei te verklaren).

* WRICHTEN, zie onder \\'Erken.

WRIJF (wvl. VRIIF), m. Het bovendeel van den voet

dat zich met het been vervoegt, anders 00k Worst genaamd,
fr. con-de-pied. Hooge wrijven hebben. Zeer hebben aan

den rechten wrijf.

Voorts d'heel volkome dije, tot daer de knie kan ^aeken,

En onder van de knie des voetiens t'^-^genaeken.

(J. CI. Cock.)

— Ook dat deel van den schoe of van de kous die den

wriji bedekt. De wrijf van eene kous.

— Kramers heeft daar Wreef en Wreeg voor, doch v. —
Wegens/"= g, zie G.

WRIJFSTAAK, v. Hetzelfde als Wrijfpaal, in de

Wdb.

WRIJVELING(wv1.vr[veling), m.en o. (zie -ling).

Eene kwetse \"eroorzaakt door 't gedurig wrijven. Eenen

wrijveling aan den voet hebben, van met schoe'n te gaan

die te nauw zijn. Er is een wrijveling in mijn hand van te

derschen. De bl.ikaars is een wrijveling.

WRIJVEN (wvl. vrxven), wreef (wvl. scherpl. ee, zie

MVK.MK), gewreven, b. w. In de teekenkunst. Met kool of

zwarte aarde teekenen, fr. dessiner au charbon, a la terre

noire. Een engelkopje wrijven.

— Teekenen is fr. dasiner au crayon, crayonner. Schil-

deren is met een penseel in kleure.i malen, fr. peindre.

11 asK/ien is met oostindischen inkt kleuren, fr. laver.

— lemand iets door zi/nen baard ivri/ven, zie WRIBBE-

LEN.

—WRIJVEN, z. Uit-.

WRIKKELAAR, m. Peuteraar, triUselaar, eon die

knocit en traagzaam werkt.

WRIKKELBEENEN, wrikkelbeende, heb gewrik-

kclberiid, o. w. De beenen wringen in 't gaan, wringaarzen,

draaibillen,

WP.IKKELEN, wriiielde, heb gewrikkeli, o. w.

Hetzelfde als Wriggelen bij Weil., d. i. wikkelen en wiin-

gelen. Met eenen haak in een slot wrikkelen om het open te

krijgen. Die jongen zit altijd te wrikkelen op zijnen stoel

(hij zit nooit stil). Aan eenen nagel wrikkelen om hem uit
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te krijgen. Al wrikkeleode gaan (d. i. al wringaarzende).

De eendvogels kwamen daar achter elkander gewrikkeld.

— Peuteren, Irutselen, fr. chipoter, vetiller. Wat wrik-

kelt liij daar? Waaraan wrikkell hij daar zoo lang? — Ook
Wrokkelen.

WRIKKELING.ofbeterWRIKKELLING, m. en

o. (zie -LING). Ids waarmede men wrikkell, b. v. een mes,

een sleutel, enz.

— WRIKKELING, V. Het wrikkelen.

WRIKKELWERK, o. Peuterwerk, een werk dat

nicer tijd en m-K-ite vraagt dan het weerd is.

WRINGBEENEN, wringbeenJe, heb gewringbcend,

o. \v. Draaibeenen, de beenen wringeo in 't gaan. « De eerste

die uitkwam cm ons te verwellekomen was Jan (de kreu-

pele), en dat al vringebeenen op zijn krukke. » (R. d. H.
vii, 438.)

WRINGELEN, wringelde, heb gewringeld, o. w.

Zicli wringende bewegen. De palingen in den puikel wrin-

gelen al dooreen. De scbooier staat daar te wringelen (te

krensschouderen) alsof hij ongrui op het lijf hadde.

WRINGEN, wrong, heb gewrongen, o. w. Wordt
gezeid van de zachte sneeuw die klampert en gemakkelijk

sanienkleeft. Soeeuw die vervrozen is wringl niet. Wrin-

gende sneeuw gaat wel om ballen te maken. Wringende

sneeuw vergaarl in klompen aan kloefen en schoe'n.

— Wrang zijn, sprek. van een slag van peren die de keel

loewringen en doen verkroppen, en daarom ook Kropperen

gehecten worden, Eene peer die wringt.

— WRI.NGPEER, V. Kroppeer, fr. poire d'ctranguillon.

De wringperen zijn wrang, fr. dpre, niai.r niet zuur noch

zerp_ fr. aigre.

WRINGSEL, o. Een stok of zoo lets dat dient om iets

te wringen, fr. toidoir. Het wringsel (de wringstok) van

eene boog^aag, fr. le garrot d^itne scie.

WRINGSTAAK, WRINGSTAKE, v. Eene vast-

staande paal waaraan men garen of audere dingen vestigt

die men draaien en wringen wilt.

WRINGWISSE, v. Wisse of taaie twijg die gewron-

gen wordt om b. v. tot wieband (K.r. wiepband) te dienen.

Wiedouwwissen zijn wringwissen.

WROBBELEN (wvl. vrobbelen), wrobbehh; ge-

wrobbeld ; ook FROBBELEN, b. w. Herhaaldelijk tusschen

de handen wrijven. Wordt mee^t gezeid van de waschvrou-

wen die tusschen hand en voorarm hst lijnwaad wrijven in

loogwater om het te zuiveren. Het lijnwaad wrobbelen.

Hard wrobbelen. Zij heeft haren arm ontveld met te wrob-

belen. Al wat gewrobbeld is, is daarom niet gewasschen.

— Frotten, onbehendig wasschen. Zij kan maar wat

wrobbelen. Dat lijnwaad is niet zuiver gewasschen, 't en is

maar wat gewrobbeld.

— Zich wrobbelen, zich wasschen met veel gewrijl.

— Er is eenig verschil tusschen wribbeUn, wrubbeUn en

wrobbelen. Men wribbelt iets dat kleen is ; men wrubbelt

iets dat meerder is; men wrobbelt iets datgrootis.

—WROBBELEN, z. Af-.

WROBBELING, v. Het wrobbelen. Het lijnwaad

eene wrobbelinye geven. Zich wasschen met grootc wrob-

belinge

.

— Pak slagen ; harde berisping . Eene wrobbelinge gevea

of krijgen.

WROCHT, o. Werk, fr. ouvrage. Ik heb geen wrocht

meer, fr. je n'ai plus d'ouvrage. Wrocht vr^en, wrocht

geven aan iemand. Hebt gij geen wr icht voor grachtdelvers?

WROCHTEN, wrochtte, gewrocht, b. en. o. w.

Wcrken, fr. travailler. Die niet en wrocht, en moet niet

eten. Een afUeer van hot wrochten hebben . ,

WROED, WROET, adj. Dul, razend, woedend, fr.

fnrieux, enrage. Een wroete hond. Eene wroede beest.

Wroed maken. Wroed worden, wroed komen. Wroed
zijn. Als hij dien brief gelezen had, hij meende wroed te

komen. Hij wierd liaast wroed van de geweldige pijn. Een
mensch kan wroed worden, als hij van eenen wroeten bond
gebelen is.

— Hoewel dit li'roe^, z'/-««</kan beschouwd worden als

samengetrokken uit veroed (zie aid.), is nogtans aan te

raerken dat het eng. wroth, en het zweedsch wred juist

hetzelfde beteekenen.

— WROEDHEID, WROETHEID, m. Verwoedheid, fr. rage.

De wroetheid van eenen hond, v.m eenen mensch. In zijne

wroedheid sloeg hij zijnen broeder dood. Schuimbekken

van wroedheid.

WROEDLAWEE, ra. Een vogel, ook Wrongeldewei

geheeten, fr. lortot.

WROEGELAWEI, m. Zie wro.vgeldewei.

WROET, adj. Zie wroed.

WROETE, v. Verkenssnuit, fr. groin. De wroete van

een zwijji.

WROETELAAR, ra. Knoeier. Een wroetelaar van

eenen werkman. Die student is maar een wroetelaar.

WROETELEN, wroelelde, heb ge-.i'roeteld, o. w.

Hetzelfde als Wroeten, mooschen, ix.fouiller, farfouilUr,

enz. De jongens die in 't zand wroetelen. Waaraan wroetelt

(peuterl) hij daar? Een werkman die wroetelt (die knoeit).

Hier vroetelt in een cribb' met luyerkens orawonden.

(J. de Harduyn.)

Met hier alzoo te vroetUn en te werken

Word ik allen^skcos vet; en gy, vervalgde 't zwyn,

Kom, z'rof/e/ nevens my : gy zult er wel van zyn.

(J. B. Decorte.)

WROETER, m. Wroete, snuit van een verken, van

eenen mol of van een ander dier dat mjt de muil in den

grond wroet. De wroeter van een zwijn.

WROKKELEN, wroikelle, heb gewrokkeld, o. w.

Hetzelfde als Wiikkelen.

— In de Kempen zegt men WroDken voor Wringen.

(Alg. VI. Idiot.)

WROMM EL, m. Wrongcl, h. caillebotle. Wrommels
maken ( le melk stremmen)

.

— Wegens m ^^ ng, zie NO.

— WROMMSLEN, wrommeUe, ben gewrommeld, o, w
Wrongelen, tot wrommels worden. De melk was gewrom-

meld.

— Afl. Wrommcling, v.

WRONG, m. Samengedr-iaide bundel garen, twijn,
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sayettc, enz., fr. tortis. Eeii wrong bonluurUatoen. Twee

wrongen twijn. Een wrong sayette in vier liaspen of stren- _

oen. Een wrong beste naaigaren bevat Iwaall haspen. Eenen

wrong scheelingen booten, om de draden zachter te maken

voor 't weven.

— In eenen wrong, in eenen haai en eenen draai, in

eenen oogenbliU. Hij had daarmee gcdaan in eenen wrong.

(, Slijn was weg en weere in eenen ivrong. » (K. Callebert.)

WRONGEL, m. Stremscl, fr. cailleboite.

Wrongcle ende wey, broot ende caes,

Dat heit hi al den dach :

Daer onime es de kerel so daes

;

Hi hetes meer dan hys mach

.

(Oud lied, tSz Hist, de Flatidre, par

M. Kervyn, ki.. Bnixelles, II, bl. 539.)

— Arme praat, onnoozele klup. Eenen wrongel uiteen-

doen.

WRONGELEN, o. w. Stremmen, fr. secailler. Gewron-

gelde melk. Bier op kaffi, gaat dat niet wrongelen?

Armen praat vertellen. Wat wrongelt hij daar al weer?

WRONGELAWEI, m. Zie wrongf.i.dewei.

WRONGELDEWEI, WRONGELEWEI,
WRONGELAWEI, WROEGELAWEI, m. Een

vogel, anders ook Popclieicln; en Wedcwaal geheeten, Ir.

loriot. Den zang van den wrongcklewei namaken. Eenen

wrongeldewei weten wonen.

WRONGELROOZE, v. Bolroos, fr. houle-de-neigc.

WRUBBELEN, wrubbelde, gewrnbbeld, b. w. Hct-

zelfde als Frubbclcn. — Vgl. Wrobbelcn.

*WTEN, bij Kil., zie uiten, enz.

WUGGELING, v., zonder mv. Korle zachle wol,

donzige ruigte. Planten wiei bladeren met wuggelinge

bedekt zijn. Perkels met wuggelinge bcdelU. Achler de

wuggeling op den kin, volgt de baard. Do wuggelinge van

laken, enz.

WUIF (wvl. WUUE, zie ui), o. Hetzelfde als Wijf.

— Wegens id= i/, zie FRIJTEN.

WUILGE (wvl. WUULGE, zie ui), v. Wordt in soni-

mige plaatsen, b. v. beoosten Rousselaere, gezeid voor

Wulge, wilg, fr. saule.

Vandaar Wuilgemul, Tronkwuilge, enz.

WUL, WULLE. V. Helzelfde 4s Wol, fr. laine. Veel

geschreeuw en weinig wuUe, zei de boer, en hij schoer zijn

zwijn, zie scheren.

— \VULDE, adj. Wolde, wollig, fr. /n/ncux. — Zie -DE.

Vandaar Schaapwulde.

WULDER, pers. voornaamw. voor Wij, fr. no7is, in

den noniinatief. Wulder gaan dat doen. Dat is wulder die

daar wonen.

— Zie wiji.DER.

WULF,WOLF,m. Dikke vetle worm, zooals de I.arva

van den meikever (fr. hanncton), van den neushoornkever

(fr. nasicorne), van den veemol (fr. cotirtiliere), enz., fr.

turc, jardinier, enz. Een aardappel van den wuU door-

knaagd. Wulven in den akker. Wulven in de oude run van

de huidevetterijen

.

Soort van dikken vhnder. Zieonier uiL.

— Zie ook EOTSE, MOEF, VETLAP.

— Stiklucht in eenen beerjut, in eenen kelder, enz. Als

men in eenen beerput moet dalen, laat men er eerst een

keerslicht in ne^r om te zien of er de wulf niet in zit ; dooft

het keerslicht uit, het is teeken dat er de wulf in zit, en

men laat den put openliggen tot dat hij er uit is. De wulf

is in den bierkelder, zeggen de brouwers, waneer er eene

stiklucht in is ten gevolge van de gisting. De keldervensters

opendoen om den wulf \\\i te laten.

— De itmlf in den sleert, eene koeikwaal, anders ook

Steerteuvel geheeten. De wulf in den steert is een worm
die, gem. bij drachtige koeien die slecht gevoederd zijn, in

het onderdeel van den steert groeit, en, wordt hij niet uit-

gesneden, aan den steert eene slapheid geeft die allengskens

voortzct over ganscli hetliji en het dier doet vergaan.

— Een ti'nh'etje doen, eene ruime maaltijd doen, cens

lustig smullen. — Vgl. Verwulferd.

—WULF, z. Mommel-, Werre-.

WULFEITER, WOLFEITER, m., kicmt. op

-d'ulf. Een vogeltje, anders ook Konterfeitje, Fuvctte,

Weverken en Zevenzauger genaamd, Ir.fauvette centre-

fnisani.

— lemand zei mij dat deze naam zooveel is als wulf-eter,

alsof die vogel op wtilven zou azen, d. i. maskers van

insekten (zie wulf). Ik denk dat het eene verbastering is

van '( h.fauvette.

WULFETEN, o. Zie wulveteten.

WULFIJZER ofWOLFIJZER (wvl. -izer), o.

Wolvenlraap. Men pleegt bij beslotene hoven op eene

plank te lezen : hier liggen slagperlsen, -u!ol/i/zers en

schiei<;eweren; om de kwade jongens te beletten door de

heining te kruipjn.

WULFVLINDER,WOLFVLINDER, m. Lizor-

boom, eene schoone plant die in 't Ir. reine des pre's, spiree

ulmaire genaamd wordt. De bloem van wulfvlinder is

geurig en wordt gebruikt om thee te inaken.

WULGE, in cenige gewesten vvuiLOE (uitspr. wtiulge,

zie UI), V. Hetzelfde als Wilg, ir.sc.de, hetzij de salix

fragilis L., of de salix alba L. De Wulge is noch

Wijdaiiw noch Werve. « Jonge poten van -milgen, abeelen,

esschen. > (Cost. v. Belle.)

Meest eene knotwilg, fr. saule tetard. Het haar van

eene wulge. Tjokvaroest gioeit veel op oude wulgen.

s Aengaende de viilgen ende andere troncken van sachten

houte. » (Cost. v. Landev. Viyen.) Dukende, waer hier

waer daer, in grachten, haghen ende hoUe wiilghen. »

(N. Despars.)

Ook een atgeknotte boom in 't algemecu, bolaard,

fr. tetard, doch alsdan voegt men er dikwijls een woord bij

cm de soort van hout te bepalen. Eene populieren wulge.

Eene trulwulge.

— p:ene planle. Zie WULGEKRUID.

—WULGE (
— wii.ge), z. Hoofd-, Klak-, Kop-,

Kraak-, Tjok-, Foot-, Pot-, Tronk-, Trul-, Water-.

WULGEBLOEM (wvl. -blomme), v. Dat is de

naam niet van ceno plant of bloem, maar van den dikken

tros bladeren die, op wijzevan eenen kwast, aan hetuiteinde

staan van de twijgen van zekere wilgeboomen

.

WULGEKRUID, o., of enkelijk WULGE, v. Eene
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plant met bladeren j;elijk de «ilg, iu ue wetenschap

lythrum salicaria L.

— Ook gezeid van eene andere plant : zie Waterwulge.
— Zie KRriD.

WULGEMUL, o. Molm en stof in eene verrotte

kaotwilj;. Bloomeii planien in wulgeinul en heigroml.

WULGEPERSIJN. o. WULGEPERSELLE,
V. Soort van kokte iliein de wetenschap <i7AHj« o'«a/*/«'«

L. heet, fr. petite ctgue,

WULLE, V. Zie ^TOL.

WULLEKAF, WOLLEKAF. o. Soort van larwe

met korle halmen en dikke aren. WuIIekaf zaai -n. Eene
partij wullekaf.

— Dus genaanid omdat het kaf of bolster met wuggelinge

of dons bestaan is.

WULLEN (wvl. en oostvl. ookwuLU), adj. Hetzelfde

als \Vollcn, ft. delaine.

— IVulUn en barvoets, eene adverbiale uitdmkking die

Jikwijis voorkomt bij C. Vrancx : « Die belofden hun pel-

grimagie ende bcvaerd te doene, 'umlkn en baerzvctj, te

water ende te broode. — Hy bclofde ocs lieveV'rauwe van

Kerselere te besoecken wol/cn ende baeri'oets, met een

schoon wassen kersse. — De capelle van ons Jieve Vrauwe
omme cruj'pen wollen en baer-uoets. »

WULLEN. ««/*, geu'uld (fvl. ewuld), b. w. In

Fr.-Vl. algemeen gebruikt voor Willen, fr. vouloir.

— IVullen en kunnen is tivee^ zegswijs.

— JVumme, voor wulme (zie .^.ssimilatie), verkort nit

uttllen me (zie ME), d. i. -jiilUn u'if. Wumme sefFens ver-

trekken ?

WULLEN, U'ltlde, heb geu'uld; ook WOLLEN, o. w.

Wolle afgeven, pluizen, fr. sepeluchir. Versletene stoffen

wullen of pluimen.

WULLING, m. Soort van winterappel, grauw van

pclle, en met pluis bedekt gelijk somraige perkels. De
wullingen zijn allerbeste slinsappels.

— Zie -IXG.

WULLOK, m., mv. -dnilloks, kl^mi. op -Mil. Eotbaro

schelpslek, fr. escargH, 1. helix.

— Langs de zeekust geeft men dezen naam aan den

bucciniim undatum, die, gekookt of gebraden, ook geeten

wordt.

— Ook Willok. Het woord sciiijnt mij alkomstig van

1. Iielix.

— WCLLOKRAATSEL, o. De eieren van den wullok, fr.

oeu/s de buecin, die men veel langs het zeestrand vindt,

gelijkende aan de honigraten van de bie'n, of aan eenen

druiventros, waarom men in 't fr. ook raisins de nter zegt.

WULPER, m. Een wulpsch mcnscli, sloeber, Uchtmis,

losbol.

WULVEBEET, WOLVEBETE, v. Bij timmerl.

Eene rechthoekte keep ot uitsnede in het bovenste uiteinde

van eene staak ol schoor die, in schuinsche richting, eenen

uitstekenden balk ondersteunen moet, fr. gueuU-de-loup.

De balk, die ondersteund wordt, rust in de wulvebete.

Eene wulvebete zagen in een stuk hout.

WULVEBEK, m. Dijselkrara.

WULVEBLOEM, WULVERBLOEM (wvl.

-BLOMiiE, zie oe), v. Kankerkloem, bloedznipersbloem

,

roozewied, fr. coqiielieot, \. papaver rhteas \..

WULVEKAAS, m. Paddebrood, kampemoelje, Ir.

champignon.

WULVEKLOK, v. Avondklok. Te lande luidt men
de wulveklok onitrent ten 8 of 9 ure 's avonds. In de stedea

is de wulveklok hetzelfde als de poortklok, d. i. een kloksken

dat aan elke poort van de stad geluid wordt om de sluiting

van de poorten aan te kondigen; sedert dat deze poorten

afgebroken worden, zijn ook de wulveklokken verdwenen.

— Men zegt ook Beerklok.

WULVENAVOND, m. Yalavond, (r. entre chim el

/o2lp.

WULVERBLOEM, v. Zie wulvebloem.

WULVETAND, ra. Dole, moederkoorn, fr. ergot.

Wulvetanden zijn vergiflig.

— Bij meLsers. Zie T.\ND.

WULVETETEN,WULFETEN,o.Paddestoelen,
fr . champignons. Het is alsof alles van zelfe ginge koraen,

gelijk wulveteten in de kelders. :> (E. Dekiere.)

— Zie TETEN.

WUMME, voor willen -u^if. Zie wullen, 2°.

WUMME, v. Bij hoedemakers. Eene hurde of scherm

van gevlochte;i wissen, fr. claie, staande voor de wol of het

haar dat geslegen wordt, opJat er nicls van kwijt gerake.

— Vgl. Wijme.

WUNNEN, w:inde, lieb geumnJ, o. w. Hetzelfde .lis

Weunen, wonen, fr. habitcr.

— wu.VNEN, won, geuionnen, b. w. Hetzelfde als

Wianen, fr. gagner.

WUP, m. Zie wip, ra.

WUPPE, v. Zie WIP, V.

WUPPELEN, o. w. Zie wippele.n.

—WUPPEN, z. Uit-.

WURM, m. Zie W0R.\I en .le comp. aid.

— WUYT, z. "Haiien-.

'WYDDAUW, WIJDE, bij Kil., zie WIEIWUW.
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Z^. Deze consonant droeg eertijds in de school, en

draagt bij 't volk nog den naam van zidde.

— Hij verwisselt somwijlen met de i of de sth :

holl. aarzelen — wvl. eerselen.

» bniizen — » brjischen.

— Eenige woorden die in de schrijvcnde taal met eene s

beginnen, gevolgd van eenen klinker, hebben bij de West-
VI. eene z. Dus :

Sap — zap.

Sappig — zappig.

Sarren — zerren.

Sidderen — zidderen.

Sikkel — zikkel.

Sintel — zinder.

Sok — zokke.

— In woorden aan hel fr. of latijn ontleend, staat hij

somtijds in de plaats van de g :

lat. pergere — tI. berzen, berschen.

» spargere — 2 sparzen.

fr. verge d'or — » verzedooi

.

* gouge — a goeze.

— Somwijlen staat hij nutlelcos vooraan :

Zakkebielje — akkebielje.

Zeinzevijlen — einzevijlen.

ZA, ZADE, v. Zaaiing, zaai, zaaite, fr. semaille, bij

Kil. Saed, Saedinghe, semcniis, satio. De za doen, fr. faire
la semaille,

— Ter zd werken, het land den laatsten keer en voor

goed omploegen om aanstonds te beza.iien, anders gezeid

zaadvoreii .

ZAAD, o. Veel gebezigd voor Koolzaad, fr. colza. Het
zaad is rijp. Het zaad derschcn. Het zaad is goedkoop.
— Jong hout dat bestenid is om groot te groeien. « Zoo

wie eenighe bosschen in pachte heeft, als hy de selve doet

vellen ende ontblooten, moet de zelve bosschen bestaen

laeten met behoorlick winter-zaet, ende oock laten staen

alle de plantsoenen vander dickte van thien duymen ende
van daer neder-waert. > (Cost. v. Poperinge.) Zie eekzaad.
— Fig. van bezielde wezens. Een erg zaad, een kwaad

zaad (een boos mensch)

.

— Het is nl zakken en zaad, het een is zoo wel als

't ander, ili weet er geen verschil in.

— Schiethagel, gegoteu loodkorrels, fr. dragee. Met zaad

schieten. Met zaad zuivert men onreine flesschen.

— In 't spel. Marbel of knikker dien men inzet in eene

ronde op den grond geteeketid, fr. mise. Er zijn zooveel

zaadjes als er spelers zijn. Zijn zaad hebben (zijnen ir.zet

gew^nnen hebben). Hoe veel zaan hebt gij reeds? vijf,

Zadcn ophebben (zie ophebben). Een zaadje verlossen (een

van de ingezette marbels uit de ronde schieten). Zijn zaadje

uit de ronde nemen of pakken (er zijnen inzet uit nemen, en

niet meer willen spelen ; — 00k fig. Ophouden van mede
te doen in eene onderneming, enz. ; ook nog Sterven). Hij

heeft zijn zaadje uit de ronde gepakt.

— Achter 't laatste zaadje peuren, zie peuren.

— Zeule en zaad, zie ZOLE.

—ZAAD, z. Bleine-, Carote-, Dein-, Dem-, Den-, Dent-,

Eek-, Eekzaaubosch, Kaampst-, Kake-, Kemp-, Kuip-

kens-, I,ij-, Loof-, Molle-, Mollebout-, Nader-, Nater-,

Plant-, Plat-, Pompe-, Raap-, Rapier-, Rond-, Rooze-,

Sloor-, Sloore-, Stamp-, Tonne-, Tonnekens-,Tunne-, Tuii-

nekens-, Wind-, Zeve-, Zever-.

ZAADAJUIN (wvl. -ANJUUN-, -andjoidn), m. Ajuin

die geplant is om zaad voort te brengen.

ZAADAUWE (wvl. -o^VE), v., mv. -aiiuvn, vklw.

-auwkein, -auwije, o. Eene aar met zaad, in tegenoverstel-

ling met Graanauwe. De zaadauwljes van weegbree, van

eenige grassoorten. Een zaadauwtje in eene vogelmuit

— Zie AtJWE.

ZAADFOOIB (wvl. ZADFOOIE, zie klankverk.). v.

Bij landb. l-'ecstmaal voor het werkvolk, als htt koolzaad

gedorschen is. — Zie fooie en vgl. Z.\.VDKEK\VEIE.

ZAADJE-STREK, ZAAIKEN-STREK, o. Een

kindcrspel waarbij men, elk op zijne beurt, met eenen

marbel scliiet naar een van de drie centen die op zekeren

afstand van elkaar in den grond overeinde staan, elk in een

kleen rondeken. Zaadje-strek spelen.

ZAADKERWEIE, -KRAWEIE, v. Bij landb. Het

snijden en het dcrschen van het koolzaad bij eene menigte

van werklieden. Het was gisteren zaadkerweie bij dien beer.

Naar de zaadkerweie gaan.

— Vreugdefeest waarop de zaadkerweie eindigt, anders

ook Zaadfooie genoemd : zie aid.

ZAADKLEED, o. Groot zeil of Unnen doek waarop
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men het Icoolzaad, de klaveibotten of dergelijkc uit 'orsclit.

Met zaadkleed openleggen op den'deni.

— Ook zulk eeu zcil waarop men het gedorschen zaad to

droogen legt.

— Niet te verwarren met Zaaiklecd.

ZAADKRAKER, m. Naam dien men geeft aan cen

hoc{;ena:inulea voj^el die niet zingt. Ik zou zoo eencn vogel

niet willen : het is eon zaadkraker.

ZAADKRAWEIE, v. Zie z.vadkerweie.

ZAADPEEL, ZAADPEUL, ZAADPALIE, v.

KnolzaadhulscI, fr. balle dt: colzn . De armc lieden vidleii

Iiiin beddebolster op met zaadpelen.

ZAADSTOPPEL, m. Koolzaadstoppel, het afgesne-

deu onderdeel van eenen koolzaadstam . Als het koolzaad

afgesneden is, bhjven de stoppels ervan op den akker staan,

ofwel men rukt ze uit en drongt ze tot branding. Een
wagenvoer zaadstoppels. Eene mijt zaadstoppels.

ZAADSTROO, ZAADSTROOD, o. Uitgedorsclien

koolzaadstniiken. Eene mijtzaadstroo. Metzaadstrood eencn

oven hceten om brood te bakken.

ZAADVEUREN.ZAADVOREN, b. w. Zie zaai-

VOKEN, en Vgl. EKKKN.

ZAADZEIL, o. Zaadkleed, dcmklccd.

ZAADZETTE, v. Bij landb. Helzelfde als Koolzaad-

zctte.

—ZAAG, —ZAGE, z. Arduin-, Bom , Boog-, Kerf-,

Oor-, Pin-, Rik-, Rug-, Schrop-, Slelling-, Ziege-.

ZAAGSKE(N, o. Bij kanlwerksters. Zaagvormig sie-

raadje in een matktkantje.

— Ook het marktkantje zelf d .t zulke sieraadjes heefl.

ZAAGSTOEL, m. Zaagblok, fr. cluvalet de scietir.

ZAAGTREKKER, m. Een sluk ijzer met diepe ker-

vcn in i\Q.w boord, dioustig om de tanden eener zaag in en

uit te plooien. Ook Trekijzer en Nijpijzer geheeten.

ZAAI, m. Het zaaicn, de zade. Dat weder is gocd voor

den zaai, Wij gaan den zaai docn terwijl het nog voordcelig

weder is.

ZAAIELEN (?), zie ZEr;LEN.

ZAAIEN, b. w.

— ZaaicHdt: land, bouwland, land dat beploogd en

bezaaid wordt. Drie gemete zaaiende land. « Dat niemandt

duyf-huysen houdea sal, hy en hcbbe veertich ghemcten

zayende landt. » (Cost. v. Ipre.)

— Zaaien naar den sak, gedoen mot helgeen men hccfl,

zijne onkosten regelen op zijne tniddels.

—ZAAIEN, z. Oor-, Verant-.

ZAAIENIER, m. Zie zadeniek.

—ZAAIER, z. Torre-.

ZAAIERLING, m. Zie za.vii.ino en de iom/>. aid.

ZAAIGRAAN, o. Gaaf en gczond graan, bestemd om
gezaaid te worden, fr. semaii/es, Eenen zak zaaigraan

koopen.

ZAAIKEN-STREK, o. Zie z.vmije-strek.

ZAAIKLEED, o. Groote voorschoot dien dc zaaier

aa,)doei om erin het za.id of het graan te diagen dat hij op
den akkcr sprcii.lt. — Niet te verwarren met Zaadkleed.
— Smt Michiel met zijn zaaikleed naderl, de zaaitijd

nadert (men weet dat de feestdag van den aarlsengel Michiel
den 29 September komt).

ZAAIKOST, m. Onkosten en moeite die men doct om
eencn akkor te bedrichten.

Groolen saey-cost, cleynen oost.

(P. Gheschier.)

ZAAILING. ZAAIERLING, m. .Soort van rood-

achtigen tijnen aardappel. Sedert de jaarlijksche aardappel-

plaag, is deze soort van aardappels zeldzamer geworden.
Een zak zaailingen.

— Er is eene soort van zaailingen die rooder en meerder
zijn dan de gemeene zaailingen; men heet ze Roo-bolle-
zaailingen, of cnkelijk Roobollen.

—ZAAILING, z. Roobolle-.

ZAAIMAAND, v. .Slachtmaand, november.

ZAAIMAN. m. Z;iaier, iemaud die zaait, fr. scmeur.
De zaaiman houdt niet van den wind, hij kiest stil weder.

Raed' eens, saeyman, kloeken geest,

In wat hoven pluktmen meest?

(P. Croon.)

ZAAIPAK, m. Een in papiergewonden pakje mussche-
stof. Dc landlieden gaan naar de apotheek ora zaaipakken.

ZAAIROGGE, m. Roggekoorn bestemd om gezaaid te

worden, fr. semailles de seigle.

ZAAITARWE, v. Tarwekoorn dat gcschikt is voor

zaaigraan, fr. siniaillcs defroment,

ZAAITE, v. Zaaigraan, graan dat bestemd is om ge-

zaaid te worden, de hoeveelhcid graan die men noodig heeft

om zijne akkers te bezaaieu. Zorg voor de zaaite. Het en is

maar eeu zaaite meer over van dat graan. Hebt gij reeds

uwc z.aaite?

— Het zaaien, de zaaiing, de za. De zaaite doen (den

akker bedrichten). Het is goed weder voor de zaaite.

ZAAIVEUREN, b. w. Zie z.\aivokex.

ZAAIVOREN, zaaivoorde, gezaaivoord, b. w. Den
akker beploegen om hem aanstonds te bezaaien of te

beplanten, anders gezeid Eeren. Een land zaaivorcn. Te
naaste week gaan wij zaaivoren

.

— Men zegt ook Za.advoren (en bij klankv. zadvoren,

zedvoren), en Zavoren. Ook nog Zaaiveuren, Zaadveuren,

enz.

ZAAK, ZAKB, v. Questie, het punt dat betwist wordt

en te beslissen is, fr. la question. Dat is de zake niet, fr. ce

-n'est pas Id la question. De zaak is wie dat cr plichtig is.

De zaak is nu of gij niijnen voorstel aanvecrdt of niet.

— A Aet zake, ware 't zake, indien, in gcval dat. Is

't zake dat hij gelogen heefl. Ware 'I zake dat hij k\v 1-1 -.

—ZAAK (?). z. Aar-, Haar-.

— ZAAL, z. Hoog-, Schurft-.
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ZAALRIKTE, ZAALRUGDE, adj. Wordt gez.

van een peerd wiens nig dieper iugezonken is dan 't behoort

op wijze van eene zadel, fr. eiisclU. Zaalrugde zijn is noch

goed noch schoon. Een peerd wordt zaalrikte van te

vroegtijdig zware zakken te dragen of veel bereden te wor-

den; somwijlen is 't een natuurlijk gebrek.

— In Noord-Vl. zegt ra;n zaalrikte, in Zuid-Vl.

zaalrugde.

ZAAN, ZANE, v. Room van melk, fr. crime. De
zane van de melk afscheppen. Een wonde met zane bestrij-

ken. Een halve pinte room of zaen van warme melk. »

(G. Simons.)

— Schuim van bier, wijn, enz. dat geschonkeu wordt, fr.

mousse. Dat is goed bier ; er komt een zaantje op in het

glas. Drink uw glas champagne, eer de zane weg is.

— Fig. Het is eene zane aan myn hert, een zaantje aan

mi/n hert, dat is een balsem aan mijn hert, dat doet mij

'

deugd.

ZAAN, bijw. Dra, spoedig, haast.

Dat ick mochte seer saen

Wt het bedde opstaen.

(B. Vanhaeftcn.)

Maer ic ghelooide u woordekens veel te saen,

Hier om vinde ic mij bedroogen ten fijne.

(A. Biins.)

Schoonheijdl, ryckheijdt, eere, tsal al

VervUeghen saen. (Id.

)

Wat was ic, wat ben ic, wat werde ic saen ?

(Id.)

.Saeti ontstucken ghf wreven

Zo es u leven. (Id.)

Worpt, slaet, steict, tard, dreeght eennen hondt,

Zaen, rasch, terstondt

Zult hem verzoenen met een been.

(Ed. De Dene.)

Die lichtelick ghelooft wort bedroghen zaen.

(Id.)

— Zoo zaen, zoodra, zoohaast, fr. des que. Zoo zaan als

hij komf. Zoo zaan dat hij verscheen. Zoo zaan ot hij sprak.

Zoo zaan de morgeu daagt, zingen de vogelen. « Soo saen

hy kwam in nood. » (Vaelande. ) >. Haer siele smeltede soo

zaen haeren alderliefsten was sprekende. » (L. de Huvet-

tere.) >. Soo saen aU de priester de derde lesse beghint te

lesen. » (B. Gheysen.) « Maer soo saen ghy begonst te don-

deren. » (J. de Harduyn.)

Alsoo saen als de brulocht es gheendl.

(A. Biins.)

— Dit w. hoorl men nog in een groot deel van Vlaan -

deren.

ZAANVAT, ZANEVAT, o. Botertubbe.

ZAAT, ZATE, \. Zitting, 1. sessio. Hij heeft daar eene

lange zate gcdaan of gezeten (laiig gezeten). Ge meet eens

komen voor eene zate (ge moet mij komen bezoeken en

twee of drie uren verblijveu). Het zolement van de nieuwe

kerk is geleid; maar men wacht van voort te bouwen tot

dat het zijne zate gekregen heeft. « De weerden ende weer-

dinneu die zoodauighe persoonen zaete verleenen, zullen

verbeuren twaelf ponden parisis. » (Cost. v. Veurne.) < Ge-

cooren zijnde voor (geuschen) minister van Rousbrugghe,

neemt hy aldaersija.t(7fe(fr. residence)m October van I566.»

(Pauwel Heinderycx.)

— Het zitsel van eenen stoel, het deel waarop men zit.

Ecue zate van gevlochten biezen. De zate van eenen stoel

verbiezen. « Op de platte biezen van de zate eens ouder-

wetschen toorteli.toel. » (K. Callebert.)

— Zitsel, stoel, zitbank. « Doe peynsd ick oft ick in een

ander zaete zaete. » (Ed. De Dene.)

— Zitplaats in den koor eener kerk, Ir. stalle, Kunstig

gebeeldhouwde zaten. De kanoniken in den koor hebben

elk zijne zate. — In veel kerken zijn er ook zaten of zit-

banken langs de muren of aan de pilaren, waarin de kerk-

meesters, de burgerlijke overheden, enz. gaan zitten. De
kerkmeesterszate. Onze-Lieve-Vrou\ve-zate(de zitbank voor

de Onze-Lieve-Vrouwe-meesters). De zielkenszate (de zit-

bank voor den trezorier van het broederschap van de ziel-

kens in 't vagevier).

— Ook gebruikt in den zin van Passeetjc : zie aid.

— De plaats waar men het opgeraapt mest en vuilnis uit

de straten saraenvoert en in hoopen liggen laat ; ook Mest-

zate geheeten.

— Te Brugge geeft men den naam van Zate aan de slads-

apotheel;, fr. dispensaire. Naar de zate gaac.

ZABBEREN, zabberde, heb gczaiberd, o. w. Zitten

drinken en zuipen in eene herberg, swollen. Jieheele dagen

zabberen

.

— Afl. Zabberaar, drinkebroer.

— Meest gebruikt in 't L. v. Aalst. — In Brab. heeft

Zabbcien de beteekenis van Zeeveren en van Stofregenen.

\'gl. .Swieselen. — In Limb, zegt men Zabbelen voor slab-

hoi, sliii-pen. (Alg. VI. Idiot.)

ZACHT, adj. Zie zocht en de comp. aid.

ZACHTBEK, ZOCHTBEK, m. Vogel die geen '\

za,id kau breken, maar op insekten aast. De frioen, de

zevenzanger, enz. zijn zachtbekken.

ZADE, v. Zie ZA, zaad.

ZADEN, zaadde, heb oiben gezaad, o. w. Zaad voort-

brengen, in zaad komen, fr. grainer. Ge moet het onkruid

weren, eer het zaadt, of geheel 't land is bedorven. Die

klaver staat wel gezaad. De eene plant zaadt veel meer dan

de andere.

— Van Koorn zegt men Granen. De tarwe is wel

gegraand dit jaar.

—ZADEN, z. Verhand-; vgl. -z.VAlEN.

ZADENIER, ZAAIENIER, m. Een die zaad ver- j

koopt voor groensels enz., fr. grainetier.

ZADFOOIE, v. Zie z.\.\dfooie.

ZADVOREN, b. w. Zie z.\.uvoren.

ZAGEL, m. Zaagsel, zaagmeel, fr. sciure.

— Kil. Saeghel, Saegh-meel.

ZAGELING, ZAGERLING, m. en o. (zie -ling).

Iloutdeeltje dat afvalt in 't zagen. De zagelingen (het zaag-

sel, het zaagmeel, fr . sciure). Een zak zagelingen.
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ZAGEMENT, o., vkhv. zagementje. Gezaagsel,

geduri^o hcrlialing van hetzelfde gezegde. k Dat en zyn hier

geen zngvmentjes van clericael en liberael, dat zyn waei-

heden die van alle ouparlydigc burgers sedert lang in de
oogen springen. •(Uit eeu wvl. weekblad.)

ZAGEMUL, o. Zaagnieel, zaagsel, fr. sciure.

— Zie MUL.

ZAGEN, o. w. Verdrielig altijd van hetzelfde spreken,

gedurig iets hernokken. Hij kan zoo zagen. Ik kan dat

zagen niet hooren.

— Vervelend en gedurig iets vragen. Staan zagen cm
iets te verkrijgeu.

— Men zcgt ook aan de ooren zagtn. Zie rikzagen.

—ZAGEN, z. Aan-, Rik-.

—ZAGER, /. Berd-.

ZAGERETTE, v., klemt. op ret. De viouw van eenen

houtzagcr. — Zie -ErrE.

—ZAGERIJ.z. Ziege-.

ZAGERLING, ni. en o. Zie zageling.

ZAGGE, v. Hetzelfde als Zegge in de AVdb., fr. lakhe,

1. carex . De zagge groeit in natten grond, langs den zoom
van grachten en beken; haar bladeren zijn lijngetand en

snedig op de negge, en daaraan is zij wel haren naam ver-

schuldigd van zegge, zagge (1. secare, zagen).

— Kil. heeft ook Schelp, carex.

— ZAGGEGRAS (wvl. -GARS, -GERS, uitspr. -gas, -ges,

zie RS), o. Soort van gras met snijdende neggen aan de

femen, dactylis glomerata L.

— ZAGGESPLEET, V. Stengel van zaggegras. De tabak-

rookers bezigen zaggespleten om den steel van hunne pijp

le zuiveren. — Zie splete.

ZAK, m. Bij vlasreeders. Een zak gezwingeld vlas is

41 booten. ZieBA;\x.

— Krop uit din zak, zie KROP.

— Met iemanddweersch in den zak liggen, zie dvveersch.

— Eenen zinder in den zak hehhen, en Met eenen zinder

in den zak komcn, zie ZINDER.

— Het is al zakken en zaad, zie ZAAD.
— Er gaan veel zeggen in eenen zak, zie ZEG, m.
— Den laatsten man den zak opgcfen, blijven tot laatst,

tot dat al de anderen wegzijn. Hij gaat nooit naar de her-

berg of hij moet er den laatsten man den zak opgeven.

— Zaaien naar den zak. Zie onder z.\.\ien.

— lemand in den zak steken, hem bedriegen, den uil

van 't spel maken. Hij laat zich in den zak niet steken. In

den zak zitten.

— Katten in zakken koopen, iets koopen zondcr het

gezien te hebben. Ik koop geen katten in zakken : ge moet
mij uw peerd eerst toogeii, eer ik er geld voor bie.

— Den zak kri/gen, uit den biechtstoel wcggezonden
worden zonder absolutie ; anders gezeid den knot kri/gen,

den smoiiter kri/gen.

— Liegen om er zakken by te droogen, gcweldig liegen.

Die zomtyds voor ooghen

Leughens lieght en zoudcr zacken by drooghen.

(Ed. De Dene.)

— Maag, buik. Zijncn z.ak vullen, fr. remplir son sac.

Den vos bejaecht sijn aes al sender hem le roeren,

Hy lecht hem stil als doodt en blijft zoo ligghen loeren,

Wanneer de craeye meent hem t' etcn met ghemack
Zy komt en wert ghevaet en vult hem self den sack.

(CI. Declerck.)

— VVordt ook gezeid van iemand die medelijden, of

gemeenlijkar verachting verdient. Het is een arme zak, fr.

nn pauvre here. Dikzak, Luiszak, I'apzak, Vctzjk, Rot-
zak, enz.

— Straat zonder uitgang, fr. cul-de-sac. Een huis in den
zak. Zie R. d. H. Lii,bl. 245.
— Krieken in zakjes, zie KRIEK.

—ZAK (sensu diverse), z. Aar-, Aars-, Bakste-, Bakte-,

Driemaat-, Droog-, Haar-, Hoed-, Hommel-, Lap-.Maling-,
Net-, Peister-, Peuzel-, Pils-, Ploot-, *Po!s5ack, Puis-,

Rabbel-, Ransel-, Rook-, Schaap-, Schee-, Splet-, Stamp-,
Trijp-, Voorslag-, Water-, Zeur-.

ZAKE, v. Zie zaak.

—ZAKER (?), z. Haar-.

ZAKGOLP(E,ZAKGULP(E,v. Despleetvaneenen

zak in een kleed. Zie golpe.

ZAKKEBAND, m. Zie z.\kb.\nd in de Wdb.
Boven 't hooft is een swakke speir ende daer aen eenen

sakband o(i kempe-coorde, slak af hangende. » (P. Croon.)

— Het gaat voort li/k zakkeband weven, het werk gaat

spoedig voort, de zaak wordt gemakkelijk en spoedig ver-

richt.

ZAKKEBILIEN, v. mv. Zie akkebilien. Vgl. Zein-

zevijien ^ einzevijlen.

ZAKKEDRAGER, m.Een op wien de anderen hunne

taak schuiven, of hunne schuld werpen, of die 't gestadig

voorwerp der plagerijen en beschimpingen is, fr. bardot,

soiiffrc-douleur.

—ZAKKEN, z. Aais-, Af-, Eers-, Overbabbel-, Ver-

babbe-, Weg-, Zijpe-.

—ZAKKER (?). z. Haar-.

ZAKLOOPEN, o. ZAKLOOPING, v. Een spel

waarbij men het onderlijf in eenen zak knoopt, en .aldus

om ter zeerst loopt. Zondag toekomende is het mastklim-

ming, zaklooping en papeterij. Den prijs winnen van het

zakloopen.

—ZALF, —ZALVE, z. Meubel-, Moederkes-, Wij-

vekes-.

ZALIG, adj. Somwijlen gebruikt voor Rampzalig, ellen-

dig, slecht, sprek. van plaatsen of dingen. Ik ben blijde van

in dien zaligen wijk niet meer tc wonen. Dat zalig proccs

kan nog lang aanslepen.

—ZALIG, z. Bid-, Fabel-. Ook Verrampzaligen

.

ZALIGHEID (wvl. ook zaligi, zie -heid), v.

— htnand zijne zaiigheid zeggen, hem de les spcllen,

hard berispen. Ik heb hem daar zijne zaiigheid gezeid dat

het naar den rook niet en smaakt. Met de eerste yclcgen-

heid wil ik hem zijne zaiigheid zeggen. Hij hecft daar eenen

keer ferm zijne z.aligheid gehoord. Hij mag ook wel eens

zijne zaiigheid hooren. « Doen de grave aldus zijn zelfs

faute, gebrcck ende zalicheit ghehoort hadde. - (X. Desp.irs.)
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-ZAMIG. Vlaamsche verlenging van dea adjectivalen

uitgang zaam. Dus zeggen wij

Eenzamig — eenzaara,

Vreedzamig — vrcedzaam,

Werkzaraig — werkzaam,

Deugdzamig — deugdzaam,

Leerzamig — leerzaam,

Laogzamig — langzaam, enz,

— Zie -IG.

ZAMPER, m. Zie ziuper en de comp. daaronder.

— ZAMPEREN, O. w. Zie ZIMPEREN.
— ZAMPERPUT, m. Zie zlmperput.

ZAMTE, V. Zie zante.

ZAND, o., fr. sable, sablon.

— // inoet er geen zand van hcbben, zegt men van

iemand die ons mishaagt, met wien men geene betrekkingen

hebben \vilt. — Misschien is deze spreuk ontleend aan

't Evangelic Matt, x, 14 : qukitnqiie non receperit vos ....

excutite pulverem....

— Land en zand. t Verlatende vader ende nioeder,

%Tienden ende maghen, landt ende zant. > (B. Gheysen.)

— Op het zand zitten, genuoeerd zijn, ten onderen ge-

bracht zijn.

— Zie ZANT, m

.

—ZAND, z. Drijf-, Kuelm-, Kwijl-, Suiker-, Wiel-.

ZANDBARM, ZANDBERME, m. Heuvel van

zand . De zeeduinen zijn zandbarms.

— Zie BARM.

ZANDBERG, m. — De kan op den zandberg liebben.

Zie KANN-E.

ZANDBERME, m. Zie zandbarm.

ZANDBLAD, o. Onderste blad eener plant, dat op jof

bij den grond hangt en met zand bezoedeld is. Meest gezeid

van den tabak. De zandbladen van den tabak in cigaren

maken.

— Ook coUectieflijk, gelijk liethoU. Aardgoed, fr. sa-

vonnette. Vijftig pond zandbiad. Het zandblad wordt met

den goeden tabak vermengeld.

—ZANDDE, z. Duin .

—ZANDEN. z. Op-, Uit-.

*ZANDEN. AJg. VI. Idiot, zegt dat men dit w. om-
streeks Kortrijk gebruikt voor Aren rapen. fr. glaner. —
Omstreeks Kortrijk lijk elders zegt men Zanten met eene

/, en dit woord heeft niets gemeens met zand. Zie z.\NTEN.

ZANDFOOIE, V. In sommige plaatsen gezeid voor

Zaadfooie. Zie N,

ZANDHIL, ZANDHILLE, m. Zandheuvel. Op den

zandhille.

ZANDKUSSEN, o. Bij goudsmids. Soort van peuluw
van schaapleder met zand opgevuld, waar men het zilver

op stelt om uit te zetten, enz., fr. coussinet.

ZANDLOMPE (wvl. ook -LotTMPE), v., vklw.

-Icmpje, Een zeevisch, fr. motelle, 1. motela quinquecir-

rata. (Van Beneden, A. P. 1865-66, docum. bl. 602.)

ZANDLOOD, o. Dezen naam geeft men aan het

dikke bladlood dat aan de daken der oude kerken nog

veel te zien is. Het zandlood is niet gelamineerd.

ZANDLOOPER. m. Soort van leeuwerik die al

kwinkelende in de lucht opvliegt maar in eene schuinsche
richtiug, en niet rechtop gelijk de hemelwerke. -- Dus ge-
uaarad omdjt hij dikwijls in 't zand van de straten loopt
en huppelt.

ZANDMOL, m. Wordt gez. van een kind dat veel
speelt eu woelt in 't zand van de straten. Een zandraol van
een ioagen. Is dat een zandmol.
— Vgl. Keukenmol.

ZANDROCHE, v. Bij zeevisschers. Een visch, anders
ook Gladdertjegenaa'nd, fr. rate lisse, 1. raia circiilaris.

(Van Beneden, A. P. 1865-66, docum. bl. 602.) — Zie
KOCHE.

ZANDVITSE, V. Soort van w-ilde wikke met gele
bloemen, in de wetenschap lathyritspratensis L., fr. gesse
des pre's.

ZANDVLUGGE, ea ook enkel VLUGGE, v. Kleene
of groote vlakte tusschen de duinen, waar het zand voor
den wind stuift. De zandvluggen zijn beroofd van alle krui-
den en plat.ten. De vlakten, die geene zandvluggen zijn,

worden tegenwoordig bebouwd, bezaaid en beplant, door
de arme menschen die bij de duinen wonen.

ZANE, v. Zie ZAAN, i».

ZANEN, zaande, gezaand, b. w. Afroomen, fr. a,-»e- j

m.jr. De melk zanen.
j— o. w. Roomen, fr. cre'mer, Des zomers ziant de

melk spoediger dan 's %vinterf.

— Woidt ook gez. van andere vochten. Bier dat zaant
in 't glas.

— Eene -wonde zaant, waneer zij uiet raeer loopt, noch j

ettert, maar nogtans nog ejn weinig vocht opgeeft. Die
wonde loopt niet meer, maar zij zaant nog.

— De lucht zaant, als hij bidekt wordt met witte wol-

achtige wolkjes. De lucht begint te zanen, 't weder gaat

veranderen.
j

—ZANEN, z. Af-.

ZANEVAT, o. Zie zaanvat.

ZANGE, v. Handsvol koornaren, na den oegst, van den

akker opgeraapt en samengebonden, fr. glane. Zie zangex.
— Dit woord gebruikt men in 't Poperingsche; elders

zegt men Zante. Zie ZANTE. Kil. heeft Sangh, sanghe, 1.

fasciciilns spicariim.

— Het oudnrd. samka, sanka bet. verzamelen, even als

het zw. samka en het deensch sanke, zegt D^ de Vries, ^fnl. i

IVdb. v. Aensaenkens. '

ZANGELEN, b. w. Zengelen, zengen. Een gepluimd

kieken zangelen. Een gedood zwijn zangelen (de borstels

afbranden). « Totter doodt tot ghesenghelt oft ghebrandt |

zijnde, werdt sy bayten de stadt op 't galgeveldt ghestelt,

ghelyckmenmoordenaersghewoonlijckdoet.* (I.de Grieck.)

— Fig. Opschikken, uitkuischen, opknappen. Een stuk

verzen zangelen. Zija schrijftrant is niet genoegzaam gezan-

geld.

— Iemand zangelen, hem berispen, hem eene reeding

geven.

-ZANGELEN, z. Af-.

ZANGEN, zangde, gezangd, b. en o. w. Hetzelfde als

Zanten, fr. glaner. •- Niemant en vermach hauwen te sangen
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ofte gaderen in ander liedeiis stoppelen eer de vnichten

wechsijn. .(Cost. v. Hondtschote.) — « Niemant en is

toeghelaten sender consent le sang/ten often hauwen le

gaeren op ander lieden ackers. • (Cost. v. Belle.)

— Zie ZANGE

.

—ZANGEN, z. Op-. Vgl. -z.\nten.

—ZANGEN, z. Zinge-.

—ZANGER, z. Alie-, Alle-, Hage-, Zeven-.

*ZANGTE, V. Zie zante.

ZANT, m. Hetzelfde als Sant dat men dikwijls vindt bij

onze sclirijvers in den zin van Heilige, 1. sanctns, fr. un
saint.

— El- is geen zaiit in z'jn land, uiemand wordt in zijn

eigen land veel geacht of geprezen, propheta in sua patria
honorem r.on kabet, J. iv, 44.
— Het vklw. zantje bet. een printje. Zie san'CTJE.

ZANTE, in 't Popar. en Fr.-Vl. ZANGE, v. Groote
of Uleene samengebondene handsvol koornaren die, na dat

de oegst gepikt en opgebonden is, opgeraapt worden van

den akker waar zij verspreid lageii, (r.glane, in Gelderland

schobl/e, zegt Alg. VI. Idiot. Groote zante. Dikke zante.

Twaalf zanten te samen gebonden. De zanten droogen. De
zanten uitderschen. « Wort eenyghelick verboden te raepen

eenige haeuwen, ende die le gaederen in zanten, voor

ander-stondt alle de vruchten van "en lande geweert zijn. >

(Costumen v. Lande v. Vryen.) « Dat niemant hem en

vervoordere te gaederen in zanten, die t' zelve niet toeghe-

laeten en is by den Hooftman, op verbeurte Tande zanten. »

(Ordonnantien v. Lande v. Vryen.)

— Eene zante aardbezien^ braanibezien, enz. eene hoe-

veelheid zulke bezien geplukt aan de struiken . De jongens

kwamen uit den bosch, elk met eene zante braambezien.

— Bij kaartspelers. De verzamelde kaarten die men in

de hand houdt om te spelen, bezonderlijk als zij van een

kleur zijn of anderszins een goed spel opleveren. Eene

schoone zante (fr. tin bel ensemble) in hand hebben. Al

mijn kaarten zijn van eene zante.

— Dit zante is voor zamte (lijk lante voor lampte), of

voor zangte, zankte (lijk inte voor inite, enz.); zie zange.

In Limb, heet het Zeumeren. (.4/^. VI. Idiot.)

— ZANTEGE, V. Eene die zant, fr. glaneuse.

- ZANTEN, zantte, gezant, b. en o. w. De koornaren

oprapen die, na den oegst, hier en daar nog op den akker

liggen, fr. glaner. Zij kon 's avonds niet dragen hetgeen

zij gedurende den dag gezant had. Als de oegst geweerd is,

mogen de arme lieden de aiiwen zanten die op de stoppels

liggen. Ruth ging zanten op den akker van Booz. Pijn in

den rug hebben van te zanten. — Voor dit Zanten zegt

men 00k Zangen, Rapen, en in Holland Nalezen

.

— Ten iielfte zanten. Wordt gezeid van zanters die met

den landbouwer overeenkomen dat de eene liclft van de

zaating aan den landbouwer, en de andere helft voor loon

aan de zanters blijft.

— Aardbezie'n, braambezien zanten, ze plukken aan de

struiken, fr. ciieillir.

— o. w. Bij kaartspelers. Wei te samen passen. De kaar-

temanten, waneer zij van een kleur zijn, of zoowel samen-

passen dat zij een goed spel geven. De kaarten zanten niet,

als men lets heeft van alles, niaar zonder die eenheid die de

kans doet winnen. Mijne kaarten zanten niet.

— Voor de coinp. Zie Achter-, Af- en Opzanten .

— ZAN lER, m./.w rsTER, v. lemind die zant, fr. glaneur,
glaneuse.

— ZANTING, V. De daad van zanten; de opbrengsl er van,
fr. glanitrc.

ZAP, m. Hetzelfde als Sap in de Wdb.
— ZAPi'tu, adj. Sappig.

ZARRE, ZERRE. v. Blokje liout dat met kolven
vorirtgeJreven wordt in 't zarrespel, anders ook Zeuge
genaani 1, h. cockonnet

.

ZARREJAGEN,/ffa?v^ ofjotg de zarre, heb de zarre
gejaatrd (zie onder boekbinden), o. w. Een spel, anders
Zeugejagen geheeten

.

ZARREMAN, ZERREMAN, m. Eene postuur van
stroo (fr. mannequin de paille) die ergens hangende dient

om met klujjpels afgeworpen te worden. Zarreman spelen.

ZARRESTOK, m. Stok of kolve wa.ar men de zarre

meii voortslaat.

-ZAT, z. Zwabbel-.

ZATE, v. Zie zaat.

—ZATE, z. Mes-, Mest-.

ZATERDAG, m. Zie eene spreuke op Zaterdag onder
I.ATENOENE.

-ZATERDAG. z. Wijvekens-.

ZATERDAGNAALDE,v.Men zegt met de zaterdag.
nnahic 'C'-rirn. of met de zalerdi^steke naaien, voor Met
de heete naalde naaien, spoedig en onnauwkeurig naaien,

gelijk somwijlen de kleermakers den zaterdag doen om hun
werk af te krijgen voor den Zondag.

ZATERDAGSTEKE, v. Zie z.\.terdagna.\lde.

ZATTERIK, n). Dronkaard

.

ZAVEL, m. Hetzelfde .als 't fr. sable, zand. « Die syn

hu\s niet op de savel, maet op een steenrotse gebaut hadt. »

(J.Polch.)

— Doch bez. zand dat uit den grond gedolven wordt, en

dient om kalsijden of steenwegen te leggen, straten te ver-

zanden, monrtel te maken, enz. Zavel uitdelven. Roste zavel.

Witte zavel. ". Het kalk te s^er met zievel mengelende. »

(F. Van den Werve.) « Liet hy hem zincken in eenen
diepen put daer zavele wt ghedolven w.as zeer vele, ende
terstondt vielen op hem wel twintich kerren zavele die hem
versmachten. » (C. Vrancx.)

Och, lange was 't nog niet geleden

Dat hem die zoon ontnomen was :

De gele kerkhofc(Zi/«/ toonde

Zijn sinalle rustplaats nog door 't gras.

(Rosalie Loveling.)

— Poeder van zandsteen wairmede men zeisens wet, enz.

— Kouterland, lichte en geelachtige akket^ond. Een
vruchtbare zavel. Die vrucht groeit beter in zavel dan in

zwaren grond.

— ZAVELl>UT, m. Een kuil w.vir men zavel uit graaft, o(

zavel in bewaart.

— zavei^teen, m. Verrottc straatkei, k-alsijdesteen die

gemakkelijk raorzelt en in zavel verandert, fr. pa-M poiirrt.

— ZAVELEN, z. Uit-.
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ZAVOREN, b. w. Zie zaaivoren.

ZEDVOREN, b. w. Zie zaaivoren.

* ZEBAERHEYT, zie onder zeegbaar.

ZEE, V. Het is eene zee. Zie OI.IE.

— De zee magert uii, zie uitmageren.
— Net sluit gelijk eene hulle op de zee. Zie duim.

ZEEANDJOEN.ZEEANJOEN.m.eno.Zeeajuin,
fr. s(.ille inoiitiiiic. Zecaiuljocn is eeu goede niiddel om het

water af te zctten .

ZEEBANK, m. Bij zeevisschers. De zandbank benoor-

den eene geule. Zie hinderbank.

ZEEBLEK, ZEEBLIK, m. en o. Het lichten der

zee, fr. phosphorescence.

ZEEBOON(E, V. Soort van groote boon, anders 00k

Platte-BooD en Platte-pieter genaamd, fr./raf</fj marais.

Een kin met een zeeboonfje, een kin die, in plaals van

kloof of kuil, eene kleene ronde verlievenheid lieeft op wijs

van eene platte-boon. Zij lieeft een zeeboontje op den kin.

Het zeeboontje op den kin wordt aanzien als eene sthoon-

heid.

Dit zeeboon is misscliien voor zenboon bij assimilatie

voor zeugboon. Vgl. hd. saubohne, deen. sobonne, die

't zelfde beteekenen. Kil. Seeuwsche booue, fabula, pha-

sclis minor.

ZEEDOG, m. Bij visschers. Een zeedier, in de Wdb.

Rob, in 'ih.phoque geheeten. — Niet te verwarreu met

Zeehond.

ZEEDUIF, V. Vriesgans.

ZEEDUIVEL (wvl. -duvel), m. Bij visschers. Een

zeevisch, anders Bargelote genaamd. Zie aid.

ZEEFDE, o., zachtl. ee. Hetzelfde als Zeef, fr. famis,

crible. Door het zeefde steken (ziflen).

— Op zijn zeefde spelen, kwaad zijn, misnoegd zijn. Let

maar op, of vader zal op zijn zeefde spelen. Vgl. Boerhave-

zeven

.

—ZEEFDE, z. Bloem-, Graan-.

ZEEFDEN, o. Hetzelfde als Zeef, fr. lamis, crible.

Twee zcefdens. Een zeefdene.

—ZEEFDEN, z. -ZEEFDE.

ZEEGALLE, v. Zeenetel, fr. meduse. De zeegalle

gelijkt aan een klonip slijm of hutse.

ZEEGBAAR, adj. Zedig, fr. modesle. Zeegbaar zijn.

— Kil. Sede-baer, Sed-baer, modestus, moratus. Bij

onze vorige schrijvers Seebaer. « Hoe seebaer wy ons dra-

ghen sullen. » IL. de Huvettere.) Reynirheyt, zebaerheyt,

soberlieyt. » (Id.) <. Eene uitwendigt; zebaarheid, ende

zebaare gestelteijisse des lighaams. » (C. Hazart.)

—ZEEGROEN, z. Appelblauw-.

ZEEHARD, adj. Die zelden of nooit zeeziek is. De

matroozen zijn zeehard

.

ZEEHAVE, v. Zie have.

ZEEHOND, m. Bij visschers. Een zeevisch die fr.

roussette \i<i<t\, 1. scillium canicula (\o,n Beneden, .J««.

Pari., 1865-66, bl. 602.) Arme lieden eten de zeehonden

versch of gerookt.

— Niet te verwarren met Zeedog.

— Lees onder haaievel.

ZEEKARKOLE, v. Eene eetbare zeeslek zeergemeen

langs de vlaamsche stranden, in de wetenschap littonnn

littoria, fr. vignot. De zeekarkolen heeten kreitkels te Ant-

werpen

.

— Het spaansch caracal bet, fr. escargot, limafon .

ZEEKARPEL, m. Bij visschers, enz. Een zeevisch,

fr. bars, 1. labrax lupus. (Van Beneden, Ann. Pnrlcm.

1S65-66, docuni. bl. 602.)

ZEEKE, v., scherpl. ec. Hetzelfde als Zeik bij Weil.,

en Seyke jij Kil.

— In 't L. V. Aalst wordt hel gebruikt voor Aal, bouwt,

fr. purin, als er bet grootste deel \an uitmakende. Zeeke

voeren. Zeeke gieten op het land. — Vandaar Zeekkuip,

Zeeklepel, Zeekput, Zeekpompe, enz.

— zeeken, o. w. Zeiken.

— ZEEKPLATEN, V. mv. Zie zeeksala(de.

— zeekpot, m. « Sturtende haerlieden zeecpotten over

zijn hooft » (N, Despars.)

— ZEEKSEL, o. De hoeveelheid water die men in eens

loost.

— ZEEKTEELE, V. Piskous, smaadnaam dien men geeft

aan een kind -van 't vrouwelijk geslacht, even als men van

een knaapje zegt Knechteknol. Alg. VI. Idiot, heeft daar

zeektul voor, hetgeen waarschijnlijk eene drukfout is.

— zeeks.ala(de, v. Mollesalade, pissenlii. — Ook Zeek-

platen.

—ZEEKE, z. Kernel-.

ZEEKRAUWE,ZEEKRAUWTE,ZEEKRAU-
WAGIE, v. Jeukende uitslag over gansch het lich.iam,

doch vooral op die deelen waar de kleederen spannen

;

anders ook Jeukebobbels genaamd, prurigo. De zeekrauwte

is zeer gemeen langs de zeekust in de maand September,

en, hoewel zij zeer onaangenaam is, wordt zij aldaar ge-

gcerd omdat men er eenen behoedmiddel in ziet tegen de

Noorderkoortsen.

ZEEKRUID, o. Zeegewas, hetzij het groeie in de zee

(fr. plinte marine), of aan de kusten (fr. plante maritime).

— Zie uok SEEKRUID.

—ZEEL, z. Hals-, Hang-, Lood-, Loop-, Rip-, Rugge-.

ZEELEN, zeelde, gezeeld, b. w. Met een zeel of

koorde binden. Eene koe zeelen (haar eene koord om de

hoornen vastmaken om ze te leiden). Eenen boom zeelen

(eene koorde vastmaken aan de kroon van den boom, om

hem te doen vallen waar men wilt). De booraveller zeelt

den boom cm hem omver te trekken.

— Meest gebruikt bij de Oost-Vlamingen.

ZEELEN, zeelde, gezeeld, b. w. Strooien, heiselen,

laten vallen, sprek. van drooge dingen die men voert ot

draagt. Graan zeelen. Stroo zeelen. Ge nioet die asschen

draoen zonder zeelen. : In Brab. slodderen. Gij hebt alle

kanten graan, gers, voeder, schafeling, enz. geslodderd.

Overal op den weg lag er stroo geslodderd. ? (Alg. VI.

Idiot.)

— Misschien voor zaaielen (zaaien),even als Zwelen voor

zwaaielen, Raveelen voor ravaaien. Doch vgl. Zeeuwen.

—ZEELEN, z. Uit-.
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ZEELM, ZEILME, m. Hetzelfde als Zeelw, Zelu«,

d. i. zcnuw, fr. nerf.

— \Vej;eiis /^ «, zie L, ea wegens m= -w, zie M.

— Men zegt 00k Zemel, bij metathesis; en Zeenn,

Zeerw : zie zeerm.

ZEELUCHT, ZEELICHT, m. en o. Vuiuvlaag,

noortlerlicht, fr. aurore borealc.

ZEELW, ZELUW, m. Hetzelfde als Zenuw, fr.

nerf.

— lien zegt 00k Zeelm, en Zeerw, Zeerm, met zachtl.

ee in de eene streek, met zwave ee in de andere : zie EI.

— ZEELW.\DER, ZEELFARE, m. en V. Zenuwbundel. fr.

faisceau de nerfs. Als men eenen os w-il slachlen, men
steekt hem de zeelfaar af (namelijk met het merg door te

snijden van de wervelkolom, achter de hoornen, zoodat het

dier lam valt). — Wegens het tweede deel van dit woord,

vgl. Spanader, en zie ader.

ZEEM, o., scherpl. ee. Honing, fr. miel. De bietjes

vergaren het zeem. Zeera verkoopen. \ Die het honich ende

zcem uiit den biecorven halen. > (P. Bacherius.) « Vullenis-

sen alsoe dick alse seem. y> (J. Yperman.) . 't En is daar

niet al suiker en zeem. y> (K. Callebert.)

—ZEEM, /. Rooze-.

ZEEMEEUW (wvl. -jrEEWX), v. Fig. en schert-

sende gez. van een vrouwspersoon die met eene schrille

stem gedurig aan 't kekelen is.

ZEEMEN, zeemde, heb ^ezeemd, o. w. t^emmen,

lamoereeren, slepende en vleiende spreken, zeemzoele

woorden zeggen. Zij kan verduiveld zeemen. Dat zeemen

is onverdragelijk.

— Vandaar Zeemer, Zeemtaal, Zeemwoordcn, enz.

—ZEEMEN, z.Uit-.

ZEEMHAARDE, adj. Die okergeelachtig of biviinach

tig geel haar heeft lijk zeemleder. Een zeemhaarde peerd.

— Zie -DE.

ZEEMOST, ZEEMONST, o. Wicr, fr./r/««.

ZEEMZOET, adj. Honigzoet.

... Binst dat de kinderjaren

Zeemzoet vloeiden al henenvaren.

(K. de Gheldero.)

ZEEP, \ ., fr. savon. Zeepe breken (zeep in kokende

water roeren en doen smelteuj. De zeep op het glas trekken

(zie GL,\s).

— Om zeepe gaan, om zeepe loopen, ten onderen gaan,

vergaan, te kwiste gaan. Wordt gezeid van personen en

zaken. Die winkeUer gaat om zeepe, fr. ses affaires dech-

nent. Dat land gaat om zeepe, fr. ce pays se ruine. Zijnc

gezoudhcid is om zeepe. « Allen u aenslaegen mislucken,

het springt u allemael tegen uw schenen, het dru5^Jt al door

de vingercn, het vliegt al in de keers, het loopt al om seep. »

(F. Vanden Werve.l

—ZEEP, z. Tegel-, Tiggel-.

ZEEPALING, m. Hetzelfde als holl. Zeeaal, h.congn;

1. .on:;, > vulgaris.

ZEEPBEKKEN, o. Scheerbekken, h. plat a ba/lv.

Een koperen, een aarden zeepbekken.

ZEEPBORSTEL. ZEEPBURSTEL, m. Een
borstellje oni den baard te imoiiten als men hem scheren

wilt, fr. hlaireati.

ZEEPEEUWER.m. Varieleit van ^a^-\uV,fringilla

coelebs, die zingt riete-s'<fie-zeepeeu-i\ welke leise zij van

1000 a 1200 keeren herhaalt in eene uur, waarom zij ook

veel gezocht wordt van de liefhebbers die in de \inken-

zettingen willen prijs winnen.— Men zegt ook Reepeeuwer.

Vgl. BOG-\.\RDVINK.

ZEEPHOUT, o. Zekere boomschors die men, in

plaats van zeep, gebruikt om te wasscheo, fr. ecorces de

Panama. Zeephout is vergiftig.

ZEEPKUIP, v., vklw. -kuipje. Lichte kuip waar de

zeepzieders de zeep in doen en verzenden. De zeepkiiipen

heeten eene kwarte, een achtje of een zestientje, volgens

dat zij het vierde, het achtste of het zestiende deel eener

ton bevatten.

ZEEPMOLEN, m. en v. Bij zeepzieders. Een getuig

met schepborden om de zeep te roeren.

ZEER (scherpl. ee), o. Pijn, smert; — en adj. Pijnlijk,

smertelijk . Zie de Wdb.
— Kwaad zeer, anders Vortekop ; zie aid.

— lemandzier doen, pijn ver%vekken, fr. causer de la

doiileur,/aire du mal a qiielqii'iin. Heelmeester, zijt voor-

zichtig, dat gij mij niet veel zeer en doet. De geen die

gevallen hebben of ghestooten zijn, ende hun van binnen

seer ghedaen hebben. » (Heyman Jacobsz.) < Het was een

groot mirakel dat Fierens daer spranck wt den toren die

brande ende hem niet zeer en dcde. > (C. Vrancx
.
) < Hij

viel van eene hooghe steenrotse en hy en dede hem niet

zecre, noch hy en quetste hem zelven nievers. • (Id.)

— lemand op zyn zeer treden (terdenj, hem in zijn zeer

tasten, hem lets verwijten waar hij zeer gevoelig aan is, enz.

Hij heeft ze op hun zeer getorden.

— Hoe grooter eer hoe meerder zeer, hoe grooter huis

hoe meerder kruis, 1. honores sunt onera.

— Een zetre baard, kinschurft, fr. mentagre. Er zijn

I wee soorten van zeere baarden, een die bctrapelijk is, en

een die 't niet is.

— Zeere oogen, zieke oogen die pijn lijden. — Ook de
naam van eene plant, anders Dodding.

— De comparatief is zeerder, en de supeilatief zeerst.

« Welk lidmaet het seersle doet. » (F. Vanden Werve.)
— Zie ZEERE en zweer.

—ZEER, z. B0I-, Hoofd-, Kleen-, Kwa-, Kwaad-,
Kwade-, Marcous-, Pott-, Tand-, Zevenjaars-.

ZEERD, ZERD, m., zware ee. Brui, slag, stool.

— Dtn zeerd van iets iri/gen of hebben, er den brui

van krijgcn of hebben. Ik heb er den zeerd van, ix.je ne

m'en inquiitepas,je m'en fiehe. Hij meent dat ik nog voort

zijne wankclc zaken ga helpen ondersteunen ; maar ik krijg

er den zeerd af.

Ofsy klappen, of sy raesen,

'k Heb daer af den dobbelen serd.

(Vaelande.)

ZEERDEN, zeerdde, gezeerd; ook zerdkn, b. en c.

sv., nut zware ee; heeft verschillige beteekenissen.

— 1" b. w. Hetzelfde als zeren, zcrren, holl. sarren,
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d. i. tergen, kwellen, plagen, fr. taqiiiner, vexer. Hij doet

dat ora zijnen gebuur te zeerden. Kwade jongen die er

altijd op uit is om de anderen te zeerden. — Zie ZEREN.
— 2" b. w. Hetzelfde als het brabantsch/irri'w, sjeren,

zjeren, A. i. stooten, smijten, braien, fr. pousser
, jeter

.

lemand in den gracht zeerden. lemand van de trappen

zeerden. Eenen dronkaard uit de hetberg zeerden. Men
zeerddehem van den eenen kantnaar den anderen. lemand
op een peerd of wagen zeerden. lemand tegen den giond

zeerden. Zeerd al die vuiligheid buiten. Hout zeerden aan

den heerd. « Maer andere t^ollanders seirden hem (den

artikel, in den nominatief), enz. deirlyk overhoop, algedue-

"g '^'^> g""^ '«''* stellende waer het soud moelen den,

geenen, welken syn ; en den, geenen, -uvlken waer het moet
de, geen, welk syn. » (Vaelande.)

Weird Slokop seird al de glasen

Klibklab, kan en stoop in gruys,

Bruvd svn wyl uvt deur en buys.

(Id.)

En hy seirde 't loot van oiider,

En het kruyd daer boven op :

Volt de panne tot het sop:

Hy legt aen, soo wat al beven.

Trekt : flik!... (Id.)

— o. IV. met zifn. .Stooten, vallen, fr. tomber, 1. mere.
Hij zeerdde met zijn hoofd op den grond, tegen den mnur.
De leidekker zeerdde van het dak en bleefdood. Van den
wagen, van het peerd zeerden. lets uit zijn hand laten

zeerden op den grond.

Koetje, koetje Blare,

Trckt hem bi ziin oore,

Trekt hem bi ziin steert

Dat hi van al de trappen zeerd/.

(Kirderrijmpjc.)

— 3* o. w. met :i/n. Hotzelfde als brab. feren. sferen.

in 't Tniiersch dialekt djerrrn of dfafren ()<ormans Christi-

na), hoU. scheren, d. i. -wegspoeden. henengaan. Zeerd van
hier, fr. To-l-en d'ici. Zeerd uit mijne oogen. Hi; zeerdde
voort. Hij is weggezeerd.

En in dat ^aksken \vas er een scheure,

En de palingen zeerdden er deure.

fUit een oud volksliedje.)

Seg goen avond. —
Wat sot ventje!

Nu, goen avond, en seird vooxi.

(Vaelande.)

,S\vygt het (liindj niet, seird nae beneen,
Dat ik het niet meer en hoore.

(Id.)

— 4° o. w. met hebben, en het voorz. op achteraan. lets

achten, op prijs stellen, er zich aan gelegen laten, fr. faire
cas de, tenir a. Hij zeerdt nievers op. Dat hij levers op
zeerdde, hij zou toch zijn beste kleeren niet aandoen in zulk
slecht weder. Tk ga eenige bloemen medenemen uit hunnen
hof, zonder het hun te vragen : trouwens zij zeerden er niet

op, ik weet dat zij er niet op en zeerden (d. i. dat zij er

gemakkelijk een deel van laten varen).

—ZEERDEN, z. Voort-, Weg- en Verzeerden.

ZEERDERIJ, v., zwaref^. Plagerij, geterg, kwelling,

fr. taqldnerie.

ZEERE.v., mv. zeeren, scherpl. ee. Schurftachtige

puist, roenje. van huidziekten, zooals de ecthyma, de
impetigo (ix. dartre crustaee'e), ie porrigo, de pemphigus,
de riipia, enz. De zeeren laten vocht uitzijpelen dat op-

droogt toteene rove of korst. Zijn hoofd, zijn aanzichtzitvol

zeeren. De zeeren zijn geene zweren (fr. jileeres). Welk
eene zeere hebt gij daar op uwen kin ? .Schart de reuve van

die zeere niet af « Verhittinghen vande levere, zeeren,

quetsueren, quae kelen. > (C. Vrancx.) « Den armen Lazarus

met alle syn zeeren, met alle syne wonden. » (F. Van den

Werve.) « Agrimonie met azijn ghestooten ende op geleyt,

verdrijft kancker, vratten, hajTworm ende alle quade seeren,

en geneest beten van dulle honden. •> (Heyman Jacobsz.)

1st dat Hy ziekten zendt of zeeren ende wonden,

(G. De Dous.)

— Het volk onderscheidt menigvuldige soorten van

zeeren, zooals Baardzeeren, fr. menta^re, Becelaarzeercn.

Ori/' ^lozeeren. Koriinzeeren, Sint-Blasius-zeeren, Sint-

Jobs-zeeren, TVitilligzeeren, Zevenjaarszeeren, enz.

— Eene zeere heetmen in Brab. eene Rap, v., bij Kil.

Rappe:b. v. Die kerel staat -vxArapperi en puisten. Een
ziltic vocht dat uit het vel komt, vooral onder den neus,

en door zijne scherp- of ziltigheid ro^^^n veroorzaakt. (.\lg.

VI'. Idio'. ad v. rap en zilte.)

— Zie ZWEER.

— ZEERE. z. Hoofd-, Water-. —ZEEREN, z. Lom-
bard-, SinI Blasius-, Sint Jobs-, Sint Korijn-, Witillig-.

ZEERE, biiw., compar. zeerder, superl. zeerst. Spoe-

dic. ras, snel. fr. vite. Hij kan zeere schrijven, zeere van

buiten leeren, zeere spreken, zeere gaan. zeere loopen.

Oeheel zeere e(en en drinken. Die ambachtsman kan zeere

werken. Dat uurwerk gaat altijd te zeere of te traag. Hij is

peheel zeere (fr. rapidement) gestorven. Ga zoo zeere niet,

het kind en kan niet volgen. Hij groeit zeerder als zijn

broeder. Hij liep de zeerste van alien. « 't Is tijd dat gij

zeere gaat, zei Paul, zeere, zeere om uw kaartje. » (K. Cal-

lebert.) « Hy en zou daerom geen stapkcn te zeerder gaen. »

(C. Duvillers.)

Maer d'eer', al liept ghy wegh, die volghd'u even seere.

(L. Vossius.)

Soek den Putte-maeker seere

En hem liier terstond ontbied.

(Vaelande.)

Maer en vreest niet dat gy seerder

Daerom moeten werken suit.

(P. Croon.)

Zoo zeere als 't meiske een kleedsel driegt.

Zoo rap als de wever zyn schietspoel wiegt.

Zoo vlug als de wippende vinke vliegt.

(K. de Gheldere.)

— Om ter zeerst, om het zeerst, om het spoedigst, fr. au

phis Tile. Om ter zeerst gaan. « Otn 't seerst loopen. »

(J. de Hardup.) <. Yegelijck is om 't seerste besich. » (B. van
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Haeflcn.) » Siet hoe sy dat Engels Aenschyn om hel zeersle

bespuyglien. -> (Pelgrimagie van J.-C.)

Zie burgzaat en soldaat om 't zeersl de handen reppen.

(Bilderdijk, Z. d. G., I, 150.)

— //<•/ is moeiltjk tegen den duivel om 't zeerst loopen,

spreekvv.

— Ge gaat er zeere mee deur, zeide uil, en kif wierd van
de kalte door 't gotegat gesleept , spreekw.

— Die zeere loopt is gaiiwe moe, zie MOEUE.

—ZEERE, z. Konit-.

ZEERERIJ, v., scherpl. ee. Zeerigheid, zeereu en

roenjeii. Hij /it vol zeereiij.

ZEERELOOPER, m. Hetzelfde als Snellooper, in

de wail.

— Hardlooper, fr. coureur. Een wedstrijd voor zeereloo-

pers. Die zeerelooper is van die stad naar hier gekomen in

de weerdij van een uur.

— Renbode, fr. cotirrier.

ZEERIGHEID, ZEERHEID, v. Huidziekte die

een voi-lit lail zijpelen dat opdron^t tot eene korst (zie

ZEKKE, v.)._ Een krachtig geneesmiddel voor alle zcerighe-

den. « Zy geneest de sweeren opt hooft van ionge kinderen,

ende ander schorfte seerieheyt. » (L. Fuchs.)

ZEERM, ZEREM, m. en v., met zachtl. ee in de eene

streek, met zware ce in de andere. Hetzelfde als Zeerw,

Zeruw (zie m), d. i. zenuw, fr. nerf. Eenen zeermekwetsen.

De zeermen stillen.

— Op zifne zeermen zifn^ het op de zenviwen heliben , fr.

avoir line attaqne de nerfs.

— Wordt ook (even als Zenuw in de Wdb.) gebruikt

voor Pees, fr. tendon. Dat vleesch is niet goed : het zijn al

zeermen,

— Men zegt ook Zeehv, Zeelm en Zemel.

— Vandaar Zeermachtig, Zeermader (zie zeelwadek),

Zeerniziekte, enz.

ZEEROT, o. Het gedruisch van de baren, dat men
over de zee hoort hangen, en waarnaar de kustbewoners

het weder voorspellen, Het zeerot schuift op naar 't westen

(als het gedruisch zich naar dien kant sjhijnt te verwijderen).

Het zeerot ligt hoog of diep in 't Oosten (als het gedruisch

van verre uit het Oosten schijnt te komen). Het weder zal

goed of slecht zijn, volgens dat het zeerot diep in 't Westen

of in 't Oosten ligt.

— Ilct gr. ioOos bet. Gedruisch van de baren.

ZEEROOVER, ni. Soort van Meikever, zie .viEUi.E-

NAAK.

ZEERTE, V. Spoed, rapheid. Met eene groote zeerle

ergcns gaan

.

— Zie ZEERE, bijw.

ZEERW, ZERUW, m. en v. Hetzelfde als Zenuw,

fr. >.,,/.

.
— Zie /FEKM.

ZEEUWEN (wvl. zeewen), zeeirwde, /leb gezeeuwd;

ook seriiwen, o. w. De aarde die men uitgraaft als men
voren delft in den akker, van de spade weg opensjircidcn

over het beddc om het gezaaide graan Ic dekken. Hij kati

wel zeeuwen. Vgl. OVEKSCHIETEN.

— b. w. Het gezaaide graan op den akker dekken met de

aarde (die men uitdelft als men voren maakl) er over open
tespreiden. Eenen akker zeeuwen. Is de zaaite reeds ge-

zeeuwd .•*

— zeeuw.\.\rde, v. Aarde die de zeeuwer over den
akker spreidt.

— zEEtnvER, m. Werkman diezeeuwt.

— ZEEUWSPA, v. Spade met een lang smal blad, dienstig

om te zeeuwen.

— ZEEUWVORE, ZEEUWVEURE, v. Er zijn vooral twee
manieren van met de spade voren of greppels inden akkerte

delven, t. w. 1° Als men het blad van de spade met den
rug naar zich gekeerd houdt en aldus de aarde uitdelft, zoo-

dat de zijdekanten van de vore rechtstandig zijn : en zulk

eene vore heet eene zeeiiwvore, omdat men alzoo de voren
graafl als men zeeuwt. 2° AJs men het blad van de spa op
kant houdt, zoodat de rug van het blad de zijdekanten van
de vore afschaaft ; en dit geschiedt wederom op twee ma-
nieren : ofwel o) men delft geheel den eenen kant van de
vore aldus uit, eer men den anderen kant begint, en deze

werking heet tassen \ ofwel b) men delft de beide kanten

van de vore te gelijk uit, met beurtelings rechts en links

te delven, zoodat de vore spits toeloopende eenen scherp-

hoek maakt, en dat is een stekvore ; en maakt zij geenen

scherphoek, dan is het eene Ubvore. De stekvoren of lek-

voren zijn gemeenlijk het begin en het einde van de zeeuw-

voren.

—ZEEUWEN, z. In-.

ZEEVER, m. .Smuik. Zeevervan weder (zegt men als

het gedurig reint en sleint).

— Arme praat, ongerijmde klap. Wat ellendige zeever is

dat ! — Men zegt ook Gezeever en Zeeversel.

ZEEVERAAR, m. Anders Kwijiekwale; zie aid.

ZEEVEREN, o. w. Smuiken, sprek. van weder. Het
zeevert scilert eenige dagen

.

— Armen praat vertellen.

— Halve vloekwoorden, gebrokene blasphemien zcggen.

Hij isbezig metzeeveren. Met alzoo te zeeveren, zoudtgij

leeren vloeken en zweren.

ZEEVER, o. Hier of daar gebruikt voor Sever, sap in

de planten, fr. seve. Het zeever komt in de booraen, 't is

nu goed om ze te schorsen.

ZEEZEUGE, v. Soort van groote zeug (Ir. cloporte)

die men veel op do zeekust vindt, en in de weleuschap ligia

oceanica heet

.

ZEEZWALM(E, m. en v. Zeezwaluw, schaar, fr.

martinet noir,

ZEG, m. Het zeggen, de uitiug v.an zijn gedacht.

— Zijuen zeg /leblien {w\'\. zinen zeg ein, zie EIN), zijn

gedacht mogcn uiten.Ik spreck niet als ik mijnen vrijen zeg

nietheb. Hij wil«/"hij moet altijd zijnen zeg hebben, fr.

il vcut ou il doit avoir toujours son mot a dire.

— Zifncn zeg zeggen, zijn gedacht uiten. Hij wilde ook

zijnen zeg zeggen. De een zei dit, en de andere zci wat
anders, en alzoo zei elk zijnen zeg.

— Zi/'nen zeg weten, iets te zeggen hebben. Elk wist

zijnen zeg, fr. chacnn disait son mot, avait son observa-

tion it fail e.

— Veel of 'weinig van zcgs zif'n, veel of weinig sprckcn.
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Hij is maar weinig van zegs, fr. il ne park pas beaitcoup.

— In de uitdrukking er gaan veel zeggen in eenen zai,

is het mv. zeggen eene woordspeling op zegge^ zaggCy eene

grassoort. Men mag 't niet al gelooven dat er gezeid wordt,

trouwens daar gaan veel zeggen in een zak, en nog meer

in eene mande zonder gat. — Men zegt 00k zeggers, Er
gaan zoo veel zeggers in eenen zak 1 Zie -er.

ZEGELLICHTING, v. Het lichten of wegnemen
van de zegels in een sterfhuis, enz., fr. la levee des scelle's.

Men wacht naar de zegellichting om de verkooping te doen.

ZEGELSTEEN, m. Wordt te Vladsloo en elders

gezeid voor Zeilsteen, fr. aimant.

ZEGEN, m., Jr. benediction.

— Zi/neti zegen over iets gcven,exz\yaooriec\o\-er\-e\\eD,

er uitspraak over doen. Wordt schertsende gez. van ieniand

die zich de rol aanmatigt van lets te beslissen, naar 't voor-

beeld van eenen vader die aan zijne kinderen elk zijn werk
opiegt met er zijnen vaderlijken zegen bij te voegen. Wij
mogen mi zwijgen, hij heeft er zijnen zegen over gegeven.

Hij moet over alles zijnen zegen geven.

— Den zegen zeggen, het gebed zeggen voor de maaltijd,

fr. dire le bene'dicite'.

't Staet op tafel al bereydt,

En den seghen is gheseydt,

(P. Gheschier.)

— Ook gebniikt voor Zege, fr. victoire. Den zegen

behalen. < O Doodt waer is uwen zegen? o Doodt waer is

uwen prikkel? » (G. De Dous.)

ZEGENEN, b. w. Zie zeinen.

ZEGGELIJK, adj. Dat kan gezeid worden Het is

niet zeggelijk wat hij daar geleden heeft.

ZEGGE, ZAGGE, v. Er gaan veeJ zeggen in eenen

zak, zie onder ZEG.

ZEGGEN, zei, gezeid, b. w., fr. dire. Hoe zeggen ze

tegen u, of wat zeggen ze tegen u (welken naam geeft men
u als men u aanspreekt, hoe heet men u) ? Niet zeggen is

zwijgen, en buiten is v66rde deur (zegt men als men op
iemands gezegde niet antwoorden wilt).

— Om zeggens. Zie OM.

— IVat zeggen is dat/ zegt men om zijne verwondering

uit te drukken bij iemands gezegde. Ik verzeker u dat hij

mij zeer onbeschoft behandeld heeft. Antw. Wat zeggen is

dat! < Sy weten wel te klappen, maer wie weet oft al waer
is? — Hat segghen is dat!^ (Boetiusa Bolswert.).

— lemand zi/ne zaligheid zeggen, zie zaligheid.
— lemand iets wys zeggen, zie Wljs.

— Ids rat zeggen, iets rat afzeggen, zie GRAT.
— Granw en blatc-uj zeggen, zie GRAUW.

—ZEGGEN, z. Aan-, Achtcr-, Af-, Mis-, Oor-, Op-,

Waar-, Wccr-.

ZEGGENIS, V. Zegging, gezeg, uitdrukking. «Geluk-

wenschen /^omler raceninge, woordcn zondei beduidenisse,

zcggenissen zonder kop of steert. »
(***)

—ZEGGERIJ, z. Zig-.

—ZEIL, /. Beer-, Graan-, Tentc-, Zaad-.

ZEILEN, zcilde, gezeild,h. w. Bij niulders. De zeilen

aan de molenwieken vastleggen, of ze over de molenwieken

openslaan. Eene molen zeilen, als er te weinig wind is om
zonder de zeilen te malen.

— o. w. Spoedig aanstappen, loopen. Hij zeilde er naar

toe. Zij zeilden voorbij. Hij kwam daar aangezeild. Zij

zeilden de prochie rond.

ZEILME, ZILME, m. Hetzelfde als Zeelm (zenuw,

fr. ne?-//. Zie EIL.

ZEILNAALD (wvl. -x.\Er,UE), v. Magneetnaald, zee-

kompas, fr. boussolc. «. Hij was nu te schepe, hij moeste

varen, en hij vaarde, met zijn broos schuitje, op de wijde

en onsluimige wereldzee, en dat zonder zeilnaalde : hij

hadde ze verloren die zeilnaalde, die zoo wel wijst en zoo

zelden mist :

Zuid, Noord,

Oost, West,

Thuis best.

»

(K. Callebert.)

ZEILVE, ZEILWE, v. Hetzelfde .als Zenuw, fr.

.;(;-/. Zie ZEERM.

ZEINDER, m. Zie Zinder en Zeinder onder zeinen.

ZEINEN, zeinde, gezeind, h. w. Hetzelfde als Zege-

nen, fr. ic'nir. De vader zeint zijn kind, zeggend? : Ik zein

u en God beware u

!

— Zeinen met, den zegen geven met iets dat gewijd of

heilig is. Zeinen met wiewaler. lemand zeinen met eene

relikwie of met een kusspaan, fr . donner a baiser tine

relique on une paix.

— Zeinen van eenen Heilige, de relikwie van eenen

Heilige te kussen geven. De pelgrim vroeg aan den priester

om gezeind te worden van den H. Clemens.

— Het reint en't zeint, zegt men als het regent en tevens

de zon schiugt.

— ZEINDER, m. Die zeint of zegent.

o Maria ick zie den Zeynder op uwen schoot,

Wilter my mede zeynen in alle noot.

(C. Vrancx.)

— ZEINING, v. Zegening. « Dis die seinninghe daer men
die wonden mede gheneset. » (J- Yperman.)

— ZEINSEL, o. Relikwiekastje waarmede men zeint.

Eene relikwie in een zilveren zeinsel. Een kostelijk zeinsel.

« Bekennen dat zij de kinne van Sinte Walbrugge in een

rond zilveren zeinsel gezegeld hebben met den stempel van

't kapitel. > (A. Duclos.) « Alsmede de reliquie in een zeinsel

gesloten. 5 (id.

)

— ZEINSELEN, zeinseldc, gezeinseld, b. w. In een zeinsel

sluiten. « Zij namen de drie hoofden uit het oud koflerken

waarin zij bewaard wierden, waarschijulijk van ten lijde der

geuzen, en zeinselden ze, elkeen op zijn eigen in den voel

van houten veigulde borstbeelden. » (A. Duclos.)

ZEINZEVIJLEN (wvl. -vilen), zeinzevyldc, heb

gezeiiizevtj'/d, o. w. Hetzelfde als Einzevijlen, fr. ergoter,

chicaner. — Vgl. Zakkebielje^ akkebielje.

— ZEINZEVIJLDER, m. lemand die zeinzevijlt, haarklover,

villor. Een onverdragelijke zeinzevijlder.

ZEISE, v., mv. zeisen en zeisens. Gezegsel, fr. ce qui

sc dit, bruit. Het is eene zeise (men zegt) dat hij gaat trou-

weii. Geloof dat niet, het zijn al maar zeisen. Ik ga u de

zaaU verhalen gelijk zij is, alle zeisens en bijlapsels daarge-

laten, fr. laissant la les on-dit et les gloscs.
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— In de Wdb. is Zeise hetzclfde als Zeisen, fr. iine/aiix.

Daaivoov zeggen wij Ziksem : zie aid.

— ZEISEN, zeisite, ^eset'sd, o. w. Praten, kokUemllcn,

vertellen al wat men liooren zeggen heeft. Zij zaten daar

samen te zeisen.

ZEKER, ZEKERS, ZEKERSTEN (zie s), bijw.

dat/.oiulei aca-n/ <)/•<;/.'//( gi;l)nulit wonlt, even als hct fr.

sans i/oiili; om le bcteekenen Jat liij, die spreekt, niet en

twijielt, hoewel de zaak in haar zelven misschien twijfelach-

tig is, b. V. Hij gaat zelter komeu ? fr. I'l viendra sans doiite?

Waar is hij? hij is zeker bij den gebuur (d. i. ik twijfel

niet of hij is bij den gebuur). Waar is mijn hoed? hij ligt

zeker in de kamer (d. i. ik denk dat hij in de kamer ligt,

m.iar ik zou 't uiet willen zweren). — Als men den accent

oratoire op zeker stelt, dan duidt men aan dal de z.aak

alleszins buiten twijfel is, b. v. Hij gaat zeker komen (d. i.

het is vast en zeker dat hij komen zal).

Sekers anders nieuwers om
Dat tot pracht en enckel rom. ("

)

ZEKERAAR, m. Een die niets verrKht of ondernecmt

tenzij dat hij voorop zeker is van te gelukken. Een zekeraar

in 't kaarlspel waagt het spel niet, speelt liever niet dan

zich bloot te stellen aan 't verliezen van den slag.

ZEKERS, ZEKERSTEN, bijw. Zie zeker.

ZELEM, m. ZieZEELM.

ZELF. Het persoonl. voorn., dat wij gebruiken in den

noniin. ik zelf, gij zelf, wij zelf, sij self, wordt bij ons in

den datief en den accus. vervangen door het bezittelijk voor-

naamw. Dus zeggen wij

1° Mi/ii zelven, en bij verkorting my zelven, ??ie zelven.

Ik moet het mijn zelven wijten.

2° Uw zelven, zoo wel als u zelven. « Breng eerst iiw iel-

ven in schik. » (Vaelande.) Gij bedriegt lUder zelven.

3° Zij'n zelven, haar zelven, hun zelven (hulder zelven],

in plaats van zich zelven. Zij viel van haar zelven. Zij hebben

hun zelven leed gedaan. « Een huysken voor syn selven

doen bouwen. » (I, de Grieck.) « Het spijt mij dat ik daar

zooveel werk in gemaakt hcbbe; raaar men is zi/n zelven

uiet altijd meester. » (K. Callebert.) « Hoe wy eenen onge-

lukkigen mensch in de duinen hebben viuden liggen, geheel

van zvti zelven, bloedend en byna dood. » (H. Conscience,

Be/la Sloci.)

— Zi/n wordt dikwijls verkort tot zi/' oi ze (lijk mi/n tot

tni/, me). « Wanneer zich van zelf vergezeld is, dan wordt

het in de volkssptaak dikwijls door ze vervangen, doch

alleen in het mannelijk en onzijdig enkelvoud. Men zegt

immcrs : hij dacht in ze zelven, hi/ moet op ze zelven tetlen,

hi/ heeft ze zelven dood gewerkt. » (J. J. Vanlangcndonck,

Nederl. spraakkunst, bl. 66.) < Om zy zelven te verheflen. )

(I. de Grieck.) « Wie 't kruys versmaet, sy selven dccrt. »

(Id.) « Ghelijck acn sy selven. » (L. de Huvettere.) « Soo

droncken dat hy God en nature en sy selven vergat. >
(J.

David, s. j.) « Den metseris overdoodt gevallen, blyvende

acht uren van sy selven. » (B. Surius.) « Den mond der

zielen is een vierighe begheerte die welcke den Ilccre

zonder ophouden vervult met sy selven. » (C. Vrancx.) 1 Hy
was quaet en desperaet, ende gaf sy selven alleneen den

vyandt (duivel) over. » (Id.)

— Zyn zelfs zi/n (zy zelfs, ze zelfs, zi/n), haar zclfs

zyn, hun zelfs zi/n, meerdeijarig zijn. Hij verlangt om zijn

zclfs tc zijn, en gecncn voogd meer te hebben. Te naasten

jare is zij haar 7.clfs. De kinderen die nog hulder zelfs niet

en zijn. Ik ben mijn zelfs, of mij zelfs.

— l^an zelfs, van eigen, fr. de soi, spontanenunt. Dat
spreekt van zelfs, fr. cela va dc soi. Ik moet nooit iets zeg-

gen : hij doet alles van zelfs. — Wordt 00k gebruikt in den

zin van vooruit, door zich zelven, b. v. Ik h-b van zelfs

maar genoeg ora te leven, en, moet ik in dien onkost

komen, ik ben geheel arm. Die ambtenaar is van zelfs niet

geern gezien omdat hij vreemdeling is, en met zijne onbe-

schoftheid gaat hij zich nog hatelijker maken. Men is van

zelfs voor zulk een werk niet genegen, eu, als gij het ver-

zwaart, hot zal nog erger zijn.

ZELFEGGE, v. Zie negge.

ZELFSTE. Zie dezelfste, hetzelfste.

ZELFSUITGANG (wvl. zelfsuut-, zie ui), m.
Zelfvcrloocl-eniug, fr. renoncement a soi-meme.

— Zie nnder uitga.\n.

ZELGROND, m. Zie zilgrond.

ZELSATE. V. ZELZOET, o., klemt. op zel. Het-

zclfde als Selsate, soort van ranonkel in den akker; bij som-

migen 00k de naam van dc MoUesalade, fr. pissenlit.

ZELTE, V. Zie zilte.

ZELVIG, pron . Zelfde, zelfste. « Wilghen bladen zijn

goet ghfsoden in voet water om daer de voeten in te was-

schen; dat zelvighe dient tot stovinghe op het flerecijn. »

(Heym.an Jacobsz.)

ZELZOET, o. Zie zelsate.

ZEMEL, m., rav. zemels. Hetzelfde als Zeelm, d. i.

zenuw, fr. nerf.

— ZEMELING, v. Gezenuwte, verzameling van zenuwen

of pezen in 't vleesch. Dat vleesch is niet goed : het is al

zemelinge. — Zie -ING.

— ZEMELZIEKTE, v. Zenuwziekte.

ZEMP, m. Zie ZIM.

ZEMPER, ni. Zie ZIMPER, enz.

ZEMPEREN, zemperde, Iteb of ben gezempcrd, o. w.

Hetzelfde of Zimperen; zie aid.

—ZEND, z. Af-, Op-, Uit-.

ZENDE, V. Eea geschenk dat men iemand zendt,

vooral van zwijnenvleesch ; Kil. Sende, donnm quod milti-

tnr, ct visceratio. De tijd dat men de verkens slacht is de

tijd van de zenden. Iemand eene zende doen van pooten on

ooren, of van worsten. Ik zal den pastor eene zende drageu.

Hij gaf mij eene zende mee voor zijnen vriend. Vcle zenden

krijgen of ontvangen.

— Dit w, is overal gebruikt, ook bij de Oost-Vl. en de

Brab.

ZENDEN, 50«<f en zand, gesonden, b. w., fr. envoyer.

Voor den sucht die zy hem sandt.

(J. de Harduyn.)

— In Fr.-Vl. zegt men Zennen, zon, czonncn. Ik zal u

dat zennen . — Vgl. Branneu (branden).

—ZENDEN, /. Door-, Uit-.

ZENDER, m. Zie zinder.
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ZENNEN, b. w. Zie zenden.

ZEPPE, V. Zie zipte.

ZERD, m., ZERDEN, b. w. Zie zeerd, zeerden.

ZEREN, zivrde, gt-:ei;rd^ b. w., zware e. Uit haat, uit

wraakzucht of uit boosheid tergen, moeielijkheden en
onaangenaamheden venvekken, kwellen, den duivel aan-

doen, fr. tra^asser, vexer, tourinenter. Die grillige vroiiw

zeertharen man overal waar zij kan. Die jaloersche zusters

zeren malkander. Hij dacht mij te zeren met naar mijnen

winkel niet meer te komen. Hij kan mij daarmede niet

zeren. Ik kan hem van rechtswege niet doen verhuizen,

maar ik zal hem zoodanig zeren dat hij het van zells doe.

Men zeertiemand met hem in zijne ondernemingen te ver-

hinderen, met hem zijn recht te betwisten, met hem gedurig

tegen te spreken, met hem te onderkruipen , met hem te

weigeren 't geen hij noodig heeft, enz.

— Gczeerd zi/'n met of van. Zie GEZEERD.
— Ook gebruikt (met zware e) in den zin van Aanbelan-

gen, aangaan, raken, schelen, fr. importer. Wat zeert u dat

(wat gaat u dat aan, wat scheelt u dat)? Wat zeert u dat ik

zoo iets of wat anders verricht; doe wat gij wilt en laat mij

gerust. Dat hij doe wat hij wil : wat kan mij dat zeren ?

< Uwen praet begint my te verdrieten : wat seird ray Nem-
rod en al uwe blaeskaekerj-e? <• (Vaelande.)

— Men zegt ook Zerren, doch meest Zeerden, en in

Holland Sarren.

ZERK, m. Grafsteen.

— Ken blok lands, eene meer of rain vierkantte uitge-

strektheid lands. Hij gaat al zijn akkerlanden verkoopen

uitgeweerd dezen zerk. Dat is een schoone (een groote) zerk.

— Er zi/'n meer huizen ofkerken, meer zullen ofzerken,

zie ZTJLLE.

— Het vklw. zerkske{n, sarkske(n wordt in 't Ipersche

gebruikt voor Doodsnntje, rouwsantje, d. i. een printje of

beeldeken ter gedachtenis van een overledenen wiens naara,

en geboorte- en sterfdag met eenige toegepaste teksten uit

het H. Schrift daar op gedrukt zijn. Hij vroeg mij dat ik

het zerksken niaken zou voor zijne raoeder. Zes honderd

zerkskens laten drukken. Hij vergadert de zerkskens van al

de leden zijner familie.

ZBRRE, V. Zie zarke.

ZERREMAN, m. Zie zarrem.\n.

ZERREN, zerde, gczerd, b. w. Tergen. Zie zere.n".

ZES, telw. Veel vi/'ven en zessen, zie vifF.

ZESBOK, m. Xros ofbonke van zes noten, appels,

zaadhuisjes, kwispels, enz.

— Zie BOK.

ZESHOEKTE (wvl. zeshoukte, zie on), adj. Met
zes hoeUen.

ZESJAARSCHOTE, —SCHEUTE, v. Een hak-

bosch wiens hout reeds zes jiar oud is.

— Zie SCHOTE.

ZESKANTTE, adj. Zeskantig, met zes kanten.

— Zie -DE.

ZESKE(N, o. Een half oordje, duit, oud muntestuk-

sken geldende gewillig een centiem van de liedendaagsche

raunte. Een oordje en een zesken. Een stuiver was ^er

oordjes of acht zeskens; en vier zeskens was een grootje.

— Een stuiver op een zesken brengen, stuivers op
blanken brengen. t Wy moeten zien dat wy geenen stuyver

op een zesken brengen. » (C. Duvillers.)

— Plat gelijk eemesk'n, zeer plat. Hi sloeg hem zoo

plat als een zesken. — Fig. Begrijpt gij dat niet? het is nog-

laus plat lijk een zesken (d. i. zeer eenvoudig en gemakke- j

lijk om verstaan).

ZESLESSE, v. Een lijkdienst met twee Xocturnen en

de Lauden.

— ^gl. Drielesse.

ZBSMIS (wvl. zesmesse), v. De Mis die ten zes ure

gele/en of gezongen wordt. Xaar de zesmis gaan. De zes-

rais zal gedaan worden tot lavenis van de zielen in 't vage- 1

vier. 1

ZESSTAGIE (wvl. uitspr. zessfaaize, fvl. zesstadsje, I

zie AGiE), v. Een huis van zes verdiepiagen, fr. une maison
'

a cinq etages outre le reZ'de-chausse'c.

— Zie ST.\GIE.

ZESTER, m.- Hetzelfde als Zister in Brab., d. i. eene

graanmaat van omtrent eenen halven hectoliter. Een zester

larwe. Twee zesters erwten. Een zester gruis of zeaielen.

— Ook eeu oud wijnvatje van omtrent twintig stoopen

of veertig liters. Een zester portowijn. « Te geven twee

sesters Rynschen wijn, boven de twee andere sesters waer

mede sy gewoon waren hun te vereeren. » (Pauwel Hein-

derjcx.) Grootmoeder deed een zesterken om 't midden
doorzagen, zoodat zij er twee waschkuipjes van hadde. De
stabelaar deed den mandemaker eenen zester maken (d. i.

eene wijnmande groot genoeg voor den inhoud van eenen

zester in flasschen afgetrokken).

— Het woord veroudert. Kil. Sester, Sister, sextarius.

—ZESTER. z. Zeve-.

ZESTIENE. V. Zie zestienhonderd.
— Het verkhv. Zestieutje, o., is in 't bijzonder Een zeep-

kuipken; zie zeepkuip.

ZESTIENHONDERD, v. Bij wevers. Stuk lijnwaad

waarvan de keten uit i6no draden bestaat, fr. seizain.
]

Eene zestienhonderd scheren, weven.
,

— Men zegt ook enkelijk Eene zestiene.

ZESTIENSCHACHTER, m. Weefkam met zes-

tien schachten, om gebloerad goed te weven.

ZESTIG 'wvl. SESTIG, zie aid.), fr. soixante.

— HIJ is door eenen zestig geweven, zegt men van

iemand die zeer nauvv en gierig is. (Deze spreuk is ontleend j

aan de weverij : een zestig is een weelkam van zestig hon-

derd draden, bij gevolg onzegUjk fijn; ik weet zelfs niet of

of er zulke bestaan
.)

ZESTUITTE (wvl. zestuutte, zie ui),adj. Zeshn -

kig, fr. a six coins oil angles. Een zestuitte kapiteel.

— Zie TUiT, en -de.

ZESVATER m. Een graaazikdie zes vaten inhou li,

anders Driemiatzak.

ZESVLEERDE, adj. Die zes vleren (d. i. vlcrkcni

heefl, zjsvleugelig.

ZEVENBOK, ra. Tros of bonke van zeven noten, ap-

pals, krieken, zaadhuisjes, kwispels, enz.

— Zie BOK.
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ZET, ZIT, o. Aars, fr. siege; Kil. Set, j^rfw ; en cubis,

anus. Hij is op zijn zet gevallen. Eene mosbie met een wit

/.ft.

Met enen langen stcrt aen 't set,

(Reinaert de Vos.)

Daer ghebruijckt men de Plamet,

En de roedea op het zet. (Lev. A. Stud.)

—ZET, —ZIT, z. Wit-, Zuip-. Vgl. 00k kl.u'set in

dit Idiot., en Zetpil in de Wdb

.

—ZET, z. In-, Onder-, Op-, Over-, Uit-.

ZETEL, m. Bij deringgravers. Zie STOELi.^JG.

— Bij rauklers. De zetel van eene staakwindmolen be-

staat uit vier dikke stukken hout die vast aan elkaar ver-

gaatd liggen rend de stake, en, door de steekbanden onder-

steuiid, dienen tot stoel voor dc berrieballcen waarop geheel

de moleii rast en dranit ; (r. selle.

— Zetelken dragen. Zie k.\kstoeltje-w.\genare .

ZETGIST, m. Bij brouweis. Drooge gist dien men in

't versch gebiouwen bier doet om het te helpen drijven.

ZET-MAAR-OP, m., mv. zet-maar-ops. Een tuischer

die de lieden huune oordjes afspeelt met ankers en zonnen.

Hij zit voor een tafellcen waar zes parken in zijn, een met

eene zonne geteeliend, eca met eenen anker, een met eeaen

pijken, een met eenen klaver, een met eenen herten, en

een met eenen steenen ; en hij hutselt de teerlingen (die

op ellc van hunne kanten een van die genoerade teekens

dragen) rotpende zet maar op! De onnoozelaars zetten dan

een stuk geld op een park, in de hoop dat de teerhngsmete

hun voordeelig zal zijn. Eenen zet-maar-op schandehjk weg-

jagen.

ZETSTEEN, m. Oliesteen, wetsteen om de scheerzeu

te zelten, pierre a aigitiser^ affiloir.

ZETTE, v. Bij landb. en tuiniers. Eenvoudig getuig

bestaande uit twee of vier stijpers om daarmede putjes in

den grond te steken, als men iets planten wilt, fr. plantoir.

De zetten zijn omtrent eenen meter hoog, van boven voor-

zien van een dwarshout dat voor handhave dient, en van

onder gewapend met puntige bouten die de putjes moeten

steken. Men onderscheidt de volgende :

—ZETTE, z. Aardappel-, Beetraap-, Erweet-, Kool-

zaad-, Zaad-

.

—ZETTELIJK, z. Aan-.

ZETTEN, zette, gezel, b. w. Bij lanJb. Gezaaide

akkerplantjes, zooals rapen, wortels, beeteu, verdunnen

zoodanig dat de overblijvende op eeaea geregelden afstand

van elkaar staan en ruimte hebben om wel te groeien. Het

loof zetten met eene heulhouw.

— Poontcn, eene schatting opleggen, fr. taxer. Vandaar

Zclter en Zetling. « De abt mach niet zetten de ghene die

behoren ter Gravescheep. » (Gends Charterboekje.) Zie

POONTEX.

Een mes, een schcers zetten, het iijn slijpen en wetten

zQodat het wel snijdig zij, fr. affiler. Die tijnslijper kan goed

scheerzen zetten. Dat scheers moet eensgezet worden.

— Een uHi-werk zetten, het schikken en regelen zoodat

het goed de ure wijze.

— Eene hen zetten, ze op eieren te broeden zetten. 1. De

vrauwe belofde dat sy een hinne zetten sonde ; ende het

ghebeurde dat sy ghccn hinne en zette, maer een gaus endc

dat sy een ey te meer leydc... ende als de jonge gansekens

wt den dop ghecommen waeren... » (C. Vranc.\. ) « 't Was
Jan die naar de kiekskes keek en die de klokhenne zette. »

(K. Calleberl.)

— Het bier zetten (bij brouwers), 't versch gebrouwen
bier te drijven zetten met er zetgist in te doen.
— Vermaken, als ertgift bij testament schenken, fr.

leguer. Hij heeft al zijne goederen aan zijnen breeder gezet.

Een deel van zijn goed heeft hij aan den armen gezet. —
Men zegt ook Bezetten.

— Bedriegeo.foppen, fr. duper.ZK>a laten zetten. lemand
zetten. Hij heeft daar gezet geweest.

— Het zetten aanoiop, hig\nasn,{r. se mettre u. Zij

zette 't aan een krijschen en snikkan. Hij zetle 't aan

't loopen. Het op een drafken zattea. Om zijn verdriet af

te spoelen, heeft hij zich aan 't drinken gezet, en hij drinkt

altijd vooi t.

Daer ontspringh' den vos het net,

Die het op een loopen zet. (P. Geschier.)

— lemand bi/ 7 vier zetten en lemand met zi/'ne voetjf >

bi/' 't vier zetten, zie VtJUR.

— lemand de geete (te geete) zetten, zie GEETE.
— Het tafelken voor dc deur zetten, zie TAFEL.

— lemand eenen tand zetten, zie T.\ND.

— Te schetite zetten, zie SCHOOT.

— Tettemellen zetten, zie tettemette.'J.

—
• Zi/ne zinnen op iets zetten, zie ZIN

.

—ZETTEN, z. Aan-, Af-, Bij-, Door-, In-, Mis-,

Om-, Op-, Potje-, Toe-, Uit-, Vul-.

—ZETTER, z. Diamant-, Over-, Vul-.

ZETTING, v. Zie poontinge.

—ZETTING(E, z. Vinke-.

*ZEUBOON (r), zie zeeboon.

ZEUG(E, v. Bij hommeldroogers. De zeuge van den

loop in eenen hommelast is de rug of het bovendcel van

den loop. Het is op de zeuge ilat men de panne met solfer

zet om den droogenden hommel te sulferen, en dat men
somwijlen ook appels braadt die helUjongen geheeten

wotden. In de nieuwe hommelkeeten vervangt men de

zeuge door eene ijzeren plaat. Zie HEL, HELLE.

— Stiikje hout of zoo iets dat men met kolvestokkeu

voortslaat in 't zcugejagen, anders ook Zarre, fr. cochonnet.

— Doch te Kortrijk is zeuge de kolvestok, en de zarre of

het stukje hout heet daar klatjc.

— Met iemand de zeugeJagen, zie zeugej.vGEN.

— Vgl . Kaatse, Ketse en Hellekapelle.

—ZEUG(E. /. Moer-, Wepel-, Zee-.

ZEUGBOON, V. Zie zeeboon.

ZEUGEBEEST;E, v. Em insect, fr. cloporte.

ZEUGEDRIJVEN, dreef tie zeuge, lub de zeug,

»^i</r,;Y« (zie BOEKUI^^DEN), o. w. Zeugen.

ZEUGEN, zeugde, gezeugd, o. w. Klosseslaan, zarre-

jagen, zeugejagcn, zeugedrijven, zeugekolen, hellekapel-

len, fr. sonler, fouer a la crosse, wall, chonler. Er zijn, op

zekeren afstand van elkaar, zoo veel putjes of mokkcrs in

den grond als er spelers zijn; elk speler houdt zijn kol\'-

stok met hetuiteinde in eenen mokker, uitgenomcn een M

dc zeuge met zijne kolve tr.icht naar den mokker te drijven
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die te midden is ; maar de andere veilaten beurtelings hun-

nen m^kker om de zeuge verre weg te slaan, wel oplet-

tende om van den zeugedrijver niet geraakt te worden, ,

want die geraakt wordt eer hij weder zijne kolve in zijnen

moklcer heeft, moet zelve zeugedrijvev warden. Het zeugen

is geeu papboeren, lioewel die twee spelen eenige gelijkenis

hebben.

ZEUGEJAGEN, yW?- de zeuge, heb de ztuge gejaagd

(zie BOEK'BINDEN), o. w. Zeugen

.

— Fig. Met ieinand de zeugejagen, met hem den aap

houden, hem doeii dienen tot speelbal.

ZEUGEKOTEN, kootte de zeuge, heb de zeuge ge-

koot, o. w. Zie ZEUGEN.

ZEUGESTOK, ZEUGSTOK, m. Kolvestok waar-

meJe men de zeuge drijft ol jaagt.

ZEUL(E, V. Zie zole.

ZEULHAAK, m. ZEULHOOFD, c, enz. Zie

ZOOLHAAK, enz.

ZEUP, m. ZEUPE/ZOPE, v. Een dronk of teuge

al zuipende genomen. De l<oeieu drinken met lange zeupen.

In eenen zeup uitdrinlcen. Geef mij nog een zeupkcu.

« Een brijsel broots oft eene seupe coufs waters. « (P. Ba-

cherius.)

— Borrel, fr. verre de rogomme. Eene zope drinken

.

Eene zope te veel nemen . lemand eene zope geveu

.

ZEUR, adj . Hetzelfde als Zuur (zie u), d. i. zerp. Een

zeure appe!. Datbier is zem-.

— Zie ZUUR.

ZEURAAR, ZEURERE, m. Een die zeurt iu \ spel,

fr. trichcnr.

ZEURDEZANG, m., mv. zeurdezaitgs. Soort van

appel die lang bewaart.

ZEURE, V. lemand die zeurt in 'tspel, fr. tricheur.

Hij is eene zeure. — Zie onder zorge.

ZEUREN, zeiirde, heb gezeurd, o. w. Met valschheid

en bcdiog te werke gaan, bez. in 't spel. Hij speelt nooit

zouder te zeuren. Zeuren in 't kaartspel. Geld winnen met

zeuren. Xiette zeuren, wilt-je. In de kiezingen zeuren, met

b. V. andere namen af te roepen dan die op de stembriefjes

staan. <: Het geselschap kiest welk slach van de vier het

gebruyken wilt : en als de voorleser seurt, het is voor syne

rekening. » (Vaelande.)

— Zeuren komt te peuren, of zeuren kotnt te /euren, of

zeuren kornt itit leuren, of zeuren komt al leuren, zegt

men triomfantelijk als iemand in het zeureu betrapt wordt,

of ook bedriegender wijze om iemand van het zeuren af te

schrikkcn. Let op wat gij doet, want zeuren komt te leuren.

ZEURPENNING, m., meest gebruikt in 't mv.

Hetgeen men betaalt boven de weerde van 't geen men
koopt. Die voor 800 fr. een huis koopt dat maar 600 fr.

weerd is, betaalt 200 fr. zeurpenningen.

ZEURZAK, ra. Bedrieger in 't spel, zeure, fr. capon,

tricheur.

ZEVE, v., mv. zeven. Hetzelfde als Zeefde, fr. tamt's,

criblc.

— ZEVEM.\KER, m. Een die zeven of zeefden maakt.

ZEVEN, o., mv. zervens. Zeve, zeef, fr. tamis; crible.

Het zeven is versleten.

— ZEVENEN, zevendc, gezevend, b. w. Ziften, fr. taim >
,

cribler ; sasser.

—ZEVEN, z. Graan-, Splet-.

ZEVEN, tehv. Met zeven haasten, zieH.\ASTE.

ZEVENGESCHOT, o. Een vuurroer met zeven 1 .
.-

pen, fr. nn fusil a sept coups, revolver.

ZEVENGESTERRE, o. Zie zevensterre.

ZEVENHOEKTE (wvl. zevenhoukte), adj. Met
zeven lioeken.

ZEVENJAARKLAVER, v. Soort van klaver, anders

ook Spaansciie klaver geheeten, fr. luzerne.

ZEVENJAARSCHOTE, -SCHEUTE, v. Een
hakbosch wiens hout reeds zeveu jaar cud is.

— Zie SCHOTE.

ZEVENJAARSPINAGIE, v. Eene groote plant ook

Pareele genaanid, fr. cpinard ifumortet, 1. ruinexpatientia.

ZEVENJAARSZEER, o. Koningszeer, markoes, fr.

ecroiiclles.

ZEVENKANTTE, adj. Zevenkantig, met zeven kan-

ten. — Zie -DE.

ZEVEN MIS (wvl. -messe), v. De Mis die ten zeven

urc gelezen ofgezongen wordt. Er zalgepredikt worden iu

de zeveumis. De zevenmis heeft vandage lang geduurd.

ZEVENSCHOT, o. Zovengeschot, fr. rei'olver.

ZEVENSTERRE. ZEVENGESTERRE, o. Ze-

veiigesternte, fr. hvades. » Met d'ooghe meten hoe hooghe

dat den Beyr en 'tsez^en-sterre gaet. > (A. Debuck.)

Hy miek er de Roomstrate in, 't bUnkend gewest,

Den Woenswagen, regt, en oraverre,

En gy die zit oost in den morgen en west

In den avond, en 't Zexengesterre.

(G. Gez.)

ZEVENTEEN, m. Een vitter, voor wien alles te lang

of te kort is; — een Icnijzer, een misnoegderik, een peze-

wever.

ZEVENTUITTE (wvl. zeventuutte, zie ui), adj.

Zevenhoekig, fr. a sept coins ou angles.

— Zie TUIT, en -de.

ZEVENZANGER (uitspr. zcvezanger, zie N), m. Een
vogeltje met lijncn bek, wonende in de hazelnootlronken of

ander kleen hout, en zingende veel en op allerhande wijzen,

ook Aliezauger, Allezanger, Fuvette, Konteifeitje, Wever-

ken en Wulfeiler geheeleu, ir. fauvctte contrefaisant,

rossignoi b'itard,

ZEVEZAAD, ZEVERZAAD, o. AVormkruid, fr.

scnien-contra, semejicine, barbotine, graine dc zedoaire,

hd. zittwersame. Het zeverzaad is de bloesem (niet de

vnicht) van de artemisiajudaica en contra L,

ZEVEZESTER, m. Wrek, splijtmijle, gicrige schra-

per.

*ZIBBE, V. Maagscliap, bloedverwanten. Kil. Sibbe,

affmitas; en Ghesibbe, fcetura, genimen; — necessitas,

necessitudo ; — affinitas, consanguinitas ; — affinis, neces-

sarins j
— consangui?uus . « Representatie heeft stede, in

alle manieren van successie, soo in linea directa als colla-

terali, alsoo verre ende langhe alsmen de sibbe en da maeg-
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schap vinden can, ghcreserveert in leenen, dacr d'oudste

naeste bestaende gheprefereert wort. » (Cost. v. Nicupoort,

XX, 17.) < Representatic heeft ende grijpt slede iti successie

van erfve, inhaven, catheylen ende alle andere specien van

goede, alsoo wel in linie collaterale als directe, gereserveert

in leenen, soo lange alsserbloedt oftc maegk-zibbe va.n alle

sijden wrrt vindelick ende gheverifieerl. > (Cost, v. Biouc-

burch, X, 3.) « ... Ziillen de lieeren oppervoogden aen

degene, den Heer testateur niet bestaende van zibbe, geen

drinkgeld noch kleederen noch lynwaed moeten geven. .. »

(Uit een testament van 1788.)

— Dit w. is nog gekend bij de Notarisseii

.

—ZIBBE, z. *Maegh-.

ZICH, is bij 't volk niet gekend; men zegt hem, /iaa>,

eens (zie eens), hun (hen), hulder. Hij heelt hem veiiian-

gen. Zij heefl haar verbiand. Men kan eens bedriegen. Zij

verheugen hulder. « Dat Iiy ten eersten dage hem kenbacr

maecke. •> (VI. Setting-boec.) « Den hondersten man macli

hem beklaeghen. » (A. Poirters.) •: Terstond vertooghde

hem voor my een licht. » (C. Vrancx.) - Hy en vergramde

hem niet nochte en dr:;yghde niet dat tevrekeu.
»
(Z.v. Male.)

« Hij haast hem. » (K. Callebert.) « Jan liet hem opmaken. >

(Id.) « Waert dat een ghevanghen hemzcXve quetste oi

doode. » (I. de Damhoudere.) « Die hnn gheneeren met

bedriegherye. » (J. de Harduyn.) « Zy hebben Aat'/'&ife/-

verstout te predicken. » (J. Vande Velde.)

— Zie ZELF.

2ICHT, o. — Zifti zieht hebben in iets, er zijnen deun,

zijn beschot, vuldoening in hebben. Ik hadmijn zichl in de

vernedering van dien trotschaard. Die kinderen zijn deugd-

zaani, ik heb er mijn zicht in.

-ZICHT, z. Op-.

ZICHTEN, zkhtte, gezichi, b. w. Ziften, zevenen, (r.

tamiirr; criblcr. Graan zichten. Meel zichten. Gezi.hte

mcclbloem. Asschen zichten.

— Hij is door lie balic gezicht, zegt men van eenen

grovcn onbeleefden mensch.

— Die te veel zicht, houdt het gruis.

— Als ge niet moogt zichten, ge gnat het g/-/a\ niet

moeten hottden, weigert men uwe hulp of aangeboden

dienst, gij hebt te minder moeite, gij hebt te min ondauk te

vreezen.

— ziCHTEK, m. Zifter.

— Gierig mensch die 't al fijn uitrckent.

— Pezewever, die al te nauwgezet is van gewcteii en

kwaad viiidt wuar geen is.

ZICHTVAAG, v. Zie siFhA.

ZIDDEREN, zidderde, heb gezidderd, o. w. Hetzclfde

als Sidilcren in de Wdb., d. i. trillen. Zidderen van de

konde. Zidderen van schvik.

ZIE, v. Wvl. vorm van Zijde, U.e6tc.

— Zie IE.

ZIE, v., mv. zie'n (zie ondcr DRtii). Melkzeef, melk-

tcenis, fr. couloir, sax. sye, eng. sew, hd. seilie, Er zijn

twee soorten van zie'n : de eene van haar, de andere van

ko])er met kleenc gaatjes. De melk door de zie steken.

Dat vrouwen weten, blijft ghesloten,

Ghelijc melck in dsye ghegoten.

(K. Gocdthals.)

— De Oost-Vl. zeggcn ZiJde.

—ZIE, z. Melk-.

ZIEGEZAGE. Terwijl men zagende met een koorde-

ken spcell, zegt men aan de kleene kinderen ziegezage zie-

gczage ziegezage.

ZIEGEZAGEN, ziegezaagde, heb geziegezaagd, o, w.
Gedurig op lets weg en weder strijken gelijk iemand die

zaagt. Ziegezagen op eene viool, fr. racier le boyati.

— Fig. Gedurig en vervelend van hetzclfde spreken of

hetzclfde vragen. Hij lag aan mijne ooren te ziegezagen ora

een nieuw kleedsel te krijgen, om te mogen meegaan, enz.

Dat ziegezagen steekt geweldig tegen,

— .\fl. Ziegezagerij

.

—ZIEK, z. Kneukel-, -Stcrf-, Tr.ippel-.

ZIEKETIER, ZIEKETIEREN, ZIEKETIE-
RIG, ZIEKERTIERIG, adj. Ziek.ichtig, fr. malaiif.

Allijd zieketierig zijn. Een ziekertierig kiudeken. t Dies

liet hy zijn vaders zustere by vrau Johanne, zijndcr ziecker-

tiere huysvrauwe. > (N. Despars.) « Daer sy te vorcn altijl

zieckerlick oft zieckertieren plagh te zijn. » (C. Vrancx.)

t Teer van complexie ende seer sieckertierich. » (M. Lam-
brechl.) « Dat hy out ende sieckertierich was. » (Id.) « Om
dat sy te teere zijn, olte om dat sy sickertiere zijn, ofte om
dat sy de middelen niet en hebben. » (L. de Huvettere.)

— Zie TIERIG.

ZIEKTE, v. Rijke liens ziekte en arme liens koekebakte

riekt men van verre, zie koekeb.\kte.

—ZIEKTE, z. Hert-, Kalver-, Kip-, Kwabbel-. Lon-

ger-, Moer-, Slunse-, Zemel-.

ZIEKVERLOF, o. Ontslag uit eenen dienst fer oor-

zaak van ziekte, fr. conge'pour motif de sante'. De soldaat

is in ziekverlot naar h>iis gekomen.

ZIEL, v. Bij schoem. Zie K.^MERi'UR.

— Het zieltje van den lever, anders Ongemak geuaamd,

is de galblaas, fr. ve'sicule du fie!.

— Zijnc ziel afdraaien. Zie onder SN.VVR.

— Over duivels ziele iets doen en Over diiivcls ziele ieis

krijgen, zie Dun'Er,.

—ZIEL, z. Hanker-.

ZIELBRAKEN, zielbrankte, heb geziclbraakt, o. w.

Stcrver), zieltogen. Kil. Siel-braccken, agere animam, fr.

agoniscr. Ge zoudt eenen mensch doen zielbraken (zegt

men aan iemand die uit der mate lastig en vervelend is). Ik

zielbraakte, fr. je m'ennuyais A mart. Ik zielbraakte van

zoo langdurig te moeten v.ichtcn.

ZIBN, so, gezoon, h. \v. Doorzijgen, door do zie klen-

zen, fr. /Hirer, cottier. De melk zien, fr. couler le iait. Is

de melk reeds gezoon? Terwijl zij de melk zo. v Doetdan

bi (den wine en tseem) de drooge crudcn ende stoetet wel

cleene, CTiA^sietet door eene terns. > (J. Yperman.)
— Kramers heeft da,irvoor zi/en. Oudhd. sihan. Zie

.\EZ1EN

.

ZIEN, zag, heb gczien, o. w. Schijnen, een uitzicht

hebben, Ir. paraitrc, avoir I'air de. Hij ziet mij niet

gezond, Dat zag mij maar bedriegelijk.

— Zien lijk een stoppelstier, zie stoppel-stier.

— Zien lijk een vastenbulle, zie v.\STENBULLE.

— Zien lijk eene vinke, zie VINKE I".
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— Zien oin, teekens gevea van..., eruit zien alsof... Die

mensch ziet cm zot te worden . Het weder ziet om te lege-

nen. De lucht zietom tesneejwen. Het zag dezen morgen
om te regenea maar 't is opgelclaard.

— Zien op, er nauw op zien uit gieriglieid. Hij ziet op
eenen cent (een cent meer of min is veel voor hem). Hij

ziet op zijnen wijn (liij geeft er niet geern van).

— Hei op iemand gezien hebbert^ erop gebeten zijn. Hij

lieeft het op mij gezieri.

— Zien te, trachten, fr. faire en sorte que. Ge inoet dat

zien te bekomen. Ik zai er zien bij tijds le zijn. « Die men-
schen moeten wy sien te vlieden. » (B. Gheysen.) « Och oft

hy wt syn selfs ooghe een ghestubbe (d. i. een stofken) wt
dede, op dat hy mocht sien den balck wt myn ooghe te

worpen. . (A. Adriaensen.s.)

Sict hier te verlciesen

U mceste profyt.

(Carel van Mander.)

— b. w. Zoo zie 'k u werken of Daar zie 'k u werken,

zegt men om iemand le prijzen of aan to moedigen als hij be-

hoorlijk of neerstig werkt, fr. voili'i qiiis'ahpclle travailler.

— Geen steke zien, zie STEKE.
— Zien of luchten of gezien en geluchten, zie GE-

LUCHTEN.

— De imperatief siV zonder klemloon (en dus klinkende

lijk ze) wordt na een woord gesteld in den zin van ir.

void, voila,\. en, ecce. Waar is mijn hoed? hierze. Daar
ze ! dat komt er van. « Haest u wat, spant in ; wy gaen ver-

trekken. — 'K ga zie, mynlieere; 'k ben al bezig. » (C. Du-
villers.) « Daer zie! 't is gedaen. » (Id.) — Het volk zegt

nooit zie hier of zie daar.

—ZIEN, z. Af-, Door-, Op-, Uit-, Wecr-.

ZIEN, o., vklw. zientjc. Desterre of spiegel van de oog,

fr. prunelle, hd. se)ie. Plet zien van de oog. « Hy bewaerd'

hem als 't zien van zyn oogbal. > (G. Gez.) — Anders

Spiegel, Sterre, Straal en Maanlje.

—ZIENDE.z. Koop-.

—ZIENIG, z. Koop-.

—ZIENS, z. Ooge-.

ZIEREL, m., vklw. zierelkefn; en ZIERELING, <>.,

vkhv. zierlingskefn. Hetzelfde als Zier, vklw. zierkeii. Een
zierel brood. Gij zult gr geen zierlingsken van hebben.

ZIEZEN, ziesde, heb geziesd, o. w. Zie SIEZEN.

ZIGGEL, m. Zikkel, sikkel, fr. faudlle. Zie ZIKKEL.

ZIGGELEN, ziggelde, geziggdd, b. en o. w. Het-
zelfde als Snikkelen.

ZIGZAG (wvl. ziiGZAG, zie ind), m. Bij kantwerkslers.

Zigzagvormig (fr. en zigzag) sieraadje in marktkantjes.

— Ook het niarktkantje zelf dat zulke sieraadjes heeft.

ZIGZEG (wvl. ZTIGZEG, zie ind), m. Gepraat, geklap.

Hij wist daarover eenen langen zigzeg. Stoor u niet aan den

zigzeg van de menschen.

— ziGZEGGERlj, V. Onnoozele klipklap, veel gepraat. Ik
heb licver niets te hooren dan ongerijmde praat en zigzeg-

gerij. Veel slameur en veel zigzeggerij.

ZIJBEUK (wvl. ziEiiEUK), m. en v. Beuk uevens den

middenbeuU, fr. nry laterale, bas-coic. Eenen zijbeuk af-

breken en herbou'.veu. De biechtstoelen die in de zijbeuken

staan.

ZIJDE (wvl. ziDE, zie), v., fr. cote.

— De kecraafscke, kraafsche, kraachsche zi/di:, zie

KEER.\AFSCH.

— Zi/de houden, zi/de volgen. Wordt gezeid van de

goederen van getrouwde lieden die elk, volgens huwe-
lijks-conlrakt, er den eigendom van bewaren, zoodat waneer

een van beideu sterit zonder kinderen, de goederen er

van wederkeeren naar zijne familie. Goed en houdt geen

zijde als er geen huwelijks-contrakt bestaat. « Sulcke ver-

vallen erfve sal hoiiden de st/de daer af die ghecommen ende

vervallen is, sonder gherekent te worden voor conquest. »

(Cost. v. Veurne, VII, 13.) •: Pafrimoniale ende gestruyckte

gronJen van erfve, houden ende volgen altijts de si/de daer

af die ghecommen sijn. » (Id. xvl, I.) « In successien coUate-

rale erfve hoitdt si/de, ende elc deelt de ghone van sijnder

sijde ghecommen naer grade van hoyrie. » (Cost v. Pope-

ringhe, xlij.)

— ..ijDE-HOUDEND, adj. Dat zijde volgt (zie zijde). Zijde-

houdende goed (goed dat volgens huwelijks-contrakt

wederkeert naar de familie van dezen die, getrouwd zijnde,

sterft zonder kinderen). Trouwen met zijde-houdende goed,

fr. se marier en separation des biens.

— ZIJDE, z. Hand-, Roe-, Roede-.

ZIJDE (wvl. ZIDE en meest ziE), v. Melkzeef, mclk-

teen>s, fr. conloir. Zie ZIE.

— zijDEN, b. en o. w., bij de Oost-Vl. gebraikt in den

zin van klenzen, sprek, van melk. De melk zijden. Wij
zeggen Zien : zie aid.

-ZIJDE (li z. Flos.

ZIJDELINT (wvl. zidelint), o. Eene grassoorl met

wit groen gestriepte iemsn, pkalaris picta ol variegata.

ZIJDER (wvl. ziDER), pron. voorZij, fr. its, eiix.

— I )ok Zilder en Zulder.

ZIJDEREEZE, v. Kantreeze; zieREEZE.

ZIJDEVOGEL (wvl. zideveugel), m. Pestvo.;el, fr.

jasciir dc fSohtme, 1. bombycilla garntla. Tte zijdevogel

behoort tot onze streken niet, maar hij komt er somwijlen

naar afgedwaald, en wordt bij 't volk aanschouwd als een

onheilsvogel. ZieR. d. H., II, bl. 135.

ZIJDS, bijw. IVi/ds en ziyds, zie WIJDS.

ZIJDSTEEK, v. Zie zijsteek.

ZIJGAAI (wvl. ziEGAAl), m. Bij gaaischieters. leder

van de twee houten vogels die naast den oppergaai staan.

Eenen zijgaai schieten

.

— Zie G.WUPERTSE.

ZIJKE (wvl. ziKE.zie IJ). Slechts gehoord in >«y« z^'ke,

soort van gebroken vloekwoord (misschien voor m^'n

zielke). Het is mijn zijke waar. Ik zal het hem mijn zijke

doen iiitboeten.

Jae dit w.-ere, bj myn sykc\

Veel gewaegd in Vrankerycke.

(Vaelande.]
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Ik ben koning, jae mynsyke !

Nu is Hollant swaer bevreest,

Lodewyk van Vrankerj-ke

Was by my maer eene beest. (I' I

)

Sie, als ik u maer bekyke,

Ik gevoele, by myn syke !

Daer de vreiigd tot aen myn bert. (Id.)

— Men zegt ook Mi/n zinke !

ZIJLDER, ZULDER, noniin. mv. van hetpersoon-

lijk voornaamwoord Hij, Zij. De datief en ace. is Hulder.

Ze gaan 't zijlder doen. Het is zijlder die 't gezeid hebben.

Als zukler komen, dan moeten wulder niet gaan. Ik heh liet

hulder gezeid. Ik heb het aaii hnlder betaald. Het is van

hulder dat ik het weet. Ik heb hulder vi.rmaand. Ik heb

hulder daar gezien

.

— Zie HULDER.
— Dit zi/lcier, hulder is samengetrokken uit zi/lmler,

hnnlieder. Vgl. "Wijlder, en Gijider.

ZIJN {wvl. ziin), -^<as
,
geweest, o. w. In plaats van ik

hen, zeggen wij meest ik zij'n ; zie iNFlNtTlEF. — In jilaals

van is zepgen wij es. En in plaats van is 't zegt hel volk

eist, en zoo schreef men vroeger ; « Zoo eyst dat wy hebben

ghcdecreteert. >- (Cost. v. Veurne.) <- Zo en eist ghecneu

noot eeneghen titele t' allegierene (Practycke ende Haud-

bouck in criminele zaeken.) « Den hangdief enile sceiprech-

tere en mesdoct noch voor de weerelt noch voor liudt, al

eist dat hy eene odieuse naeme heeft. » (I. de Damhoudere.)

« Veel zwaerdere eist te misdoene jeghens deeuweghe dan

tydelicke maiesteit, ende nieerder sonde eiit dat jeghens

gode ghedaen wordt dan ieghens cen mensche. » (Id.)

— In plaats van daar zijn er hoort men dikwijls, 7 is er,

fr. il en est qui. Het is er die denken. Het was er vele"'

daarin bedrogen. « Daer isser hedent die desen brief ver-

achten. » (J. Vande Velde.) « Zommighe esser oock die

leeren dat naer de verryscnesse gheen verdommenesse zyn

en sal. » (Id.) « Soo esser de zommighe van dese verblende

gheesten so verte ghecommen. » (Id.) « Ander isser oocV

die begeeren. » (Id.) « Och hoe veeiysser in de werelt die

haer sielen verdoemen I » (Th. Van Herentals.) « Twee -ivas-

ser thuus ghedregen. > (Kr. v. B.) •< Daer wasser vele die

zeyden.»(C. Vrancx.)

Daer esser veel ghehangen bijder kelen

.

(Anna Biins.)

Met schoonen woorden esser veel bedrooghen.

(Id.)

— In plaats van ik was zegt men te Brugge ik of hi wa,

gi vaal, it'i of zi 'waan, b. v. Ze waan daar met twintigen.

Waar wa-je d6? « Op dyt pas van (d. i. waan = uiaren) te

Tusy gheboeren drye kynderen.
»
(G. Weydts.) In V'eurne-

Amb.icht zegt men ik of hy was, gi'wast, wiwaszen (juist

als of men schreve ik wars, gi warst, 7i)i warzen ; zie RS).

— In plaats van geweest zegt men ook weesi (west, zie

KLANKV.), fvl. e-iveest [e^vcst, zie KrjVNKV.), b. v. 'k ei w&t
dansen (d. i. ik heb geweest dansen). Vroeger zei men ook

gezy'n, b. v. « Die den voorseyden lijdt eenpaerlicU uyt-lants

ghezijn hadde. » (Cost. v. Casscl, xlj.) « Daer onime dat hi

int iacr verleden te Brucghe ^/«'c«« heeft, van den welken

hi niet gheloont en heeflgheziin. i (Rekeningcn van \ \'rije

van Brugge, jaren 1430 sqq.)

— IFat zou '/.' Wordt met de onderdrukking van het

werkw., dat uit de voorgaande zinsnede op te vullen is, dik-

wijls gebruikt om met klem uit te drukken dat iets niet is

of niet zijn zai, in denzelfden zin als men zegt verre ran
daar, bi/ lange niet, enz. Het gaat morgen repencn. Antw.
Wat zou 't. « Zyn dat meester-slukken ? Wat solid 'I ; 't is

maer al kladderye. » (F. van den Wervc.) — Ook gebruikt

met de anderc personcn , b. v. Zij zullen voorzeker komen.
Antw. Wat zouden ze. Ik kan dat zoowel als hij. Antw.
Wat zouje. Ge zult het u beklagcn. Antw. Wat zou 'k.

— Er aan zijn, vast zijn, gevangen zijn, eraan gemaakt
zijn, verwonnen zijn in 't spel, enz., fr. etre attrape. Hij

ging miscriein 't whistspel, meenende dat erhem niemand
aan en kon maken, maar hij was er aan met den derden
slag. Hij is niet bidzalig in 't spel : op tien partijen is hij er

acht keeren aan (vetliest hij acht keeren). Die in den koop-
handel niet oplet, is er dikwijls aan (dikwijls bedrogen).
— Er boven op zijn. /ie BOVEN.
— Er door zijn, zie DOOR.
— yiel wel bij de zijne zijn, eeaen slag van den molen

hebben.

— Op eenen werkwinkel, op een amhacht zjn, cen ani-

bachl leeren. Die jongen is op het schoenmakcn.
— Op den dompel zijn, zie DOM PEL.

— Op zijnen draad zyn, zie DRAAD

.

— In 't drooge zijn, zie DROOG.
— lemand ot lets meestcr zijn, zie MEESTER.
— Zijn voor, genegen zijn voor. Hij en heeft nooit veel

voor mij geweest. Hij is sterk voor den jenever. Voor een

veranderingsken zijn.

— Het is vriend-uit, de vriendschap is uit. Lei op dat

ge zoo iets niet verricht, of het zal vriend-uit zijn. « ledereea

trachterafte geraken ;

't is f/'/t-z/rf uyt by de familie. >

(C. Duvillers.)— Dus zegt men ook iij is bitrgemeester af
(hij is geen burgemeester meer).

— We zijn er, zei Pieren Kemelkens, en ze slotcn de
poorten voor zijn neiize, zegt men schertsende als iemand
van pas te laal komt.

— Men gebruikt ook zijn voor zeggen, antwoorden, b. v.

Als ik hem iets gebied, hi/ is altijd : ik wll niet. Jongen, ge

moet mij helpen, zei de vader ; ik heb daar geenen tijd voor,

was de jongen

.

— ZIJN, z. Benaar-, Binnen-, Door-, Mis-, Naar-, Ora-,

Ouder-, Op-, Open-, Over-, Toe-, Uit-, Vast-, Weer-,
Weg-, Willc-.

ZIJPEERS, ZIJPAARS, m. Een aars of achterste

die te Iceg is en te sleep, sprek. vooral van koeien, fr.

croupe avale'e.

— zijPi;ERSDE, zijPAARSDE, adj. Die cenen zijp-aars

heeft. Wordt gezeid van eene koe wier krtiis of .ichlcrste

niet hoog genoeg is, en sleep af^chiet. Eene zijpcersde koe.

Die koe is zijpeersde.

ZIJPEN (wvl. zipen), tijpte en zeep (wvl. scherpl. ee,

zie DUIGEN), heb of ben gezijpt en gezepen, o. w. Leken,

dniiiren. Zijpende nat zijn (druipnal zijn). Zoo beregend dat

hij zijpte, dat het water uil zijn kleeren zeep. « Hoe dick-

maelis het sweet mynlendersaf-^A«i?/Vc«. »(f. de Harduvn.)

« Wy syn uwe rooskens om dewelckc u leden in het cruycc

ghesepen hebben van den bloede, alsoo de roosenblad ! keus

sypende syn van den reghendruppcleu. > (P. Bacheiius.)

« Soo komt het water in de blacse geswect, al of het door
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een pampier g-esepdti viaer . > (Jac. Desmedl.) <• AJs oftghy
voor u saget de sone Gods aent cruyce hangen, also deerli-

ken doorslagen, bebloet, sipende ende druypende van den
bloede. >> (Th. van Herentals.)

— Al zi/pen gaan, al lek«n gaan, druipneuzen, ontmoe-
digd het hoofd laten hangen. Zij keeren al zijpen weder,
leelijk in hunne hoop bedrogen.

— De landb . zeggen dat eene akkervtucht zi/pt, als hare
stammen van onder buigen en doorzakken zonder te vallen,

gelijk een ezel die knikkebeent onder den last. Magerc
vruchten zijpen niet. De tarwe late zaaien, opdat ze niet en
zou zijpen. Dat koorn zijpt.

—ZIJPEN, z. Door-.

ZIJPEZAKKEN, zi/pezaite, heb gezi/pezakt, o. w.
Druipsteerlcu. Al zijpezakken afkomen van de kiezing.

ZIJPSTEERT, ni. Eene zijpeersde koe, fr. vachc- a
croupe avalcc

.

ZIJPTE, V. Zie ziPTE.

ZIJREEZE (wvl. ziEREEZE), V. Zie reeze.

ZIJSPEN (wvl. ZIISPEN), zi/spte, heb gezi/spt, o. w.
.Sissende spattcn. Sneeuw of water zijspt, a]s men die stort

op een gloeiend ijzer.

ZIJSPIL (wvl. ziEsriLLE), V. Branke, dikke tak van
eenen boom, ter ondeischeiding \an de Topspil.

ZIJSTEEK, ZIJDSTEEK («vl. ziidsteke), v. Bij
kleermakcrs. Zekeve manier van naaien die men gebruikt als

men b. v. eenen platnaad maakt of eenen lap op een kleed
naail.

—ZIJSTER, z. Wijster-.

ZIJWEEG (wvl. zieweEu), m. De zijdeweegen van
eenen windwolen zijn de twee kanten links en rechts die,

met den voorweeg en den windweeg, de kassen uitmaken
waarin men maalt. In de zijdeweegen, zijn er dikwijls ronde
openingen die tot vensters diencn. De raulder stak zijn

hoofd door den zijweeg cm te kijken.

ZIKKEL, ZIGGEL, m. en v. Hetzelfde als Sikkel in

de Wdb., d. i. een smal halfcirkelvormig lemmer metrijne
tandekens, en zittende op eenen houten hecht, om gras
of jong koorn af te snijden, ix.faucille. De zikkel is geheel
wat anders dan de pikke, fr. sape, en de ziksem, fr. faux.
« Hy viel in een scherpe zickele soo styf dat sy quam deur
het cakernas tot in de rechte ooghe. » (C. Vrancx.) Krom
gelijk een zikkel.

— Het komt op geen hoar, -waar men de koe met eene
zikkel scheert, men moet zoo nauw piet zien ia eene zaak.
— zikkelex, b. en o. w. Zie ziggelen en sikkelen.

ZIKSEL, m. Hetzelfde als Zikkel. Krora gelijk een
ziksel

.

ZIKSEM, ZINKSEN, m. en v. Hetzelfde alsZeisen
in de AVdb., U.faux. De dood met haren ziksem. Met de
ziksem maait men de klaver, enz.; met de pikke pikt men
den rijpen oegst; met de zikkel sni/dt men het gras.

— Dit w., even als Zikkel, hangtaan 't 1. secare (snijden),

en zijn wvl. vorm is dus ten rainsle zoo goed als Zeis of
Zeisen

.

— ZIKSEMSL00\-E, v. Metalen band ora het snak of den
steel van de ziksem, waar de handhave aan vast is. Er zijn

twea slooven aan den ziksemsteel, elk met eene handhave.

S - ZIM

— ziKSEiiSNAK, o. Zeisensteel. De ziksem is vast aan
het suak bij middel van den hinker. Aan het zilisemsnak
zijn twee slooven die men, elk met een hand, vasthoudt om
te maaien.

ZIKSIE, v. HeUelfdeals Ziksem, h.faux.— Zie -SEM.

ZILDER, pron. ZiezrjDER.

ZILFARE, V. Zie zeelwader.

ZILGROND, ZELGROND, m. Bij landb. .Soort van
kiezelachtigen grond die onvruchtbaar is en stoffen bevat
van allerhande kleuren. Eris veel zilgrond in dien akker.

- Vgl. 1. si/ex, kei; en het fr. stl, soort van ertsachtige
aarde.

ZILLE, V. Dorpel, fr. sent/. Zie zulle, en de com;>.
aid.

ZILME, m. ZiezEiLME.

ZILTACHTIG, adj. Die met de zilte (fr. dartre,
salpetre) behebt is. Een ziltachtig kind. Ziltachtige muren,
fr. murs salpetre's

.

ZILTE, ZELTE, v. Eene huidziekte bestaande in

kleene kievelpuistjes diedicht bij elkander staan, fr. dartre.
Drooge zilte, fr. dartre Sfche. Katte zilte, fr. dartre htimide.
De zilte hebben aan de beenen, aan de armen, in den neus.

Opgeiiten zijn van de zilte. V.an de zilte weten (ermee behebt
zijn).

— In Noord-Vl. noemt men Zilte wat elders Hoofd-
flakke, Hoofdvleesch, en in Holland Zult heet, fr. fromage
de cochon.

— .Salpeter. De vochtigheid doet op de rauren zilte

onlslaan.

ZIWE, v. Hetzelfde als Zeelw, d. i. zenuw, fr. ner/.

< En peyst niet, Westerlingen, dat gy wel spreekt als gy
sihv en gi/ve segt voor semi-oe en gclnwe. •> (Vaelande.)

ZILVERBLAD, o. Eene wilde plant, anders Ganzerik
en Schaaptenkte; zie aid.

— Bij Kramers is het eene andere plante.

ZILVERSMID (wvl. zelversmed), m. Die lepels,

vorken, scliotels en ander lafelgerief, of kelken, kande-
larcn, lampten en ander kerksieraad verveerdigl in 't goud
of 't zilver, fr. orfevrc. De zilversmid is gecn goudsmid,
noch juwelier.

ZIM, ZIMP, ZEMP, m., zonder mv. Eene wilde

plant van 't slag der kniisbloemde, anders ook Kaakstaal
en Wilde mostaard geheeteu, sinapis arvensis. De zim is

de walderik niet.

— Kil. Sennep, j. mostaard, sinape.

ZIMPER, ZEMPER, ZAMPER, m. Zijpvlekke,

plaath w.-iar vocht uit zimpert. Grachten, die in natlen

grond gedolven zijn, hebben aan de kanten geraeenlijk

zimpers, waar een rost en slijkachtig water gedurig en traag-

z;iam uit neervloeit.

— Kwelmput, kwelmgrond, plaats in den grond die

altijd nat en moerassig is. Er is daar een zamper. Ais ge in

de aaule graaft, ge komt aan den zamper.

ZIMPERBUIS, ZEMPERBUIS, ZAMPER-
BUIS (wvl. -buze), v. Aardeu buis die men in natlen

grond legt opdat het water langs daar uit het land zou weg-
ziiiiperen, fr. tuyau de drainage. Zimperbuizen in eenen
akker leggen. Vgl. KANUEBms

.
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ZIMPEREN, zimperde, heb of ben gezimpcrd; 00k

ZEMPEREN en ZAMPEREN', o. w. ZijpcleD, zijperen, fr. siiin-

tt-r. Hel water zimpert uit de Uanten van dien gracht. De
regen zimpert door het dak. Het water zimpert weg in den

grond, fr. penetre dans la terre. r. Tenlcn ghemacct van

gheyten-hayr, soo dichle datter ghecn reghen door en kan

stmperen. '{P. Devynck.) « Door end' door den boven-

slen steen van deze holte, waarop de reliquien berusten,

kwam alsdan de o\\^ gezimperd. » (A. Diiclos.)

— Ook gez. van oude zieke menschen die hun water

lozen in hun bed. — Ook van iemand die hertelijk lacht.

Hij loeg dat hij zimperde.

—ZIMPEREN, z. Uit-, Weg-.

ZIMPERPUT,ZEMPERPUT,ZAMPERPUT
(wvl. ook -PIT), ra. Teerput, een put iu de aarde waar het

Avater, dat erin vloeit, in den grond wegzinkt, zinkput, fr.

puits perdu, puisard. Een zimperput bachten het huis. Een
zimperput met eenen rooster of doorgaten steen gedekt.

— Vochtige plaats in den grond waar de kwelm gedurig

opwelt, anders ook Zimper geheeten . Een zimperput in de

straat, in den akker.

ZIN, m. ZiedeWdb.
— Zyne zinnen op iels zetten, er zich op toeleggen. Om

iets te leeren moet men er zijne zinnen op zetten

.

— Zyne zinnen verliezen, uitzinnig worden. Zoo onge-

lukkig zijn dat men er zijne zinnen bij verliezen zou.

— Zifne zinrien missen, uitzinnig zijn. «. Robrecht die

zyn zinnen ghetnisfe.^ (N. Despars.)

— Zijne zinnen in iets steken, er zijn verstand bij ver-

liezen, uitzinnig worden. Zij vond zoodanig in de dood van

haren man, dat zij er haast heur zinnen in stak. Xiet

mogeude trouwen, heeft zij er haar zinnen in gesteken.

— Hij heeft zoo veel zinnen als geernaars pooten. Zie

GEERNAAR.

ZINDER, ZENDER, ZEINDER. m. IJzeraduig

en halfverglaasd stuk dat, in 't branden van steeiikoleu,

gevormd wordt uit eene samensmeltingvan vreemde stoffeu.

Hoe slechter kolen, hoe meer zinders; als de kolen goed en

zuivcr zijn, maken zij geen zinders. Men moet de zinders

uit het vuur weren, want zij beletten den gloed en doen hem
dood. De zinders giet men meest op de wegen in de mod-

derachtige plaalsen.

— De zinder is geheel vcrschillig van de scharbielje (zie

SCH.^RBIELJE). De Wdb. geven Sintel en Sindel, dat eig.

lietzellde is als Zinder, doch zij maken geen verschil met

Scharbielje; want Weil, beschrijft Sintel in 't alg. als ecu

afv. 1 van uitgebrande steenkolcn , en dinger vcrtaalt het

door fr. escarbilU, en Slcecks en Vandevclde door fraisil.

Zinder bet. in fr. nidchcfer, hoewel dit w. somwijlen ook

met escarbille verward wordt. De Walen zeggen groges,

grooges (eene verbastering van 't vl. Gruis).

— Zou de eerste bet. van Zinder het fr. cendre niet zijn ?

Kil. heeft Cenderen, j . Senghelen, stricturce; et cineres

larbonum saxeorum ; ct scoriaferri.

— Eenen zinder in den zak hebben, met eenen zinder in

den zak komen, te veel drank in de maag hebben, dronken

zijn. Zie zinderen .

ZINDEREN, zinderde, heb gezinderd; ook zenue-

REN, o. w. Worth gezeid van de kriewclende pijn die in de

gestoorde zenuwen Siddert, en in h.fourmitlcment heet.

Als men, in het stooten van den elleboog, de zenuw raakt

die nevens het kutje ligt, dan zindert het in den arm, men
gevoelt den arm zinderen tot in den pinkel. Als de voetcn

geslapen hebben, dan beginnen zij te tintclen en tc zinderen.

Die gekwelste vinger doet zoo zeer dat het zindert in inijn

hand, dat er geheel mijn hand van zindert. Ik heb hem daar

zulk eene gewcldige kaaksmeet gegeven, dat er mijn hand
van zinderde. Mijn vingers zinderden van de koude. De
ooren zinderen, als ze door een harden slag getroflfen wor-

den, of ook als er een gillend of knallend geluid in schim-

pell.

— Sidderen, huiveren van schrik, krijzelen. Ik voelde

't zinderen in geheel mijn lijf. Ik kan zoo iets niet hooreri

of zien, zonder te zinderen.

— Ook gebruikt in den zin van Dronken zijn, fr. etre

ivre. Hij bcgint te zindaren.

— ziNDERiNG, V. Het zinderen. « Als imand eenige

zinderinge heeft in de hand, voet, erm of been.
» (G. Simons.)

ZINGBANK, m. Zitsel, schrijne in den koor, \v.-iarde

priesters zitten de getijden te zingen.

ZINGEN (wvl. zinvGEN, zie ind), zong en zang,

gezongen, fr. chanter. « Dat hy inden choor met die bree-

ders zanck. » (C. Vrancx.)

— Eene zingende mis, mis die gezongen wordt, fr. messe

chantante (zie onder inzwelgen). < Fonderende een zeer

solemneel zinghende lof binnen der kercke van St.Donaes.*

(N. Despars.)

— Den boventoon zingen, zie BO^'ENTOON.

— Ronken, gonzen. Het water zingt in den moor eer

het kookt. De muggen zingen. Eene bolle zingt, als zij met

groot geweld geschoten wordt. Ik ga de bolle doen zingen

langs de sponde, zegt men in 't bollespel. Een top (fr.

toupie) zingt, als hij hard draait.

—ZINGEN, z. Mis-.

—ZINGER, 7.. Ahe-, AUe-.

ZINGEZANGEN, zingezangde, fteb gezingezangd,

o. w. Ronken, gonzen. Het water zingezangtin den moor,

eer het kookt. De muggen zingezangdeu rond mijn ooren.

Het zingezangen van een draaienden top. De ziksem of de

pUvke zingezangt als men er hard met den wetsteen over

strijkt.

-ZINK, z. Neer-.

ZINKB, v. Een steen of een stuk lood, dicnende cm
eene seine of dergelijke Nischnet in den grond van 't water

te dompelen, fr. pareaii, baiide, cdblicre. Aan eene lood-

pecs zijn veel zinken.

ZINKE, in J/y« zinke, zie ZIJKE.

ZINKEN (wvl. zunken), zonk en sank, gezonken, b.

en o. w., fr. descendre. Ik zank schier in de aarde van

schaamte. « Dat de stellagie van den ghewichte in gronde

zanck. »(N. Despars.)

— - Een lijk zinken, het ter aarde bestellen, fr. inhiimer,

enterrer. Als de lijkdienst geeindigd is, wordt het lijk naar

*t kerkhof gedregen om da.ir gezonken te worden. Hetge-

beurt somwijlen dat men een lijk zinkt 's achternoens met

klecne plechtigheid (b. v. met de Vespers der Overlcdcnen),

en dan wordt de lijkdienst gedaan eenige dagen later.

— ZINKINO, v. Begiaveuis, fr. inhumation. Het uitvaart

is een lijkdienst gevolgd van de zinking. De zinking zal
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morgen namiddag, en de lijkdienst te naaste week plaats

hebben.

ZINKRIJS (wvl. ziiNKRlls), o., zonder mv. Berken oi

eiken perlscn en takken waatmede men de kanlen van

eeiien vaart ofgracht beklecdt oin het inzakkea te belellen.

Zinkrijs kappen in eeuen bosch. Het ziakrijs wordt gem. in

boudels gebonden. « Dienen tot sinck-rijs om de grachten

te vuUen. » (P. Devynck.)

— ziNKRljsHonT, o., mv. -hoiiten. Een bondtl zinkrijs.

Zes honderd zinkrijshouten

.

— ZINKRIJZEN, zinkri/sde, gesintrysd, b. w. Met zink-

rijs bekleeden. De Icanten van dien stroom moeten gezinlf-

rijsd woiden.

ZINKSKEN (wvl. zilNKSKNi, v. Hetzeirdeals Ziksem,

zeisen, ix.Jaiix.

— Wegensde ing :schovene «, zie N.

ZINNELIJK, adj. Kiesch, zeer Vzww^.h. difficile,

delicat. Hij is zinneiijk op zijn eten. Zinnelijk op zijn klee-

rcn. Een zinnelijkejongen (moeielijk te voldoen, grillig).

— Te zinncli/k is te pupochtig, zie PUP.\CHTtQ.

— Oolc van zaken die delikaat en moeielijk om ajieren

zijn. Een zakuurwerk is zinnelijk : er mag niels aan haperen,

of 't gaat niet meer. Het vlas is eene zinnelijke vrucht : de

grond, het mest, het weder, alles moet hem wel gep^st zijn

of het mislukt.

ZINNEN, b. w. gebruikt in deze spreekwijs : ?««« ian
zi/ne hinders wel tninnen, maar niet zinnen, d . i . hun
altijd goed en wijze gedachten doen hebben, hun verstand

en oordeel geven; want, zoo eene andere spreekwijze luidt,

is 't er niet in gewassen, men kan 't cr niet in bassen.

—ZINNIG, z. Bij-, Boet-, Buit-, Diep-, Rijp-, Wiel-,

Wijl-.

ZIPTE, v. Zijpe, zeppe, riool, fr. egoiit, De zipten zijn

gemeenlijk vuil en modderig en met gras en planten be-

groeid, of met hout gevuld, waar het water door wegzijpelt

tot aan eenen put of gracht. Eene zipte langs de straat.

Eene zipte bachten 't huis. Eene zipte in den akker.

— Slrook of schroode garzing die, van zes a twaaU voet

breed, tusschen twee akkers ligt, en eertijds meer dan nu
eene ware zipte was, ix.foriere, chaintre (van S!<inter). De
zipten tusschen de akkers worden overal in zaailaml veran-

derd, en het is maar in eenige streken meer dat men er nog
vindt. Hot gras van de zipten afmaaien. Eene koe die in

eene zipte graast. Een proces tusschen twee boeren wegens
eene zipte.

ZIT.o. ZiezET.

—ZIT, z. Mis-.

ZITSBL, 0. Hetgeen waarop men zit, zaat, zetel. Het
zitsel van den stoel is gebroken. « Het opperste van desen

Throon was achtcr rondt, ende twee handen, die over

elcanderea waeren staende, hielden dat zitsel, ende by
elck handt stonden tweeleeuwen. » (C. Vrancx.)

— Eene schrijne of zitbank in de kerk. Een zitsel aan

elken kant van den koor. Die zitsels zijn kunstig gebeeld-

houwd. Een zitsel met zes zaten, fr. iin banc a six stalles.

—ZITTELIJK, z. Wel-.

ZITTEN, o,, mv. zittens. Hetzelfde als Zitsel, fr. siege.

De priesters zingen dt vespers in 't zitten (in den zitbank),

of in de zittens, fr. dans les stalles.

Assuerus up sijn sitten sat.

Een groot sitten van yvore

Gliecleet met goude.

Daer Salomon af maken dede

Sittene in den tempel ons Heren

(Maerlant.)

(Id.)

(Id.)

ZITTEN, zat, heb gezeten, o. \v. Zie de Wdb. —
Gelijk op eiers zitten (ongerust en verlegen zijn). Gelijk op
heete kolen zitten (gedurig willen voortgaan). — Hij zit

met zijn huis vol kinders. Hij zit met drie platte kinders, en

zijne vrouw is dood. — In de mouw zitten (iemands vriend

zijn). In de neuze zitten (van iemand gehaat zijn, zie neuze).

— In klodden zitten, in nesten zitten (in moeielijkheden

verwikkeld zijn). — Op eenen steen zitten (in 't graven in

den grond door eenen steen iveerhouden en verhinderd

worden). Op eenen nagel zitten (al boorende in hout, eenen.

nagel treffen die belet van voort te booren). — Hij heeft het

zitten (hij is rijk). Het zit daar warm (er is daar veel geld).

— Ezel zitten (zie EZEL). In 't dak zitten (zie DAK). Met de

leere op 't dak zitten (zie n.\K). Op destels zitten (zie

DESTEL). In 't drooge zitten (zie droog). In krotte zitteu

(zie krotte). Op netels zitten (zie netel). In iemands

rapen zitten (zie RvV.\p). Op zijn vierkantte zitten (z.ie

vierkantte). Op het zand zitten (zie zand).

— Achter iemand zitten. Zieonder achter.

— Op iemand zitten li/k Sto^el op zi/n verken of li^k

Sto^elop zi/n tatte, zie christoffel.

— Op zijne ellcbogen zitten, sprekende van kiemend

vlaszaad, boonen, enz. Zie elleboog.

— Voegen, passen, belamen, staan. Die hoed, datkleed

zit hem. Een bril op de neus zit hom schoon, zit hem niet

leelijk. Een paraplu zit niet aan eenen soldaat. Het en zit u

niet van zoo lets te doen of te zeggen, Al wathij doet zit

hem. Hooveerdij zit aan niemand. Dat zit u gelijk eene tang

op een zw'ijn.

— Voor het zitten, of Voor een schoon zitten, welvoege-

lijkheidshalve, voor de betamelijkheid. Hij deed dat voor

het zitten. Ge zoudt hem moeten vergezellen, al waar het

maar voor een schoon zitten.

—5JITTEN, z. Aan-, In-, Mis-.

.^ZITTENDHEID, z. Wel-.

— ZITTER, '/-. Aan-, Kort-, Vier-, Vuur-.

ZJAMOEL, DJAMOEL, o. Gewoel, rumoer, ge-

druisch, fr. ttinnilte. Veel zjamoel maken. Een groot

zjamoel onder 't volk te dier gelegenheid.

ZO, V. Maagzuur, fr. aigreurs, soda, pyrosis,fer chaud.

De zo hebben. De zo krijgen van roggenbrood te eten. —
Zie de Wdb. zode.

— Koking. Dat vleesch is taai van zo (wilt niet gaar

koken).

ZO, v., mv. 2oo'n. Voei, 't wijfje van "t konijn. In Brab.

zegt men Zij (Alg. VI. Idiot, ad v. zif).

— Vgl. Zog, Zeug.
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ZOCHT, adj. Hetzelfde als Zacht in de Wdb. Een

zocht bed. Zochte slapen (op een donzig bed slapen). Zocht

(mollig) haar. Zochte wuUe. Zocht laken. Zochte grond (die

niet stijf uoch vast is, die week is, fr. un sol moii). Het is

niet goed op zochlen grond bouwen. Z')chte peren, fr.

poires molUs. Die zweer of etterbuil is nog niet zocht; ge

moet er pap op maken oni ze te verzochtcn. Zijne hieltjes

liggen zochte (hij leeft in welstand, hij heett een zoet en

gemakkelijk leven). Een peerd loopt zocht als het z-jnen

man draagt zonder schokken. Het convooi rijdt zochter op

den eenen reihveg dan op den auderen. Zoclit wcder. Itene

zochte lucht. Eene zochte dood.

Wanneer de son haer lauwe straelen

Op 't geeUve was doel rechte daelen,

Soo wordt het warm en socht.

(BoiJt. de Boodt.)

— Zochte tneesters maken stinkcnde wonden, spreekw.

— Wordt veel gezeid van gekoolste spijzen. Zochte eiers,

fr. ccufs moUiits. Zijn de aardappeis reeds zochte (d. i. gaar,

genoeg gekoolit)? Zulk vleesch wilt niet zochte koken. Het

i" spijtig dat die kiekens niet zochter zijn. De eene kant van

den spiering was zochte, maar de andere nog half louw.

Appels in den pap zochte gekookt.

— Fig. Gedwee, gevoegzaara. Laat dicn koppigaard

maar geworden ; hij zal wel zochte komen van zelfs.

— Dat zk met op en paste, 'k ware in etn walleken zocht,

zie WAL 2<>.

— Alg. VI. Idiot, duidt een verschil aan tusschen zacht

en zocht, « dat zacht raeer in eenen zedelijken zin, en zocht

meer op stofFelijke dingen toegepast wordt. Men zegt in

Brab. niet het weer is zocht, maar zacht. Men maakt hier

verschil tusschen zocht slapen en zacht slapen : het eerste

bet. op iets slapen dat donzig, malsch, fluweelachtig is ; het

twecde zacht valt op het werkw . slapen, en is zoo veel als

zoetjes slapen, rtistig slapen, -> — Dil verschil bestaat ook

te Brugge, en misschien hier en daar nog, maar in 't alge-

meen maken wij het niet, noch ook onzevroegere schrijvers:

« Luther hadde een zochte dood. » (J. Vande Velde.)

Socrates andwoord hem met woorden zochte.

(Ed. De Dene.)

Doch hier is bij te voegen dat in veel gevallen waar de

Brabanders snt'A/ gebruiken, wij een ander woord bezigen,

zooals zoet, stil, rustig, enz. en niet zocht.

—ZOCHT, z. Koe(i)wachters-.

ZOCHTBEK, m. Zie zachtbek.

ZOCHTHEID, ZOCHTIGHEID, v. Zachthiid.

—ZODE, z. Pense-, Pinse-. Vgl. -zoo.

ZOEK(\vvl. zouK, zieou), m. Het zoeken.

— Op [den) zoek gaan oi zt/n, zoeken, fr. chercher, alter

a la recherche. Hij is naar Amerika op zoek achter for-

tuine. Op den zoek gaan van iemand die weggedoold is.

« Op den zoek achter vader. » (K. Calleberl.)

— ZOEK, imperatief van Zoeken, bij de jagcrs gebruikt

even als fr. choii ! chou-la, om de honden tot zoeken aan te

hitsen.

ZOEKEN, b. w. De mare zoeken, zie MARE.
— Zy'ne kruiden zoeken, zie KRUID.

—ZOEKER. z. Beer-, Hoekskcn-, Kwiste-.

—ZOEKING, z. Huis-.

ZOEKT-ELDERS (wvl. zoukt-eluers), m., klemt.

op el. I,;inand die slcchls zijn belang betracht, fr. ^goiste.

Een verachtelijke zoekt-eUlcrs.

— Dus gcnaamd ofwel omdat hij altijd zoekt ten koste

van iemand el te leven, ofwel omdat hij dezen, die iets noo-

dig hebben, zendt elders zoeken dan bij hem.

ZOEL, adj. Hetzelfde als Zwoel in de Wdb., fr. etoiif-

rant.

Het weCre was zoo zoele en 't koeltje blies zoo flauw.

(K. de Gheldere.)

ZOELTE, V. Zoelheid.

— -- De zoelte speelt zeggen wij voor 't fr. // fait des

irlairs de chalcur. Het weerlicht op de Idmme, zou het

ilonderen dezen nacht? Bah neen 't, het is de zoelte die

—ZOET, z. Grauwezoeten, Zeem-, Zel-.

ZOETEKIND.o., klemt. o^ zoet. Troelelkind, frul,

'"-'ppe. Die jongeii is moeders zoetekind. Gij zijt gij het

zoeU-kind; ge meugt gij alles doen wat u lust.

ZOETEKOEK(wvl. -kouke, zie ou), m., klemt. op

zoet . Pepciivoeti, fr. pain d'tpice.

ZOETELIEVETJE, o. Soort van aujelier die in 't fr.

a-iUct dc Cliine heet.

ZOETENDAL, ni. Aangcnaam en beh.agelijk gewest

of oord.

Die prochie is een zoeteadal.

Die er komen, blijven al.

— V^auzoetendale is ook een familienaam.

ZOETEPAP, m., klemt. op zoet. Zoelemelkpap met

wittebrood, fr. soupe au lait. Zoetepap maken, eten. Vgl.

KOEKEPAP.
— In Fr . -VI. geeft men den naam van Zoetepap aan

Bloempap met suiker.

ZOETEMONDJE, o., klemt. op so?/. Lekkerbek,

een die geern zoete of lekkere dingen eet. Ge zijt zoo een

zoetemondje (zegt men aan een kind dat suiker of spekken

vraagt, enz.).

ZOETGEURIG, adj. Van zoeten geur. . Een wel-

rieckeiido blomine oft appele, olte yet anders dat seer zoet-

geurich is. » (C. Vrancx.)

ZOETIGHEID, v. Zoethci 1 (zie IG). « En met eene

soeligheyt te brengen tot kenuisse. » (F. Vanden Werve.)

ZOETING, m. (zie -ing). Soort van taartappel, wit

en geel van pelle, ea zoet van smaak.

— Zoetingen schudden, of Den zoeting schiidden, door

zachte en vleiende woorden zich trachten met iemand te

verzoenen, trachten vrede te maken met iemand dien men
bclecdigd of vergramd had. Na mij verhillerd te hebben,

kwani liij dan zoetingen schudden.

ZOEVE (wvl. zouve), v. lets dat zoeft, zocver.

— Het goal geli/k een soeve, het g;uil gclijk een Here,

sprek. van iets dat spoedig en gemaklielijk gedaan wordt.

Het gaat lijk een zoeve, zei 't wijf, en ze gool katiie op door

een bloemzeefde (vla.imsche spreuk).
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ZOEVEN (wv], zouvEN, zie ou), zoefde, hcb gezoefd,

o. w. Roaken, gonzen, siiorren. Al wat ras door de lucht

vaart, zoeft. De lucht zoefde van de kogcls. De pijl, de

steen kwam Jangs mijne ooren gezoefd. De wind zoeft door

de reten. Rijden dat de wielen zoeven. Mijn ooren zoeven

(fr. tinier^ van dien Icaakslag. Men hoort het water zoeven,

eer het kookl. « Hij was weg naar Parijs op dien zoevoideu

stoomwagen. » (K. Callebert.)

Hoorde ick in de locht om lioogh

Een gherucht van vleughels zoeven.

(Ch Declerck.)

Vogels die, op Gods gelee,

Jaegt dat uwe vleien zoeven.

(G. '.e.-.

— Het w. is overal veel gebruikt.

ZOEVER (wvl. zouver), m. Gonstol, bronikloot, fr

toupie bourdonnante, toupie d'Allemagne.

— Ook een gekerteld stultje hout dat men met een

touvvtje op zich ztlven doet rondschijveren, ofwel in de

lucht rondzwaait dat het gonze, hor, fr. loup-garou.

ZOG, o. De visschers zeggen dat hunne sleepnetten zog

hebhei! als er 't water door vloeit ; en zij hebben geeti zog,

als er 't water ir;oeilijk door vlofit, omdat b. v. de scholen

of maschen met waterkruid of andere vuiligheid verstopt

ziju.

ZOGER, m. Zie ZOOGER, en de composita.

ZOK, ZOKKE, v. Hetzelfde als Sok in de Wdb., fr.

chausion. Wollen zokken dragen. De zokken bedekken de

voeten tot aan de knoesels. v Socken, halve cousen ende

dierghelijcke. » (B. Gheysen.) — Zokken besteken (zie

BESTEKEN).

— op zi/'n zokken komen, met omwegcn, met bedektc

en vleicnde woorden lets trachten te weten. Ik hoor u wcl

konicn op uw zokken. « Hoort gy hem ? hy komt op zyn

zokken. » (J. D.)

— Op zi/'n laatstc zokken gaan,v\f:\. lane meer tc leven

hebben. Hij gaat op zijn laatste zokken. Ik vrces dat hij op

zijn laatste zokken gaat. — Die winkel gaat op zijn laatste

zokken (hij zal het niet lang nieer houden). Die gazette

gaat op haar laatste zokken (zal niet lang meer verschijnen).

— Een beer op zokken, een lompaard.

— Hij is vertrokken geli/k een beer op zokken, zie BEER.

ZOKEN, zookte, heb of- ben gezookt, o. w. Lieweeken,

vochtiu worden, sprekende van lijnwaad dat, gewasschen

en gedroogd zijnde, dan gedampt wordt om gestreken te

worden. Men dampt het lijnwaad met het te besproeien

met waterdruppels, en dan legt men het in den kelder of

elders te zoken gedurende een of twee dagen. Ge moogt nog

niet strijken, want het lijnwaad is nog niet gezookt. Laat die

hemden nog wat zoken. Dat lijnwaad heeft geheel den nacht

gezookt. — Vgl. Soken. Of is deze beteekenis eene

metaphora van de volgende?

— o. w. met hebben. Zonken, druilen, tukkebollen,

dommeren, half slapen. Op een stoel neerzitten om een

beetje te zoken . Nog een kwartje zoken. Na 't middagmaal
gaan zoken. « Eer ick in de eerde zoke » (d. i. slape, t. w.
den doodslaap, in pulvere dormiam,) zegt Ed. De Dene.

ZOKKE, v. Zie zoK.

ZOLDER, m.
— PJet hitis op den zolder slniien, het huis op het op-

perste sicken, het huis opsluiten en op wandtl gaan. Geheel

het gezin trok naar de kermis, en men sloot het huis op den

zolder.

— ZOLDERBERD, o., mv. zolderberrels ; en 0. zonder

mv. als collectief. Plank van twee centimeters dikte. Een
bul in zolderberd zagen

.

Als een schoon Pavilloen hebt ghy de Locht ghespannen,

Ende daer boven op, de Wateren ghebannen.

Die leenemael ghestolt in blinf kende Cristael

Dienen tot soJder-bert van uwe Coninck-sael.

(J. de Harduyn.i

- ZOLDERSTEEGER, m. Zoldertrap. — Zie steeger.
— ZOLDERVAT.I.E, v. Valdeur die de opening, waar de

steeger staat, dichtmaakt. Hij klom den steeger op en stak

de zoldervalle op met zijn hoofd.

— zolderwagen, m. Leege platte rolwagen die op de

graanzolders gebruikt wordt om zakken graan te verporren.

—ZOLDER, z. Klok-, Opper-, Scheer-.

ZOLE, ZEULE, v. Zware wielploeg of kegge om het

land te ecrcn; ook Eerploeg genaanid, eng. dial. siih\ an-

gels, ryse. De zole wordt met twee of drie peerden voort-

getiokken. Eene kleene lichte zole heet men Kegge of

Kouteiploeg. Met de zole beploegt men wreed en zwaar

land dat men beplanten of bezaaien wilt.

— Zetilc en zaad (betalen, sehatten, enz.), de onkosten

van het mesten, ploegen, zaaicn of planten van eenen akkcr.

Dat land is verkocht gcweest rond nieuwjaar voor 200 frank,

zeule en zaad niet me legerekend (zonder mede te reke-

nen lietgeen men betalen moet aan den verkooper voor de

bedrichting). Hoevecl heeft hij moeten geven voor zeule en

zaad ? « De proprietaris sal moghen t' sijnewaerts nemen de

note pan 't selve jaer, midts betalende zuele en zaet. »

(Costumen v. Landc v. Vryen.) « Sal den proprietaris de

sclve besaeythede t' sijnewaerts moghen houden, sonder te

betaelen zuele, ofte saet^ noch ook vande vette yet goet te

doen. B (Id.) « Indien den by-lever ofte by-levighe de lauden,

daer aen hy by-levinghe houdt, selve heeft besaeyt ; sullen

sijn erfghenaemen , indien hij overlijdt voor Sint lans-dagh,

allcenlick hebben zeule ende saet : ende daer hy leefde tot

Sint lans-dagh totten sonnen-opgangh, sal by den proprir,

taris moeten goedt ghedaen worden de weerde ende ilcii

pvijs van de vruchten op het landt staende, soo die bevon-

den sal worden ten tyde van het overlijden. » (Deelboeck

vanden Lande vanden Vryen.)

— Voor zenle en zaad zegt men ook veiire en zaad. Zie

VORE.

—ZOLE, z. -ZOOL.

ZOLEMENT,o. ZiesoLESlENX. Dezolementen van

een gebouw,

ZOLEN, zoolde, gezoold, b. w. Met de zole het

land oniploegen. Eenen akker zolen. Het gezoolde

land bezaaien of beplanten. — Anders EEREN en zaad-

VOREN.
— Zie ZOLE.

—ZOLEN, z. Om-. (Zie zool en zole, fr. eharrue.'t

—ZOLEN (van zool, fr. semelle), Verhalve-.
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ZOM, zie so.vi. •; Syne goediiigen som ghegheven Ic heb-

ben tic l;cr>-lic, som 00c zyn zusters. » (M. Lambrccht.)

ZOMER (wvl. 00k ZOMMER), m. Zie de Wdb.
— ^'. Mkhiels zomer, het eerste deel der maand October,

dat gemeenlijk nog veel heldere dagen telt, fr. ele de

S^ The'rese.

— 5'. Maartens zomer, de drie dagen die op den feestdag

van S. Maarten volgen (u November), en dikwijls helder en

warm zijn.

— Zie Achterzomer en Meigrave.

— ZOMERAPPEL f ivvl. ook zommerappel), m. Appel
die 's winters uiet bewaren kan, (r. pomme d'ete'

.

— ZOMERBINDE, V. Hetzelfde als Strekbinde, fr. rcnouc'e

iiseroit.

—zomerbloem(wv1.zommerblomme),v. Graskarsouwe,

ix.pdquerctte, petite tnargtierite.

— zo.merdeel, o. Het boekdeel van den romeinschen

brevier waarin de getijden staan van het zomersaizoen, in 'I I.

pats (estiva geheeten. Men vindt dit woord ook in oude

handschriften van kloosters, enz.

— ZOMERFRUIT (wvl. zommerfruut), o. Fruit datmaar

goed is in 't zomersaizoen, en 's winters niet en bcwaart.

— ZOMERGRA.\F, m. Zie MEIGRAVE.

— ZOMERLABEUR, o. Bebouwing van den akker in de

lente, fr. labour d'cte.

— ZOMERRIJPTE (wvl. ZOMMERRIIPTE), V. Bij landb.

Uitslag van jeukende puisten die bij sommige peerden des

winters verdwijnt oni des zomers weer te verschijnen. De

zomerrijpte is meest eene erfziekte.

— ZOMERSMAAK (wvl. ZOMMERSMAKE), V. De bezondere

smaak die de zomer geeft aan zekere spijzen of dranken.

Het wordt meest gezeid van bier dat in den zomer gebrou-

wen wordt, in Juli en Oegst, als hel water bloeit (zie VER-

ZOMEREN).
— ZOMERVOGEL (wvl. ZOMMERVEUGEL), m. Trekvogel,

fr. oiseau de passage. De zomervogels komen ons met de

lente toe om nest te maken, en verdwijnen in den herfst.

— In 't L. V. Aalst is 't een vlinder, fr. papillon.

— ZOMERWEG (wvl. ook zoMifERWEUG), m. De onge-

keide kant langs eene kalsijde, de meer of min vcrzande weg

die weerzijds den boord uitraaakt van eenen stcenweg, Ir.

aile de pavi!, aile de chausse'e. Op den zomerweg gaan.

Langs den zomerweg rijden. Op den zomerweg spelen.

— Zoo genaamd omdat die weg doorgaans droog en

zandig is, en bijgevolg zomcrsch.

— ZOMERZONNEWENDE, V. Zie ZONNEWENDE.

ZOMPB. V. Hetzelfde als Somp, in de Wdb., fr. mare-

cage; bourbier; eng. swamp.
— Bij zeevisschers. Naam van eene geule, twee uren ver

van Blankenberge. De zompe is drie kwart lang.

— Een klomp van drie, vier of meer aaneenklevende

steenen van eenen afgebroken muur. Met zompen metselt

men soinwijlfri het solcnicnt van eon geboiiw.

ZOMPELING, SOMPELING, v. Mocms, fr. ma-

rais. Er liggen veel zompclingcn in <lat gewcst. Dat land is

drassig gelijk eene zompelinge.

ZOMPEN, zompte, gezompt,\>. w. lets met zompen

metsen, d. i. met klompen aaneenklevende steenen van een

afgebroken gebouw. Eene grondvest zompen.

ZONDAG (wvl. zundag), m., fr. dimancJie.

— Ge kenter zooveelvan alsde kraaienvan den zondag^

zie KRAAI 3*.

— ZOND.\GCENS, ZONDAGCENT , m. ZOIJDAGGELD,

ZONDAGOORDJE (wvl. -ordje, zie KLANKVERK.), o. Drink-

geld, penning dien dc kinders 's zondags van hunnc ouders

te verleren krijgen. Een zondagooidje krijgen. Zijnezondag-

centen sparen.

—ZONDAG, z. Borate-, Brandones-, Koeke-, Kwene-,

Manneljes-, Roozc-.

ZONDE, ook ZUNDE, v., (r./f^M
— Het is zondc, of 't is zonde Gods, het mag niet

geschicden, het is eene laakbaredaad, b. een'estpaspermis.

Het is zonde van met uw beste kleeren alzoo door den

regen te berschen. Het ware zond? Gods, dat gij dien

schoonen bloemhof moestet verwoesten. Vgl. GoD.

't IVaer zonde zulk een kansken te verliezen.

(J. B. Decorte.)

ZONDER, voegw. Behoudens, tenzij, si cen'est que.

« Hy vandt de vier schapon neer ghestuyckt vande w olven,

m.aer niet ghequetst, zander dat deene wat bloedde aen

d'oore. » (C. Vrancx.)

— /.onder wordt versterkt door een bijgevoegd ncgatiel

(zie NiF.T) . Zonder geen woord te spreken, fr. sans dire un
mot. . Zy lyeten de Guezen hudt gaen zonder gheverre

(d. i. geweer) ende zonder nyet mede te draeghen. »

ZONK, m., vklw. zonkske(n. De daad van eens te zon-

ken, eene lichte ronking.

'k Weet ik iets dat zoeter klinkt

Dan de blyde zont der vlerken

Van de bie die onder 't \\ erken

Tusschen roozenlilacdjes zingt.

(K. de Gheldere.)

— Eenen zonk, of een zonksken hooren van iets, iets

hooren zeggen wegens eene zaak. Weet gij dat die koop-

man naar Frankrijk gaat woncn? Ik heb er een zonksken

van gehoord. Zijne dochter Irecdt in een klooster : hebt gij

er nog geenen zonk van gehoord ?

— Eenen zonk, o(een zonksken van iets geven, een woor-

deken laten hooren van iets dat men niet duidelijk en ten

voile mag of wilt kenbaar niakcn. Ik geloof dat hij die hof-

stede gaat koopen : hij heeft ereen zonksken van gegeven.

Hij liet er eenen zonk van hooren

.

ZONKE, V. Hetzelfde als hetgeen men in Brab. eenen

zonk (m.) heet, d. i. » eene diepte of laagte tusschen twee

heuvelljes, doch minder dan een dal, eene laagte of zakking

op een vekl, wcide, vloering, straat, enz. Dc straat ligt vol

zonkcn . In de verte uit een' zonk van den heuvel wcerklon-

ken de toonen des toethoorns. ( J. Van Beers). > (.Mg. VI.

Idiot.) Eene slijkige zonke. Eene zandige zonke. Door eene

zonke rijden.

— Ook een laag stuk land of weide, (r. bas-fond. Die

zonke is met haver bezaaid. Er groeit malsch gras in die

zonke.

ZONKEN, zonkte, heb gezonkt, o. w. Lichljes ronken

gelijk de vliegende muggen, de bevendc snaren, enz. De
muggcn zonkteii langs mijne ooren.

— Het wordt veel gezeid van eenig diiister gezegde dat

wel gcnoeg is om de aandacht wegens eene zaak op te
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wekken, maar niet genoe^ om er duidelijken inhoud van

te doen keiinen. In denzelfden zin bezigt men 00k ronken,

Daar is een Uuwelijk op handen : ik heb er iets van hooren

zonken. Ik heb bet al lang hooren zonken dat die bankier

in slechte zaken zit.

— Zoken, tiikkebollen, half slapeJ. Hij zat te zonken

op zijnen stoel.

ZONNE (wv). zu.NXE), V. Band lond de zonne, zie

BAND.

— Kunnen li/den dat de zon in 't neater schi/nt, zie

WATER.

—ZONNE, z. Xoen-.

ZONNEBHEK, ZUNNEBLIEK, m. Luiaard die

ergens staat of zit te bakeren in de zon. Hij is ee.: zunne-

bb'ek. Ik vond daar bij de brugge eenige zunneblieken die

leundcn tegen den muur.

— ZOiNNEBLIEKEN, zonnebliekte, hehgezonnebliekt, o. w.
Ledig slaan of zitten in de zon. Zijn voornaamste werk is

zunneblieken. Het is reeds drie uren dat hij daar zunnebliekt

bij de brugge.

ZONNEBLOEM (wvl. zu.vxEBt.oMME), v. Eene hol-

blocm, ook Zonneroos genaamd.

— Engehche zonneblocm, in de wetenschap helianthus

mitltillorus L., Ir. solril vivace.

ZONNEBORSTEN (uiUpr. znnnebosteu), zonne-

borslle, )ieb gezonmborst, o. w. Hetzelfde als Zonnepolken.

ZONNEDROOG, adj. Dwars door gedroogd in den
zonnegloed. Zonnedrooge tarwe mag geschelfd worden
zonder gevaar van te verhitlen of te rotten.

ZONNEGESCHING (wvl. zun.negeschiing), o.

Het scliingen van de /on. Zie SCHIN'GEN.

ZONNEPAUWEN, o. w. Zie zonnepouken.

ZONNEPOLKEN, zonnepolkte, heb gezonnepolkt,

o. \v. Ziueii of liggen te bakeren in de warme zon, 1. apri-

cari. Dehennen zunnepolken in 'tzaud. De luiaard lag in

't gras te zunnepolken. Liggen bakeren en zunnepolken.

— Men zegt ook Zonoeborsten, Zonneblieken, Zonne-
pauweii. Kil. heelt daarvoor Vlugghen, een woord dat nog
in de Kempen bestaat : de kiekens liggen te vluggen.

(Alg. \'l. Idiot.)

ZONNEROOS, ZUNNEROOZE, v. Eene groote

hofbiuem, ook Zonnebloem geheeten, helianthiis aimuus
L., ft-, soleil.

. ZONNESCHING, m. Het schingen van de zon . In

dfn zonnesching. — Zie schingen.

ZONNEVISCH, m. Bij visschers. Een zeevisch, die

h. poisson St. Pierre, 1. zeus faber, heet. * La chair est

trcs cstimee aujourd'hui. On n'on prend jamais que des

individus isoles » zegt prof. Van Heneden (Ann. Pari.

1865-66, docuni. bl. 602.)

*ZONNEWENDE, v. Zonnestand, fr. Wi/zi-?. Win-
terzonnewende, fr . so/sticc d'hiver. Zomerzonnewende, fr.

solstice d'ete.

ZOO, v., zachll. 00. Zie Zo en "W'aterzoo. Vgl. ZODE.

ZOO, adj. Zulk, fr. ?fA Het zijn al zooe dingendie't

icmand moe raaken.

— bijw. Zie de "\Vdb.

— Omtrent : zie .alzoo.

— Zoo u^aar : zie onder \v.'V.\R.

— Zoo zaan, zie ZA.\N, bijw.

— In plaats van toch, staande voor zoo, zeggen wij dik-

wijls mli. Ik was mi/' zoo dull Hij liep mij zoo zeere! Hij

kreeg mij zoo eene koorts

!

ZOOD, o.. scherpl. 00. Hetzelfde als Zwatte.

ZOOGELING, m. en o. Zoogkind. « Hacr jonck kin-

deken /.ijnde noch een zooghelincn en spraekeloos. »

(C. \'rancx.)

ZOOGER, ZOGER, m. Zoogkall, melkkalf, fr. veau

de tail . Een zooger van twee maanden oud. Een vette

zonger.

— Wortelscheut, uitlooper, ir. drageon. Zogers van

eenen wijngaard. De zogers van hommel zijn scheuten die

uit len blok (uit den grond) uitspruiten, na dat de ranke

reeds hoog aan d^ pertse groeil . Men moet de zogers afwe-

ren . Als er plaatsen zijn in den hommelakker waar de eene

of de andere hommelplanle faalt, zet men er zogers.

— ZOOGEREN, zoogerde, heb gezoogerd, o. w. Zoogers

kweeken, kalvers vetten met melk. Die boer zoogcrt. Een

boer die veel zoogert, verkoopt geene melk.

— Den zooger spelen, diinken en zuipen gelijk een kalf,

zal)li"ren, swijnsAvollen.
«
Joelen en schreeuwen en zoogeren

lyli ae wiide geheel den avond en ne pit (put) in den nacht

»

(Uit een wvl. weekblad.)

— ZOOGERUNG, ra. en o. Hetzelfde als Zooger, fr. veau

de lait; drageon .

— ZOOGERMANDE, V. Een mandeken waarin de muil

gebonden wordt van een melkkalf, om het te beletten stroo

te eten

.

— ZOOGERSHOOFD, o. Kalfskop, fr. tete de veau . Het

derde gerecht was een zoogershoofd.

— zooGERSOESEN, V. m. Hetzelfde als Soesels, fr. ris de

veau. Zie SOESEL.

— zoc)GER\"EL, ZOGERVEL, o., mv. -vellen. Bij huide-

vetters. De huid van eenen zoger, van een kalf dat wabet

drie maanden oud is. Zogervel is dikker dan Kippeling,

en heet bij Kramers zuiger.

— zijogervleesch, o. Kalfvleesch.

ZOOGKOTEN, o. w. Zie zeugekoten.

ZOOISEL, m. Zode, de hoeveelheid die men in eeus

kookt, portie. Een zooisel visch.

— In Brab. zegt men zooien voor zieden. (Alg. VI.

Idiot.)

ZOOL, V. Zie ZOLE, eng. suit, fr. charrue.

— zoolha.\k, ZEtn-HAAK, m. Bij landb. Een ijzeren

haak die het harnas of voleie verbindt aan de ooge van de

ploegkaan. Zie kaan, 2°.

— ZOOLHOOFD, ZEULHOOFD, o. Stuk hout onderaau eenen

wielploeg, op wiens vooreinde de schar zit, en in wiens

achicveinde het onderdeel v.an den ploegsteert ingelaten is,

bij Weil. Kip, en in fr. cep, sep geheeten (van 1. caput,

even als fr. cep de vigne, 1. caput vitis).

— Het eerste deel van dit w. is zole, Ir. charrue, en

geenszins zole, fr. semelle.

ZOOL, v., fr. semelle. lemand aan de zool van zijn

schoe'n vagen, zie V.\GEN.

—ZOOL,, z. Lap-, Verhalvezolen.

ZOOLMERK, ZEULMERK, o. Bij schoemakcrs.

Ijzeren stempel om de zool (fr. semelle^ te teekenen aan de
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neus, de kameruur en den achterlap. Ellce schocmaker hocft

zijn eigtn zoolmerk, om zijn eigen werk te kunneii ver-

kcnnen.

ZOOM, o., scherpl. 00. Bij mulders. Een lange tiggel

uit hout jiczaagd, die paralleel met het roe-einde de schee'n

verbindt en deel van 't hekken maakt. Er zijn drie of vier

zoomen in het hekken van eene niolenwiek ; en het zoom

dat op den boord Hgt tegenover het roc-einde heet het

bjtitcnzoofii.

ZOOMEN, b. w. De core zoomen, zie OOR 2".

—ZOOMEN. z. Aan-.

—ZOON, z. AjmiJD-, Eenis-, Heenis-, Hems-.

ZOOT, o. Zie ZWATTE.

ZOOVEELSTE, adj., fr. tanlicme. Id. Hoeveelste

was hij in den wedstrijd? De zooveelste. '. Soeckt hetioo

ree/s/e bladt, in den boeck der waersegghers, ghelyck men

seght, folio soo veehte. »
(J. David, s. j.)

ZOOWAAR, bijw. Zie onder waar.

ZOP, o. Hetzelfde als Sap. Sop, in de Wdb., {\.jus,

sue. Het zop van peren, van citroenen. Zop van 't hout, fr.

seve du bois. Het zop uit eene plante drakken. Dat vlecsch

heeft veel zop. Het zop is de koolen niet weerd.

— Van 7 zelfde znp zittpen, hetzeHde lot onrlergaan.

« Zoo zult gy hier tselve sofi zupen » d. i. dezelfde dood

sterven. (N. Despars.) « Vreesende ooc van den sehcn zope

te zupene. » (Id.)

— Het zop van weeglnizeti, een snaak, een guit, fr. iin

grand fspifglc. Die jongen is het zop van weegluizen.

—ZOP, /.. Messe-, Messing-.

ZOPE, v. ZiezEUP.

ZOPPE, V. Een kooksel van rnpcn, \voilcls, enz. met

water, tot voedsel van koeien of zwijnen. Eene koeizoppe.

Eene zoppe kokeu. Gruis en lijnzaad in de zoppe mengen.

— Bij Krameis Sop, o., fr.pdture (de be'tail) detayee dans

I'ean.

Ook een kooksel van brood met porei, rapcn of

andere groensels met water, tot voedsel van geringe lieden;

doch in dezen zin is het meest mv. Zoppen makcn. Magcre

zoppen, vette zoppen koken. « Soo wierdt haren voet,

eermen een zoppe eten sonde, versoet, gheslanckt onde

ontswollen. » (C. Vrancx.)

— Een haastig man en 'veekt geen vette zoppen, die

haastig tc werke gaat en wordt niet licht rijk.

— Zme zoppin tnoelen eten, arm en ellendig zijn

;

— veel Icgenspced lijden. Dat is een mensch diezure zop-

pen moot eten.

— Wij makau verschil tusschen zoppe en soepe. Dit

laatste geldt voor 't fr. soiipe, potage, consomme'. Zoppe

is arme kost, soepe komt op treffelijke tafels.

ZOPPE, z. Knei-.

ZOPPEDOPPE, V. Licht avondma.al, besUiandc uit

brood dat men zopt en dopt in drank. Het wordt vooral

gezeid van de coUatie van Wittendondcrdagavond, waneer

men, bez. in kloosters en dergelijke gemeenten, een wilte-

brood neemt bij eene pint witten wijn, tcr gedachtcnis van

het laatste avondmaal van onzen Heer met zijne Aposlelen.

— - ZOPPEDOPPEDONDERDAG, m. AVittendonderdag, in 't

\\'db. vanVande Velde en Sleec.x Doppcrkensdag, {x.jeudi-

satnt.

— zoppEDOPPEMESTDAG, m. Van icmand die zijncn

botcrham in de kafhe weekt, zcgl men schertsende : hij

maakt zoppedoppemcstd.ig.

ZOPPEDOPPEN, zoppedopte, lieb gezoppedopt, o.

w. Hetzelfde als Soppodoppen, in deWdb., fr. tremper

eontinitetlement son pain dans la sauce. — In 't bez. zijn

wit tarwcbrood in witten wijn doppen, als men de collatie

neemt o]) Wittendonderdagavond. Zie zoppedoppe.

— Drinken en zuipen, swijnswollen.

Nu sal onsen Ariaen soppe-doppen.

(L. Vossius.)

Tot den nacht de lichten schcydt

Bleef den Lincker soppe-doppen.

(Id.)

— zoppedopper, m. Drinkebroer, swolkandeel.

Bacchus, grooten soppe-dopper

.

(L. Vossius.)

ZOPPEN, zopte, gezopt, b. w. Hetzelfde als Soppen,

in de Wdb., fr. tremper. Zijn brood in wijn, in vleeschnat

zoppen. . Als de ure van nutten ghekomen is, sopt u

broyken (d. i. broodje) dan in den asyn. (A. Poirters, ver-

talende intinge buccellam in acet'y, Ruth, II, 14.)

— o. w. met hebben. Zoppig zijn. De weiden zoppen die

lang onder water geslaan hebben. Eene peer zopt, als zij

veel vocht inhoudt. Eene zoppende peer. Hij was zoo nat

dat hij zopte. Zoppende nat zijn (dnippende nat zijn).

—ZOPPEN, z. Over-, Vuil-.

ZOPPIG, adj. Hetzelfde als Soppig, Sappig. Zoppig

vleesch. Zoppige peren.

ZOPPUT, ZOPPIT, m. Bij huidevgtters. Een ge-

metselde put in de aarde, waarin de boene gemaakt wordt

(J. i. waarin het water doortrokken wordt van de run of

genialcn eikenschors), om dan in de boenkuip ovcrgcpompt

te worden.

ZORGE, v. lemand die voor anderen zorgt. Het w. is

bez. gebezigd in weezenhuizen en dergelijke gemeenten,

waar elk oudste kind belast is te zorgcn voor een of meer

van do kleene, anders gezeid Engcl-bcwa.irder. Zij is de

zorge van die twee kleentjes.

— Die doffe e (in 't Frank-Theutsch a of o, in 't Angel-

Saksisch a of e, in 't Ma^so-Gothisch ja) wierd eertijds

gebniikt in plaats v.in ons tegenwoordig er, om, van werk-

woorden, subslantiefs te makcn die cenen werkenden pcr-

soon aanduiden. « Van de?e oudheid, zegt L. Tcnkate, zyn

onder ons nog in wezen ons Bode, h. messager, Borge, 1.

fidejussor, Erve (erfgenaam), Hertoge, 1. du,x, AHicge, fr.

mouchc, Wachte fwaker). » Zorge (die voor een ander

zorgt), is hier ook bij te voegen, even als Zeure, fr. trichcut,

en Wclwete.

ZOT, adj. Dertcl, geil. Een zot raeisje. Zoo zot als eene

musch.

— Zot lijk eene drilnote (zie driinote). Zoo zot of(als)

eene haspe (zie haspe). Zoo zot als een piepel (zie piepei.).

Zoo zot als een loji (zie i'oppezot).

— Zot van glorie, zeer ijdel en hooveerdig, fr. e.vcessive-

ment vaniteux, fou d'orgueil.

— Van het zottescheren, zottebollcn, kortswijlen, bocr-

ten. Men moct somwijlcn een weinig van 't zolte schtrcn.

Ik wil hier van 't zotte niet geschoren hebben.

56*
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— Het zotte rijst, zegt men van iemand die zijne vreugd

niet bedwingen kan, die wild en woelig wordt tergelegen-

heid van eene naderende feest, enz. Het zotte rijst bij de

studenten, als de vakans nadert. Het zotte rijst: 't is te

naaste week kermis.
— Een zot-wiel, een wiel wiens as in 't middenpunt niet

is, fr. roue excentrique. In de mekaniek Icomen zotte-wie-

len te pas.

20T, m. Windzot, postuur die op een huis of molen

staat en draait naar den wind, gelijk de wecrhaan op een

torre.

— Bij landb. IJzeren bout die de tochtkcten aan den

ploegbalk verbindt, anders .Stelfke.

— In 't kaartspel, Boer, fr. valet. De heer, de vrouw en

de zot. Hertezot. Pijkezot. Klaverzot. Koekezot.

— Den zot scheren, zie SCHEREN.

— Zotten jagen, een kaartspel, zie prjKARDOUSEN.

— Ware 't niet dat de zotten brood eten, de Jielft zoii

vinnigen, zie vinnigen.

— iPat nieuws verhli/dt, zei de zot, en hi/ draaide zi/n

viutse, zie verblijden.

—ZOT, z. Eeken-, Haspc-, Nieuwjaarzotje, Tokke-,

Toppe-, Tukke-, Wind-.

ZOTHOOFD, o., klemt. op zot. Een meisje, vrouw-

ken, jongen of ventje dat dertel en vrooUjk is. Een zothoofd

van een ventje. Hij lieeft ongelijk met zulk een zothoofd te

trouwen. Zij heeft altijd maar een zothoofd geweest.

— Het wordt gezeid in een giinstigen zoowel als in een

ongiinstigen zin.

ZOTTEBOL(LE, v. KrulleboUe, vloerbol. Het is met

de zottebollen dat men speelt binnen huize, als 't regent.

Men speelt er ook buiten mee.

ZOTTEBOLLEKEGELSPEL, o. Een bezonder

kegelspel waarin men met eene kndbol de kegels tracht

omver to bollen. Als men niets en treft, zegt men in de eene

streek '/ is eene prote, en elders 7 is eene lote.

ZOTTEBOLLEN, zottebolde, heb gezottehold, o. w.

Dertelen.vroolijk zijn, het zotken scheren, fr badiner, hati-

foler, folichonner, s'amuser. Hij is weer aan 't zottebollen.

Het verjeugdigt het hert, somwijlen wat te zottebollen. Zij

zottebolden geheel den avond. Wij zottebolden daar wat te.

gader. Hij had nog nooit meer gezottebold als dien avond,

als men hem 's anderen daags dood vond liggen.

Wat mensch heft synen loop vervold

Die nimmer hdft gesottebold}

(Vaelande, vertalende semel

insanivimus oinnes.)

<' Gy kent de weireld ; alles gaet open al ; alles heeft synen

tyd : uu is 't al vechten en moorJen; dan is 't al juychen en

krioelen : nu is 't al sotiebollen ende met gemaekte bak-

huysen mommen; dan is 't al kriepen en kreunen, suchten

en duchten, boeten en beternis beloven. > (Id.)

— Dit w. is samengesteld uit zot en bol, d. i. hoofd,

even als in :

KatteboUen, o. w. Idiot. Knikkebollen, o. w. Kwak-
bollen, o. w. Idiot. Hardebollen, o. w. Kram. Quesel-

bollen, Kil. RaasboUen, o. w. Kr. RoUeboUen, o. w.

Idiot. SchuddeboUen, o. w. Sollebollen, b. en o. w. Kil.

Steertebollen, o. w. Kil. Suizebollen, o. w. Tukkobollen,

o. w.

Andere werkwoorden zijn op dergelijke wijze gevormd

met den naara van eeu ander lichaamsdeel, b. v. met aars :

Bolaarzen o. w. Kil. Botaarzen, b. w. Kil. Panaarzen,

b. w. Kram. Oeselaarzen, o. w. Idiot. Polaarzen, o. \v.

Idiot. Rukaarzen, o. w. Kil. Werpelaarzen, o. w. Kil.

Wringaarzen, o. w.

Met ARM :

ReUiirmen, 0. w. Idiot.

Met B.\ARD :

Lekkebaarden, o. w. Idiot. Breebaarden, o. w. Idiot.-

Pruimbaarden, o. w. Idiot. Vleibaarden, b. w. Kil.

Met BALG :

Klakbalgen, o. w. Idiot. Jaagbalgen, o. w. Idiot. Schud-

debalgen, o. w. Idiot. Zwelbalgen, o. w. J. David, s. j.

Met BEEN :

Flikkerbeenen, o. w. Idiot. Gerdebeenen, o. w. Knikke-

beenen, o. w. Kniisbeenen, o. w. Idiot. Lillebeenen, o. w.

Maaibeenen, o. w. Idiot. PeUkelbeenen, o. w. Idiot. Rek-
keboenen, o. w. Idiot. Scherdebeenen, o. w. Scherrelbeenen

,

o. w. Schrankelbeenen, o. w. Schrijbeenen, o. w. Slinger-

beenen, o. w. Sparlelbeeneu, o. w. Spillebeenen, o. w.

Struikelbeenen, De Jagers Wdb. II. 728. Tillebeenen, 0.

w. Idiot. Touterbeenen, De Jagers Wdb. II. 637. Vlechte-

beenen, o. w. Idiol. Waggelbeenen, o. w. Wakelbeenen,

o. w. Idiot. Wrikkelbsenen, o. w. Idiot. Wringbeenen,

o. w. Idiot. Zwimpelbeenen, o. w. Idiot.

Met BEK :

Gerrebekken, o. w. Idiot. Grimbekken, o. w. Hellebek-

ken, o. w. Idiot. Herrebekken, o. w. Idiot. Keverbekken,

o. w. Idiot. LekkerbekUen, o. w. Paarbskken, o. w. Idiot.

Pruimbekken, o. w. Idiot. Rekkebekken, o. w. Idiot.

Roodbekken, o. w. Idiot. Schuimbekkea, o. w. Spaarbet

ken, o. w. Spiekebekken, o. w. Idiot. Trekkebekken, o. w.

Vuilbekken, o. w. Idiot. Waterbekken, o. w. Idiot. Wit-

bekken, o. w. Idiot.

Mot BlL :

[>raaibillen, o. w. Hillebillen, o. w. Kil. Kluttetbillen,

o. w. Idiot. Kwikkebilleu, o. w. Spertelbillen. (B". Loys.)

Met FOK :

Pollefokken, o. w. Idiot.

Met CAT :

Gerdegaten, o. w. Kil.

Met H.\LS :

Kathalzen, o. w. Krara. Jakhalzen, o. w. Kram. Jok-

halzen, o. w. Idiot. Kikhalzen, o. w. Kokhalzen, o. w
Kraanhalzen, o. w. Idiot. Krooahalzen, o. w. Idiot. Krop-

halzen, o. w. Idiot. Langhalzen, o. w. Lomphalzen, b. w.

Kil. Reiklialzen, o. w.

Met HAAR :

III ( o. w. Kr.
Pluknaren ( , tj- .

( b. w. Idiot.

Met KIEL :

Trekhielen, o. w. Idiot.

Met HOOFD ;

Schudhoofden, o. w. .Stoothoofden, o. w. Kil.

Met KA.\K

:

Blaaskaken, o. w.

Met KOP

:

Raaskoppen, o. w. J. David, s. j.

Met LIP :

Lekkelippen, o. w. Idiot. Sipperlippen, o. w.

Met MOND :

I
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Gabbermonden, o. w. Idiot,

ilet MUIL

:

Druipmiiilen, o. w. P. Devynck. Hokkemuiieii, b. w.

Idiot. Kokerrauilen, o. w. Meesmuilen, o. \v. Schomper-

muilen, o. w. Schorsrauilen, o. w. Sniakmuilen, o. w.

Smoddeimuilen, o. w . Vuilmuilen, o. \v. Idiot. Zuurmuilen,

o. w. Kram.
Mel NEK :

Duikenekken, o. \v. Idiot.

Met NEUS :

Druipneuzen, o. \v. Idiot. Krimpneuzeu, o. w. Kil.

Langneuzen, o. w. Idiot. Schortneuzen, o. \v. AJg. VI. Id.

Met OOG :

Bernoogen, o. \v. Kil. Blikoogen, o. w. Draaioogen, o.

w. J. David, s. j. Glarioogen, o. w. Idiot. Keeroogen, o. \v.

Idiot. Kiiipoogen, o. w. Kraanoogen, o. \v. Liefoogen, o.

w. Krara. Lodderoogen, o. w. Lonkoogen, o. w. Idiot.

Loeroogen, o. \v. Luikoogen, o. w. Idiot. Piepoogen, o. w.

Idiot. Pinkeloogen, o. w. Idiot. Pinkoogen, o. w. Puil-

oogen, o. w. Idiot. Rekoogen, o. vv. Schemeloogen, o. w.

Sneloogen, o. w. Idiot. Snotoogen, o. w. Idiot. Sprietel-

oogen, Sprietoogen, o. \v. Kr. Steroogen, o. w. Tiaauoo-

gen, o. w. Verpinkoogen, o. w. Idiot. Vuuroogen, o. w.

Idiot. Weioogen, o. w. Wieloogen, o. w. Idiot. Witoo^en,

o. w.

Met OOR :

Druilooren, o. w. Kram. Pijlooren, o. w. Idiot. Ringel-

ooren, b. w, Kr. Slingerooren, o. w. Suilooren, o. w.

Wikkelooren, o w.

Met SCHOER :

Jeukschoeren, o. \v. Idiot. Krinsschoereu, o. \v. Idiot,

Schokschoeren, o. w. Idiot. Trekschoeren, o. w. Idiot.

Met STEERT :

Bloksteerten, b. w. Idiot. Breisteerten, b. w. Idiot.

Druipsteerten, o. w. Kaltesteerten, b. \v. (Kullen), Tuin-

man. Kwiksteerten, o. w. Kwispelsteerten, o. w. Splet-

steerten, o. w. Vleisteerten, b. w. Kil. Vlichelsteerten,

Kil. Wikkelsteerten, o. w. Idiot. Wipsteerten, o. w.

Wispelsteerten, o. w. Kil.

Met TAND :

Bliktanden, o. w. Hijverlanden, o. \v. Idiot. Klipper-

tanden, o. w. Klutterlanden, o. w. Idiot. Knarstanden, o.

w. Knerzeltanden , o. w. Kraaktanden, o. w. Idiot. Kre-

kcltanden, o. w. Idiot. Krijzeltanden, o. w. Lekkerlanden,

o. w. Smaktanden, o. w. Snaktanden, o. w. Idiot. Water-

tacden, o. w.
Met tee(n :

Tukketeenen, o. w. Idiot.

Met TONG :

Dobbeltongen, o. w. Idiot. Viiiltongen, o. w. Idiot

.

Met vinger :

Knipvingeren, b. w. Idiot. Langviugeren, b. w. Idiot.

Met \t,erk :

Kortvlerken, b. w.

Met voet :

Klinkvoeten, o. w. Kr. Knoeselvoeten, o. w. Idiot. Maai-

Toeten, o. w. Schoorvoeten, o. w. Kr. Sleopvoeten, o. \v.

Spinnevoeten, o. w. Kr. Stampvoelen, o. w. Slronkel-

voeten, o. w. Sirijkvoetcn, [o. w. Kr. Tillevocten, o.

w. Tintelvoeten, o. w. Idiot.

Met vuisT

:

Krabbelvuistcn, o. \v. Kr. Slingcrvuisten, o. w. Kr.

Met WIEK :

Klapwieken, o. w. Kortwicken, b. w.

Het eerste deel van al deze woorden is een werkwoord
of een naamwoord.

1° Deze, wier eerste deel een werkw. is — en 't is ver het

grootste gctal — zijn gemeenlijk onz., hetzij dit eerste deel

ook een onz. ww. weze (b. v. spertelbeenea — met de

beenen spertelen, blikoogen — metde oogen blikken, enz.),

hetzij het een bed. ww. weze (b. v. lekkebaarden — zich den

board likketi^ luikoogen — zi/ne oogen luiken, enz.),

Eenige zijn bedrijvet.d, zooals Plukharen in 'I Idiot.,

Hokkemuilen, Ringelooren, Bloksteerten, Breisteerten,

Langvingeren, Kortvlerken, Kortwieken.

2" Deze, wier eerste deel een naamwoord is, zijn onzijdig.

Hun getal is \Tij kleen.

a) Aangaande het zelfstandig naamw. vind ik maai

Keverbekken, Kraanoogen en SteetteboUen ; want in Bot-

aarzen is botlen hetzelfde als hoU. laarzen (met de botte of

leerze slaan), in Kathalzen, Kaltesteerten en KatteboUen

is kalten hetzelfde als 1. qiiaiio, in Kokermuilen is kokeren

een kokertje maken, in Schuimbekken, Traanoogen, Water-

tanden, zijn srhitimen^ tranen en wateren ook ^wv., enz.

4) Aangaande het bijvoegli/k naamw., als men van kante

stelt kortvlerken, kortwieken, langhahen, langneuzen en

langvingeren, waarin het eerste deel voorzeker het ww.
korten of langen is, zijn er wcinige die het met een adj. be-

ginnen, als hardebollen, zottebollen, liefoogen, zuurnutilen,

lekkerbekken, vziilbekken, witbekken, en lekkertanden.

ZOTTEMUTSE, v. Lichthoofdig vrouwspersocn.

« 'k Heb hooren zeggen dat ze heele dagen haer geld zil te

tellen, en dat ze dan moet lachen lyk een' zottemutse. "

(C. Duvillers.)

ZOTTEN-JAGEN, j'aagde zotten, heb zotten ge-

jaagd, o. w. Een kaartspel waar de kunst van bestaat in

geenen van de vier zotten op te halen. Die eenen zot ophaalt,

is verloren.

— Vgl. Pijkardousen.

ZOTTIGHEID, v. Zolheid. Ix.folie. « Duysternissen,

krankheden, sottigheden. - (F. Vanden Werve.)

— Bi/ (alle) zottigheid, uit der mate veel, in overvloed.

Geld bij zottigheid. Werk bij zottigheid. Bij zottigheid

regenen. Hij wint geld bij zottigheid. Hij weikt bij zottig-

heid. Er staat in dien akker onkruid bij alle zottigheid.

— Verwijlsels, scheldwoorden. lemand zooveel zottig-

heid zeggen als hij haar op zijn hoofd heeft. Veel zottigheid

moeten hooren. Een hoop zottigheden.

ZOU, pers. voom. voor ztf, fr. elle. Wordt hier ofdaar

nog g( hoord, en staal bij vorige schrijvers . « Eert hu moe-

dere also langhe als sou leeft, » (C. Van Dordrecht.) « Also

langhe als sou leeft. » (Hs, van 1483 in de Polterie te

Brugge.)

Joseph die \iil \TCUchden wys,

Cooclle tkyndekiu mortroel

;

Hy roerde, hy pufte ende hy blies,

Maer sou wierdt van passe coel.

(Ed. De Dene.)

— Zie nog andere cilaten bij dronkig en reg.\i,ig.

ZOUT, o., U.sel.

— Hi) is het zout voor zy'nen pap niet weerd, ol Hif
•erdient het zout niet voor zi/'nen pap, hij wint niels, fr.

il ne gagne rien. Vgl. PAP.
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—
• Engelsch zout, sulfas vaa magnesia, fr. sel iVEpsom

.

— Peperen zout, zie peper.

— ZOUTBOEIE, V. Bij zoutzieders . Eene loodse ot keete

waar het zout gehoopt ligt, zoutmagazijn, fr. etuailles.

Men onderscheidt de rairii)ezo7itboeu\ waar het klipzout

ligt, ea de liiittezoutboeie, waar het gemaakte zout in man-

den staat om in den handel weg te gaan.

— ZOUTERIJNE, ZOUTBRUINE(wvl. -BRIME, -BRUME), V.

Gesmolten zout, pekel, fr. sauiniire.

— ZOUTLADE, Z0UTLA,v. Zoutbak, fr. saliere. De zoutla

hangt in den hoek van den heerd, en is met eene klep

gedekt tegen stof en kaafbitter.

.... Fruytpan, rauysevalle,

Note-lcrakers, soutelaen.

(Vaelande.)

— zouTPAN(ira;, V. By zoutzieders. IJzeren bak waar

het zout in gezoden wordt, fr. chaiidiere de saline. Zie

PANNE.
— ZOUTTELDER, m. Eig. een die de zoutkorrels telt. In

't gebruik een bemoeial, een klossetelder, fr. frilf-poidf; —
een haarkliever, een vitter.

—ZOUT, z. Klip-, VuiU.

—ZUCHT, z. Geelwe-, Gilwe-.

—ZOUTEN, z. Spreng-, Spring-.

—ZUCHTIG, z. Buik-.

ZUIDERSCH, ZUIERSCH (wvl. zuiiR.scH, zu-

WERSCH), adj. Hetzelfde als Zuider in de Wdb., fr. meri-

dional, till viidi. Een zuidersche boer (d. i. uit Zuid-VI.)

« Dat moeteu wij hebben van het suywersche quartier ende

van het westea. » (Z. v. Male.)

— Dus ook Noordersch, Oostersch, Westersch.

ZUIEN (wvl. zuiiN), ziiide,gezuid; ook ZUVVEN, b. w.

Huischen, aauhitsen. Eenen hond zuien. Den hond achter

iemand zuien. — Vandaar Opzuien.

ZUIERSCH, adj. Zie zuidersch.

ZUIGBEEN (wvl. zuugbeen), o. Gekookt been of

mergpijp waar men aan zuigt.

— Fig. lets dat men te baat neemt cm er lang zijn pro-

fljt uit te trekken, enz. Een misstap van eenen priester is

dikwijis een zuigbeentje van slechte gazetschrijvers.

ZUIGEN, zoog, heb gezogen, o. w. Wordt gez. van de

maag als zij wel trekt en verduwt, fr. digerer. Zijne maag
zuigt wel, zuigt maar slecht, zuigt raaar traag.

— b. w. Zogen (zie onder springen). Eene moeder die

haar kind zuigt. « Sullen al lutter bloets laten, die bleeck eu

wit zyn van coluere, vrouwen die suygen, enz. i. (F. Ra-
paert.)

—ZUIGEN, z. Hertzuigend.

—ZUIGER, z. Hersen-, Bloedzuigersbloem.

ZUIGERTJE, o. Kleen blaasje in gegoten ijzer.

ZUIGNETEL, -NETTEL, -NITTEL, m. Melk-
netel, lamium album. Dus genaamd onidat de kinderen het

zeera uit zijne bloemen zuigen.

ZUIL (wvl. zuul), m., vklw. zuiltje, zuilkefn. Slui-

mer, tuk, poos slapens. Een zuilken slapen. Een zuiltje

doen.

— ZUILEN (wvl. zulen), zuilde, heb gezuild, o. W.
Sluimeren, fr. sommeiller.

— ZUILING, V. Simmering, halve slaap, duizeling van

slaap. In zuilinge van slaap zijn.

ZUIPEN, b. en 0. w. Van 7 zelfste zap zuipen.

zie zop.

—ZUIPER, z. Bloed-, Olie-.

ZUIP-HET-UIT (wvl. zaap-HET-uax), m. Drinker,

pooler, fr. bui'citr.

ZUIPZET (wvl. zaapzET), o. Zuipgat, iemand die .

veel drinkt. Een zuipzet van een wijf. Haar man is zoo een

zuipzet. — Zie zet.

ZUIPEN (wvl. ZUPENI, o. Kandeel, warme drank van

wijn, bier of melk met eiers en suiker, fr. chaudcau. Een
zuipen maken. 's Avonds een zuipen nemen eer men gaat

slapen. « Men bereydde hem somtyts wat suypens ofte

waerms van meel ende gestampt cruyt. > (M. Lambrecht.)

« Eyschen 's morgens op myn bedde een warm kommeken
suypen tot myn ontbyt. » (Boetius a Bolswert.)

Niemandt laefde syne keel

Met een suypen of kandeel.

(A. Debuck.)

ZUIVER (wvl. zuver), bijw. Geheel eu gansch, teene-

maal, fr. toul-a-fait, complelement, » Soo dat het scheen

dat sy alle de provisie, die in het clooster noch was, suyver

souden op-ghe-eten hebben. > (P. Mallants.) « Het een kint

dat slouch tander kind een ooghe zuver huut. » (Kr. v. B.)

— Louter, in den vollen zin van 't woord. Ik was er

zuiver aardig van (ik was er louter van op mijn gemak niet).

— Zuiver-uit, h. pttrcnient et simplemcnt. Ik gaf hem
tien frank zuiver-uit. Die streek schijut zuiver-uit geraaakt

voor 't verzet van den mensch.

— zuiveren (wvl. ZUVEREN), b. w. Bij kantwerksters.

Zie VER.LEZEN.

— o. w. Zuiver worden. De wijnmost zuivert met te

drijven. Die wonde begint te zuiveren. — Zie UITZUI-

VEREN

.

ZUK, adj. Hetzelfde als Zulk. Zuk a man (zulk een

man). Zukke zaken.

— Wegens het wegvallen der /, zie L.

ZULDER (en niet zeulder), pron. Hetzelfde als Zijlder,

zijiieden. Ze zidlen 't zidder weldoen. Widder gingen voort,

en zuider bleven zitten. Zie zijDER.

ZUCKER, SULKER, v. Hetzelfde als Zurkel, fr.

oseille.

ZULLE, ZILLE, v. Dorpel, fr. seuil. Eene houten,

eene steenen zulle. Het kindje viel over de zulle. Hij stond

op de zulle van de dear. Kom over mijn zulle niet, of ge

vliegt op strate. Ik zal nooit eenen voet meer over uwe
zulle zetten. « Met sterck verbodt van voet meer over de sulle

te stellen. » (J. David, s. j.^ « Int huus te slepene dan onder

de sille, rls niet weerdich van over de sille gheslipt te zijne,

maekende daer toe een gat onder de sille. » (I. de Damhou-
dere.) « Al laghe hu vadere up de zille, ghaet ende tardt

over hu vadere, ende vlieght naer de vaene des crucen. »
(**

'

)

Steppende ter werelt m.aer over de zille.

(Ed. De Dene.)

Zoo datje niet een voetjen tardt over de ailk.

(Id.)
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Haul ende hovet lagen op die silk.

Hier omme eist niemcn wille,

Up die sillc tardeu no staen.

(Maerlant.)

— Slapen li/'k eene zitlle, vast slapen, in eenen diepen

slaap liggen. Hij lag te slapen lijk eene zulle.

— Zi/ncn hieHoi zijn gal) aan tUzilU vagen, henengaan

y en zich de zaak uiet aantrekkcn.

f
— lematids zulleplat loopen, er veel ten huizegaan. Ge

I

meugt genist zijn, ik zai uwe zulle niet plat loopen.

I

— Er zijn m^er liuizen ofkerken, ineer zttllen ofzerken,

zegt b. V. een dienstbode die verh-iist, om te beteekenen

dat hij er geene deernis in heeft.

— Dikwijls gebruikt men dit w. voor de bskbnth::id en

de nering van eenen winkel. Dat is eene goii zulle (die

winkel heelt veel nering, de koopers gaan er geern in). Dat

is maar eene gemeene zulle. Die winkel is vier duizend

frank meer verkocht vpor de zulle (d. i. omdat hij zoo wel

geklantis).

—ZULLE, —ZILLE, z. Boven-, Onder-, Water-.

ZULLEMAART, ZILLEMAARTE, v. .Spotnaam

dien men geeft aan eene vrouw of dochter die altijd op den

dorpel is en uit en in loopt bij de geburen

.

ZUNDE, v. Zonde, fr. pcchc.

ZUNNE, v. Zie zonne en de comp. daaronder.

ZURKEL (wvl. ZULKER, SULKER), m. en v., fr. oseille.

—ZURKEL, z. Peerde-.

ZURKELHOOFD (wvl. sulkerhoofd), o. Een

dwaas niensch die 't al zegt wat hij weet of peist. Het is zoo

een zurkelhoofd.

ZURKELTRUTTE, v. Spotnaam dien men geeft

aan eene dubbe, eene grillige of gemelijke kwezel.

ZUSTER, v.

— Zwarte zuster, naam van de liefdezuster van de orde

van S. Augustinus. De zwarte zustersgaan geheel in 't zwart

gekleed, en bezoeken en bezorgen de zieken in de huizen.

— Fig. Flesch rooden wijn. <; Dat en belet niet dat den

baes aen de genever-flessche ga lokkeu, of dagelyks al eeuige

stoopen uytzet ga tappen, of twee dry- zwarte zusters trachte

den hals af te vringen. » (C. Duvillers.)

ZUSTEREN, zuster, heb gezusterd (fvl. ezusterd),

o. w. Den naam zuster dikwijls uitspreken. Mijn broeder,

als hij het al verbroddeld heeft, komt raij dan vleien en

paaien : 't is zuster alhier, en zuster aldaar ; maar ik ben

met al dat zusteren niet meer gediend. « De nonnekens

zeggen tegen malkanderen, laet ons nemen de deugd van

Patientie ofte Verduldigheyt van Suster, Sustcr, Suster, en

sy bleven Susteren, niet konnenje vinden eene die de

waerachtige volkomen deugdhaddevan Patientie. » (F. Van
den Werve.)
— Zich als zuster gedragen. Alle zusters zusteren niet

(gedragen zith niet zusterlijk jegens clkander, komen ovcreen

niet). De moeder had hertzeer, ziem le dtU hare oudste doch-

ter uiet wcl zusterde met de twee andere. Die nonnekens

zusteren wonder wel met elkander.

—ZUUR, z. In-.

ZUURATIG (wvl. ZEUR-ATIG, zie u), adj. Zuur
van ate, znursmakende, sprckende bczonderlijk van zekere

gewassen voor het vee. Die soort van gras is zuuratig.

Zuuratige planten.

— Ook van grond die met zulke gewassen begroeid

staat. Eene zuuratige weide.

ZUURSEL(wvl. zeuksel, zie u), o. Bij ameldonk-
makers. Water w.iar 'l gebreedmaald tarwegraan in gcgist

heeft, fr. eau sure. Zuursel met ale geraengd is goed
akkermest

.

ZUUTJES, bijw. Zoetjes, (r. doucement. Zuutjes

spreken. Zuuljes gaan.

ZUWEN, zuwde, gezuwd, b. w. Huischen, aanhiisen,

opjagen. Zie ZUIEN.

—ZUWEN, z. Op.. Vgl. -SUIEN-, -.SUWEN.

ZUWEN, m. eu o. Hetzelfde .als Zuiden, fr. sud. De
wind zit in den zuwen. Hij is afkcmstig uit het zuwen.
— zuvvERSCH, adj. Zie zuidersch.

ZWA, v. Hetzelfde als Zwade, in de Wdb., fr. andain.

ZWAAI, m. lets dat de zwierende beweging van een

werktuig of machine versterkt en regelt. De zwaai van eenen

uurwerkslinger is de metalen schijf of 't linsvormig gewicht

dat er aan hangt. De zwa.ai van eenen zwingei. Een zwin-

gel, fr. cspade, bestaat uit drie deelen : de handhave die

men vasthoudt; het hlad waarmede men op het vlas kapt

en slaat; en de zwaai, anders ook i/cf/-^ geheeten : zie

BL.\D.

— fr. tour, mouvement d'oscillation, enz., zie de Wdb.
— Met eenen liaai en eenen zwaai, zie ha.\i.

-ZWAAIEN, z. Uit-.

ZWABBELEN, zwabbelde, lieb gezwabbeU, o . w
Zabbercn, zeeveren, fr. baver,

— Zabberende spreken, swabbelen. Zie swobbelex.
— zwabbelweer, o. Reinig weder, zeeverweder.
— zw.\BBELZ.^T, adj. Zoo dronken dat men zwabbelt.

Vrienden, die het nat

Mint uyt B.ichus vat,

Driuckt u wel feestig

Maer noyt swabbel-zat :

Het is te beestig

Vol zijn tot de keel :

Wilt gy zijn gecstig,

Drinckt maer pas soo veel

Tot dat de rust

U lust

Of gy siet weinig scheel

Dat 's mannelijck en eel.

(Beschry V. van de Vreugdeteeck.)

ZWABBEREN. zwabberde, heb gezwabberd, o. w.
Alver hetzeUile als Wabbcren : zie aid. De wind zwabbert

doordeblaren.

ZWADDE, v. Heuelfde.als Zwade, (r. andain.

ZWADDEREN, zwad<ierdc;gez7uadderd. b. en o. w.
Swobbelen, brabbelen, zeeverende spreken.

— All. Zw.adderaar, Gezwadder.

— Meest gebruikt langs en binnen de oostvl. grcuzcu.
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ZWAK, adj. « Wordt in de Kempen, in de prov.

Antw., Brab., Hageland gebruikl in den zin van Vlug, rap,

snel, gezwind, behendig. » (Alg. VI. Idiot.) Ook bij de '

West-VI., vooral langs de zeekust. Een zwakke kerel (d. i.

wakker, flink, rap en kloek, fr. alerte, agile). Is liij ziek ?

hij ziet er nogtar.s een zwakke kerel uit. Ge ziet er een

zwakke vent uit : ge zoudt gij goed zijn om geernaats te

vangen. Een zwakke werkman. Zwalc te beene zijn, zw-ak

gaan . Zwak werl<en. Hij is zwalc in al wat hij doet.

—ZWAK, z. Zwik-.

ZWAKKEN, z'wakte, heb gczwal/t, o. w. Zakken,

neer/.akken, fr. s'affaisser. Een ezel die zwakt onder den

last. Hij zwakt door zijn knie'n (zegt men van ieniand die,

uit flauwte of anderszins, knikkebeent in 't gaanj. Die

fruitboom draagt dat hij zwakt. Die tak zwakt van 't ge-

wicht der appelen.

—ZWAKKEN, z. Zwik-.

ZWALM(E, ZWALLEM, m. en v. Hetzelfde als

Zwaluw, fr. hiroiuMle. De zwalmen verdwijnen na 'en

zomer.

— Venijtide zwalm, zie SCH.\.\R en STEENZWALUW.
— In eenige plaatsen zegt men z-wolme (zie l).

— Langs en binnen de oostvl. grenzen zegt men Zwaalin,

Zwalem. « Schieten naer de swaclmen. » (Ordonn. van

Eecloo.) « Elck wachte hem van dese dwalende s'waUmen

onder syn dack te lateu nestelen. »
( J. David, s. j.)

— Wegens den uitgang van dit woord, zie M.

— ZW.\LMLUIS, m. en v. Zwaluwluis, fr. ricin de I'hi-

rondelle .

— zw.MMSTEERT, m. Zwaluwsteert.

— Bij timmerl., fr. queue d'aromle.

— Bij metsers. Soort van loreelsteen breeder aan den

eeuen kant dan aan den anderen, en dierende om cirkel-

vormige miuen te metsen. Eenen steenput met zwalmsteer-

ten metsen.

—ZWALM, z. Xacht-, Schaar-, Steen-, Zee-.

ZWALP (hier en daar zwolp, zie l), m. Gulp. Het

bleed gudste met zwalpen uit de wonde, fr. sortait a gros

bouillons. Een grooten zwalp bloed uitsmijlen (spuwen).

ZWALPEI, o. Klutsei, een bebroed ei dat niet uit kan

klppen, hetzij dat er geen veugelsel in is, hetzij dat de kiem

dood is.

— Fig. Kwast, drinkebroer, die zijn geld en zijne eer

verkwist. Een leelijk zwalpei. Dat zwalpei is de schande

van zijn huis.

— Zwalpeiers brocn, slechte zaken verrichten, lets on-

dernemen dat meet mislukken.

—ZWALUW, z. -ZWALM.

ZWANSELEN, b. en o. w. Zie sw.vnselen.

ZWARM, m. en o. Zie z\verm en de comp. aid.

ZWART (nooit zwert], adj.

— Z'lOarte annoede, uiterste armoede, droeve cllendig-

heid. In de zwarte armoede zitten.

— Zwart verdriet^ sombere droef heid.

't Wordt hier altyd al verdriet,

Van dat oud en zwart verdriet daer,

'I Wordt hier altyd anders niet

Als dat oud en zwart verdriet. (G. Gez.)

— Zwarte galle, zwarte ziekte, fr. heinate'mese, i^'ok

Maagkanker

.

— Z^vart goed, uationale goederen, goederen die in de

fransche omwenteling aan de kerk ontroofd zijn geweest.

Zijn rijkdom bestaat meest in zwart goed.

— In 7 z'tuarte zi/n, de priestertoog dragen. De zoon

van mijnen gebuur gaat te naaste maand ook in 't zwarte

{gaat naar 't Semiuarie).

— Het zwart van den nagel aan de vingers, de rand- of

negge van den nagel, die licht vuU en zwart is, als men hem
niet getijdelijk zuivert of afschroodt. Het zwarte van den

nagsl atknippen. Zoo groot als 't zwart van uwe nagels.

— Z-wart op wit onthotidt wel, zie ONTHOUDEN.
— zw.arteg.at, o. Zie onder G.AT.

— ZWARTENDIG, adj., met halven klemt. op en, Zwart-

achtig. Zwartendig kleur. Zwartendig Ideed. — Zie -endig. "-

— zw.ARTKOPjE, o. Een vogeltje, fr. fauvette a tete

noire; zie KAIvELA.\R.

— ZWARTOOGDE, adj. Die zwarte oogen heeft.

— Zie -DE.
,1

ZWATELEN, b. en o. w. Zie swatelj;n. |

ZWATTE, V. Soort van gras dat in de vlaschaards

groeiten wieus taaie Stengels met het vlas medezwingel' n.

in de wetenschap lolium arvense Schrad., lolium liniioi^i

Sonder, fr. ivraie des champs.

— Ook Zood of Zoot, o.

ZWEE, v., mv. zivee'n, zachtl. ee. Hetzelfde als Zwei,

in de Wdb., winkelhaak, fr. equerre. De zwee is gemeen- ,

Hjk de Haakzwee, d. i. een rechthoekte winkelhaak ; voor
,

de andere zegt men Leugenzwee, Angeletzwee, enz. Die
j

hoek is in zwee niet, fr. n'est pas d'e'querre. In zwee stel- •

len, Ir, disposer en e'guerre. In zwee plooien, fr. couder d

equerre. 1

— Fig. Uit de zwee zijn (uit den haak zijn). Buiteu zwee '

zijn fuit zijnen behoorlijken stand, b. v. iemanddie dron-

ken is). Zwee houden in 't spreken (met orde en verband

zijne gedachten uiten).

— Elie stee heeft hare zwee, elke streek heeft hare

gebruiken.

— Zwee geven, fut geven, met driltig geweld te werke

gaan. De derscher gaf zwee op de graanschoven. Geefmaar .

zwee!

— Verders al wat aan eene zwee gelijkt, b. v, De slot-

makers geven dien naam aan het gevorl;fe of zweivormig

deel van een dagschof ; de smids .aan twee zweevormige

ijzers onder aan 't ploegschar gevestigd, en 't eene de lange

zwee en 't ander de korte zwee geheeten

.

—ZWEE, z. Angelet-, Haak-, Leugen-, ook Maagde-

zwee ?

ZWEEFSEL, o. Een duistere, eene halve herinnering,

tr. nn vague souvenir. Daar heb ik nog een zweefsel van.

Daar is niij nog een zweefsel van over.

ZWEEK, ZWEKE, v. De zweke van eenen wagen

is een dwarshout dat onder den wagen rust op de twee uit-

einden van de armeelen en den largwagen schraagt, fr.

sassoire, De zweke van eenen wielploeg is het stuk hout

dat rust op de uileinden van de ploegschaar onder den
,

ploegpulm.

-ZWEEK, —ZWEKE, z. Ploeg-
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ZWEEP, ZWEPE, v., zachtl. ce, k./ouct.

— Bui, bijze. Eene /.vvepe regeii. Het heaft daar eene

groote zwepe geregend. H:t regent nu en toen eene zwcpe.
— Bij mulders. De zwapen van e^nen steenen wind-

molen zijn de vier lange slu'.clcen Uout die den ste^rt ver-

bindtn nan de spruitbilk^.i; oj'.c Zwjpin^en gimimd.

—ZWEEP, —ZWEPE, z. Wind-.

ZWEEPTOP, m. Ecn top of to! dien men met ecn

kort zweeplcen geeselt Om hem lang-i den grand al draaien 1 e

voort te drijven. Een ijstop is een zweeptop, fr. sabot.

ZWEER. ZWERE, v., zivare«'. Tuterlniil, Ir. ntcerc,

flegmon.

— Dit w. (met de zwarc ee en liet vr. geslachl) h-.'.'fi bij

ons 00k nog de beteekcnis van Zeer, pijn, fr. mat, douleiir,

doch enkelijk in de samengestelde Hoofdzive^r, Leniler-

zweer, Tandzweer, en (bij onze schrijvers) Hertzweer. De
lossche hoofdz\rere. Eene onvcrdrag^lijke lenderzweer.

« Sender dat 'er iemant van 't gheselschap de minste hooft-

sxveere kreegh. » (P. Devynck.l «Naer groote maeltijden,

bancketten, dansen, drinckardije, tuysscherye, daer volghl

ghemeynelijclc verbittertheijdt des ghemoedts, hoofd-37(wr,

hert-sTt'^fr, twist, ende eenen nacht vol van (]uellinglie. »

(J. David, s. j.) « Duysende peryckelen, becommernissen,

ende \vsxi-sweeren . » (P. Mallants.) « Coortsen, Xxaohziueere,

tandsTveer^, mede. » (Ed. Dene.)

Hooft-s'iOeer, tandt-pyn, flerecyn,

Blyven myn gheselschap zyn.

(P. Gheschier.)

— Dit w. (in den zin van pi/n, zeer), is 00k gebniikt

in de stad en prov. Antw., doch daar is het van 't mann.

geslacht (Alg. VI. Idiot.), even als bij eenige vroegere

schrijvers. •. Dat Abraham dicmael grooien hooflsweer ende

patientie heeft moeten hebben. » (A. Adriaensens). « Van

d£n hoofi-sweer en d'onrusten des Hofs ontslaghen. > (P.

Mallants.) « De bladeren van raojrbesien oft den wortel in

reghen-water ghesoden en dan den mont daer mede glic-

spoelt met weynich azijns bencemt den tandt-sweer.

(Heyman Jacobsz, die ook hetonz. gebruikt : >< Water van

Angelica is goet voor 7 tantsivecr. •<')

— Kramers heeft : « Zweer aan den hals, aan den kop,

aan 't kruis der paarden, fr. dartre. > In dozen zin zuggen

wij s«?-(f ,• zie 7.EERE, V.

—ZWEER. —ZWERE.z. Hoofd-, Lende-, I,:n I01-,

l,'iiij;cr-, Nagel", Steen-, Tand-.

ZWEERD, o. Te zivcerde staan, gewapend den vijand

afw.ichten ; fig. Zijne voorzorgen geuomen liebben en op

zijn lioede zijn. Men moet wel te zweerde staan ol men

wordt in de wereld bedrogen. Die deugdzaam wilt leven,

moet altijd te zweerde staaii tegen den diiivel.

— Te sporreen te zweerde ri/den, zie SPOOR 2°.

— Zweerdvan een schip, {r.semelle^ derive. Zie zwaard
in de Wdb.

—ZWEERD, z. Maria's-, Zwingel-.

ZWEERDVAGER, m. Hct'elfde als lu 11. Zwaard-

veger, it./ourbhseur

.

— Te Brugge en elders bestaat de faniilienaam Swert-

. ighcr.

ZWEE-RONGE, ZWEE-ROMME, ZWEE-

ROEME, V. Eene ronge die den vorm heeft van een zwee

of winkeUiaak, zoodat het ccne einde rcchtslaat langs den

wagenkas, en het andere vastligt in den blck onder den

wagenkas.

ZWEET, m., mv. z-veeten. Zwoeger, daglooner, fr.

Iwnimed/; peine. Bij onze schrijvers gebruikt.

liebt ghy den dagh-loon uyt-ghestelt

Wanneer den sweet c(uam cm syn ghelt?

(A. Poirters.)

— Vgl. Ziekte der Gel. V. 1 15 : den slechthoo/d, den

onverstanl. Vgl. ook den blord met het bloed,

— Zio UITZWEETEN.

—ZWEET, z. Dood-, Jodcn-, Reeuw-.

ZWEETEN, zwectte, lieb gezweel (wvl. zwette, ge-

zwet, zie Kt.ANKVERK.), o. \v., fr. suer. Water en bloed

zweeten (uit der mate benauwd zijn en verlegen). Hij moest

eene aanspraak doen in die vergaring, en hij zweette van

verlegenheid. Zwijgeii dat men zwcct (geen woordeken

durven rcppen uit vrees van zich te misklappen).

— Kramers geeft hot deehv. gezweeten dat bij ons nict

gekend is.

ZWEEVEN. zweefde, heb gezweefd, b. w. Weg en

weder in 't water bewcgen, sprek. van gekookt weefgaren

dat men aldus uitspoelt. Garen zweeven.

— Lambooien, half uitslaan, sprek. van graan dat nog in

de aren is. Knorn zweeven. De schaapboeren somwijlen

zweeven het koorn in plaats van het uit te derschen, en

geven do rest am de kudden. Men zweeft het koorn tegen

den graanweeg, oni schoon z.iaigr.aan te hebben.

-ZWEEVEN, z. Uit-.

*ZWEGER, m . Zw.ager. Woord samengetrokken tot

zweir; zie AXDERSWEIR, RECHTZWEIR, GERECHTZWEIRS

en vgl. Pegel = pjil, Regel = roil, Regen = rein, enz.

—ZWEIR, zie *zweger.

ZWEKE, v. Zie zuEEK.

ZWELG, m. Achtorni md, fr. arricre-boiiche. « De
tonghe is ghcslclt in den swetgk der kcle. » (J. David, s, j.)

ZWELGEN, cw(7/^en zwjlg,gezwolgen, b. en o. w.,

fr. avaler. « Hannon Vandenberghe zijnde parmentier

zwalgh een naelde inne. » (C. Vrancx.)

Portia zwakh bernende colon binncn.

(A. Biins.)

—ZWELGEN, z. In-.

ZWELLEN, zwol en zwal, gezwolUn (fvl. i-zwollen,

zie ge), o. w. Zie de Wdb. Hoe dat eenen bcrgh eens soo

s;(w/en ovcralsoo dick wierdt. » (J. David, s. j.)

De rave verwacnt zwitl op als ecn padde.

(Ed. De Dene.)

ZWELTE, v. Eene die uit Icdigheid hare zaken ver-

waarloost en onachtz>-uun is, piiella ignava zegt Kil. Eene

luic zweltc. Eenczwclte zal nooit eene goede huismoeder

zijn.

ZWELTEN, zwolt, hebot bengezvolten.o. w. Be-

zwijkcn van gebrek, vcrgaan van llauwtc, kwijnen eu stcr-

ven omdat men geen vocdsel heeft of nemen kan j Kil.

Swelten, deficere, langiiescere, fatiscere. In tijd van hon-

gersnood zwelten velc menschen. Die zickc nieusch is
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gezWolten, geen voedsel nicer kunnende nemen. • Dat zij

eer van hongher zouden ^/icz^cv/ien hebbeD.!(N.Despais.)
t Een-jeghelick wort gehouden sijne doode peerden ofte

andere gcswoUen beesten te delven in sijnen grondt. » (Cost/
V. Belle.) <: AJle gtsivoUcn beesten wierden geeeten, als

oock honden ende catteD >; in eenen hongersnood. (Pauwel
Heinderjxkx.)

Heeft de zwalewe zien ligghen z-.cellen in t'snee.

(Ed. De Dene.)

ZWEM, o. Eene plaats waar men zwemt.

— Langs de zeelust geeft men dezen naam aan eene kil,

waar 't water in blijft staan als de zee afgaat.

ZWEMBALG, m. /wemblaas dcr visschen, fr. vessie

ae'rienne, vc'skiih' yiatatoirc.

— Hot woord is gebruikt te Oostende.

ZWEMMEN, zwam en Z'iicm, hcb gezTto}n7ncn,o.

\v., fr. i/(ix'-cr. Hij zwam over den stroom.

ZWEN, o. Zie z\«n.

ZWENKEL, ZWINKEL, o. Hetzelfde als Zwcn-
gel, in de Wdb. De zwenkels of zweiighouten van cenen

wagen, ploeg. enz. zijn tweederlei : het groot zvvenkel,

anders Voleie of Hamas genaamd, fr. 7v/ef, en de kleene

zwenkels, anders Haanischiercn geheelen, fr. palonnicrs.

— ZWENKELSLOOVE, Z-WTNKELSLOE\T, V. Een ijzeren

band te midden het haamschier met eenen haak die grijpt

in den ring van de hamassloove.

ZWEPE, v. Zie zviTJEP en de comp. aid

.

ZWEPING, m., mv. ztiepingeti. Cording, fliering,

lang stuk hont dat horizontaal op de scheerstijlen ligt van
een dak, om de kepers of spanningen te dragen : (r. panne.
— De /wepingen van eenen windmolcn : zie ZW'EEP.

ZWERE, V. Zie zweer.

ZWEREN, ziiopr, svcfr en z'drcrde, gczvorcn, b. w.
Eenen eed doen, h.pirer.

— Nood zveren, zich voor onvermogerd lot hetalirgver-

klaren, fr. deposcr son bHan.fcitr failWc. Ik vrecs dat hij

zal nood zweren. Hij heeft nood gezworen, en veel schiil-

den gelatcn. « Wclcke recompense niet en valt int regard

van Leenen ende Catheylen, niidls dat int vercoopen ende
alieneren van Leenen, blijcken moet vanden consente var-
den oudtsten hoyr, ofte van ghrzvcrirn: noodt , ende dat
de Catheylen gheen zyde noch cant en houden ghelijck

ghestniyckte erfve. > (Cost. v. Veurne.)
— Armce zweren, eig. Zich arm vcrklaren; in 't algemcen

Arm zijn, armoede lijden, zijnen nood klagen. Hoe leed

het hem was, de slechte tijd dwong hem ook arnioe te

zweren.

— o. w. Zeer doen, fr. /aire mal. Zoo veel wonders
hooren moesten, dat hemlicden thooft z-ioer. v (X. De-
spars.)

Zvoer mi] zijn hoofi, zyn herlkcn hem Z7rerrd,:

(A.Eiins.)

ZWERM. ZWARM, m. en ook o. Eene zwermende
menigte. Wie heeft er dat zwerm bie'n afgeschud van den
boom ? Een groot zwerm. Zie dc ermp. onder zw'.^rm.

ZWI CHTEN, -iHchilr. gezvicht, b. w. Mijdcn, ort-
zien, sparen, fr. menogcr. lemand zwichlen. Dal hij zijne
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oudcrs niet zwichtte, hij zou zich overgeven aan alle balda-

digheden. Niemand zwichten. Hij doet al wat hem lust,

zonder ieniand te zwichten. Zich zwichten, fr. mcnager sa
santc. Ge meet u zwichten, ge koomt nog maar uit eene
ziekte.— Zijne kleeren zwichten, fr. mcnager ses habits.

Geen onkost is er, die gezwkht is.

(J. B. Decorte.)

— Vermijden, fr. ciiter . Ge moet dien vent zwichten,

want hij heeft kwaad in den zin. De slechte gezelschappen

moetcn gezwicht worden.

— Zick zwichten van, zich onthouden van, vermijden.

Zwicht u van de slangen. Zwicht u van dat te verrichten.

Ge moet u zwichten van die slechte kerels.

Zwicht u van schryvers

en \Tyvers :

Komt het op deelen aen,

Zy zuUen nooit van achter staen.

(J.-B. Decorte.)

— Zviclit u! Een woord van bedreiging, beantwoor- '

dende aan 't fr. prencz garde a vovs, Zwicht u, jongen, <

dat ge weer geen krieken steelt. Ik zie wel wat gij voorne-

n ci > zijt, maar zwicht u!

ZWIER, m. Weisler, vrije bewcging. Hij heeft zijnen

zwier hicr niet om kunsten te doen. Laat hem zijnen zwier.

— Fig. Men mag een kind zijnen zwier niet laten (niet

alles laten doen wat het wilt).

—ZWIER, z. Labbede-.

ZWIEREN, Z7vicrde, gczivictd, b. en o. w. Slingeren.

Dc nin-.cn zwieren in 't gaan. De uurwerkslinger zwiert

weg en weder. Die in eene renne of schongel zit, zwiert in

de lucht. Een kleed weg en weer in 't water zwieren om het
,

uit te spoelen.
j— li'eisteren en zti'icren, z\q WKlSTEyiKH. •

-ZWIEREN, z. Toe-, Uit-.

ZWIERLEN, z'i-ierlde, gezwierld, b. en o. w. Het-

zelfde als Zwieren. E«n kleed in 't water zwierlen om het

afte spoelen. De dronkaard zwierlde in de straten. De
vaandels zwierlen in de lucht.

—Kramers heeft Zwiirelen al ver in denzelfden zin als ons

Zwierlen; dcch in het voorbeeld de pyl vloog zwirrelend

door de lucht (fr. iaflechefendit Voir en sifflant), zou ons

zwierlen niet dienen.

ZWIJGEN (wvl. zwigen), zweeg (wvl. scherpl. ee, zie

DLIGEn), gczu'cgen (fvl. es7vegen, zie GE), b. en o. w.

Niet spreken, fr. taire;se taire. Zwijgen lijk vermoord (geen

wooideken reppen).

— Het is voor een eettwig zwy^en, men zal er in langen

tijd niet nicer moeten naar omzien. Als gij dat in hout

maakl, 't zal weldra versletcn zijn; maar maakt gij het in

ijzer, het is voor een eeuwig zwijgen.

— Eene zwijgende conditie, eene gezwegene conditie,

fr. condition tacite, stipulation sous-entendue. '^ In alien

alsiilckcn beloften es een Z7ui/ghende conditie te verstane. »

(C. Van Dordiecht.) Vgl. eene zingende mis, lezende mis^

enz.

-ZWIJGENS, z. Stil-.

ZWIJGERTJE, o. Kantijntje, drinkhuisje waar men
oni eeneu boirel kau gaan zonder veel belet te worden. Dat
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\TOuwtje maakt veel van de z\vijgertjes. « Ik heb op de

Eyei-raepinge vier-en-twintig herbergen eo soo vele kroe-

gen, met nog enige eerelyke swygerkes soo vol gesien, dat

men' er maer met moeyte in kon geraeken. » (Vaelande.)

"ZWIJKESLAAN, sloeg zwi/ke, heb zwyke geskgen,
bij Kil. swijCK SLAEN, deficere, staat meerraaals bij A. Biins

in den zin van Verlaten, fr. abandonner, b . v

.

Sloe ic u z-vijcki\ wilt mij verdoemen.

En

Prince, alwaer ic als Darius rijcke,

Al en vondt men niemandt mijns gelijcke,

XochtaDS en sloech ic u nemmemieer zivi^cke,

Ghij hebt mijn gratie.

— Kil. wijst dit w. in Vlaanderen thuis; ik heb het hier

nog niet weer ge\ondeD, zoo min als zijn synoniem Bezwij-

ken, Kil. Be-swijcken, deficere, deserere^ linqttere :

Ic storf liever dan ic u bezwycten zouwe

.

(A. Biius.)

Bezu'i/cken wilt mij niet, zoete Granate.

(Id.)

ZWIJMELEN (wtI. zwdielen), zwi/melde, heb ge-

z'ci/ftteUi, o. w. Konddraaien, sprekende van eenen scherf,

van een stuk geld of ander plat voonverp dat rondwentelt,

niet op wijze van een \del, maar op wijze van den waaier

of windvang van een uurwerk . De wind%-aDg zwijmelt ter-

wijl de uur s'aat. De kinders, die, kop of munte spelen, de

geldslukken omhoog werpen, eischen dat zij zwijmelen.

— Weg en weer slaan, waggelen, fi-. vaciller. Als de

bucht breekt, tuimelt de vHegeral zwijmelende neder. De
dronkaard gaat al zwijmelende.

ZWIJMEREN, o. w. Hetzelfde als Zwijmelen.

— zwij.NLERiNG, V. Zwijmeling, zwimpe, fr. vertige.

« Paddendille (fr. catnotnille puante) is goet tegen de

draejnngeoft swymermghe int hoolt. » (L. Fuchs.j

ZWIJN (wvl. zwiiN, zie r|), o. Verken.

— Overjaarsche zwi/ns, zie SCHOTELISG.

— • Bij metsers-. Een rond mandewerk, lang en buikte lijk

een zwijn, dienende om gebluscht kalk te ziften. — Hetgr.

TCOpxoi; bet. 00k een zwijn en tevens een rond mandewerk

om te visschen

.

— Bij wevers. Zie hangel.

Kapvormig bovendeel van lets, op wijze van /\ . Eene

vlasmijt met een zwijn opmaken (d. i. het bovendeel

ervan den vorm geven van eene kap, van een dak).

Vklw. Z7ei/ntje, een zeugsken, fr. cloporte, porceUt.

Er zitten veel zwijntjes in dien ouden wijnb.ik. — Hand-

borstel, bij Kramers Varken, Stofvarken geheeten, fr. hoJ^s-

soir a nianche court. De meubels afstoften met het zwijntje.

Soort van erwt die met de schokken geeten wordt,

peultje, krombek, fr, pais goulu. Een paander zwijntjes

.

Zwijntjes ^;ten,

Spreekw. Gij zijt al te haastig om zwyns te maten,

ge zotidt vielden steert vergeten, zegt men schertsende a.in

iemand die zich al te zeere haast en spoedt om lets te ver-

richten, lets te onderneraen, enz.

Veel geschreani' en 7t'einig -a'lille, zei de boer,enhi)

schoer zijn zivyn, zie SCHEREN.

— zwij.VAARDE, v. Mengeling van gemalen boonen met

krensen, tot voedsel van zwijnen, koeien, enz.

— Aarde, in den zin van fr. terre, wordt altijd bij ons

eerde,erden\\!gespro\ien zoodat het hier wel lets anders moct

zijn, dewijl men nooit z-wyneerde maai altijd zwi/naarde

zegt. Het angels, ar bet. substantia, zegt Ten Kate, n
op^r.

— Sleest gebruikt in 't L. v. Aalsl.

— ZWlJN.VARSDE (wvl. ZWIINEERSDE, uitspr. -eesde, zie

RS), adj. Wordt gez. van een dier wiens aars of achterlijf

aan dat van een zwijn gelijkt. Zwijcaarsde koeien worden

niet geprezen. Zwijnaarsde peerd, fr. cheval a croupe

avale'e.

— zwipiEB.\KE, vr Bakenier, fr. charcutier,

— zwijNEBAKENiER, m. Hetzelfde als Zwijnebake, spek-

slager, fr. charcutier.

— z^^^pIEBAKIGE, zwijneb.\KEGe, v. Bakenierster, fr.

charaitsere.

— ZA^^J^•EBEIER, ra, Zie hiepe.

— ZWriXEBtLK, ZWIJNEBOCHT, ZWIJNEBOK, m. Hetzelfde

als Verkensbocht. Zie BILK en BOCHT.

— zwijNEFOoiE, v. Smnlpartijtje ter gelegenheid van

het slachlen van een zwijn. Er was zwijnefooie bij den land-

bouwer.

— (Jok Zwijnekerweie en Zwijntjeskermis geheeten.

— ZWIJNEKERW'EIE, -KREWETE, -KRAWEIE, V. Zie

ZWTJNEFOOIE.
— ZWIJNEN (wvl. zwinen), zwi/nde, heb gezwi/nd; 00k

swijNEN, o. w. Mooschen, kwistig handelen. Ge meugt

zoo niet zwijnen, kind (d. i. aan tafel despijs laten vallen

en verkwisten). In 't eten zwijnen. In 't geld zwijnen, fr.

etre crapnileusement prodigtie. Ge moet daar niet in zwij-

nen, want later zult gij er in kramen.

— Z^WJNEREXNE, V. Zie \-ERKENSRENNE.

— z\vijxESTEERT,m. Bij ambachtslien. Soort van ijzeren

boor bestaande in eene gekronkelde spil gelijk de krul-

steert van een zwijn, mtt twee scherpe lepeltjes op het

einde, om gaten te greuzen in zacht steen, enz., fr, queue-

de-cochon.

— ZWIJNETRIJPE (wvl. zwinetripe), V. De trijpe of

ingewanden van een zwijn, fr. tripe de pore. Eene zwijne-

trijpe. Daar zijn zwijnetrijpen te koopen.

— Ook dikwijis gebruikt voor Trijpkermis, zwijnefooie,

fr. boudine'e, Zwijnetrijpe houden. Op eene zwijnetrijpe

genood zijn. Xaar eene zwijnetrijpe gaan.

— zwijnevloek (wvl. zwiNEVLOUK, zie ij en on), m.

Gcknor, fr. grognement. Als hij dat hoorde, gaf hij eenen

zwijnevloek, en ging henen

.

— ZWIJNSGERS, o. Onkruid, in de Wdb. Verkensgras,

Knopgras genaimd, h. centinode, trainasse, renouee des

petits oiscaux, polygonum avicu/are L.

— ZWIJNSHURSEI. (uitspr. stcitnshtissel, zie RS), m. Appel-

bie, Iniitenier, wtop, fr. guepe.

— zwijxsLEVKE, V. Eene afgetuinde plaats waar ver-

kens in verblijvcn, zwijnebocht.

— Zie LEUKE.

— zwijNSNOOT, V. Eikelnoot, fr. gland de chene.

— Dus gcnoemd omdat die noten tot voedsel van de

verken s diencn.

— zwijNSpuiST, v. KJeene zweer op den boord van de

wenkbrauw, gelijkende aan een gerslekorrel, en daarom in
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'\.{x. orgeUt geaaamd, ook compere loriot. Vgl. aveer-

OOGE.

ZWIJNSRENNE, V. Zie VERKENSRENNE.

*zwrjNSTOK, eene huidziekte bij J. Yperman, zie

onder destel.

zwijNTjESKERins, v. Trijpkermis, fooie die menaaa

vrienden en magen geeft, als het vet zwijn geslacht is, fr.

bo7idinee^

zwijntjevetten, vette zwij'ntje, heb zwi/'ntje gevet

(zie boekbinden), o. w. Eenvoudig kaartspel dat oulings

veel oepeeld wierd, en nunog soniwijlen bij oude lieden ol

jongens.

—ZWIJN, z. Bak-, Ever-, Hutsepotzwijntje, Prijs-,

Stiaat-.

—ZWIJNDER, z. Verkens-.

ZWIJNSELEN, o. w. HatzelfJe als Swanselen,

Swollen, Swijnen.

ZWIJNSWOLLEN, o. w. Zie swiiNSWOLLEN

ZWIJTE (wvl. zwiTE), V. Volgreeks, een geheel van

aaneenhangende deelen. Hij heeft daar eene schoone zwijte

land (d. i. eene lange iiitgestrektheid van aaneenliggende

partijen land). Eene zwijte sclulderijen.

Dit \v., bij 't ongeleerde volk gebruikt, is van ouds

ontleend aan 't fr. suite.

ZWIKKEL, m. Een lange raensch die zwikt in 't gaan.

Ecnzwikkel van eenen vent. Een lange zwikkel.

ZWIKZWAK(\vvl. zwuKZWAK, zie ind), m. lemand

die zwikt en zwakt in 't gaan, zwikkel. Een zwikzwak van

eenen vent.

ZViTIKZWAKKEN (wvl. zwiikzwakken), zwikzwakte,

heb gezwikzwakt, o. w. Zwikken en zwakken in 't gaan,

wankelende gaan, fr. chanccler, vaciUer, Zwikzwakkende

gaan.

ZWIMMELEN, o. w. Hetzelfde als Zwijmelen;

zie aid.

ZWIMPE, ZWIMPING en ZWIMPTE, v. Zwij-

meling, bez. die waggelea doet, fr. vertige. Hij heeft eene

zwimping gehad. Hij kreeg daar zoo schielijk eene zwimpe

dat hij omviel. De ziekte is begonnen met zwimpten in

't hoofd.

ZWIMPELACHTIG, adj. Wankel, waggelachtig.

Zwinipelachtig zijn van drinken, van eene draaiing in

t hoofd, enz.

ZWIMPELBEENEN, c7<'/w;j*t-/AfcW<f, heb gez-vim-

pelbecnd, o. \v. i-)p zijn beenen wankelen, waggelen, vlech-

tebeenen. Een dronkaard die zwimpelbeent. Zmmpel-

beenea van ouderdom, van flanwte.

ZWIMPELEN, stt'/OT/ei/f, heb gezu<impeld,o. w.

"Waggelen, zwankelen, zwierlen. De dronkaard zwirapelt

in de straten. Eene draaiing in 't hoofd krijgen dat men

ervan zwimpelt.

— Wapperen, gezweept worden door den wind, enz,

De vaandels zwimpelen in den wind. In storm op zee,

zwimpelen mast en zeilen.

— Ail. Zwimpeling.

ZWIMPING, v. Zie zwntPE.

ZWIMPTE, v. Zie zwimpe.

ZWIN, ZWEN, o. Waterleiding, beek die hel water

afleidt naar eenen meerderen stroom. Oi waters van de

grachten vloeien weg naar de zwinnen. Des zomers, opdat

de grachten niet zouden droog komen, houdt men het water

op in zwennen bij middel van sluizen. Dj Wateringe zorgt

voor de zwinnen, de boeren voor de grachten. Voor Zwin

zegt men ook eene Aar lader), eene Suatie. « Heerweghen,

s-ivenen, heeden ende smalle waterganghen. ^(Keure vaade

Waeteringhe van Blankenberghe.)

— Dit woord is veel gebruikt in Noord-Vlaanderen.

Men rindt in oude Omloopers dit woord geschrevenSwin,

Swen, en Swein, verkleenw. Swencken, Sweincken, en

Zwincken

.

— Vgl. fr. suinter.

ZWINGE, V. Harnas, zwinkel ol voleie waar de peer-

den aan liggen, fr. vole'e.

— In sommige plaatsen maakt men verschil tusschen

Zwingeen Zwenkel : de Zwinge is fr. volee; de zwenkel is

fr. palonnier. Zie ZWENKEL.

*ZWINGEL, bij Kil., zie harxas.

ZWINGEL, m. Breed houlen zweerd waarmede men

de lemen uit het vlas slaat, fr. espade. Het blad en de zwaai

van den zwingel. Lees onder BLAD.

— ZWINGELBERD, 6. Eene rechtstaande plank met eenen

diepen wijden kerf dien men de kraag heet, en waar men
het vlas in houdt dat met den zwingel geslegen wordt, Ir

.

chei'atct

.

— ZWINGELEN, zwing^slde, gezu'ingeld, b. en o. w. Met
den zwingel de lemen uit het vlas slaan. Het vlas zwin-

gelen. Wei kunnen zwingelen.

— o. w. met hebben. Bij koper- en ijzerdraaiers. Niet juist

ronddraaien, slingeren. Een stuk, dat gedraaid wordt, zwin-

gelt als het niet juist en recht onder den beitel loopt.

— zwiNGELKOT, o. Loodse of andere plaats waar men

't vlas zwingelt. Het ovenbuur dient dikwijls ook voor

zwingelkot

.

— zwiNGELKROTEN, V. mv. Afval van vlasvezels onder

't zwingelen. De zwingelkroten hangen gem. vol lemen. Ete

zwingelkroten verschillen van de hekelkroten; deze laatste

zijn de afval van de hekeling.

— ZWINGELMOLEN (wvl. ZWirXGELMEULEN, zie IND en

o), m. Molen waarmede men vlas zwingelt. De zwingelmo-

lens, sedert eenige jaren in zwang gekoraen, verlichten den

arbeid en verdapperen de werking.

— zwixGELRiEM, V. Eene lederen riem die tusschen het

zwingelberd en den zwingelaar gespannen ligt, een a twee

voet van den gtond, om den zwingel te beletten de beenen

des zwingelaars te raken.

— zwiXGELSP.\AN, o. Hetz'^lfde als Zwingel, fr. espade.

— ZWINGELSTEERT, m. Zie LEE.

— zwiNGELVOET, ni. Hetzelfde als Zwingelberd, fr.

chevalet d'espadeur. — 7 Gaat z-Jiingelvoeten regenen,

zie BOOTHAMEREN.

— zwiNGELZWEERD, o. Hetzelfde als Zwingelspaan, fr.

espcuie.

—ZWINGEL, z. Schoonmaak-, Voorslag-.
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ZWINKEL, m. Zie zwenkel en iscomp. aid.

ZWINKELEN, zwinkeUe, heb gezwinkeld, o. w.
Zweoken, slingeren, weg en weder bewogen worden. Het
uiteinde van den boom, die met den ezel vervoerd n-ierd,

zwinkeUe geweldig. De dronkaard zwinkelde langs de

Betrouwde 't als hy rond heur kwam
Gewipt, de zwanke vlinder,

Die zwinkUtid op en ncder klam

En zocht heur hert te vinden.

(G. Gezelle.)

*ZYDERT, bij M. Lambr., zie sijder.





FRANSCHE WOORDEN

die in 't Idioticon in 't Vlaamsch vertaald staan

A
A, prep. Te, am, tegen, tot. Bord a

bord, hoard en board (z. EN). A trois,

gedrie'n^ enz. L*un a I'autre, aaneen (z.

EEN). a ce que, dat,

Abaisse, f. Scheel, v.

Abaisser, v. a. Leegen, stri/ken.
1|

V. red. ]1 croirait s'a -,,^ hif houdt zich

te ~i'ers.

Abandon, m. Verlatenis, v.

Abandonner, v. a. Afgaan, looche-

>k'!i, iiitJoen, *z\i'ykeslaan. Un aban-
donne, een Tergauive/vosde mensch,

Abasourdi, adj. Baloorde; detizig.

Abat-jour, m. Blaker, in.

Abdominal, adj. Vertige a—

,

kkm, m.
Abecedaire, m. KUengebed, o.

Abeille, f. Bie; straal, v. A— do-

mestique, buikbie, v. A— male, broed-

hie, V.

AbStir (s'), V. refl. Verezelen.

Abimer, v. a. Krutten, verhabbezak-

kcn^ 7'erbeesten, verbeuien, vermoorden^

rampeneeren , verramfeneeren , ver-

rampeneeUn, reeuwen. Etre abime de

dettes, vergaord ziiten in schulden.
||

V. refl. S'a— a force de travailler, zick

7'erarheiden.

Able, m. Bliek, m.
Able roche, m. Rotse, v.

Abondance, f. B16 d'a— , kneuvel-

tar-i-e, v.

Abord. m. Des I'a— , van (den)

eerslen nf. D'a— , met het eersteopzicht.

Aboutir, v. o. Lebord d'un champ
oil aboutissent les sillons, vooreinde, o.

Aboyer, v. n. Bassen.

Abreuvoir, m. Dronkaard, ra.; ge-

'd'ad. o. : viitcring^ v.; wedde, wedding, v.

Abricot, m. Abriko, perko, m.
Abriter, v. a, Bendeeren.

Abri-vent, m. Vlagge, vlaak, v.

Absinthe, f. Ahem, *a!sen, m.
Absolument, adv. Absaluit. A

—

pas, a— rion, Almendalle niet, nan-

weropuil. A— seul, mensch aleen,

moedermensch aleen.

Abstenir (s'), v. refl. Zich speitieren

-.an lets, S'a— de viande, rleesch

derven.

Abstinence, f. Vleeschderving, v.

Acare, m. Zie MERUWE.
Accabler, v. a. OverUggen. A

—

de mots et de phrases, overvoeren.

Accelerer, v. a. Verdapperen, -cer-

gauwen.
Accenteur mouchel, m. Koolpiepe,

koolpifpe, v., koolpieper, m,, hlanivC'

koornnuisch, btanwe-koolmttscft, v.

Accepter, v. a. A— une succession,

interd doen in een sterfhuis.

Acces, m. Ces, o.\fobe, v.; starrel,

m . : tuim, V. A— d'epilepsie, d^ cessen,

de ceskens, de aecessen, o. mv. A— de

maus'aise humeur, de colere, bi^'s, v.,

perte, v. A— de toux, de folie, de rage,

bonte, V.

Accessible, adj. Sprekeli/k.

Accessoire, m. Bi/haarsel, o.; bi/-

veerd, m. of v.; toebehoorte, v. Les a—s,

achterdracht, m.
Accessoire, adj. Mdegaande.
Accident, m. Maskuize, v. Avoir un

singulier a— , aardig varen.

Accidente, adj. Doorscheede,

Acclimater (s'), V. refl. Verharen.
Accolure. '. /Jandwisse^bii d~u'isse,\.

Accommodant. adj. Gedoevig, ge-

voegza'i'H, vaduUig.

Accompagnement, m. Getee, o.

Accord. Ml. IJ'a

—

,t'akkoord.

Accordeon, m. Boekorgel, trekor-

gel, speelhoek, m.
Accorder (s'), v. refl. Convahieren,

samenkyrirn, zich verstaan met, met
iemand den effenaar hoitden, hakke-

bakken. S'a— lort bien, overeenkomen
lijk Mantcn en Kalle. Depuis qu'on ne

s'accorde plus, sedert dat het al verka-

rid is.

Accoucher, v. n. Geliggen.

Accoudoir, m. A— (de fenStre),

I'ensterh/tid, o.: kassi/n, o., kasifne, v.;

schikkfberd, o.

Accoutrement, m. Gekleedsel, o.

Accoutrer, v. a. Opdyselen, loorte-

len, anntoortelen.

Accoutume, part.-adj. Gewonig,
geuvon.

Accroc, m. Ktinke, v.

Accroitre (s'), v. r^fl. S'a— rapide-

ment, oekeren, o. w.

Accroupir(s'),v. refl. Hukken, ntik-

ken, op zi/ne vitlokken zitten.

Accueillir, v. a. A— qq., iemand
betegencn, vertegenen.

Accusation, f. Beschnlding, v.

Accuse, m. Le banc des a—s, de
kuip 7-an het tribunaal, v.

. Accnser. \. a. Beleggen,beschttiden.

\\
V. tefl. S'a—, zich beschulden.

Acerbe, a Ij. Rank, rankig.

Acharner (s'), v. tefl. S'a— a la

poursuite d'un emploi, achter een ambt
ketsen.

Achat, m . Faire ses a— s, de markt
doen ; markien.

Acheter, v. a. Koopen. Zie bloc.

Achevage, ra. Faire I'a— (bij potte-

bakkers), afdraaien.

Acheve, adj. Vulschreven.

Achever, v. a. Opkleren, opreeden,

uitdoen. A— completement, oj> en iveg

een werk doen. J'ai presque acheve ma
besogne, ik ben bgkans t'enden mi/'n

werk. Avoir acheve sa tache, zyn sckel-

le7cerk hehben.

Acquereur, m. Koopman, m.
Acquitter, v. a. Afkwyten.
Acta. ni. .\— de mariage, //•ouK'Jrw/',

m. Passer un a— devant notaire, Tcr-

li/tUn.

Actif, adj. A-u'ierig; generig. Dette
active, tiitstand, m.

Activite, f. Behendigheid, v.

Actuel, adj. Zie c.\UTfeRE.

Adam.in.Pommed'A

—

,keelbeier,m.

Addition, I. Faire une a—, ci/fers

thoopc trekken.

Additionner, v. a. Eene som uit-

trckken.

Adieu, m. Repas d'a— , schee-

maal. o.

Adjudication, f. Ofers/ag, m.
Adjuger, v. a. Orers/aan. Etre

ailju^o, '.-erblifven.

Administration, f. Conseil d'a —

,

eed. m.
Administrer, v. a. Bezeilen. A

—

un malade, eenen zieke berechten.

Adolescent, m. Opscheute, v.

Adoucissement, m. i'erzaet, tvr-

zoelsel, .1.
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Adresse, f. Gauwte ; prati/ke, v.

Faiseur de tours d'a—, kunstenaar, m.
Adroit, adj. Behendig^ hep,
Adroitement, adv. Djent, djetitkcns.

Adulterin Zie .WETRONK.
Adventice, adj. Biens a—s, vraani-

goeJ, o.

Adversaire, m. Tegenparti/der, m.
Adversite, f. Tegenkomste, v.

Aerer, v. a. Vefluchten,

Aerien, adj. Vessie a— ne, zwem-
halg, ni.

Aeroslat, m. Luchtbol, m.
Affable, adj. Gespreekzaam ; liejge-

tal, /i./Xvt,i//ig.

Affaire, f. Dingen,o.\leute, v.; werk,
o. Ce sera la I'a—, het zal zulk -werk

zi)n. C'etait bien une telle a— , het was
effen zulk eene leute of zulk een spel.

A— enibrouillee, compliqu^e, konke-
ling, v., vernestelde klosse^ v., klodde,

V. C'est une mauvaise a— , une a

—

embrouillee, het is een hut, m. Une
pietrc a— , een armoedje, o. Ses a - s

declinent, hy gaat om zeepe.

Affaire, adj. Beslaafd. II fait Ta—

,

hi) loofit in zijnefiefafaelie.

Affaisser (s*), v. rfefl. Begeven, huk-
ken, 'ii'akketr, kwakken, inkwakken,
zwakken.

Affecte, adj. Etre a— de, gedaan
zyn in icts, er in vinden. Etre profon-
dement a— , aangeslegen zyn. Embe-
sognement a

—

,fiefafoeli£, v.

Affecter, v. a. Uitsteken. A— des
pretentions, van zi/ne neiize maken.

Affection, f.Portera— aqq., iemand
j'tinste dragen. A— pulmonaire, lon-
gerkii'aal, v.

Affenager, affener, v. a. Bestellen.

Affermir, v. a. Versti/ven, verstra-
ven, ^vemen,

Afferon, m. Melje, v.

Afficher.v. a. Etreaffich6, uithangen.
Affiler. v. a. Zdlcn.
Affiloir, m. Wcllecr, o., zetsteen,m.

Affiner, v. a. Fijnhekelen.

Affinoii , m. Fijnhekel, m. en v.

Affiquet, m. Breibard, o. ; breiheen,

c; breischfcde, v.; breistok, m.
Affirmer, v. a. Noeinen, laten

staan.

Afflige, adj. Triestmoedig.

AfHuer. v. n. Sneeuwen.
Affourcher, v. a. Klikken,
Affubler. v. a. Toortelen , aantoor-

telen.

Afin que, conj. Oindat, ten fijne

dot.

Agacer, v. a. Ha^en; kot{t)eren,
tanen. Agace, erzelig ; voos.

Agalaxie, f. De drooge bleine, of
blare, V.

Agaric de ch^ne, m. Veunshout, o.

Age, m. Oude, elde, v. D'a— , oic-

dersch, adj. Jeune a

—

,
jonqde, jongte,

V. (Vgl. jeunesse). A— critique, de
kwade tiene, v., sukkelti/d, m., iukkel-
laren, o. mv., tooveressetientje, o,,

iooveressejaren, o. mv.
Age, adi. Oudersch.

Agent, m. A— d'affaires, deelman,
m. A— electoral, kiesmakelaar, m.
A— de police, ichabeletter, m. Corps

de garde des a—s de police, schabelet-

tcrswachthuis, o.

Agglutiner (s'), v. refl. S'a— com-
me glaise, leemen.

'

Agile, adj. Adret; klibber, tlibber-

achtig ; zwak.
Agilite, f. Gauwte, v.

Agir, V. a. et n. Laisser les mots et

a— , korte vooreinden tnaken ?net lets.

A— avec lenteur, truiselen. (Vgl. LAM-
EINER.) II agit toujours a rebours, hy
werkt altijd tegen draad,

|{
v. r4fl. II

s'agit de, hetdoet.

Agitation, J. Gejaagdheid, gejogen-
heid, V.

Agiter(s'), v. refl. S'a— beaucoup,
woelen, razen, sparteU-n geli/k de diiivel

in een U'ijwater7>at. S'a— comme un
diable, duivelen. Agite, ongedurig.

Agneau, m. A— male, weetlam, o.

A— lemelle, beitlam, o.

Agonie, t. Vangenis, vonnis, o,

Agoniser, v. n. Zielbraken.

Agrandir (s'), v. refl. Vermeerzen.
Agreable, adj. Leutig.

Agreer, v. n. Grei'^n. Agr^e, dan-
kig, aiij.

Agriculture, I. Landnering, v.

Agrion vierge, ni. Xaalde, akker-
naaUli; v. Zie DEMOISELLE.
Agrostis jouet-du vent, m. Plui-

7ne, \., ptiumgfas,Q.
Ahan, han, m. Gi/tk, m.
Ahaner, v d. Guiken.
Ahi. interj. Oe':/

Ahurir, v. a. Verbatiwereeren.

Aide. ni. et f. Oost, m.
Aideau. ni. Verhoviestok, m.
Aide-infirmier, m. Krankwaeh-

ter, m.
Aider, w.?^. Helpen,vervoordeeligen.
Aigre, adj. Arrig. Tres a—, inzerp.

Rendre a—, verzerpen,

Aigremoine, f. Lavermonje, v.

Aigreurs, 1. pi. Zo, v.

Aigu, adj. Tres a—, inscherp.

Aiguillat, m. Spoorhaai, v.

Aiguille, f Xaalde, v. A— a pas-
ser, doorsteeknanld, v. Enfiler une a—

,

eeTie naalde drad^n, A— de pin, de
sapin, asset; echel, ni. Se cnstailiser en
— s, kerielen.

Aiguillette, I. Zie ferret.
Aiguillon, m. Stekker, m.; straal,

o. A— (d'un baton), pinne, v.

Aiguillonner, v. a. Kot(t)eren.

Aiguiser, v. a. Aiguisez cecouteau,

geef dat mes eene streke, A— de nou-
veau, -L'erwetten. Pierre .i a— , zet-

steen, m.
Ail, m. Looge, v.

Aile, t. Vleer, v., vlerik, 'rs\. Qui a

de larges a—s, breedvherde, adj. Plume
d'a— , vleerpen, v. A— de moulin a
vent, meulenhekken, o. A— de pav6,
a— de chaussee, zofnerweg, m.

Aile, adj. Gevleerd.

Ailette, t. Vlieger, m.
Ailleurs, adv. Op een ander, el.

NuUe part a— , ni'-.vers el. Quelque
part a— , elwaarts,

Aimable, adj. Bemindelyk, scherrig,

Aimant, m. Zegelsteen, m.
Aimer, v. a. (lejjiand of lets) geern

zien, \oor iets oi iemar.d zyn. N'a

—

personne, om niemand geven. A— .i

avoir, geern hebben. II aime a avoir
chaud, hy heeft geern warm. A— que,
geern hcbbeti dat, geern zien dat. A
a voir, geern zien iets.

Aine, f. Liesche, v.

Ainsi, adv. Ce n'est pas a - , liet is

abuis.A— que, comme a— , metgaders.
Pour a — dire, om zeggens.

Air, ni. i" Aaier, m., lucht, v. A
mou et pesant, lafte, v. A— doux, kelte^

v. Courant d'a - , trek, m.
2° Lid , m . ; %'uwe, v. Avoir I'a— de,

vuwen, zien. Se donner de grands a— s,

van zi/ne netcze tnaken. Avoir I'a

sournois, f?« aafsch voorkomen hebben.
3° Erel m.; voois, m. Note sur un

bel a— , schoonvooisde, adj.

Aire, f. A— (d'une grange), aar,
derscknere, v ,; derschvloer, m.

Airee, 1. taag, v., aanleg, m.
Airelle, f. Fruit de I'a—, moer-

beier, m.
Aisance. f. A— , lieu d'a— , *aise-

ment, vertrek, o. Fosse d'a , beerput,
boldpnt, m. Faire la vidange d'une
fosse d'a— , beren.

Aise, f. IVeUigheid, v. Etre ravi d'—

,

over zyn var'-^joelligheid. Ne pas se
sentir d'a— , iy« zelven niet bezitten

van -li'elligheid. Mai a I'a— , ne pas a
son a— , ongemakkelyk, onwel, onwel-
lig, adj. Manger a son a— , muggelen.
Prendre ses a — s, zich laten dienen

.

Aisement, adv. Sehoone. Se mon-
ter a -, sevens op de leere zyn.

Aisselle, f. Lo, v., oksel, v.

Ajonc, m. Stekelbrom, m . ; stekel-

ginstc, V.

Ajournement. m. Verschof, o.
Alarmant, adj. Benauwelyk.
Alarmer ('s), v. refl. I^erslaan,

zich verslaan.

Alcove, f. Ankove, v.

Alene, f. Alsen[e, o., elsem, m.
Alerte, adj. Adret; gaai, gei; raaide;

scherrig; z'wak.A— elbien[ait,/iinksch.

Alezan, adj. et s. m. Vosde. A

—

bnile, steenvos, m.
AUeboter, v. a. Tienden (dniiven).
AUecher.v. n.Aantrekken, tweefeUn,

betwcefclcn , vertweefelen.

AUee, f. Dreuve, v.; laan, v.; con-
duit, o.

Allegation, f. Bybrengsel, o.

Alleluia, m. Koekoetsulker, v.

Aliene, adj. Bi/zinnig.

Aligner, v. a. Reken,
Alinea, m. Aan de reke, een ander

reke.

Aliter, v. a. Etre alite, beddens lig-
gcn, beddelyk liggen.

Aller, v. n. Togen (tetigen); talen
naar. A— visiter, oversteken. A—
mendier, op den schooigaan ai loopen.
A— au devant de qq., a la rencontre
de qq., iemand betegeneu, of verte-
genen. A— contre le courau!, tegen
drift werken. En allant vers la vUle,
al gaans naar de stad. A— ventre .i

terre, rekkebecneti. A— en talus, a— en
pente, taluinen, A— I'amble, latnbe-
ren. A— a cloche-pied, tjanken, i;an-
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kelen. A— a la recherche, op (den) zoek

gaan cX zif'n. A— en appel, versUken.

S'en aller. zeerd^n^ voortzcerd-en^ weg-
zeerden. A— bien, kloppen. Cela va de
soi, dat upreekt van zelfs. Qui va bien,

qui est facile a manier, handi^, havig^

adj. A— mal, broddelen^ brodden^'on^,

w. Allez-vous en, va-t-en, va-t-en d'ici,

zeerd van hier: he/u voort van hier\

ga door; ga wei\ ga rtw gangen\ sas

mdar voort; steek hct u op\ ga en trant

van hier: draai tiw snaren af; draai
U7ve ziel af; draai ]i-i)e Her af; teure.

Alle/ chercher cela, tetire daar om.
PiXioxi%, gauw! AUons vite, ^?/7£' zeere.

Allons done, schaars, schaars! AUons
allons, sei-sei!

Allie, m. Ken, m. (?) 11 ne m'est pas

a— du tcut, hi) is noch kin noch ken
aan mi/.

Allonge, f. Langsel, o.

AUonger, v. a. Langen, verlangen.

Avoir le visage allonge, een wezentje

spinnen.

Allumer, v. a. Ontsteken, doen

veunzen (van eene pijp sprek.).

AUumette, f. Stek, v. A- phos-

phorique, fosfoorke{n, a., poefer, m.
A— soufree, sulfer, m.

Alors,adv. Toen, bijw. Oh! a

—

, ja
daddef A— meme que, a— encore, nof,
'« of en of),

Alouette, f. A— , a— des champs,
lawerke, v.; Ueuwere^ v.; hemellawer-

kCj koornlaiuerke, v. A— des pres,

garslavierke. Si le ciel tombait, 11 y
aurait bien des a—s prises, als de heme!
valt, wif zi/nallcn gebiiikt: datde kernel

. vieU 7i<i/ zo7iden er alien onder zitten.

Aloyau, m. A— de deuxieme place,

korteling, m., rieme, v.

Alterer (s'), v. refl. Eire a—, veral-

tereeren.

Alternat. m. I'erlanding. v.

Alternativement, adv. Bekeerings,

overander, overhands,

Alterne. adj. Culhire a— , verlan-

ding, V.

KA^tn^x,\.n.Schranken\verlanden.

Althee, f. Hemst, luitte hemst,

hemit',oortel, wittenhemst^t'ortel, m.
Altise, 1. Springwonn, m,
Alun. m. Alewi/n, m. Poudre d'a—

,

sirnpernelle, V.

Aluner, v. a. Alewijnen.

Alveole, t. A— s des dents, barbels,

m. mv. Zie huizekot.
Amadouement, m. Bekukkeling, v.

Amadouer, v. a. Pabifen. Vgl.

DORI.OTER, C.\JOI.I!R.

Amand, m. Manten. m.
Amande, f. i" Kernel, o., kertielle,

v, 2*> Amangel^ kraakamandel, m.
Amant. m. Apparent, nopper, m.;

sclteers, o., vent, m.
Amante, f. Apparente, treze, v.;

scheers, o.

Amas, m. Hoop, m. A— de liquide,

plasch, m.
Amassette, f. Steenmes, o.

Amble, m. Lamberstap, lammer-
gang, m. Aller I'a— , lamberen.

Ambulant, adj. Marchanda—, rond-

leurder, m.

Ambulatoire, (?) f. A— du chccur,

koorpaiicl, m.
Ame r. A— d'une plume, </;<?/, m

.

Ameliorer ('s), v. r6fl. Verpreu-
velen.

Amende, f. "IVi/le, v. Etre mis a

I'a— , aan de boete tiggen. A— hono-

rable, eerboete, v.

Amer, adj. Bitter, kwaad.
Ami. m. Us sont a—s comme co-

chons, liet is at vriend en hondejong
te gadr.

Amict, ra. Ami/'t, o.

Amidon, m. Blomme van ame
(amet), V. , ameldom, m.; sti/fbloem, v.

Amincir. v. a. Afdinnen.
Amitie. f. Vriendscliap, v.

Ammodyte appat, m. S/nelte, v.

Ammoniaque, f. A— dissoute dans

I'eau, kemelpis, kemelzeek, dulle kernel-

pis, V.

Amonceler, v. a. Hoopen.

Amont, m. Naviguer en a— , aller

a— , tegen stroom varen.

Amercer, v. a. Titsen.

Amortir, v. a. A— une rente, eene

rente opleggen, of lossen. A— ses dettes,

zi/ne sehuld>'n bekortcn.

Amouille, f. Bienste, v., bifnst, m.,

griestemelk, rieste , ritstemelk, m.

;

kalversteert, koeisteert, m.
Amouiller, v. n. Kippen.

Amour, m. Faire I'a—, scheerzen,

vreien, vri/en. Avoir de I'a— (bij

druklters), trekken.

Ampoule, f. Buile, v. (Zie bleine);

waferblare, v.

Amulette, f. Fablier, o.. koche-

laor, m,
Amusant, adj Geestig, verzettelijk,

verzettig. Homme a— , luchtgeest, m.
Amuser, v. a. Verzetten.

||
v. r6fl.

S'a—, zick vergeestigen; zottebollen,

S'a— a des bagatelles, trutselen,

Amylace, adj. Matiire a—e, weer-

An, m. Par an, tejare. De plus d'un

an, overjaarsck, adj. Jour du nouvel

an, nieuwdag, m. Veille du jour de I'an,

nieu'iVa-i'ond, nieuwjaaravond, j'aar-

avond, m. Zie SE prescrire.

Anche, f. A— de moulin, baan, v.

Andain, m. Zwa, z-,vadde, v.

Ane, lu. Ezel, m. Oreille d'a—,
ezeloore, v. Bat d'a—, torke, v. Pas
d'a—, peerdshove, padane, v.

Anemone, f. Anemoning, m.
Ange, m. Ingel, m. A— bouflS,

bommetke(n, o. Messe d'a—, engel-

Angelus. m. Pardoen, m. en o ,

bede, v . Ou Sonne I'a— , rff bee slaat,

klopt.

Anglais, m. Djek, m.

Angle, m. A deux a—s, tweetuitte.

A trois a—s, drietuitte, enz. A— ren-

trant, insprong, m.
Angulaire", aiij. Pierre .a— , win-

kel, m

.

Anille, I. Rijne, v.

Animal, m. Beeste, v.

Anise, adj, Billelte a— , kalem, m.

Anneau, m. Vingerling, m. Chaton

d'un a— , knoop, ni. A— a chaton.

knoopring, m. A— nuptial, «ifWr/'«f,m.

Annee, f. L'a— prochaine, tjaren,

tejaren. Par a— , te fare. A— riche en
poires, feerjaar, o.

Annexe, adj. Anneks.
Annoncer, v. a. Uitgeven.

Annoter v. a. Opnemen.
Annuel, adj. Revenu a— , kanon, o.

Vgl. KF..\TE.

Annulaire, adj. Doigt a— , korte-

krakeI, m,
Anodonte, m. Peerdemossel, m.
Anse, I. A— de van, vanoor, v. En

a— de panier, zie VOUTE,
Antanois, adj. Zie ja.\rling, o.

Ante. 1. Roe-einde, o.

Anterieur, adj. Partie a—e. van-
voren, m., voorenste, o. Les parties

a—es (d'uiie maison), voorgetrek, o.

Anterieurement, adv. Voorgaan-
dett/k, vooriraandelings.

Anthracoide, adj. Panaris a—, Sinl-
Eloois-iiagels, in. mv.
Anticipation, I. Par a— , op voor-

baie

.

Antipathique, adj. Etre a— a qq.
tegen iemand steken

.

Anus, m. Fistule .a l'a— , fistelane,

V. Sphincter de l'a— , strops o.

Anxiete, f. Plein d'a— , verangst,
adj.

Aoiit, m . Oegstmaand, v.

Apercevoir, v. a. Beletten, ver-

kennen.

Aphthes, m. pi. A/ten, v. rnv.,CTi<;/-

mond, m. ea o., raain, v., sproe, v.,
veseh, o., vessche, v., *vlaming, m.
A— vesiculeux, veseh, o., vessehe,v.

Aphtheux, adj. Stomatite a—se,

muilblaar, muilplaag,\

.

Apiculteur, m. Biemelker, m.
Aplanir, v. a. Plnnen, plat maken,

A— un dilierend, eengesehil effen ma-
ken.

II
v. refl. S'a— , effen geraken,

plat komen.
Apoplexie, f. Popels^', v., popelare,

m. Coup d'a—, hcrsenslag, m.
Apostrophe, f. Snoeiteeken, o.

Appareil, m. Kraam, o.

Apparence, f. Mensie, v. Belle a—

,

ooge, v. Pour sauver les a—s, om de
katte eenen sieert te maken. II n*y a

aucune a— , 'tis peri/kel a/".' En a

—

pour, akskaks, bijw. .\— du pain et du
vin dans le Saint Sacrement, specie, v.

Apparent, adj. Chercher une rai-

son a—e, un pritexte, schaks eene reden
zoeken.

Appartement, m. Peinlre en a.—

,

meiwrhihiliier, in.

Appartenir, v. n. Booren.

App^t. 111. Ammidytea

—

,smelte, v.

Appel, m. Oproep, m. Aller eu a—

,

versteken.

Appeler. v. a. A— qq. en criant

hem lieni, kitimen. A — sous les dra-

peiuix, invragen. A— a la barre, voor
de pinne brengen. A— en duel, tot een

tiveegevecht iemand berocpen. En a—

,

aller en appe!, versteken.
||

v. refl.

S'a— , noemen (zie INZWELGEN).
Appendice, m. A— conique sur le

front d'un dindon, snotterik, m.
Appentis, m. AanktaJ, o. ; Uuke,
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v.; love^ v.; onderlat, o.; pardak^ o.

Appetissant, adj. Gesmakeli/k

,

7nondi>ieri'o^.

Appetit, m. AppHi/t, m. Ayant bon
a— , '^^'jTj *idj • -A-vec a— ,

gesmakeHjk,

adj. II n'a pas d'a— , zt/ne maag trekt

niet.

Applaudir(s'), v. refl. Zich beloven.

Applaudissement, m. Handge-
klak, o.

Applique, adj. Neerstig.

Apposer. v. a. A— ies scelles, de
geletten Ugi^en,

Apprendre (s'l, v. refl. Leeren (zie

inzwelgen), o. w.
Apprenti, m. Be^inneling, m. , Jee-

raar, m. A— pilote, a— pecheur,

laver, m

.

Appret, ni. Gereedschap, v.

Appreter, v. a. Schaveelen.

Approcher, v. a. Naderen, verna-

deren, vernaarzen, b. w.
|j

v. refl.

S'a— , vernaarzen^ vernaderen^ o. w,
Approfondir, v. a. Grondeeren.

Approprier, v. a. Approprie a I'u-

sage, hartg, adj.
||

S'a— , v. rfefl,

Binnfu-fipahnen

.

Approvisionner (s'), v. tefl. Z^'>i

gerif/ indot'H,

Appro.timatif, adj. Valeur a—ve,

pri/sweeidt:, v.

Approximativement, adv. Ten
naasten aan. Zie WEERDIJ.
Appui, m. Leune, v. A— , rampe

d'a— , inakelaar, m., reeze, v. Porte a

hauteur d'a— , halve deur, v. A hau-

teur d'a— , borsthoog. A— de croisee,

kasst/n, o., kasij'ne, v. Retirer son a—

,

zyne hand afdoen van,
Appuyer (s'), v. refl. Beeten op,

voortgaan op.

Apre, adj. Arrig, einsck; rank,
rankig; wrong. A— et rude, schebbig,

Apres, prep. Naar (z. na); over.

Huit jours a— temps, acht dagen over
tyd. L'un a— I'autre, achtereen {r.. EEN).
Para— , achterna. D'a— , uitgevens

.

D'a - que, </a/. D'a— tout ce que j'en-

tends, al dat ikhoor. D'a— que je vis,

by dat ik zag,

Apres-midi, m. et f. Achternoen,
nanoen, m. Get a— , I'achternoene,

Aptitude, f. Bckuiamigheid, v.

Aquatique, adj. Corbeaua—, meer-
kraai, v.

Aque, f. Akkt-, v.

Arable, adj. Terre a

—

, ploefland, o.

Araignee, f. Kobbe, spinnekobbe, v.,

koppcl, m. Toile d'— , kobbegespin,

kofpelspin, o,; kobbenette^ v.

Arasement, m . Spondeering, v.

Araser, v. a. Spondeercn.

Arbalete, f. Kraak, v.

Arbaletrier, m. Scheersti/l (z. GE-
BINTE), in.

Arbre, m. A— nain, a— en buis-

son, aaiitje, o. A— en espalier, lee-

boom, nuiurbcom, m. A— rabougri,

truizelaar, m. A— etete, zie TETARD.
A— de plein vent, waaibooin, m. Tail-

ler un a— en moignons, eenen boom
kandelaren. Faire I'a— fourchu, eenen

tidvielboom maken.
Arc, m. Enveloppe de cuir ou d'etoffe

pour a— , boogkoiis, v. jMontee, fleche

d'un a— , spatming, v. A— elleptique

ou en anse de panier, paanderboog, m

.

A— de triomphe, hrke, v.

Arcade, f. A— alveolaire, barbels,

m. mv.
Arcanson, m. Herpeus, o.

Arc-boutant, m. Diummer, hur-

ter. Hi.

Arc-doubleau, m. Moerboog, m.
Archet, m . A— (dt violon), strekel,

m. Forct a a— , snaardrille, v.

Archibouffon, m.Mor, m.
Archidrole, m, J/or, m.
Archifripon, m. Mor, m.
Archimechant, m. Mor, m.
Archure, f. Kiste, steenkiste, v.

Ardemment, adv. D&irer tres a—,
ttiivtrlangen.

Ardent, adj. Gevurig. Soif a—e,

nooddorst, m

.

Ardeur, f. Fut, o., neer, v.

Ardillon, m. A— (d'une boude),

doom van den beitkel, van de gesp, m.
Ardolse, f. Schaalde, v. D'a—

,

schaalden, adj.

Arete, f. I^'egge, v.; veurst, m. en v.

A— de graminfe, assel, echel, m. A
vive a— , ntesvierkantte,

Aretier, m Oorboom, m.
Argent, m. Geld, a., *poen, o. P6-

nune d'a— ,
geldschaarschheid, v., ver-

kort, o. A— comptant, kontante vinke,

V. A— au pro'ata, ratrgeld, o. Mettre

de I'a— au jeu, bysteken. bijzetten.

Mettre son a— a fonds perdus, placer

son a— en viager, zy'n geld op dobbel

kanon sfell^n,

Argentine, f. Schaaptenkte, meu-

lenaarstenkte, v.,ganzerik, ra., zilver-

blad, o.

Argileux, adj. Ji^i.

Arm^e, f. Armeie, v. M^decin de

I'a— , legermeester, m.
Armoire, f. Faire son a—, de krabbe

snyden.

Armoise, t. *Bievoet (zie rood-

STEELDEI, m., zoete alsem, m.
Armon, m. Annuel, o., oen, m.

Ariste, aij. Epia— , asselauwe, v.

Arithmetique, f. Tel, m. Faire une

operation d'a— , resoudre un probl^me

d'a— , nittrekken.

Aromatique, adj. Drogue a—, spe-

cie, V. /le OOEUR.
Aronde, f. Queue d'a— , z-calni-

steert, m.
Arpentage, m. Beterting, v.

Arpenter, v. a. Beterten.

Arpenteur, m. Verge d'a— , roe, v.

Arracher, v. a. A— avec la herse,

7iltegen.

Arrangement, m. Manseling, v.

Avou prib ses a— s, beschikt zij'n.

Arranger, v. a. Bakelen, briskolee-

ren, minselen, mcnselen, opridderen,

schaveelen, scheuiel-en, b. w., schikken,

onpers. w. A— Ies cheveux, het haar
opdoen of oppoetsen. La pluie et le

vent I'ont joliraent arrange, de 7vind. en

de regen hebben hem schoon bestierd.

II
v. n. Gelijken, o. w.

{|
v. r6fl. Effen

geraken ; sorteeren, onpers. w.

Arrerages, m. pi. Achterstel, m.

Arret, m. Gemoet, o.

Arrete-boeuf, m. Kraoidoorn, m.
Arreter, v. a. Stoppen. A— le

gibier, het wild staan. AtTeie, gestaakt,

adj.
II

v. refl. S'a -, boeien,

Arrher. v. a. Vergodspenningen.

Arrhes, f. pi. Lijfkoop, ra.

Arriere, adv. Etre en a— , in '/ arh-

tergal z:/n.

Arriere, adj. Achterstellcnd.

Arriere-bouche, f. Zwelg, m.
Arriere-corps, m. A — (d'luie mai-

son), nchtergelent^ o., bachten, m,
Arriere-faix, m. Achterdracht, m.,

schoone, v. en o., schoonmaaksel, o.

L'a— n'arrive pas, het schoolt niet.

Expulser l'a— , scholen.

Arriere-garde, f. L'a— {d'une ar-

mee), het OLUlergtient, o.

Arriere-graisse, f. Naveite, v.

Arriere-pensee, f. Sans a— , hols-

hols, hoUboliig, sincierli/k.

Arriere-point, m. Bachtensteek, v.

Arrimeur, m. Soitwer, m.
Arriver, v. n. Toekomen, opgestreken

komen. A— au galop, opgedorschen ko-

fnen. A— en louvoyant, oplaveeren.

A— au port, haven. Voir a—, gebi/den.

Arroche, I. A— de.*. champs, maU
7£<e, V. A— des jardins, arroche-epi-

nard, rooms, rom, m., warmoes, o.

Arrogant, adj. Betsck. Etre a—

,

veel op zt/n hoofd zetten.

Arroser, v. a. Gieten.

Arrosoir, m. Sproeier, m.
Arsenic, m. A — sulfure rouge,

regaal, o.

Art, m. A— decalculer, tel, m.
Arteref.Branched'unea— ,j/ra«/&,v.

Artichaut, m. Artisjokke, v.; pin-
ne, v.

Artichatltiere, t. Pinnewerk, o.

Articulaire, adj.Cavitea

—

,panne,v.

Articulation, f. Let, gelet, geletsel,

o.; koppeling, v.; noot, v. Maladie des
a—s, goutte, *erdentyke.

Articule, adj. Geleed, knoopte.

Artificici, adj. Gemaakt.
Artisan, m. Ambacht, ra.

Artison, m. Mi/nder, nii/ter, m.
Artisonne, adj. IVormsteekte.

Arum d'Ethiopie, m. IVaterUlie, v.

As, ni. As de pique, pi/kenaas, o.

Ascetique, adj. Godvriuhtig.

Ascite.l. '1 rommelwater,o.
Aspic, m. Huile d'— , naderolie, v.

Aspidophore, m. Oudc-vent, m,
Assaillir, v. a, Opri/den.

Assassin, m. A l'a— , moord!
moord ! Crier a l'a— , vioord tieren.

Assassiner, v. a. Vermoorden.
Assemblage, m, Vergdring, v.

Asiembler, v. a. Opschachten, op-

slaan. A— a tenons et mortaises,

schachten, A— a r.ainures et languettes,

klikken.
||

v. refl. S'a— , kiidden, o. w.
Asseoir, v. a. A— des tallies, uit-

zenden.
||

v. refl. S'a— , aller s'a—

,

beeten. Etre assis a croupetons, ou sur

Ies talons, op zi/nen /ok of huk of op
zyn vitlokken zitten. S'a— sur Ies

talons, s'a— a croupetons, zich op zynen

fok zetten ; zich fokken ; yiederhukken,

niikken.
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Assez, adv. Genoef, nog^ al, bijw.
A— tot, aaii tifden, aan tt/'ds. Avoir
.1— ,

geraken. J'en ai d^ja a—, ik ben
er al van verhvaarsd.
Assidu, adj. Gesnarig, gesnarisch.

AssidOment, adv. Frequenter a—

,

oekeren .

Assiette, f. Pateel, o., taljoore, v.,

wHteberd, o. Piquer les a—s, op den
schoef gaan, komen, loopen. A— (bij

ver^Iders), aksi/s, o.

Assigner, v. a. A— qq., iemanj
beUeden.

Assise, f. Lii, v. A— en herisson,
kanlhiat;, v.

Assistante, f. GezelU, v.

Association, f. Guide, v.

Associe, m. Partenier, m.
Associer (s'), v. refl. Thoopedoen.
Assommer, v. a. A— qq., iemand

de hersnts door de keU slaan, iemand
de sterre inslaan,

Assortir, v. a. Stoffeercn.

Assoupi. adj. Dodsch.
Assourdi, adj. Bal, baloorde.

Assurer, v. a. Je vous i'assure, ik

belool >ut u.

Asthmatique, adj. Voos,

Asthtne, m. Lemmer, m.
Astic, m. BalUkker, pollevi/likker,

/^'is/oi, m.
Astragale, m. Asternal, m.
Atelier, m. IFinkel, m.
Atlas, m. Alias, m.
Atours, m. pi. Kateil, o.

Atout, m. Troef. Neuf d'a— , neel, v.

Atrophie, f. A— mesenterique, koek
aan 't herte, koek aan 't hertegespan,
de koek en 't hertegespan.

Attache, f. Meiilenstaai, v., staan-
der, m. Sommel del'a— , nokke, v.

Attacher, v. a. Vesten, Attache avec

des crampons, krammevast, m.
Attaque, f. A— de nerfs, jacht, m

.

Avoir une a— de nerfs, op zyne zecr-

Attaquer, v. a. A— qq. , iemand
aangaan ; iemand te na ko/nen, te bi/

komen : iemand opri/'den. Etre attaque

de la poitrine, het hebben op de borsl.

Atteindre, v. a. Viser juste pour
a— , ramen. Atteint de la petite verole,

pokkenier, pokkenaar, m. A— de phti-

sie, tecrachtig, adj.

Atteinte, f. Tjap, m.
Attel, m. Knibbel, m.
Atteloire, f. Armeelspille, v.

Attendre, v. a. En attendant, tot

alter stand, tot ander stand, tot alter

ti/d, vaor oi tot een verbei, terwil.

Attendrir (s'), v. refl. Xlon cceur

s'attendril, fjii/'n moed komt vttl.

Attente, f. Verbei, o. Pierre d'—

,

land, m.
Attention, f. Oplet, m . Faire a— a, iets

hescfia^'cn, ergens regaarde op nemen.
Attifer, V. a. OpfriUlen, opteuteren,

teiUmatooien, optuitematooien.

Attirail, m. Batteklang, m.,getrek, n.

Attirer, v. a. Aantrekkett.

Attiser, v. a. A— le leu, het vitiir

kat(t)eren.

Attiseur, m. Laaier, m.
AtUsoir, m. Pook, v., laaier, m.
Attitude, f. Postuur, v.

Attraper, v. a. Betraprn. A— qq ,

er iemanJ aan maken. Etre attiap4, pal
zif'n, er aan zi/n, verbut zi/n.

Attrapoire, f. Fuik, v.

Attribuer, v. a. Toe-jii/ten.

Attrouper (s'j, v. refl. Kudden;
hoppelen, troppelen, troppen.

Aubain, adj. Zie FOR.\ix.

Aubaine, f. Baai, baaiaard, m
.

,

hazaard, m.
Aubepine, f. Hagedoom, spelle-

doorii, m. Baie d'a— , gybe, v.; kiitse-

beier, knrrsebeier, m. Zie cenelle.
Auberge, f. Herberg, v.

Aubier, m. Spek, o.

Audacieuz. ni. Frankerik, m.
Audience, f. Donoer a— , sprekeli/k

zi/n.

Auge, f. Slabbak, ra. A- a mortier,

mcortettak, m.
Auget, m. .SrAof (z. GR.\.\XBAK), m.
Augmentation, I Verkoog, o.

Augmenter, v. a. Opslaan, ver-

Augure, m. De bon a—, z. hand-
GIFTE.

Aumone, f. Aalmoes, v. Faisant
souvent I'a— aux pauvres, geefachtig,

adj.

Aunaie, f. Elst, m., elzeri/, v.

Aune, m. Bois d'a— , elshout, o.

A— noir, hondsboom, ra. (Vgl. bour-
daine). A— etete, elstrank, m.
Aunee, f. Anekapane, v.

Aupres, prep. Toe. A— de, tegen.

Aurone, f. Averaone, v.

Aurore, f. XitcAten(d)stond. ra. A
I'a— , met het limmen van den dag.
A— boreale, viturvlaag, v.; zeebicht,

zeelicht, ra. en o.

Ausculter, v. a. (De borst) behorken
(zie BEDOKKEX).
Aussi, adv. Oke. A— peu, ruchte-

mecr.

Aussitot, adv. Varings, teven.

Autant, adv. Pour a— que je com-
prcnds. bi/ dat ik versta.

Autel, m. Autaar, m. Nappe d'—

,

autaard'tcale, dwale, v.

Automne, m. Achterjaar, o. Col-
chique d'a— , moedernaakte, v. Navets
d'a— , stoppellcof, o.

Autour, adv. et prep. Rond. Luire
a— , omsibingen.

Autre, a lj.etpron..J«</f/-i/, adj. L'un
apris I'a - , opeen, bijw. Un a— , iemand
el. A— part, ievers el. L'a— j"ur,

overti)d(s. De l'a— cote en direction

oblique, noesch over. Passer a l'a -
cote, overzetten,

Autrement, adv. Of. On eflt dit

que vous Tcntendiez a— ,
gij verstondt

het li/k antlers.

Autruche, f. Zie truis.

Auvent m. Pardak, o.

Auvergne, f. Boene, v

Auvergner, v. a. Boenen.
Aval, m. Naviguer en a— , aller a—

,

met Stroom varen

.

Avale, adj. Croupe a—e, ti/peers, o.

A croupe a—e, zwf'naarsde. Vache i

croupea—e, zijpsteert, xa.,zi/peersde ko4i.

Avaler, v. a. Halzen, zivelgen. A

—

de travers, verslikken.
||

v. r^fl. S'a—

,

imzvelgen.

Avance, f. Bategat, o.; vooie, v.

D'a— , van te vooren, op voorbate, op
vaorhand, voorhands, op voorreis.

Avancement, ra. Procurer de l'a—

,

veroveren

.

Avancer, v. a. Aansteken, verirve-

ren, b. w.; voorderen^ b. en o. w.,

vervoorderen, b. w.
{{

v. n. Barren,
sckuiven, veriiemen, A —peu, faire peu
de progr6s, kleen z^'n van verneem. II

n'avance pas, cr is geen schitif in.

Avano, m. Karte, v.

Avant, adv. et prip. Plus a—, voor-
der.A — deux heures, tegen ten twee'n.

A— que, a— de, alvaaren, voor, voor
dal, t-gen dat, voor ander stand dat.
Avantage. ra. Bategat, voordeel, o.

Avantager, v. a. Bevoordeeligen.

Avantageux, adj. Profijtig.

Avant-coEur, m. Voorherte, o.

Avant-garde, f. Vaargelent (van een
legcr,, o.

Avant-midi, m. Voornoene, m.
Avant-quart, m. Vermaan, o. Frap-

per l'a— , vcrmanen.
Avant-train, m. Voorgelent, voor-

getrek (van eenen viagen), o.

Avare, adj. Schrap.
Avare, m. Rmielaar, m.

||
A— , .

Ravelaarster, v.

Avec, prep. Med, medden. Ensemble
a—, .'."•.

Avenant (a I'j, loc. adv. Avenante.
Aveneron, ra. Ate, -wilde ate, v.

Aventure, f. Gevaarte, gevarenis,

vaarnis, v. D'a—, by aventure. A.V—

,

op reffa.

Aventurier, m Een van aventure.
Averse, f. Slagwater, o., start-

vLhJ, m.
Aversion, f. Hekel, m. en v., nik,

Avertissement, ra. Vermaan, o.

Avide, adj. Aperig, aperachttg.

Avoine, f. Ha7'er, v. Manger son a

—

dans un sac, op ecne tunne eten. Coffre

.\ a

—

,graander, ra. .\Ieule d'a—, hazvr-

schelf, ra. Folle a— , a— rude, a! .

wilde ate, v. A— a chapelet, knoop-
peem, v.

Avoir, v. a. Ein, b. w. En a— au
dessus du gosier, uit de neuse hangen.
Ce qu'on a, le bien qu'on poss^e, h •

ivnze. L y en a qui, het zi/n er die, is.

is er die. Avoiren r&er\'e, achter hebbt ':

.

N. B. Avoir gevolgd van een zelfst.

naamw. als voorwerp, zie het zelfst.

aaamw.
Avoisiner, v. a. Etre bien avoisine.

welgebuurd zi/n.

Avorter, v. n. .MiskachUlen. Epi
avorle, doodaal, m., doodauvx, v. Hari-
cot avorto, a\OTt.oa, pootstaak, v.

Avortement, m. .\— embrjonn.iire.

k^cd vergaring, v.

Avorton, ra. Zie avorter.
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Babil, m. Babbel, m.
Babillage, m. Gekawauw, o.

Babillard, m.LuUepot, ratelbek, m

.

Babillarde, f. Babbelesse, babbe-

linge\ kaUcmoei\ kiappegc ; klappette,

v.; klapst'ty o ; labbereie^ v.

Babiller, v. a. et n. Babbelen,

kawaiiwcn^ kekkelen^ kweken^ rullen,

snetsen, tateren, ijateren.

Babiole, I. Tryfel, m.; snarevan-

g'-'V, V.

Babouin, m. Pieds Je b— , haviane-

pootiriy m. mv.
Bac, in. B— ferrn^, tocbak, m. B— a

mouiilage, graanbak, m.; graankuip,y.

Baccifere, aJj. Pommierb—, krick-

appc-luoom, m.
Bache, f. Bastiere, v.

Bacler, v. a. Bakclcn.

Badauder, v. n. Gaaien.

Badigeon, m. Kalei, v., kaleisel, o.

Badigeonner, v. a. Kalciten, effen-

scliiidcnn, klakpotlen, B— en jaune,

okereii,

Badigeonneur, m. EffenscliiUfr, m.
Badin, m. Truwelaar . ni.

Badinage, m. Lachmarkterij, v.

Badine, 1. Kaan, v.

Badiner, v. n. Gerrebekkcn : lappe-

kerlen ; kalle^aaien, kallcwaaien, kal-

lewauten ; ravotselcn ; spijzen; tttsen;

truwelen; zottebollen. Je ne badine pas,

ik tneen het, II ne badine pas, hij meent
het generigs.

Bagage, m. ag^igie, v.; gepak,

geiu-erte, o.

Bagatelle, t. Beuzelmarkt : prulk

;

styontlfsse; treuteneute, v.; trtjfel, m.
Des b— s, snarevangery , v.; tantewan-

nekens, o. mv. S'amuser a des b—s,

triit^elen.

Bague, f. Bac^, v.; ringel, knobbel-

ring, Knoopring, vingerling, m. Cba-
ton d'uue b— , knoop, m. Courir la b—

,

ring of den ring steken.

Baguenaudier, ni. Vitseboom, \\\.

Baguette, f. Btes (bij schrijnw.), v.

B— d'osior, wiedouwwisse, v. B— de
fusil, krassel, kietser, stamper., ni. B

—

i niL'che, ipeete, v.

Bahut, m. /iebba/tk, m.
Bai, adj. Baaide, adj. Clieval b—

,

baai, ni., baaide peerd, o.

Bale, f. Beier, m., beze, v. B— d'aii-

bepiue, zie cenelle. B— de genievrc,

plamc, V. B— de llerre, ieftebezie, v.

Bail, m. Voorwaarde, v.

Bain, m. B— de tripailies, pense-

zode, V.

Baise-tnains, m. Boodschap, v.

Baiser, v. a. Kussen, poezen. Douner
a b— une relique, une paix, zegenen

(zeinen) met eene relikwie, met een kiis-

spaan.

Baiser, m. Pok, m., tootje (zie too r),

o. Gros b— , smokj sniokkel, m. Conner
de gros b—s, donner des b—s de nour-

rice, smokken.

Baisser, v, a. et n. Xed<:ren; verlee-

gen. B— pavilion, onder de tafel klop-

pen.
Baisure, f. Gebuur, gebuurkant,

m., gebuurkorsl, v.

Bal, m. Baal, v. B— populaire,

sluffcrbal, m., sluffeibale, v.

Balafre, f. Barlaffe, v.; gabbe,

v.; limpej v,

Balai, m. Bezem, m. Coup de b—

,

vaag, vage, v. II n'y a rien de tel que

b— neuf, nieiiwe bczems vagcn weI,

Balance, f. B— romaine, <v«c/, m.
Chasse d'une b— , naaldliiiisken, o.

Balancer, v. n. Duizen, wiegewa-

gen, o. w. Ne pas b— , in zy'ne hand
nict kijken (om oivoor).

\\
v. a. B — qq.

sur I'escarpolette, iemand rennen,
||
v.

refl. Se b—, touteren, o. w. Se b— sur

I'escarpolette, renderen^ rennekoken,

rydien, touteren.

Balayer, v. a. Vagen.

Balayures, f. pi. Httismul, o. Puils

au-\ b — s, vuilput, m.
Balbutier, v. n. Dobbeltongen, o. w.

Une petaonnequi balbulie, dobbeltong, v.

Baldaquin, ni. Paviljoen, o.

Balin, ni. Graankleed, graanzeil, o.

Baliveau, m. Bli/ver, m.
Balivernes, f. pi . Babberlabuutjcs,

o. niv.

Balle, 1. B - de chiffe, plotc, v.

Balle, f. B— de houblon, hoinmel-

baal, V

.

Balle, f. B— de colza, zaadpcel, v.;

koolzaadpelsen, v. mv. Fumier de b—

s

de ble, kitte, v.

Ballon, in. Luchtbal, m.
Balsamine, f. Belleinine,y.

Balustrade, f. Hekken,o., tuin, m.,

geleiil, o.

Balustre, m. Slamifijkc, v.

Bambin, m. Ktcule, v.

Bambocher, v. n. Berschcn; sc'ios-

sebr.'kk.n.

Bambocheur, ni. Kwast, kwispel,

sckossebrokker, swynswol, m.
Ban, ni. B— de mariage, ban, m.
Banc, m. Zitsel, zitten, o, Le b—

des accuses, de kiiip (van het tribn-

naal),

Bancroche, m. Apekuk, m.

Bandage, m . B— herniaire, *kiisse-

Bande, f. Armeie, v. B— de sardi-

nes, schardi^'nschool, o.

Bande, f. Schroofde, vasche, v.

Bander, v. a. B — une plaie, eene

woihle bntidselen of vcrmaken.

Banne, I. Bastiere, v., kabenne, v.;

wv'le, V.

Banquet, m. Labaaie, v.

Banqueter, v. n. Banken, kermis-

sen, (abaaien.

Banquette, f. Kassi/n, 0., kasyne, v.

Bapteme, in Kersting, v.

Baptiser, v. a. Doopen, kerstcn

doen, kerstenen, b. vv. (Jui n'est pas

baptise, ongedoopt, adj. B— le lait,

de melk doopen, de melk blaiiwen.

Baptismal, adj. Fonts baptismaux,

vonie, V. Innocence b—e, vontekroon^
tje, o.

Baptistaire, adj. Extrait b—, ier-

stenbrief, m.
Baptistere, m. Vonthuisje, o.

Baquet, m. Purer le b— , Jiet bier

puren.

Baraque, f. Brakkement, kot, a.

Baratte, f. Kecme, v.

Baratter, v. a. Keernen, b. en o. w.
Barbe, f. B— crepue, krulbaard,

in. Plat a b— , zeepbekken, o. Faire b

—

de feurrc a Dieu. 0ns Heereen vlassen

baard aandoen, Faire !a b— ti qq.,
iemand den baa-d afdoen, iemand het

gat afschieten. B— (du coq), leile, v.

B— de graminfees, echel, asset, m. B

—

du pene, barbeel, o.

Barbes, f. pi. Barbe, v.

Barbette, f. Borst-wompcl, m.
Barboter, v. n. Plasschen.

Barbotine, f. Zerezaad, o.

Barbouillage, m. Geklater, o.

Barbouilleur, in. Plamoesteraar, m.
Barbue, f. Griete, v.

Bardane, f. B— en ook iSte do —

,

ptotetete, v. Bouton de b— , tete de b—

,

klis, V.

Bardot, m. Zakkedrager, m.
Barge, f. Hooiopper, m.
Baril, m. B— a poudre, poerton, v.

Barom^tre, m. B— vivant, weer-
duivcl, in.

Barre, f. Baar,\,\ bareel,o.; bareele,

v.; reie, reil{e, v.; pinne, v. Appeler,
comparaitre a la b— , voor de pinne
brengen, komen. Jeu des b—s, baar, v,

Jouer aux b—s, bare loopen, bare spelen.

Barreau, m. Bareel, 0., bareele, v.,

kaU<in\me, v., sprenkel, m. B — de

fonC-lre, venstersprinkel, m.
Barrer, v. a. Reien.

Barrette, f. Bonette, v.

Barriere, f. Balie, baniere, v.,

schof, o.

Bars, m. Zeekarpel, m.
Bas, adj. Leeg, adj. Marcher I'oreille

basse, at lekende gaan,
Bas, adv. Mettre b— , vernieuwen,

o. w. Sonder de haut en b— , doortinten.

Bas, m. Le b—, de van-onderfen, m.
Bas, m. Koiisfe, v. Le coin d'un b—

,

de klinke van eene kous. Fortifier des

b— , konsen besteken,

Bas-cote, m. Zijbeuk, m. en v.

Bascule, f. IViegewage, v.; wip(pe,

v. Chassis a b— , tuimelraam, o. Faire

la b— , klinken.

Basculer, v. n. Klinken.

Base, f. labeling, v.

Bas-fond, m. Zonke, v.

Basilic, ni. Pri(h)eul, m. en o.

Basin, in. Bazyn, o. Point de b—

,

baz!/nsteei:, v.

Basque, f. Flankaatd, in., sleppe, v.
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Baseement, adv. Flatter b— , zie

FLAGOKNER.
Basser, v. a, B— la chaine (bij

wevers), tic keten reeden,

Bassin, m. Kom, m. B— a queue,

b— plat, bedpanne, teste, v. B— (du

corps), ischbeen, o. B— d'Muse, sas-

put, m.
Bassiner, v. a. Baaien, bettcn, ba-

sen. Oter en bassinant, en humectant,
afbessen.

Bastringue, f. Kloe/bale, iliiffer-

bale, v., shifferbal, m.
BAt, m. Savoir oil le b— le blesse,

weten u*aar de schoe dwwt. B— d'ane,

tof'kc, V.

Bataclan, m. Batteklang, m., poty-
kel, in.

Batailler, v. n. KabilUn.
Batardeau, m. Ridane, sodaiu; v.

Bateau, m. 'Sc/ieuie, v. B— dedra-
gueur, ko^ge, v,

Batelerie, f. Battement, o.

Bateleur, m. Kunstenaar, \\\.

Batelier, m. Bootenier, m.
BMier, m. Vetlegger, m.
Batifoler, v. n. Zottcbolleti.

Bitiment, in. Bouwagie, v., gebouw-
sel. o.

Batir, v. a. (Bij hoedemakers), boeten.

Batisse, f. Bouwagie,\.,gi:bonwsel, o.

Baton, m. Stok, m. B— de fagot,

amrncloosstok, m. Jouerdu b— , manier

le— , batonnisten, o. w.
Batonnee, f. B— d'eau, pomp, m.
Batonnet, m. Anderwat, m.; balie,

V. ; clji', v.; gi/ze, v. ; kalle, v,

Battant, m. B— du metier i. tisser,

'weetla{de, v.

Battant, adj. Tout b— neuf, plek-

splintt'rnieuii'.

Battant-l'ceil, m. Batielul, m. of v.

Batteur, m. B— en grange, der-

scher, m.
Battiture, f. Palie, v.

Battoir, m. Ehvinghei, v.

Battre, v. a. Derschen ; fuiken;
lamboou-n ; overgaan. B— i plate cou-

ture, pi'atUggen, B— du beurre, baral-

ter, keerrten. B— les cartes, de kaarten

schoffelen (zie oolc melek). B— la cam-
pagne, doUn; voor hond en voor haze-

wind loopen. B— des entrechats, flikke-

ren. B— du ble dans la grange d'un

autre, ietnand in zi/n aar derschen,
||
v.

rell. Sc b— , bakkeleien, o. w.

BattU, adj. Du lait b— , keernmelk,

V. Avoir les oreilles b—es, r-jbattues

d'une chose, de oorcn Itttsen van lets,

Baubau, in. Baiiwbauw, m.
Baude, f. Zinke, v.

Baudrier, ni. Le b— d'Orion, tie

dry staven (zie ST.V^Vf).

Baudroie, f. Rochefrettcr, ni

Bauge, I. Kalei, v.

Bavard, va.Lullepot, miter, in.; kwij-

lekictilc, in. en v.; zeeveraar, m.
Bavarde, (. Zie babili..\rde.

Bavarder, v. n. Oabberen, ka^vaii-

7CC/1, litllen, lullepotten, ruiten, tateren.

Bavaroise, f. Baverooze, v.

Baver, v. n. Zwabbelen,

Baveux, adj. Chairs baveuscs, kwaati

vleesch, o.

Bavocher, v. n. Poelsen,

Bavolet, in. ferbcia, v.

Bavure, f. Enlever les b—s, doice-

ren, b. en o, w.
Bayer, v. n. B - .lu.x comeilles,

staan ol zitien te poepgaaien,

Bayeur, m. Gaapaard, m.
Beau, adj. Etre dans de b—x draps,

in slechte lakens zitten. Belle apparence,

ooge, V. Xote sur un bel 3\r,schoonvoois-

de, adj.

Beaucoup, adv. Mots; stuif. lls'eii

faut de — , ai lange nict.

Beaucuit, m. Zie BLii sarr.vsin.

Bee, in. Muzcel, o. Coup de b—

,

pet, m.
Becasse, f. Bioksnip, boschsnip, v.

Becassine, f. Petite b— , b— sourde,
Ilipper. 111.

Becasson, zie bec.vssi.ne.

Bec-croise, m. Kruisbek, m.
Bec-d'dne, in. Galb'itel. schicht-

bfcrul. III.

Becde-grue, m. Naaidekriiid, o.

Bec-de-heron, m. Duivehklauw,
kraaihek, m.
Beche, f. Spafde, v. Douille d'une

b— , spaliuis, o. Lame d'une b— , fer

de la b— , spalepel, m., tie lepel (van d<;

spade), m. Enlever avec la b— des
mottes de bruyere, turf slaan,^

B^cher, v. a. B— a pl<!fnes pellees,

palcien. \ v. refl. Se b— , delven (zie

inzwelgen).
Becquebois, m. ZieprvERT.
Becqueter, v. a. Mekcren; pekken.
Bedeau, m. Knorre, v., knorre-

drager, ni. Robe de b— , wetkeerl, m.
B^er, v. n. Gaaien.

Beffroi, m. De stoel van eene klok,

ktokstoel, m. B— ile mouliu, steenbed-

{de, o.

Begayement, in . Gehakkelsel, o.

Begayer, v. n, Hokeren, putteren,
tottcrcn, a. w.
Beguine, r. Bagijne, v.

Behene, 1. Bindsel, o.

Bejaune, ra. Zie payer.
Belandre, m. Billamier, ra.

Bele, in. Zie baionnei'.

Bslette, f. Muislwiid, in.

Belle de-jour, f. Dagslerre, v.

Belle-de-nuit, f. Schoone-bij-nach-

te , V.

Belle-fleur, f. Bellefletiring, m.
Benedicitd, m, Zegen, in. Dire le

b— , den zcgcn zeg^cn.

Benediction, f. Zci^en, m.
Benefice, in. */>'»/ dooie, v., ivtje, o.

B— de jiauniee, instelpenning, m.,
winpenningen, m. mv. 11 fait un b

—

annuel de niille francs, hi/ gaat 'sjaar-

lijks duizcnd frank te boven.

Benet, in. Labbedei, lobben, liibben,

lceu'<oen, in.

B6n6vole, ^idj. Goedjonsiig.

Benir, v. a. Gebcnedyden, wygen,
zeincn. Dieu vous b6nisse, Godvo(o)r'
tiere 71!

Benil, ai!j. Objet b— , objets b—s,

gewyd, o. Cierge b— ,
penekeers, v.

Eau b—e, spaarswater, wywater, o.

Benjamin, m. /•>;//, ni.

Banne, f. Kabane, v.

Berberis, ra. Barbarine, v.

Berceau, m. 1° Douw, m.; 2" a«-
hell'-, gloriette, v.

Berce-branc-ursine, f. Koeiwa-
fel. III.

Bercement. m, Douw, m.
Bercer, v. ,>. Douwcn.
Bergeron, ni. Boezcron, m.
Bergeronnette, f. Koeiwachterken,

prertirvoctje, schaapheniert/e, schaap-
hefter, chatnpetter, o.

Bemement, m. Op-signor, m.
Berner, v. a. et.n. Goep-signorken

spden, op-signor spelen. B— qq.,
icmaitd in tie slingerkoorde houden;
iemanil picrlen.

Bemiquet, m. Etre au b— , in den
kansci zitten.

Besace, f. Hezatse, v., ranselzak, m.
Besaigue, I. Houwhamer, m.
Besogne, f. Petite b—, abergiiie,

v. Mauvaise b—
,
prond<l'.eerk, priitsel-

werk, o. Faire de la mauvaise b—

,

moQsehen. Surcharge de b— , verlaan.
Parvenir a charger qq. d'une b—

,

iemanti een werk opvyzcno^ opdraaien.
Bestiaux, m. pi. Zie betail.
Betail, in. Beestiaal, o. Grosb—

,

koribeeslcn, v. mv. Engraisseur de b

—

dans les paturages, vetleoger, m.
BSte, f. Beeste, v. Faire la b— , ./

beesle speien, van de beeste maken. B
a cornes, koeibeesten, v. mv. B— ilu t :

Dieu, olifant, m. (zie COCCINk.lli

B— bovine aileinte de diarrhee chioni

que, aalschytster, v.

Betise, f. Beestigheid, y.,flau-tVi; v.,

sirontit'sse, v.

Beton, m. Zie amouille.
Betterave, f. Capuci/n, capiieif'ic-

toorlcl, m., beetraap, v., patrasse, v. I ): >

b— s, beetteof, o. Fane de b— , beetgroc-

ze, v. Residu des b—sa sucre, /hjV/c', v.

Beugler, v. n. Beugelen, burlen.

II
V. a. B— un chant, een lied burlen .

Beuille, f. Gcwam, o.

Beurre, m. Boter, v. Coin de b—

,

bot,rstul, m. Diilaitcr le b— , de botet

beren. Faire son b

—

,dekrabbesnydet:.
Biais, m. Geer, hani, haaihotk, in .

.\ller de b— , etre de b -, haaic,:.

gtcreii (zie geereinue), o. w. En b—

,

winschdratid, bijw. B— gras, in/uiai,

m. B— maigre, uithaai, m. Couper de
b — , afnoeschen.

Biaiser, \. n. Duverschen, haaien.

Bibliomane, m. Zie boekoul.
Bibliotheque, f. Rck,boekrek,a.
Bicarolle. I. Zie batonnet.
Bien, adv. Hebbelyk, wal. Trcs b—

,

in-.ecl. B— portant, gildig. B— trailer,

b - nourrir, pamperen. C'en est b

—

pour vous, gy zyt er schoone mei!
Savoir b— marcher, sncl le beene of le

gang zijn. Zie OF.

Bien, ni. Goed, o., tieugd, v. Li

-

b—s, giifding, V. roll. Le b— qu'on ..,

ce qu'on possWe, het eenze, o. B—

s

inimeubles, staande gveiieren, o. mv.
B—s d'une eglise, ke/kland, o., kerk-

grand, m. Quia des b— s, begoed, bei^<\-

digd.

Bienfaisancc, f. Bureau do h—

,

diicb, in.
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Bientdt, adv. Allichl(,\ varings.

Bienveillant, a.lj. iledewillig.

Bienvenue, f. Souhaiter la b— , ver-

tegenen, b. w. Zie PAYER.
Biere, f. Bier, o. B— qui a des

tieurs. bekaand hier,

Biffer, v. a. Uitkriihen.

Bifurcation, f. B— d'un chemin,
sp/ctitraal, v.

Bifurquer (se), v. refl. Splelten.

Cheniiii qui se bifurque, spletstraal, v.

Bigarre, adj. Papilion b—
,
pater,

m.
Bigarreau, m. Gaskoenfe, v.

Bigarelle, f. Zie hatonnet.
Bigorgne, Bigorne, f. Begone,

bogorge, V.

Bijoutier, m. Gondsmid, m.
Bilan, m. Deposer son b— , iiood

Biliaire, adj. Vesicule b— , onge-

Bille, f. Marbel. speelmarbel, in

.

B— d'ivoire, b— de niarbre blanc,

avoor, moor, labat, m. Jouer aux b—s,

stfkken, b. en o. w. Prendre une b— fin,

prendre le fin d'une b -, afkanten,\>.\i.,

met een afkantertje spelen.

Bille, f. Bilde, v.

Billet, m. B— maique, keitbriefjc, n.

Billette, m. Kaiissebrood, o. B—
anise-, kalcm, ni.

Billon, m, Brauw, m., brauwe, v.;

k-wakkelbed{de, o.; loclitingbed{de, ci.

Biloquer, v. a. Diepvoren.
Binoir, Binot, m. Benoote, v.

Bisbille, f. Ongeschil, ojiverschil,

o. Jitre eji b— , in stokke(n Uggen, in

tjokk,[)i liggcn.

Biscuit, ni. Sneedje, o. B— de mer,
schippersbrood, o,

Bise, f. Ihrie, v.

Biseau, m. Beloen, 0. Faire un b—

,

afnoeschen, b. w. Tranchant en b—

,

muzeel, o.

Biseigle, m. Lijkstok, m.; sluitbeze-

gel, ni.

Biset, m. B~, b— de colorabier,

velle, V.

Bisquer, v. n. Futsekn, veunzen,
vuiir spu-wen {van spijt); ki/'ken of
grynzen gelyk een duivel die ivijwater
geUkt kcft.

Bissac, m. Bezatse, v,

Bissourdet, m. Ovetimetser, m.
Bistoquet, m. Zie b.vtonnet.
Bitume, m. Terre, v.

Bizarre, adj. Wonder.
Blafard, adj. Derf, dor.

Blaguer, v. n. Baleien.

Blagueur, m. Bagagie, v., geestge-
tuigcr. li'iestergaai, m.
Blaireau, m. Zeepborstel, m.
Blame, ra. K-wa(de wi/ting, v.

Blamer, v. a. Verleggen.

Blamuse, f., Blamuser, m. Bla-
fmiize, v., blamuizer, m.
Blanc, adj. Tres b— , inwit.

Blanc, in. Mis au b -, rut, adj.

Blanc-bec, ni. Snotterik, m.
Blanc d'etain, m, Aremswit, o.

Blanc d'ceuf, m. Het klaar {van
een ci), o,

Blanc de zinc, m. Sneeuzawit, o.

Blanchisseur, m. Waschtebleeker

,

ni Etre b — , den bleek doen.

Blase, adj. Verzeeii7vd.

Blaspheme, f. Koppel, sakker, m.
Blatte, f. ICodlbrander , m., oven-

beeste, v., papei, v.

Ble, m. Koorn, a., rugge, v. De
b — , rtiggen, adj. Champ de b— , koorn-

aard, m. Du b— dont le chaume est

long ou court, iang of kort gestrood

koorn. Sapeur de b— , koornpikker, m.
Petite meule de b —, karel, m. Metlre le

b — enpetites me\i\es,karelen,h.'w.¥a.\\ue

de b— qui n'a pas ete blutee, donk,

krop, m. B— de miracle, b— d'abon-

dance, ki-wjivelta>-.ve, v. B— sarrasin,

borkwrit, o. B -de vache, hcizekoorn, o,

Bleme. adj. Veidossemd.

Blessant, adj. Paroles b—es, onbe-

sckeid, o., zond. mv.
Blet, adj . Buikzttchtte, buikzuchtig,

lot, bfiirsch.

Bleu, adj. B— clair, bli/drblauw

.

Bleuatre, adj. Paul.

Bloc, ri . Blok, m. B— de terre, bar.

li/'fe land (zie B.\kl.\ffe), v. Aclieler

ou vendre en b— et en tas, bij den hoop
en de loikke koopen of verkoopen.

Blond, adj. Blomde, blong.

Blouse, f. Hoezeron, oveial, m.
Bluet, m. Aiiwblauwblocme, v. Des

b— s, a.nublatiw, ra., auwblauwe, v.

coll.

Bluette, f. Sparkeling, v. Jeter des

b - s, sfiarken.

Bluteau, m. BuUe, v., biillniolcn,

ra. en v.

Bluter, V. a. Buggclen, bultcn. bitl-

teren, Faiine l)lutee, bnltemeel, o. Fa-

rine qui n'a pas cli blulec, donk. krop, m
Blutoir, m. Zie bluteau.
Bobine, f. r' Babi/ne, v.; 2" klosse,\.

Bocal, m. Pokaal, ra., straal,o.

Bceuf, m. B— ^x.\s, paaschbeeste, v.

Viande de b— , du b— , beugcv/eesck, o.

Donner un cEuf pour avoir un b— , eene

rotse siii'-jten oni eenen snoek tc vangen.
Boguette, (. Zie BLE sarrasin.
Boideroc, m, Pnikel, peukelaar, m.,

penkcling, v.

Boira, v. a. Drinken. B— a grands

coups, gidpen. II se mit a b— son soiil

de biere, hi/ sloeg het in 't bier, hi/'gaf
het zich in 'I bier.

\\
v. refi. Se b—

,

drinken (zie INZWELGEN), o. w.

Bois, m. Tout b— n'est pas bon a

faire tU'che, alle hout is geen lepelhout.

de lit, beddebak, m., koelse, v. B

—

d'aune, elshout, o. B— de bouleau,

mcienhout, o. B— d'erable, triillcn-

hout, o. B— de fente, b— de relend,

kliefhout, o. B— de quanier, fasceel-

hont, o. B— de sureau, vlinderhotit, o.

Jambe de b— , stelte, v.

Bois, m. Bosch, m.en o. Paysde b—

,

hoHlland, o. Habitant des pays de b—

,

hontlander, m. B— taillis, kaphout,
slagkout, o., schalmbusch^ m., schalm-
hont,o.

Boiserie, f. Bazeering, v. coll.

Boisseau, ra. Potgote, v.

Boisson, f. Drank, ra.

Boite, f. Etre dans sa b — , op zijnen

drank zi/n.

Boite, . Biisse, v., doos, v. B— A

cirage, blinkdoze, v. B— a meche,
baanstdoze, v., vonkdoze, v. B— de
roue, binnenbusse , v. B— de serrure,

sloikasse, v.

Boiter, v. n. Krepelen, minken,
tjanken, tjikken.

Boiteux, adj. Krepel, mink.
Boitout, boit-tout, m. Uitlapper-

ken, o.

Bol, m. Bo/le, v.

Bolus, m. Zie liOi..

Bon, adj. /ii/k. Une b—ne mesure,
eene rijke maat, v. Ot honime est b

—

comma du pain, die mensch is brood-

goed.D'un b— nature], goedborstig, adj.

Bonne chere, smitl, ra. Faire bonne
chere,7«yX'£'« en sniijken,\^— neraethode,
slami/te, v. B— mot, vers, o. Dire un
b— mot, eene klitchte slaan. Avoir
bonne fortune, wet varen, gelukkig
varen. Ne pas etre en bonne odeur
aupres de qq., in iemands neuze za
B— plaisir, beliefte, v. Un b— rhiu

eene gildige verkondheui, v. Etro

bonne voie, op goen voet zijn. Menci a

bonne fin, bezeilen, b. w. N'otre bon a

rien, niez'ers toe steiten, o. w. A la

bonne heure, ja dadde! De tres b —
raatin, eer de duivel zi/n pafieel schudt,
Bon gre, nial gre, willens of nillens.

Bonasse, atlj. Goedloos, kadullig,

adj. Un iKimmc b— , djool, m., djole, v.;

lobben, m., slok, m., truis, m.
Bonbon, ra. Manger des b—s, sneit-

kelti:, o. w. B— casaque, poefer, m.
Bondir, v. n. B— de colore, iiit zi/ne

schue'n springen van gramschap.
Bondonner, v. a. Botnmen,
Bonheur, ra. Lukthem, liikt /tem,

m. Cela me portera b— , zie onder
HA.N'DGimE.

Boni, m. Batelijk slot, o.

Bonjeau, bonjean, m. Beiouw, m.
Lier en n— \, brz.-iir.vcn.

Bonjour, m. Ik wensch u den goen
dfi.

Bonnet, ra. Wafelmaag, v.

Bonnet, m. Alutsc^ bonette, v. B—
chmois, tnrksche mutse, turksche toepe,

V. B — de femme, miUse, tuite, v. B

—

d'homrae, klakke, v. B— pointu, tjep,

V. B — fourre pour I'hiver, kabntse, v.

B— phiygien, kabutse, v. B— grec,

pots, v. (Z. k.\butse). Le fond d'un b—
de femnie, th' kruin van eene vroiiwO'
muts. Avoir la tete priis du b— , sevens
op de Uere zi/'n; sefens boven zi/'n

geli/'k eene melksoep ; kort zijn als kaf.
Gros b

—

,kat(te, v.

Bonne-dame, f. Rooms, ra.

Bonne-vilaine, f. Goe onziende, v.

Borbothe, f. Lompe, v.

Bord, in. B — d'un chapeau, Vooie,

V. B— du champ oil aboutissent les sil-

lons, voorcinde, 0. Virer de b— , z^'n

bladje keeren. B— a b— , board en
board; snee en snee ; reize (met) den
board; sleek, adj. A ras du b— , vliem
vul.

Bordeaux, m. Bordauw, o. De B—

,

bordaitw^eh.

Bordee, f. Une b— d'injures, zie

I NJURE.
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Bordeneau, m. Loodslok, m.
Bordure, f. ."tpondf, v.

Borgne, adj. horn.
Borin, m. Horyn, m.
Borin, adj. Bory'nsch. Clieval b—

,

boriin^ borin., m., eeti borynsck peerd^ o.

Borne, t. About, o. B— s d'un pays,

d'un cliamp, landschecde, v.

Bornoyer, v. n. Lonken, vheieti.

Bosquet, 111. Lovic, v.

Bosse, 1. Biiltc. V. Faire b — , uitbui-

ken, bidiiii, mtbulten.

Bosseler, v. a. Uilzetten.

Bossuer, v. a. Bommen^ builen.

Bot, adj. Pied b

—

,
peerdsvoet, tjon-

keivoet, m.
Botte, f. BoUe, lerze, ty'ze, v. B—

de posiilloii, postleerSy v. Cirer les b— s,

de U'frzcn kiiischen. Talon de b—

,

klamp, in. B— (de neij;e), klamp, ni.

Botte, I. Bond, bondel^ in., boot, bot,

m. ; bootc, v. Chercher une aiguille daiis

une b— de foin, naar eene naaldi; in

eencn hootdilte zoeken. B— de pailk,

bond stroo, m. B— de paille de seiglc

nettoyee, glii, o., glut, ni.

Botter ise), v. refl. Klampen, o. w.

Boucan, m. Jiavooi, o. Faiie du
b— , tonrnooicn, o. w.

Bouche, f. Gaffel, m., mondgat, o.

Palais de la b—, kernel, m,, verhetne-

Ling, V. Uepeuse de b— , teer, v.,

mondkosten, m. mv.
Bouchee, t. Beet, v.; mompe, mon-

kf, v.; niondsvul, m., mondsvuUe, v.

Boucher, 111. Beenhouwer, m.
Boucherie, f. Beenhuis, o.

Bouche-trou, in. Kioot ter nood,

ktavl III nood. 111.

Bouchon, 111. Kavictje, o.

Bouchon, m. Ripsemklodde, v.

Bouchon, ni. B— de liege, kork, o.

eu 111.; kaUe (lu 't spelj, v. J ouer au b—

,

kork schictcn; byzekauw smy'ten, by'ze-

kaiiwen; kalLe schiften; kork sluiken;

inetleren.

Bouchonner, v. a. Fummeten, in-

eenfumnulen, ver/utielen, versouwe-
ten.

Boude, t. B-ugel, beukel, m.;
gtspe, V. li— de culotle, broekbeukel,

m. B— d'oreille, oo/-A«^, m. B— de
Soulier, wkoebenkel, m.

Bouclier, m. Schild, m. en o.

Bouder, v. n. Bronken, brotten,

biikkt'n, monken, smoelen, m het bick-

liotkic staan. Coin oil Ton boude, buk-
ho,i\ m

Bouderie, I. Gt pronksel, .

Boudeur. m., boudeuse, i.Mompe,
moitkt-, v., pronker, 111,, bitkker, m.
Boudin, m. Bloedling, ni., triep

(/.iL- THIIPE), 111., worst, m. en v. Resson
a b-, kruhecr, v.

Boudinee, f. Zwynctrype, v.; tryp-
kei mis, zwyntjcskermis, v.

Boue, f. Bage, v., baggaard, m.,
bore, v., hoor,o., krotte, v., mooze, v.,

iHorii, v., xtiaze, v. Se remplir de b—

,

vcrgooren, a. w. Trainer qq. dans la

b— , leinand door de liore trekken.

Bouee,!'. B— asonuette,fe//sAo«<-, v.

Bouete, zie bouwetfe.
Boueu''. •'"'j. Moorachtig, dritsig,

moosachtig, moozig, sli/'kig, smodde-
rig, smodderachtig, Chemin b— ,

per-

i^ehveg, m.
Bouffee, 1. B— de fumee, de vapeur,

doinp, ni.

Bouffir, V. a. Oppoefen. Visage

boufli, opgepoefte kaken, v. mv. Ange
bouffi, bo?nmetke[n, o.

Bouffon, m. Hanswans, m.
Bouffonnerie, f. Apetiek, m.
Bougeoir, m. Keersepanne,plalyn,\.

Bouger, v. a. et n. Poeren, verpot-

ren, verroeren, wagen. Ne pas b—

,

noch roeren nock poeren; noch ieii

noch vlerkc roertn.

Bougillon, m. Draaitop, m.
Bouille, f. Pulspertse, v., puk-

stok, ni.

Bouiller, v. a. Piilsen.

Bouilli, m. Du b—, beugevleesch,o.

Bouillie, I. Pap, m B— au lait

baltu, keernmelkjlutse, v. Creme b — ,

krtmtnely, v.

Bouillir, v. n. Wallen.

Bouilloire, f. Kajjiemoor; scliin-

kcr, ni.

Bouillon, ni. Fotage au b— , bouil-

toinpi/s,\.

Bouillon, ni. Brobbel, 7ejal, "Walrn,

z:i'ulp. 111. A gros b — s, met zwalpen.

.Sui lir en — s, uttw ilmen, o, w.
Bouillon-blanc, m. A/aagdekeers, v.

Bouillonner, v. n. BrobbeUn; wal-

len. Monler en bouillouuant, opbrobbe-

len.

Boujaron, m. Boezeron, m.
Boule, f. BoUe, V. Jouer a la b—

,

bollen. Gaie la b— , sekeenlioute, sclteen-

oitte! B— de poia, pekbolle, v.

Bouleau, m. Biit, biUenboom, m.,

mci, m. Ue b— , bilten, Un balai dt

brius de b— , een bilten besem. Bois di

b— , nteienhout, o,

Boule-de-neige, f. Balroos, wron-

gelroos, V.

Boule-dogue, ni. Bloeddogge, v.

Bouler, v. n. Kwabbelen,

Boulet, m. Co cheval se tieut droi

sui ses b— s, dat peerd kneiikelt.

Boulin, 111. tiulsterhout, o.

Bouloir, in. Pulspertse, v., piils-

stok, in.

Boulon, ni. Drilbout, vysbout, m.

Bouquet, ni. Bok, m., bonke, v.,

trills, ni., struifcl, m., struis, 111. B —
de lleurs, kapeel, bloemkapeel, m. Pois

a b -s, triiischvitse, v.

Bouquet, in. Krabbekensteur, o.

Bouquet parfait, m. Knpeetbloem,

v., jonki-rtjcs, o. niv., truisjonker, triit-

zclaar, m.
Bouquette, f. Zie HLii sarrasin.

Bourbe, f. Bage, v., baggaard, 111.,

Bourbier, ni. Klyimok, klylpnt, ni.,

kli/'lgar, o., mocsput, m., zompe, v.

Bourbillon, ni. Pook, v.

Bourdaine,f. llondshout, o., lionds-

taiir, hondsboom, vyleboom, m. Ue b —
,

liondslarrn, hondsboomen, adj.

Bourde, f. Perlove, stresse, v.

Bourdillon, 111. Klep, kUpUoul, o.

Bourdon, Koeihicrsel, in. B— ter-

restre, witzet, a. Petit b— des mousses,
mostbtn, V.

Bourdon, m. Loodstok, m. B—
d'escalitt. s/and/yke, enz., v.

Bourdonnement, m. Gedjonk, o.

Bourdonner, v. n. MommeUn.
Toupie bouiduiinante, zoever, m.
Bourgeon, ni. Botte, v.

Bourgmestre, in. Borgimeester, m.
Bourme, /.le oorme, ni.

Bourrache, f. Bc^chaamde meis-

kens, u. mv.
Bourrasque, f. Eene gispe wind,

v., (:-) siiiiw, V. (Z. STvnilG^iScAiere, v.

Bourreau du lin, m. Zie cuscute.
Bourree, f. Pys, o.

Bourrelier, m. Gareelmaier, m.
Bourrer, v. a. Faarzen, opjaar-

zen.

Bourrichon, m. Ovenmetser, m.
Bourriol, ni. Palulle, v.

Bourse, I'. Beurs, v Duller la b—

,

ditiiiien, lenzen.

Bourse-&-pasteur, f. Beurzekens-
kruid, o., 0ns Lieven Heeren nageltjes,

o. mv.
Boursiller, v. a. Dokken, dokkeren,

geld sliiiki-n, stniken, afsttiiken.

Bousillage, m. Prondehivrk, prut-
sekivrk, o.

Bousiller, v. n. Prutselen.

Boussole, f. Noordkompas, o., zee-

naaidc, v.

Bout, m. Ende, o., tuit, m. On ne

salt par quel b— le prendre, er is geen
reiht ende aan. D'un b— a I'autre, de

b— a b— , van ends t'ends, Au b—

,

t'enden. Au b— de I'aii, t'enden het

jaar. A b—, t'enden, I'enden uit,

Pousser qq. a b— , iemand t'enden ja-

gen. Eire a b— , t'enden zyn, de reuve

afzy'n. Ktre i b— de ressources, ten

einde (t'enden) alle markten zyn. Eire a

b — de voie, tenden alle li'egen zyn, A
b - de forces, z. strem. A lout b— de
champ, alle vyfvoetcn. Ne pas pouvoir

venir a b— de qq., met iemand ^een spit

kunnen wenden. Au b— du tompte,

als 't al te fijne komt, ten uilfijne. ESter

jusqu'au b— , uitvieren, b. \v, B— des

silluns, vooreinde, o. B— d'un Soulier,

neiizclap, m. B— d'honinie, kuitje by
d'eerde, o.

Bouteau, in. Kruisnet(te, o. eu v

Bout^e, I. Hurler, ni.

Boute-feu, m. Afdopper, opmaier.
oproci, m.

Bouteill*, f. Flassclie, v. B— clis-

see. kiilal. 111.

Bouteen-train, m. Laaier, m.
Bouter, v. u. A'ikken.

Bouterolle, f. BouteroUe, v. Zie

scHii 1'. v. B— de serrure, zie KEEP, in.

Boutique, f. i"Zie winrel. Mooter,

ouvrir une b

—

,eenen winkel inspanncn.

C'esl une belle situation pour uue b—

,

het winkelt daar wel. B— di: casquettes,

klakke-tiinkel, m. B— d'epicier, schcp-

winkel, vetwinkel, m. B— de I'epidcr-

4raissier, zie penewakij. Table de b—

,

loog, m.
II

2° Potijkel, m.

Boutisse, pierre boutisse, . Po-

lietsche sleen, m.

Boutoir, in. Butoor, m.
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Bouton, m. Bubbel, *pumpel, m.
B— (de lleurs), botte, keeuive^ v. B

—

de glouteroD, de bardane, klis, v.

Bouture, f. Stek^ v.

Bouvet, m. Klikke, klikschaaf, v.

B— a languette, biikschaaf, v., wr^-
ploeg, m. B— a xsxmix^, grocfploeg, m.,

moerschaaf, v. B— a rainures el a lan-

guettes, bouvet male et feraelle, dobbele

Uikke, V.

Bouvreuil, ra. Broedvink, bloed-

vink^ V.

Bovine, adj . f . Peste b— , rimder-
pestCy V.

Boyau, m. Dcmmer, ni. B— de cuir,

de plomb, derm, darni^ m. Racier du
b— , ziigtzagen (op eene viool).

Braconner, v. n. Lavcien.

Braconnier, ra. Poisejager, m. B

—

de null, laviier, m.
Braguer, v. n. Bragieren .

Brai sec, ni. Herpcus, o.

Braie, f. Broes, m.
Braillard, ra. Raaspot, m.
Brailler, v. n. Ballegaaien, kalk-

•wauten.

Brailler, v. a. Stooren,

Brairete, f. Zie primevere.
Braise, f. Bakkerskole, v., braze,

breiize, v. Poussiere de b— , koolasschen,

ni. en v. Remuer la b— , rokeUri.

Braiser, v. a. Brezieren.

Braisiere, i. Brize, v'.

Brancard, ra. I'raatny v. Charrette

a b—s, traanikar, v.

Branchage, m. B— touflu d'un

telard, liaar, vliesch, o.

Branche, l. Brankc, v., tak, ra. Sau-

ter de b— en b— , tak nit tak in klap-

pen. Se paiUnger en plusieurs b— s, spric-

teleti, o. w. H— s fe^aguoes, dmset, o. B

—

feuiUue, mei, ra. B— gourraande, b

—

parasite, watenchote, v. B— de sureau,

vlindertak, ra. B— d'uue artere, d'une

veine, d'uu uerf, sptank, v. B—s d'un

diapason, de vleren van eenc stemvork,

V. niv.

Branchie, f. Kavsl, m.
Branc-ursine, f. Zie herce.

Brandon, m. Bralle, v. Dimanche

desb— s, b/allezondag, i\\,

Branlant, adj. Luttemchtig.

Branler, v. n. Lutitn, liitieren,

kalutteren; 'Uiagen, wagelen, -wakketcn,

wikkclen. Voire nez branle, ik zie 't aan

uwe mus (dot gy bezig zijt met iiegen)

II

V. .». Mikkein.
Branloire, f. IVicgevage, v.

Braque, m. Brakke, v.

Braquet, m. 7'atse, v.

Bras, m. Arm, m. P.emellre un b—

,

eencn arm inzeiten. Se donner le b—

,

kabazen, o. w. A-b— tendus, rekarm,

bijw. Sous le b— , onder de lo. Charrette

a b— , karooie, v. Gros comme le b—

,

dat het schau-ue geeft. Cinq paler les

b— en croi.\, vaam, v. B— de raer, adcr

Tan de zee, m

.

Brasiller, v. n. Viezetu

Brasse, f. Vaam, v. I'eux b—s de

saucissons, eene vame worst of eene

Tame snaren.

Brassee, f. Armvnl, m.

Brasser, v. a. Chaudiere i b— , bier-

ketel, m.
Brassin, ra. Brotiwte, v.

Bray, m. Kale'i, v.

Brayette, f. freze, v.

Brebis, f. Brite, v. B— sterile, gelte,

V. Peritoiae d'une b— , schapevlies, o.

Toisun de b— , sctiupeviieseh, o.

Breche, f. Schaard, m., scharre, v.

Bredouiller, v. n. el a. Dooreen-
snabbekn; bribbcUn: kahitteren ; rab~

belen; sii'alelen.

Bref, adv. Summa, in sitmma.
Brelander, v. n. Tuischcn.

Bretauder, v. a. Bloktoppen.

Bretelle, f. Singe/, m. B— de porle-

faix, hangzcei, hatszeel, c; hahband,
sehoerband, m,

Bretter, v. u. Berlotten.

Breuiller, v. n. Burton.
Breviaire, ra. B— de cabinet, lig-

ger, ra.

Brevier, m. Zie hrawier, ra.

Bribe, f. Bruik, v. B— (de pain),

klijpe, V.

Bricole, f. Draniling, m. en o.

Jouer de b— , katn/cren.

Bricoler, v. n. Kamj-eren.
Bride, f. loom, m., gramctle, v.,

keelband, m. Tenir qq. en b— , iemand
met den tuime/aar leidcn of voeren.
Fourche de la b— , spletrieme, v. Mors
de b—

, gramettegebit, o., tuimelaar,
m. B— de noix, dekp/aat (in "1 slot van
een geweer), v.

Brigand, in. Baanstroper, m.
Brillant, m. Faux b—, blaaiery, v.,

geblaai, o.

Briller, v. n. BUisteren, o. w. Ces-
ser dc b— , Jiitflikkeren.

Brimbale, f. Duwer, pompeduwer,
111. Potence de b

—

,galg, v.

Brin, m. Pyl, m. Vous n'en aurez
b—

,
gi/ zult er geen keizelingske von

hebben, gy zult ergeen kernelUtje van
kry'gen. B— de cheveu, kaarpi/l, ni.

B— d'herbe, z. herise. B— d'osier, de
saule, 7f!sse, U'ledou-fwinse, v. B d'es-
tot, k/aiticstok, spnngstok, iii.

Bringuebale, f. Zie brimbale.
Brique, f. Bri/ke, v., koreei, ra. Four

a b— s, brijkovcn, m. L'epaisseur d'une
b— , kiesoor, o. B— r^fractaire, vuring-
steen, ni

.

Briquet, ni. Brekyn,o., kraaklede,v.

Briquet, ni. Slag, o.

Briquetier, m. Brykebakker, m.
Briquette, f. Brinkette, v.

Brise-lames, m. Katne, v.

Briser, v. a. Blcineeren, kleinzen,

rakkelin. B— des mtttes de terre, /"r-

ven kleenen.

Brise-tout, m. Rakkelaar, rezeer-

al. 111.

Broc, m. Beete, v.

Brocard, m. Sclieer, m., schimpslag,

ra.; sneiive, v.; stek, m.; vers, o. Action
de lancer des b

—

?>, getaansel, o.

Brocarder, v. a. Sneuven, uitsehe-

ren, slekken en tanen, titsen en ianen,
stekken en gcrven. ^Je faire que b—

,

atti/d stekken en S7ieuven.

Brocbe, f. Reilsel, o. B— de char-

niere, de bout van een scharnier.

Brocher, v. a. Zie onder spasem.
Brochette, f. Elever un enfant a la b—

,

een kind in een dozeken krjueeken.

Broder, v. a. B— au crochet, nok-
ken.

Bronche, . Longerpyp, v.

Broncher, v. n. Sans b— , dweersch-
door, bijw.

Broquette, f. Rondkoofd, o.

Brosse, f. Burstel, burstelaar, m.,
breuze, v., kwaste, v. Coup de b-=-,

vaag, V. B— a goudronner, terrebur-

stel, ni. B— a moustache, kne7>elburstel,

ra. Peindre a la grosse b— , klakpotlen,

b. en o. w.

Brossee, f. Bxirstclin^, v. (Vgl.
raclee).

Brou, f. Slotse, v.

Brouee, f. SmuHt, m.
Brouet, lu. Bajidecl, ra.

Brouette, f. Bordwagen, m., pi/'pe-

gale, v. B — a bac, bakwagcn, m.
Brouetter, v. a. Kanotten.
Brouettier, m. ? Scheier, m. Ouvra?

ge tie b— , sciieieriL'crk, o.

Brouillard, ra. Kladdtr, ra.

Brouillard, m. Smoor, ra. B— sec,

brandsmoor, lu. Charge de b--s, smoor-
achtig, adj. Faire du b— , smooren,
onpers. w.

Brouiller, v. a. Vemestelen, verwer-

Brouillon, m. Kladder, ni.

Broyer, v. a. Breken, kteineeren,

kle„::.,>i.

Bruant, in. B— des roseaux, lis-

musc'/i, ru-tmuscii, v.; karretjiet, m.
Brucelles, f. pi. Xoomtang, v.

Brugeoise, f. Due b— , eene brug-
genege, v.

Bruiner, v. n. Smuiten, onpers. w.
Bruisiner, v. a. Breedmalen.
Bruit, m. Maar, zeise, v. B— vague,

ronk, m. Inveuter et repandre un iaux

b— , ititstiiiken, b. \v.

Bruit, ra. Kol, o. I-'aire du b— , kre-

penlen,

Brille, adj. Alezaii b— , steenvos, m
Brtile-gueule, ni. Bntske{n, kncger-

ke\n, o., knorre, v., kolfki{n, o., reun-

(tje, o.

Brijler, v. a. el n. Barnen, brannen,
verblakeren

.

Brumeux, adj. Smoorachtig. Teraps

sombre et b— , stoppig veder, o.

Brusque, adj. Batsch, notich. Eire

un peu b— , kort keercn. Un honiine

b— , schieiuit, ni.

Brusquement, adv. Hotgoans^eeg.

Brutalement, adv. Tiaiter b— qq.,

op irmand bcistc ziju.

Bruyant, adj. Folalrer d'une maniere

b—e, ravotseten.

Biuyfere, f. Hcie, v., veld, o., krakke-

grond. 111., krakkiland , o. Terre de b—

,

heigrond, in. Motle de b— , krnkkevad-

de, v., turf, m. Enlever avec la beche

des niottes de b— , turf slaun.

Bruy^re, f. Heed, o., veld, o.

Bryone couleuvree, f. Schytraap,

V.

Bube, f. Bubbel, "pumpel, m.
Bubon, m. B— synipathique, klie-

' r(e, V.
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*Buc, zie BUIK.

Bilche, f. Tjok, m. B— de Noel,
i-'-nttjok^ ni.

BiJcheron, m. BoomvelJer, ni.

Buccin, m. A'ininnkhoorn, m.
CEuls de b— , 'i'ullokroatsfl, o.

Buffet, in. Rebbank, toog, m.
Buffle, m. B'lffi-l, m. Repasser le

b— .t c|q., ifmandbufffh_i^*rv€n.
Bugrane, f. Kraaidourn, m.
Buirette, f. Hooikeis, m.
Buis, 111. Bossebootn^ m., paaschhout^

o.,pahn(e, v. De b— , bosseboomen, adj.

B— n.iin, b— a parterre, matteboom, m.
Buis, m. Li/kstok, m.
Buisserie, f. KUp, klephout o.

Buisson, m. Braamhut, m. B —

d'epines, doomhtil, doornhut, m. B

—

de genets, gettsthiit, m. B— de joncs,

biezenliul, m. B— d'orties, tingelhuty

m. Atbre en b— , aantje, o.

Buissonncr, v. n. Struikeii.

Bulbe, m. Kliaster, m. Former son

b— (van aujoens, enz.), ballen, o. w.

Bulbonac, m. Judaspenningen, m.
mv.
BuUe, f. 1° Tatse, v. 2» B— d'eau,

brohbel, m.
*Buquer, zie bxteken.

Bure, f. Habit de b— , pi/Xf, v

.

Bureau, ni. Schribaan, ni. en o.

B— de bienfaisince, disch, m.
Burin, m Zie fe».

Buste, m. B— qui se termine en
gaine. lerme, in.

But. m. Oogf, v.; staak v.

Butoir, m. Bntoor, m., hurter, m.,
kurnde, v., hur'.^eC^teen, xn.

Butor, m. Butoor, puioor, moer-
stier, ra.

Butte,!. Doel, m. Zie puthommel .

B— de moulin, metiUndam, ni., meu-
lenmoot^ v., rm^ufenival, m.

Butter, V. a. Baiktrn, barmen, op'
aarden, ringemuren.

Buttoir, m. BtnooU, v.

Buvee, f. Kofizopp<\ malins;, v.

Buveur, m. ^uip-het-uit, in. Franc
b— ,

pinUstt-kker, m.

c
CA et la, adv. A'ow(/(in saniensleilin-

geii). L'ourir i,a et la, ronddrrtsen, enz.

Cabale, t. .\futsemaleri/\ v.

Cabalistique, adj. Siguos c—&,

kriiis/i'i in -.uantjes, o. mv.
Cabane, (. A'ojeete, v.

Cabaret, m. i" Kapprrdoesy ni.

Quel c— frequenle-l-il : uanr gaat h(j
tenbierel 2° Tollenaartje,o

Cabas, m. Kabaas, m. eu o. C — de
ligues. l-'eggf, V.

Cabasser, v. a. Kabazen.
Cabinet, m. BreWaire de c— , lig-

gtr, HI.

Cable, ni. Kave-I.

Cabliere, f. Zi>it.;;v.

Caboche,!., cabochon. in. 7'alie,v.

Cabrer (se), v. lert. Stfigeren, spo-

reltn, o. w.
Cabriole, f. P'likktr, m. Fane des

c—s, fb'kkeren.

Cabriolet, m. Ciezi;v.

Cacaber. \. n. St'fifeAn.

Cache, auj. Boos, oolijk.

Cache-cache, m. Ariaantje, o.;

botitspel, o.; bootiaord, m,; dutkertje,

dtiikerkcn--u-cg, duikcrtje-weg, ditik-

skeii, ditikskcn-piep, kaijediiik, piepkeri'

duik. pieptrtjeduik, o.

Cacher, v. a. Dttiken, verbUnden,
rerditikt-n, rerstompeien.

Cachet, ni. Dopper, m.
Cacheter, v. a. Cire a c— , lak, o.

Pain a c— , iaksken^ o , itwtl, m.
Cachette, 1. En c— , achter dame,

in 't duikerken, in '/ duikcrtje.

Cadastrer, v. a. BeUrten. C— une
conimune, de betertinge doen van eene

getnenntc.

Cadeau, ni. 1° Vereefment, o.

Faire un c— a qq. (Ic jour de sa lete, etc.),

iemand hesteken.
{|

2° Koteil, o.

Cadedis, inlerj. Sakavnn, saconde!

Cadele, adj. Eciilure c—e,gtkateil-

de letters, m. mv.
Cadran, m. C— a la lune, maan-

loop. 111.

Cadranne, adj. Kiesc/iaalde,

Cadre, m. Tringle de c—, reeze, v.

C— de porte, dtttrkasi/ne, v., deitrka~

si/n, o., kassemoit (van de deiir), o.

Caduc, adj. Kadiiik, kaduikig,

kadniJtelt/k, Devenir c— , vcrkati/ven.

Mai c - , zie .\CCES d'epilepsie.

Cafe, ni. Katfife, m. Marc de c—
,

kajfiegrond. m.. k<i2?ie^ruis, o., marre, v.

Cafe-chicoree, m. Suikerei, v.

Caffi, adj. Du pam c—, kneukehiek
brood, o.

Cage, f. Gariole, vogelgaiole, v.

C— dun moulin, kot, o.

Cagneux, adj. Kaherkniede, koei-

haantde. Etre c

—

, kitttseknie'n fiebben.

Cahoter, v. a. Kariolten, kerdjok-

ken, perdjokken.

Cahute, f. Kaveett, v

.

Caieu, m. Kliester, m.
Caillebotte, f. Kappeling, v.; matte,

v.: vrominel, tvrongel, in.

Cailler (sej, v. refl. Gri/'meUn; kap-

peUn ; kerteUn ; thoope loopen, thoope
sekteten ; rtilUn; wrongelen, o, w.

Cailleter, v. n. Kallegaaun, katle-

waaien, kat/e-iVauten

Cailiette, f. Kaaspoke, melkmaag, v.

Caillot-rosat, m. Kaljetooze, v.

Caillou, ICeizel, n, .; kcizel[l)ing,

m. eu o.; kobbekei, m. Pave de gros

c—X, zie PAVE.

Caillouter, v. a. Keien.

Cailloutis, m. Kizel, m.
Caisse, f. Aai m. en v., kasse, v.

Grosse c— , bomtrom(me, bonglrom(me,
v., groote doedof, m., trombal, m

Cajoler, v. a. BekukkcUn, betoefelen,

tleisteren,fleren, b. w.; kali/nen, b. en

o, \v.; ia/noereeren, o. w.; iamoezfn,

b. w .; paloeiteren, palodJtretj, h. w.
Cal, m. t erbot, o.; weer, in. Se cou-

vrir dec— , rerbotten, vertferen, o. \v.

Calamine, f. Kalmyn, o.

Calcul, m. Se/itk, m. en o.; tel, m.
Calculer, v. a. Uittrekken.

Calegon, m. Anebroek, hanebroek,

m. en v.

Calendes, f. pi. Aux c— grecques,

in 'tjaat blok als de nilen krz.aien en
de fiOeien met pati/nen gaan.

Calendrier, m. KooriabeUe, v.

Calibrer, v. a. Lunette \ c— des
touriilons, ^/Wnc-m/M^, v.

Calicot, ni. Baalkatoen, o,

Califourcbon (ai, loc.adv. Schet re-

'"':< "ij"-

Calin, .idj. Zie k^vlij.se, v.

Caliner, v. a. Kalijnen, 1>. en o. \v .

:

lamoerecren, o. w. Se c— , zich latt -

di^nen,

Calleux, adj. Verbald; werig, weer
achtig.

Callionyme, m. Geernaaisoom, ra.

Callosite, f. Verbot, o., ver-^ceerd-

held, v., liter, m.
Calmande, \.Kalamande, v. Dec—

,

kal'imanden, adj.

Calme, adj. Stilmoedig.
Calmer, v. a. 11 n'y avail pas moyen

de la c— , zij -.cas niet steldelt/k.

Calomniateur, m. K-mdetaal, \

.

Calomnieux, adj. Imputation caloin-

nieuse, k'ea'de Ziy'ttng, v.

Calomnier, v. a. et n. Ferleggen,

b. w., viiilton en, o. w.
Calotte, f. Kabtttie, v. C— grecque,

kabutse, v. Sous la c— des deux, onder
de kappe des /umels.

Camarade, in. Xopper, m.
Cambouis, m. Terre,s.

Cambresine, I. Kainerschfe, o.

Cameline, t. Dorre, v., kamille.

komeine, v.

Camisole, f. Slaaplijf, o. C— dc

laine, It/f, o. C— de force, kapoot, v.

Camomille, f. C— des chieos,

ftondetn^i(de, v . ; hondsdti/e, v
.
; meide,

stinkende met, v . ; kantjoen, o . ; kamei -

milU , v . ; steenbloem , v . ; stink-

'eied, o.

Camp, m. Lit de c— , brids, m.
Campane, I. Stnijeltitg, o.

Campagnard , m. B-'eremensch

.

bidtenmenseh, m.
Campagne, f. Bmien, tw ,^oed.

Gens de la c— , buiten-rolk, o. Battre L
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c— , voor hand en voor kazgwind loo-

prn ; dolen, o. w.
Campagnol, m. Akedrolle, v.;

akrol^ m.
"Campagnoul, ih.Z.kompernoel.

Can. m. Sur le c—, over kant.

Canaille, f. A«a/?i', v.; lurpegoed,

lurprvolk, o.; ravalievel, o.

Canal, m. Vaard, m.
Canard, m. Aande, v., aand(s)-

z'o^l/, ni., diet, o., goele, v. C— (male),

erpel, m., massel, in., mascheiaar.

maski'lier, m. C— plongeur, donkel-

aande^ v.

Canceller, v. a. Uitkruisen.

Cancer, in. Ranker, bloeiendc han-

ker, nu
*Canda«le, 'ie kanueel.
Candelabra, m. Zie reeze.

Cane. f. Aandhcn, v. Marchi-r coimne

une c— , oeS'lcerzen, o. w.
Caneter, v. n, Oesekerzcn.

Canin, adj. Dent c— e, snakier, m.
Canne, f. Kaan, v.

Cannelure, f. Geule, v.

Cannilee, I. Aandereit, o.

Canon, in. Fusil a un c— , eenloop,

in. Fusil a deu.x c—s, tweeloop, m.
Fusil a trois c— s, drieloop, m. Pou'ire

a c—•, hmpoer, o. C— cl'une rente, z.

KANON, O.

Canonniere, f. C— d'enfant, klak-

liosit; V. fislon U'une c— , krassel, m.
Canqueter, v. n. Kweken, kwekeren.

Canter, \ a. KanUn,
Cantharide, f. Kantervliege, v.

Caoutchouc, m. Moer(e)vi-l, o.

Cap, m. Cfiie pi&e (de drapl a c—
ct queue, dat sink (taken) heeft nog
zy'ne It/peinden,

Capable, .ndj. Baftand.

*Capel, zie k.\peel.

Capelet, m. Kakhiel, ra.

Capendu, n\. Korpendu, m.
Capital, m. Rembourser un c—

,

rembuurscr lee— d'une rente, eene rente

lossen of opUggen. Interets d'un c —

,

bladermg, v.

Capitaliste, m. Rentier, m.
Capon, in. Zeurzak, m.
Capot, adj. Slim, vylje.

Capote,!. Kapoot, v.; kannebuis, v.

Caprice, m. Fobe, v
; perte, v.;

terze, v.

Capricieux, adj. Loetig, perlig.

Capsule, f. C—degraiaes, /,. POTIJZE.

C— inembraiieuse ou soot loges les

))epins, vtimme, v C— a coques, spet-

terbotte, v.

Captation, f. Inpalming, v.

Capter, v. a. II a capte cet heritage,

hij heeft dat erfdeel ingepalmd.
Capuce, m. Kabutse, v.

Capuchon, m. Paterskappe, v. C—
d'un inaiUeau, d'un mantelet, de kappe
-van eenen mantel, v. Manteau a c —

,

kapmantel, m.
Capucin, m. Genou de c— , capucij-

iieknie, m.
Capucine, f. Paterskappe, toebak-

pi/p, V.

Caqueter, v. n. ICnllegaaien, kalle-

waaien, kallewauten ; karien ; kekkeUn /

kwiien; snetsen.

Car, conj. Trouwens, bijw.; van,

voegw.
Carabe, m. C— dor6, kalUbyter,

kousebijter, schalbijter, teebi/ter, m.;
schaleboote, v. C — noir, koolbrander,

papei, schoeiapper, m.
Carabine, f. A'osse, v.

Carabinier, m. Kossenier, m.
Caractere, m. C— inegal, door-

sclieede karakter, o. Avoir tout le c

—

de ceux qui sent dc la meme condition.

z^n ^eli/kte geslachten.

*Carbonee, f. Zie karmenade.
Cardamine des pres, f. Koekoets

bloem,; v.

Cardfere des bois, f. Onze liev.

-door

Cardiogme, f. Hertziekte, v.

Cardon, m. Kardoen,o.
Careme, m. I'asteren, m. Troncdu

c— , vastenblok, m. Manderaent de c—
,

-vastentmlle, v.

Caresse, f. Aaiken, aaksken, o.;

laai, m., laketje, o.;jUister, m., toef, m.
Donner de pelites tapes de c—,

jieiste-

ren, b. w.
Caresser, v. a. Betoefelen, laaien

lamoezen, jiadakken, Jieisteren, paluj

fen.
Carle, f. C— (des grains), gri/mte,

lugge, v.; stuifauwe (in 't schokkeljoen),

V. C— verlebrale, /o^^zf^/-, o.

Cade, adj. Epi c—,
gri/mtaiiwe, v.

Carillon, m. Beiaard, wekker, m.
Carillonner, v. n. Beiaarden, o. \v.,

u^ekkeren, oupers. w.

Caroles, ? Koorpand, m.
Carotte, f. Carote, v.; pee, v.; wor-

tel, 7vertet, wettel, m. Des c—s tres

longues, Uinge gispen van ivortels.

Fane de c

—

,earotegroeze, wortelgroeze,

V. Racine de c— , carotewortel, m.
Champ de c— , wortelstuk, o.

Carpe, f. Karpel, m.
Carre (d'un Soulier), f. Neuzelap, m.
Carre, adj. Bonnet c— , barrette,

bonette, v. Pois c— , schrobbe, schrop-

pe, V.

Carre de gazon, ra. Zie gazon.
Carreau, m. r Am ; bilk, m.

[|

2" Biokijzer, boutfzer, o.
||
3° Koek aan

't kerte, de koek eti 't hertegespan, in.

11
^Koeken, m., steenen, ra. Le huit de

c— , koekedoe, v.
||

5° Tegel, m.
||

6°

RmH, v.

Carrefour, m. Knok, m.
Carreler, v. a. Verhalvezolen.

Carrelet, m. I" Ptaat; schulle, v.
|{

2" Befnette, v., hefnct, o.; hoepnette, v.,

hoepnet,o,, kruisnet, o., kruisnette, v.;

deknet, o., deknette, v.

Carreleur, in. Schoepekker, m.
Carrosse, m. Hcerekoetse, v. Rou-

lerc— , treinden, o. w
Carrouillo, m. Wapper, m.
C-arte (a jouer), f. Kwaarte, v. Jeu

de c— s, boek kaarten, m. Couper les

c— s, de kaarten afheffen. Meier, battre

les e— , de kaarten kappelen, schoffelen,

onxiersteken.

Carteron, m. Brikkelaar, m.
Cartilage, m. Knosper, in., krospel-

been, o.

Cartouche, f. Kardas^se, v. Zie

Kekdoes.
Carve, f. Karte, v.

Cas, m. Werk, o. Faire c— de,

werk maken vin, 7naken van^ feit
Ta7i lets ?naken, zeerden^ o. w. Faire

beaucoup ou peu de c— , de, weinig

of veel vinden in lets. On n'en fait

plus de c—, de nieuwte is er af. En
c— que. bi/dien.

Casaque, f. Kazakke, v. Tourner
c— , zijn kazakke keeren. Bonbon c—

,

poefer, m.
Casaquin. m. Lyf, o.

Case, f. Loket, o.

Caset, m. Stokaas, o.

Casque, m. Hairnet, o. Visiere de

c

—

', TOoie, v., wapperf m.
Casquette, f. Kabutse, v., klakke,

V. Fabiicant de c—s, klakkemaker,

m. B lutique de c - s, klakkewinkel,

m. Visiere d'une c— , ktippe^ vooie,

v., 'i'apper, m.
Cassaille, f. Breekvore, voorbra-

ke, V.

Cassant, adj. Jiroosch, sprok.

Casse, adj. Payer les pots c—s,

dt' kt\ > se nifblazen,

Cassetin, m. Loket, o.

Cassin, m. A'zssfn, o., kasijne, v.

Castagnette, 1. Klepperbeen, o.

Catafalque, m. Biar, v., tombe, v.

Cataplasme, m. Popping, v., trek-

sel, o.

Cataracte, f. Pelle op de oogen.

Oter la c— de oogen pellen. Zie

SIER. V.

Catecbisme, ra. KapelU, v., lee-

ring, V. Faire le c— , expliquer le

c— , leering koiuien, Interroger sur

le c— , leering vragen,
Catbarre, m. Caterne^ kanteerne,

V. C— , de I'estomac, watergalle, v.

Catherine, f. Kali/'ne, v.

Cauchemar, ra. Mare, kokmare, v,

* Cauquemar, zie kokmare.
Causer, v. n. Een koutertje doen

of slaan.

Causer, v. a. C— du tort a qq.,

dere doen aan ietnand, C— de la

douleur a qq., iemand zeer doen. C—

,

uu sentiment de, doen, b. w.
Cautere, m. C— actuel, vier, o.

C— couique, trachteryzer, o.

Cauteriser, v. a. Het vier gebrui-

ken of ZLtten.

Caution, f. Borge, voorwaarde, v.

Donner c— , borge stellen. Etre c

—

borge spreken.

Cautionner, v. a. Veiborgen.

Cauvette, f. Kalle, kauwe, kerk-

kraai, v.

Cavalerie, f.Sabredec

—

,poltas{t, m.
Cavalier, in. Faire le c—, ruiteren,

o. w.

Cavite (articulaire), . Panne, v.

Cavoir, in. Greusi/zer, o.

Ce... ci, cet... ci, cette... ci, adj.

dem. Cctle annee ci, van defnjare,eaz.,

^ie UE, lidw.

Ceci, pron. dem. Did, didde, dede.

Ceder, v. a. (Er voor) gedoen, o.w.,

begeven, kremp geven, overkomen.
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icholen, o. w. Mon ihunie re \tut pas

c—, mi/'nc vallivg en schcolt niet. Le
C— ii un ::\\\re, de ochterhard fiilli-n ;

owgaati, o. w. mtt rccr.

Ceinture, f. Gvrdel, sivgel, shiier,

m. C— a \:ov.c\e, gordel met eenen beu-

kel. C— d'un fanlaloD, d'ure (ulotle,

pivsebofid, m.
Cela, fitr. c<'ni. Dad, dadde.

Celadon, m. Affelblatiir zeegrotn.

Celebre, ndj. Itrtiocmd.

Celebrer, v. a. C— la S" Messe,
lezeii, b. en o. w.

Celeri, ni. C— a grcssts rrcinep, c

—

ra^ e, t ao/seldery, v.

Celeste, adj. Hcmehch.
Celibataire, adj. Eenklibf, iL-epel.

Cellule, f. Zie huizekot.
Celui, etc., pron. deni. Degcne.
Celui-ci, etc., pion. d^m. Dc deze.

Celui-la, etc., pron. deni. De die.

Ccndre, f. Asschenfc, m. en v. Mer-
credi des c

—

s, asse^efnjTivensdag, m.
C— s d'ottevie, /aziunr, o. C— de forge,

smceasschen, v, Couvrir de c— s, icc-

roken, b. w.
Cendre, adj. Oris c— , mollegratiw.

Cendree, f. Ariel, miisschekriel, o.

Cendreuil, m. IJsteraar, m.
Cendrillon, m. Asschenvijster, m.,

Ttnltjc-7'an-dcn-asschen, o.

Cenelle, f. Gijbe, hiepe, v.; kutse-

beier, spillebeier, sfinnebeier, zwijne-

beier, m.
Cent, adj. num. Piece de c— sous,

vyffrangenaar, m.
Centauree, f. Petite c

—

,golledet
aarde, galie boven de aarde, korisen-

bloffti. v.; liilde trtiizelaar, m.
Centcnaircni. Verhonderdjai if7g,\.

Centinode, f. Zuyvsgers, o.

Centralisation, f. C— des pouvoirs,

staolsmitialsc/icp, c.

Centre, m. Center, m. en o.

Cep, Sep, m. C— (decharrue), zocl-

hoo/d, 0.

Cep de vigne, iti. Verdjuisbcotn, m.
Cepee, f. Irovk, m., tronke, v.,

triiU\ ni. C - d'un \e\ayd,iro>ikhaar, o.

Cependant, adv. Noglan.
Cerceau, m. Band, hoepel, in. Joiier

au c— , Ix nden, o. w.
Cercelle, f. Smieri, m.; smierl-

aande, v.; i-ierderli?ig, vierling, m,
Cercle, ni. Band, m., ronde, v.

Petit! c— de metal, minsel, m.
Cercle, adj. Maillet c— de fer, kert-

hanni , m.
Cercope, zie KOEKOETSPUlGE.
Cercueil, m. Lichter, m.,seherjTat,

o., uhi ijiif, V.

Ceremonies, f. pi. Spel, o. II fait

beaiKtaip tiop de c— , het is een zot

bestrut, o.

Cerf, m.Nert,m.
Cerfeuil enjvrant, m. Porselle-

krnul, o.

Cerf-volant, m. Baise, v., draak,\.,

ifaaicr, piakwaaier, m. Petit c—

,

itroobalse, batse, v. Ficelle d'un c—

,

bticfii, m. en v.; end, hend, m., waaier-

end, ni.

Cerise, f. Kriek, v.; keerze (te

Brugge), V. I

Cerisier, m. Gcmilie de c— , kraai-
st.et, V. en o. C— d'amour, a-in/er-

kr liken, v. mv.
Cerneau.n'. Keir.il, o.,lunclle, v.

Certain, ?dj. Ties c— , uaanntig.
Certainement, rt'j. lender legrn-

zeg ; iiztts it/.. C— il (i,\ n-.oit, of hi,

docd is.'

Certes, adv. Haormtig.
Cerveau, m. I/ersi m, ni., hetsiv, <.

Avcir In c— vide, iclho(Jdig zi/n.

Cervelle, f. Zie cervfau.
Cetvoise, f. Zie kavessf.
Cesser, v. a. et n. Siaan, o. w.,

stoppiv, b. ^x., uitdotn, b. \< ., tiiten. o.

\\., Tiiit vccrldcen, b. en o. w. C— de

leimerter, iiiiuerktn, o. w. C— de

btiller, de scintiller, tdtfltkkeren, o. w.
Chabraque, f. Schabtmak, o.

Chacun, pron. IJder, elkendeen.

Chagrin, ni.AVo/jo/ao'c, v. D^vorei

in c— , kicfsalade eien.

Chagrin, adj. Einsch; knyzig; moe-
diiooi ; ut.ti (ijlyk, Eire c— , knyzei .

Chagriner, v. a. Knijzen, tinsen.
\\

Se c— , ziih iek^ii/zen.

Chaine, f. Ketmfe, m. en \ .:

scheiilf, V. Rerouveler lac— , verkete-

nen, b., \v.

Chainon, m. Maosih, nwsche, mas-

sche. V , moisthel, m., sehaak, vc.

Chaintre, m. Ziple, v.

Chair, f. C— s baveuses, kwaad
vltiseh, o. Ni c— ni poisson, nock mos-
sel noeh Tiseh. C— d'une noix, keeste,

V. C— dc poule, zie POULE.
Chaire, f. Kitip, v.

Chais, m. Stabel, wynstabel, m.
Chaise, f. Sioel, rr. C— percte,

vertrek, o.

Chalandise, f. Doening, v.

Chalemeler, v. n. Schaiiemeien.

Chaleur, f. En c— , brimstig; tueh-

tig ; krizig:rijdig ; speldig, adj.Junient

en c

—

.pierdigc nierrie, v. 11 fait des

eclairs de t— , de smoettt speelt, de

zoelte spi I /:

.

Chaloupe, f. Mousse de c— , de

peche. In'.er, m.
Chalut, ni. Korre, v.

Chamailler (se), v. refl. Raakrooien,

rannilsi Itn.

Chamarrer, v, a. Teilematooien.

Chambranle, m. Zie ka.'^.sement.

Chambre, f. Kamer, v. en m . Robe
de c— , iiaehtkerel, tabbaard, ni

.

Chambriferc, f. Hangi/zer, o.

Chatnbrillon, f. Kattemaarle, v.

Champ, m. Zie stuk. C— de

carotlcs, vortelsltik, o. C— de bl^,

koornaard , m. C— de navets, raap-

stuk, raptcrsiuk, o. Emotter un c—

,

eencn akker k/eineeren. A tout bout de

c— , alle rijfvoeten. De c—, over kant.

Champeciire, f. Garskant, m.,

kajit, m.
Champignon(s),iii, Duiveleten, o.,

kompernoel, m., pcmpernoelje, v., Wi4l-

vekaos, ni., wutvetelen, o. C— de

vilebrequir, driiif, v.

Chance, I. Etre en c— , wcl varen,

gclvkkig varen,
• Chanceler,v.n. Weefelen,-wei/elen;

7veelen ; zwikzwakken.

Cbandeleur, t. O. L. V. schud de
pent r, O. L. V. roer de panne.

Chandelier, m. 1° kande/anr, m.;
r h.i^rgi.t.r, m.

ChandelIe,(..SVfrif,v. Droit conime
urr I — , kitrserecht, keetsjerecht.

Chanfrein, m. Belctn, o., sojrein,

n-.; I..>:r,\.

Change, ni. Pour donner le c— , om
dt il !i <. t.in itetrt te niokttt.

Changeant, adj. Un homnie c—

,

ei h 01 ooitiagfi, m .

Changement, m. C— de residence,

7'f ;.'// 7ittei7fig, v.

Changer, v. a. et n. Verleggen,o.
^\ . C— de note, zyn bladje ketren. C

—

de residence, vetsassen, b. w., vtrti/be-

ri >:,'it ti/keli «, o. w. Se c— en ulcere,

7f7/i . i:din, o. w.
Chanson, f. Li/d, o., lydje, o. C

—

du ricochet, koekoet-een-zang, koekoet-

eei.-'ers, koekoek-een-voois , m. Finale

de la c— d'un pinson, sisiowie, uit-

s/og, m.
Chanteau, n>. Geer, schicht, m.,

i/:f/. o. ("— (de pain), klype, kniepe, v.

Chanter, v. a. Zingen, b. en o. w.
C— a dtmi-voix, bemen, lullm, o. w.
Se c— , zingen (zie inzweigen), o. w.

Chanterie, f. Kantory, v.

Chantier, tn. Fontiere^ ^antiere, v.

Chanti gnole. f. Schardoes, o., schar-
dcese, \

.

Chantrerie, f. Zie chanterie.
Chanvre, m. Kemp, kampst, m.

Giaire dc c— , kempiaad, o. C— sau-

vage. datmeteif ni.

Chape, f. Kaf{J>e, koorkap(pe, y.

Chapeau, m. C— claque, oogepik-

kt r, m. C— a comes, giebek, tykeri'

haan, ttiithoed, m. Bord d'un c—

,

vooie, v. Forme d'un c— , kobbe, V.

Portant c , gehoed, adj. C— de fleurs,

ziiKAPEEI..
"

Chape-chute, f. Trouver c— , eene
kaltift aan iets hebben,

'Chapel, zie k..\peei..

Chapelet, m. Les grains d'un c—

,

de bezen van een roozenhoedje. Avoine
J c— , chiendent a c— , knooppeem,
V. C— sciofulaiie, kafelette,v.

Chapelle, f. Kapelle, v. Jouer a la

c— , luilaar spelen.

Chaperon, m. Schulpe (van eene

komknH"). V. -

Chapitre, ni . Kapilel, o.

Chapitrer, v. a. Sulferen,
Chapler, v. a. Boolen, haren, b. w,

Zie VAV<, i.

Chaploir, m. Arhamer, harhamer;
bcottiaii.er, m.

Chappe, f. Ifiillt, v.

Cbaque, adj. C— mois, alle maande
(zie Ai ). Zie ook IJDER.

Char. ni. Karre, v.

Charbon, ni. Kool, v. C— de bois,

bakkerskole, v . Dessiner au c— , wry-
ven, b. \v

.

Charbonn^e, f. 1° karmcna(de,
koolbra, v. 2° koling, v.

Charbonnier, adj. Mfeange char-

bonniere, blokmeeze, v,

Charcutier, m. Bakenier, m.; sw'y-

nebake, v., zwi/nebakeniet , xa,\ pense-
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nier, pensier, m. A c— bonne saucisse,

die 't tang lieeft laat het lang hangen.

Zie PASTEIKAPPER.
Charcutiere, f. Baienierege, zwijne-

haki'Z'', pt'iseiiierige, pensierege, v.

Chardon, m. Destel, distel, m.

Charen9on, m. Zie kalanderen.
Charge, f. Laadsrl, o.; kluts, m.

m. C— i communales, binnenkosten, m.

mv.
Charge, aJj. C— de brouillai ds,

smooi rihlio: Cheval c— de ganache, een

peerddat ve.i is in de schare.

Chargement, m. Laatsfl. o.

Charger, v. a. Laaien, b. en o. w.
Patvenir a c— qq. d'une bes^gae,

iemandren -tierk opvifzen oiopdraaien.

Se c— de tout, de wer:ld versteerten.

Se c— (van 't weder). overtrekken, o. w.

Chariot, m. Kariot, o., kariotte^ v.;

wagen. m. Fleche de c— , langwagen,

m*.

Charitable, adj. C{h)aritatief.

Charite, f. C(h)aritate, v. C— bien

ordonnee commence par soi-meme, eerst

oomketi, dan zi/ne kinderen

.

Charivari, m. Hondsfecste, v.; scho-

minke/ing, v. Donner un c— a qq.,

iemand schotninkeljagen, voor iemand
schominkelen

.

Charivariser, v. n. Schominketen

.

Zie CHAKIVARI.
Charlatan, m. Operateur, ni.; stui-

ter, m.
Charme, m. Enter, m.; ernte, hern-

te, v., helster, m., helsterhout, c; her-

laar, m., herntril, m.; karnte, v. Bois

dec—, karnthoiii, o. De c— , enteren;

helsteren; herlaren, hernten, liernttril-

len, karntcn, adj

.

Charme, adj. Gemokkeld.

Charmille, f. Karnthage, v.

Charniere, f. Lechtje, c, lede, v.,

lenc, v.. A/v<., v.

Charnon, m. Ledenoot, v.

Charogne, f. Zie karonjeplekke.
Charpente, f. Cintre de c— , zie CIN-

TRE.
Charpenter, v. a. Viggelen, b. en

o. w.
Charpie, f. Pink, c, plukkelinge, v.

Charree, f. Stokaas, o.

Charretee, f. IVagenvoer, o.

Charrette, f. C— a bras, karooir, v.

C— a brancards, traamkar, v.

Charrier, v. a. Karren.
Charriere, f. Kariere, v.

Charroi, m. Zie karooi.
Charroyer, v. a. Kariotten.

Charrue, f. Ploeg, ptoef, m.; zole, v.

C— cultivateur, benoote, v. C— a tour-

ne-oreille, ecn ploeg die verriestert. C

—

a Oreille immobile, een ploeg die niet

•verriestert. Soc de c— ,
ploegsckar, o.,

ploegscharre, v. Valet de c— , boever,

m. Labourer avec la c— , eerden.

*Charton, zie karton.
Chartre, f. Oudenian, m. Zie ver-

KERKEREN.
Chas, m. Sterksel,o. C— (de tisse-

rand). rcedpap, m.
Chasse, f. Fietel, fiertel, fierter,

in., ry've, v. C— d'une balance, naald-

huisken, o.

Chasse, f. I° Blaker, m.; 2° Weefla-

{de, V. Faire la c — , ketsen achter ie-

mand, achter iets. Ecluse de c —

,

springsfTi, o.

Chasse, adj. Etre c— , de kassade

kri/gen, den kas kri/gen.

Chasse-crapauds, m. Slangevo-

gel, m. V^l, ENGOUr.EVENT.
Chasse-diable, m. Godewaar, v.

Chasse-feu, n\. Jacht, o.

Chasse-maree, f. Knsmarei, m.

Voiture i le c — , kasmareikar, v. Cheval

dec— , kasmareipeerd,rt.

Chasse-mulet, m. Ketser, m.
Chasser, v. a. Buitenkasperen;

loorjas^en; jagen; kariotten, ketsen,

-vegkarieren : wegkasperen. C— le

cociionnet, de soeize kroden.

Chassis, m. Kassement, o., kassij'n,

o., kasi/ne, v. C— a bascule, tuimel-

raam, o. Croisillon de c— , kervieter,

m. Scie a c— , boogzaag, v.

Chat, m. Kat{te, v.: poere, v. C—
male, katrol, m. C— a neuf queues,

katjeporre, v. Dos de c— , katterugge

,

m. n a un c— dans la gorge, hij hee/t

eenen puit in de keel.

Chataigne, f. Kastaanje, v.

Chatain, adj. .Votebriiin.

Chaton, ra. C— d'une bague, d'un

anneau, knoop, m. Anneau a c—, knoop-

Chatouille, adj. Bemokkeld.

Chatouiller, v. a. Bekittelen.

Chatouilleux, adj. Krevitsel. Etre

c— , ketels hebben. Ce cheval est c— sur

ia croupe, dat peerd en kan geen bakten

dragen. Van daar : etre chatouilleux,

geen bakten kunnen dragen

Chatoyant, adj. Glarinchtig, *kan-

zant. Pierre c—e, een glariend edelge-

steente. Une etoffe c—e, eene kleeder-

stoJTe die glarit.

Chatoyement, m. Geglarie, o.

Chattee, f. De worf van eene kat.

Chatr6, alj. Truie c—c,gelte, v. Un
homnie c— , lubben, m.

Chalrer, v. a. Veuren. C— par liga-

ture, een dier afknopen. C— une ruche,

eenen bnik snifden.

Chaud. adj. Warm. Per c— , zo, v.

Main c—e, zie MAIN.
Chaude, f. Hilte, v. Donner une

c— . eene scheistering aanleggen.

Chaudeau. m, Kandeel, m., zui-

pen, o.

Chaude, chaudet, m. Fitemarul-

Jen, V mv.
Chaudiere, f. C— a brasser, bier-

ketet, m. C— a saline, panne, zotit-

pan,,,; v.

Chaudron, m. Ketel^ m., laitwer,

m., ,„(ir„!i/te, v.

Chaudronnier, m. Ketelbuischer, m.
Chauffe. f. Turing, v.

Chauffer(se), v. refl. IVarmen o. w.,

li'arm krtjgen, heet l^ri/gen,

Chaufferie, f. Turing, v.

Chaume, m. Stroofd, o. Du bl^

dont le c— est long ou court, lang of
kort gestrood koorn,

Chaussee, f. Kalsijfde, kaitsi/de, v.

.\ile de c— , zo,nerweg, m.
Chausse-pieds, m. Sekoekoorn, m.

Chausse trape, f. Vissekip, o.

Chaussette, f. Fortifier des c— s,so;t-

ken besteken.

Chausson, m. Voeteling, m.;
zokfke, V.

Chauve, adj. Slaarde ; blutfsck.

Tete c—, kletskop, m. Un (homme) c—

,

kaalaard, m

.

Chaiivee , zie SCH.WEIE.
Chauve-souris, f. Vlindcrmids, v.

en m.
Chauvir, v. n. Pi/looren.

Chaux, f. Kalk, o. C— hydraulique,

„iager kalk. Couler de la c— , tnoortel

gieten. Chlorure de c— , bleekerskalk,

o. Eau de chlorure de c— , blcekii'ater, o.

Chavirer, v. n. Klaaien. La barque
achavire, ket bootje klaaide

,

Chef, m. Toogplooie^ v. De son c—

,

op zi/n eigenen duitn.

Chegros, m. Spinaal, o.

Chelem, m. Zie si.i.M.

Chelidoine, f. Celiado(o)ne, salt-

done, v.

Chemin, m. Le plus court c— , het
naaste gat, Couper le c— a qq. en ga-

gnant les devants par un sentier, iemand
het gat afschieten. Prendre tel ou tel

c— , eenen weg opslaan. C— de halage,

trakel^ trakelweg^ m. C— boueux,
pergelweg, m. C— raboteux, gekar
nakkelde weg, m. C— vicinal, jokweg,
m. C— de fer, battc, v. C—• qui se

bifurque, bifurcation d'un c— , splet-

straat, v. EfFondrer, diifoncer un c—

,

eene strate kriitten.'^e te rencontrerai en
c— , ik zal u hebben! ik zal u vinden

!

ik zal u krijgen !

Chemin^e, f. i° kajkoen, o., kafoor,
o.; 2° kaaf, kavie, v.; 30 konfoor, o,,

4° schouw, V. C— a termes, terme-
schoii-d), v. Suie de c— , kafoorbitter,

m., riiiskalk, o. Rebord d'une c—

,

kaafbank, m., kaafberd, o., kaafboord,
o., kaafboordel, m., vatebank m. Jlan-

teaude c— , kaaf,nantel, m. Plaque de
c - , kaafijzer, o, Coeur de c— , contre-

cceur de c— , fond dec— , school (van
eene schotiw)^ m.; sckild, ra. en o,;

viiiirschoot, m., viiiirveurster, m.,
veurster, enz., m. Jambage de c—

,

standfijke, enz., v. Tour de c— , zie

TOUR.
Chemise, v. Kallemoei, v. Manche

dec— , henidemott-v, V.

Chemisette, I. Borstje, 0., opper-
henidetje, o.

Chenapan, m. Sckeiivel, m.
Chene, m. Eeke,m. en v., eekebootny

eekelaar, m. Zie 00k EEKZA.\D. De c—

,

eekelaren, adj. C— tetard, tronkeik, m.
en v. Gland de c— , z-vi/nsnoot, v.

Chenet, m. Brandel, m.
Chenevotte, f. Schif, o.

Chenille, f. Ferni/'ne, v., ripsetn,

riisp, m., rnspe, v., rutsem, m. en v.

C— velue, harenho,id, m. Nid de c—s,

ripscnklodde, v., pup(pe, v.

Chenotiere, f. P^pini^re de c—s,

eekzaanbosch, m.
Cher, adj. Dier; bcschrapt. Trop

c— , te mots, bijw. Extremement c—

,

het is doljbel en drie geld.

Chercher, v. a. Op {den) zoek gaan



CHI CHO CIR 1 27

1

• 'f zi/n. C— uue aiguille dans uae botte

<!o foin, nanr ecne noalde in eenen
honidilte zoeken. C— un moyen pour
sditir d'embarras, iets verleesten. C—
iKtisea qq., ridsepeeuwen tegen iemand.
Allez c— cela, leure daar om.

Chdre, f. Bonne c— , smul, m. Faire

bonne c—-, mlfkenen smi/keriy o. w.
Cherts de vivres, f. Dierste, v.,

besckrapte ti/J, m., besckraptheid, v.

Ch6tif, a'lj. Katifvig. mij'z' rachtig,

mikraas, smeer. Homme c — , kadottcr,

m. Un vjeillard c— , edn oude kadotter

van eenen vent. Petit vieillard c—

,

petite vieille chetive, kadutteltje, o.

Devenir c—, verkatyven, o. w. Zie oolc

KATIJF.

Cheval, m. Dors, o. A c—, te dorse.

C— bai, baai, m. C— de chasse-maree,

kasmareipeerd, o. C— de seile, fijker,

m. C

—

noimxaA^ fijker, m. Indigestion

chronique de I'estomac du c— , klem, m.
Collier de c— , zie collier. Crottin de

c— ,
profetebees, v. Garrot de c— , schof,

m. Equipage de c— , haniachemenl,

getiiig, o. Surmener, exceder, harasser

un c— , eefi peerd overvoeren, een peerd
geus rijden. Prendre les devants a c—

,

overriden, b. w. De c

—

,peerdsch, adj.

Foire aux chevaux, peerdefeeste, v.

Veille de la loire aux chevaux, toogdag,

m. Revendeur de chevaux, peerdekut-

ser, ni.

Chevalet, m. C— de scieur, zaag-

stoet, m. C— d'espadeur, zwingelberd,

o., z'unngelvoft, m. Entaille du c—

,

krang, m. en v.

Chevaucher, v. n. Riiiteren.

Cheveche, f. Boschuil, m.; tdker-

jaan, m.
Chevelure, f. Haar, a.\ kobbe, v.

Chevet, m. Hoofdeinde, o. ; pulme,

m. Vgl. TRAVERSIN.
Chevetre, m. Traveele, v.

Cheveu, m. Haar, o. Un c— , brin

de c— , haarpiji, pyl, m. Toupet de

c—X, hnartriiii, m. Tour de c—x,

schee\de^ v. Tresse de c— x, kits, v. II a

les c— X rouges, zy'n haar laait. Qui a

des c—X oudules, vluwhaard^, adj

.

Qui a des c—x, gehaard, adj. Tresser

les c—X, het haar breien.

Cheveux-de-Venus, m. |)I. lefer-

ijes in 't haar

.

Cheville, f. Kerielje, v.; lap, ni.;

siek[ke, v. C— du pied, inklaitw, m.;
knoezel, m.; kiilje, o. ; voetklti-wc , \ .\

voetklui, m

.

; voetklicwen, o. C— exte-

rieurc du pied, buitenknoezel, m. C

—

de violon, sloter, m.
Chfevre, f. (7eete, bette, v. Mamelle

dec— , speen, v., neur, v.

Chevrette, f. Dtiestyper, m.
Chevron, m. Keper, spanning, m.;

sper(e,; v

Chevroter, v. n. Mekeren, Zie VER-
NIEUWEN :

Chevrotine, f. Kapstuk, m(?).

Chez, prep. Venez me prendre c

—

moi, kom my iiithalen. C— soi, thuis,

bijw. Un c— soi, een thuis, m. C

—

vou.s, tulders, enz. C— nous, tonzent,

bijw.

Chicaner, v. n. el a. Emzet<ylen,

zemzevylen ; haarklieven ; haarsply-

ten; harrebarren; Iwekske zoekeii ; kre-

zeren; *sekaneeren; versussen, o. \v.

Chicaneur, m. Haarsplyter; haar-
zaak. haarzaker, hoekskenzoeker, m.

Chiche, adj. Schrap.

Chicoree, f. Chicorei, v. Poudre de
c— ,

[rut, pritt; knol; kulten, m.
Chicot, Ml. Strobbe, v., strobbel, m.
Chien, m. Bauwbauw, m., hondje-

bouttoH, o. II fait un temps a ne pas

niettieunc— dehors, men zou er gee-

nen hotiddoorjagen ; het is ho/tdeiueder.

C— male, rend, rejidhond, rut, rzid,

m. C— de fusil, haan (zie hond), m.
Ressort a c— , slagveer, slagveder, v.

Entre c— et loup, wulvenavond, m.
Chiendent, m. Pemie, rygkoorde,

strekpeem, v. C— a chapelet, knoop-

peeni, v. Tisane dec— ,
peemdrank, m.

C— s dans les terres cultivees, boereliti-

zen. V. m. Zie ook R.\CINE TRAQANTE.
Chiffe. f. Balle dec—, Plate, v.

Chiffon, m. Foe/, v. March^ aux

c— s, lenremarkt, oudeleuremarkt, v.

Chiffonner, v. a. Besonwelen, b. w.,

funimelen, b. w, ; truwelen, o. w. ; ver-

futselen ; verpootelen; verslunsen ; ver-

sou-wflen, b. w.
Chiffrer, v. a. Cifferen.

Chignon, m. *Sioen, m.
Chilopode, m. Duistpooter, m.
Chimere, f. Viezeveze, v.

Chinois, adj. Bonnet c—, turksche

miftsf. turksche toep, v.

Chiper, v. a. Aflimpen, baaien, ly-

>nen, limpen, pikereien, pikerotten,

sluimen, 7i'egbaaien, 7veglambooien.

Chipoter, v. n. Boeren; futleren,

heutepeuten, heutepeutelen ; kramen

;

tnuggelen; neuteltreuten, o. w. ; neuze-

len, b. en o. w.; nudderen, seuteren,

teuterrn, treutelen, treuteneuten, trut-

selen ; 7vrikkelen, o. w,
Chipoteur, m. Neuzelaar, m. Zie

CHIl'O'J'F.K.

Chique, I. Marbel, m.; kul, m.
Chirurgien , m . Ckurgyn , sur

Chiure, f. Vliegensckeet, scheet, v.

Chlorure, m. C— liquide, eau de c

—

de chaux, bleekwater, o. C^ de chaux,

bleekerskalk, o.

Choc, m. Bot; djok, m.
Choeur, m. Hoogkerk, v., koor, m.

Enfant de c , kooraal, tabot, m. Ambu-
latoire du c— , koorpand, m.

Choix, m. Koze, v.

Chomage, m. Jour de c— , mes-

dag. in.

Chomer, v. n. Lavei of lawet ste-

ken.

Chopine, f. Djooren, kanon, kap-

per, ncukcr, m.; snelle, v.

Chopiner, v. n. Lcrzen.

Choquer, v. a. Botsen, botten,

boiiten, buttcn, butsen, boutsen, kla-

botsen, o. w.; djokken, djukken, tjok-

ken, b. w.
Chose, f. Ding, o., dinge, m.,

dingrn, o, C— pour rire, lachding,

o. C—s de rebut, rommeling, v.

Chou! chou-U, interj Zoek/

Chou, in. Kauwel, kouwel, m.

Feuille de c— kaiiwelblad, o. Jardin
a c— X, kauuelhof, m. Porame de
c—, krop, m. Trognon de c— , krop,
m. Tendron de c —, kauwelspruite,

C— cabus, kabiiii.che, perekooU,
soese, v. C— de Milan, savooie, v.

C - fleur, bloemkauwel, m. C— frisfe,

krulkdiiwel, m,
Choucas, ni. Kalle, iauwe, kerk-

kraai, V.

Chouette, f. Uil, m.
Choyer, v. a. Kadullen, keppen,

pamperen.
Chretien, adj. Kerstcn.

Christophe, m. Christoffet, Stof-
fel, m.

Chronique, adj. Indigestion c

—

du cheval, zie INDIGESTION. Enterite

c— , zie MARASME. Zie ook fourbure.
Chrysalide, f. C— de papillon :

(eene soorte heet hommetpeerd, o.)

Chrysantheme, m. Albertine,
chrvuirttine. v.

Chuceter, v. n. Tjippen.

Chuchotement, rc. Gevezel{sel, o.

Chuchoter, v. n. et a. Flessen, b.w.;
riiinen, o. w. ; vezel^n, b. en o, w.
Chut! interj. Huist ! hiest

!

Chute, f. C— de la matrice, de
I'ulerus, uitkruiin^, v. ; uitkalven, o.

Cible, f. Doelen, doeln, m.
Ciboire, m. Ciborie, v.

Ciboule, f. Cebol, ni.

Cicatrice, f. Lieksem, liksem(e, m.
en V. ; ti/kteeken, o

.

Ci-devant, adv. Hiervooren, wy-
lent.

Ciel, ni. 1° Verhemeling, v. z" C

—

moutonne, pommele, geboothamerde
Iticht , boothamerlucht , karpelveldi
lucht, m.

Cierge, m. Tortse, v. C— b^nit,

penrk.:-r,. v.

Ciergier, m. Keersegieter, m.
Cigogne, f. Ooievaard; ovaar, m.

' Cigue, f. Cicute, v. Grande c—

,

petite c— , kokte, v. Petite c— , wul-
gepersi/n, o., wulgeperselle, v. C

—

d'eau, pompe, waterpompe, v.
;
pom-

pekruid, o, ; pompestaal, m.
;
pomper-

luile, pompoelie, v.

Cil, m. Scheelhaar, o. Les c—

s

(de la p lupiire), pinkel, m. ; pink-
haar, o., vlegger, m.
Ciment, m. Terras, laras, o.

Cimenter, v. a. Terrassen.

Cimeterre, ni. Een boogde savel, m.
Cimetiire, m. Piereland, a.

Cimette, f. .Spruit, v.

Cinq, adj. num. Vyf. Le c— (ti'un

jeu lie cartes), de vi/'f, devgve, v. Pi^ce

de c— francs, liberstuk, o. C— pater

les bras en croix, vaam, v. A c— coins

ou angles, vi/ftuitte, adj.

Cinquante, adj. num. Vichtig. A
c— . grTiiftigen, telw.

Cinquanti^me, adj. num. Vichtigste.

Cintre, ni. C— de charpente,/r«ne-
let(s. o., pnlfer, m.; semier, o.

Cirage, m. Blink, ni. Boite .a c—

,

blinkdoze, v.

Circin6, adj. HerpOs — , katryne-
wiel. o.

Circonference, f. Ronde, v.
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Circonstance, f. Aanbehoor, o.,

omstanteniSy v.

Cire, f. C— a cacheler, lak, o.

Cire, adj. Toile c—e, foole, v. De
toilec— e, toolen, adj.

Cirer, v. a. C— les souliers, de
sckoe'n kiiischtn, oppoetsen.

Ciron, ni. Malwc, v. Zie itERUWE.
Cirre, m. Klauwier, m.
Ciseau, m. Cizeel, o.; beertel, m.

C— a lV(.id, koiidbeertel^ m.; kotidyzer^

o. Tnivailler avec le c— , beertelen, b.

en o. w.

Ciseler, \'. a. Freenen.
Citer, \ ;i. Belceden.

Citerne, I. Pijp, v.

Citronner, v. a. Citroenen.

Citrouille, f. Papoen, m.\pompe, v.,

pom[>appt-l, m.
Civiere, f. Baar, v.

Civil, adj. et s. Manierig, adj. Quant
au c— et quant au religieiix, te stokkc

en te klokke.

Claie, f. Hurde, v., knuister, m.,

witninie^ v. C— d'osier, vlaak^ v.

Clair, adj. Din. Bleu c— , blijde-

blauw. Vert c— , blydegroen. Rouge
c— , bli/dfrood. Clair de la lune, maan-
gesching, o.

Claircir, v. n. Klaarzen, b. w.
Claire, I. Les pauvres c— s, de artne

Klaren, v. mv.
Clairement, adv Beschee[de)lijk.

Claire-voie, f. Paniera c— , schette-

mande. v. Porle a c— , schet(te)f>oorte,

V. Ouvraue a c— , schettewerk, o.

Clapoter, v. n. Klabotsen, o. w.;

swans,- 1,11, b. w.
Claque, ni . Chapeau c— , oogepek-

ket\ ou^fpikker, m.
Claquade, f. Kabootering, v.

Claquer, v. n. et a. Faire c— le

fouet, ajakken, o. w. Continuer a faire

c— le fnuct. voortdjakken^ o, w,
Clarifier, v. a. Klaarzen. C— (le

vin
), {lien wyn) brecden.

Clavette, f. Scheers, o., spie ('ie

DRII.bOUT), V.

Clavier, m. Klauwicr, o.

Cle, (. Slater, m. C— de poutre,
brasem ^ m.

Clematite, f. C/ementine, v.

Clement adj. Gocdertierig.

Clifoire, f. Speitebosse, v,

Cligner, v. n. C— de Va:\i,eenen

oogpmk geven

.

Clin d'oeil, m. Pink, oogpink; wi/'p,

m. En un c— , op eenen pink,
'Clinquaillerie, f. Zie kunkkian-

KERJJ, V.

Clinquant, m. Blaaieri/, v., ge-
blaai, o.

Clique, f. Convoelie, v.

Cliquet, in. Klinke, v.

Cliquetis, m. Ram i/'steren, o.

Cliquette, f. Kkpperbeen, o. Jouer
des c— s. klt'pperbeenen.

Clisse, adj. Bouteille c—e, klaai,m.

Cloche, f. 1° I\lok{ke v. Sonnerie
de trois c— s, trebbel, m. On Sonne la

c— de retraite, de weie luidt.
||
2" Watet -

blaie, V.

Cloche-pied, (a), loc. adv. Aller,

sauter a c— , tjatiken. Zie merelle.

Clocher, m. Guet de c— , torrebla-

zer, torre'iVaker, m.
Clocu, m. Kakkirnest, kukkertiest,

m., kuksken^ o.

Cloison, f. Geschee, tusschenseheid,

o.

Cloisonner, v. a. Afslaan.
Cloitre (d'un couveni). m. Pand, m.
Clopin-clopant, adv. Hikpatik,

hinkedepmk, hinkepatjink, bijw. Mar-
cher c— , hikpatikken, hinkepatjinken,

o. w. Personne qui marche c— , hikpa-
tik, hinkepatjink, m.

Clopiner, v. n. Patjikken. En clo-

pinant, zie clopin-clopant.
Cloporte, m. Everzwijn^ o.; zenge,

zengebeeste, v. ; zivi/ntje, o.

Cloque, f. Krul, m.
Clos, adj. A pieds c—, zie PIED.

Cloture, f. Slot, o. ; vermaak, o.

Clou, ni. Nagel, m. C— a souliers,

tatse, V. C— a tete, hoofdnagel, kop-

nagel, m. C— de girofle, grofnagel,
karnoffel, m. Zie ook STEENZWEER.

Clouere, doui^re, clouviere, f.

Klonnnere, v.

Coasser, v. n. Rekken.

Cocagne, f. Mat de c—, mast, m.
Coccinelle, f. Hemelbeestje, o.;

kapoenlje, o.; olifant, m .; (h)olipoli-

koorndief, m., Onze-lieven-PIeeren
beestje, o., pieboele, v,

; ptepawu', m.,
pimpalioentje, o., pimpanipoen, m.

Coche, f. Kaak, v.

Cocher, v. a. Vogelen, trappelen.

Cochl6aire, adj. Slekhuisde.

Cochon, m. Jeune c— , -vikken, o.

Soie de c— , burstel, m. Fromage de

c— , hcnfdjlakke, v, enz.
; pastekop, m.,

zilte, \. Pare aux c—s, verkensbocht,

xa. lis sont amis comme c— s, het is al

vriend e?t honde/ong tegadr. C— d'Inde,

spaansehe rattc, oostindsche ratte, v.

Cochonner, v.n. Vikkenen, b.en o. w.
Cochonnet, m. Fokke, flokke, v.;

hellekapelle, v. ; ka{de, v. ; kalle, v.

;

ketse, v.; klatje, c; soeize, v.; tjeute,

v.; tjeulen, m.; zarre, v.; zenge, v.

Chasber le c— , de soaze kroden.
Cocon, m. Klodde, v.

Cceur, m. Herte, o. La cloison du
c— , het geschee van 't herte. Maladie
de c— , hertziekte, v. Palpitations de
c— , hei teklop, m. zonder mv. Prendre
a c— , beherten, b. w. Avoir le c— gros,

den moed vul hebben. Cela me fait nial

au c— , dat doet mi/ leed. Avoir qq. ch,

sur le c— , iets op den lever htbben.

Cela me ptee sur le c— , dat ligt op
mi/ne?i lever. II I'a encore sur le c—

,

dat ligt hem nogboven. II en a le c

—

plein, hij u er van opgefaarsd. Mon
c— s'attendritjTOyW moedkomt vvl.%\a
donner a c— joie, de7i beer lee'n. Ce
n'est pas de c— , pas sincere, het komt
benein de kinne niet, C— de cheminee,
zie CHEMINEE. Zie winkel.

Cceur-de-pigeon, m. Krommetop,
m.

Coffre, m. Koffer, v., koefer, m.
C— aux nieules, kist, steenkist, v. C

—

a avoine, graander, m

.

Cogn6e, f. Aks, m.; happe, v.

Coiffe, f. Koove, koffe, v.

CoifTer, v. a. Kooven. C— les che-
veux, het haar opdoen.

Coiffeuse, f. Tuitesckikster, v.

Coiffure, f. Tuitement, o.

Coin, m. T^nt, m.; iveie, v. C— de
beurre, botcrstul, m. C— d'un bas, de
klinke van eene koiis, v. Au c— , op dt n
hoek. C— oil I'on boude, hukhoek, m.
En forme de c— , spiewi/sde, bijw. .\

deux, trois etc. c—s, tiaeetuitte, di ie-

tnitte enz., adj.

Coing, m. Marn.elade de c—s, kwee,
v,

Coionner, v. a. Kletiteren, klooten,

kntlen, ktitlebukken, knoeien, konte-
vlooien, palullen, pierlen, ruffen.

Colas, m. Klaai, m.
Colchique d'automne, f. Arme-

klaren, v. mv.; moedernaakte, puite-
moedernaakte, v.

Colere, f. Grdmschap, v. Acces de
c— , l:js, bi/ze, V. Trepigner de c—

,

ftitselen, o. w.
Colere, adj. Missclyk, rassig. Trte

c— , Ingram.
Colerique, adj.Z>7</.

Colifichets, t. pi. Fmldery, v.,

kullen en frullen.

Colin, ni. A'ool, m.
Colin-maillard, ni. Blindekalle, v.;

blind, mani.etje, o, ; blinde-maaie, v.;

masoefel, v. ; momnieken, o.

Collant, adj. Pantalon c

—

,span(ne)-

broek, V

.

Collation, f. Collatie, v.

Colle, i^dj. Etre c— sur, aan een
"werk liggen.

Collarette, f. Corps, corsage d'une

c— , zie CORPS.

Collet, m. I" Hemdeband, m. (Zie

SCHROODE, V.)
II

2° Halssteen, m. 3°

Strep, hazestrop, o. Prendre des liJvres

au c— , hazen stroppen. 4° C— (de

charrue), btugel, m., kaan, v.

Collier, m. Kraal, m. C— h^riss6

de poiiUes en fer, koliere, v, C— de
chev. I, g :reel, o.

Colombe, f. Voegbank, m.
Colombier, m. Duivekeet, v.

Colonel, m. Koronel, m.
Colonne, f. Kalom{me, v. C— torse,

toortel, m.
Colonnette, f. Standfyke, v.

Colophane, f. Herpeus, o.

Coloquinte, f. Appelkwinte, v.

Colostre, m. Bienste, v.

Colza, m. Rondzaad, sloorezaad,

zaad, o. Menue paille de c— , balles de
c— . koolzaadpelsen, v. mv., koolzaad-

Jnilnii. m. mv. Balle de c— , zaadpeel, v.

Combattre, v. a. et n. C— a mort,
a oulrance, hats ojn de krage vechten.

Comble, adj. Pied c— , zie VUL-
VOETIE.
Combleau, m. Kommel, m.
Combler, v. a. Verdempen. C— un

fosse, eene7i graeht vergeven.

Combustible, m. Branding, v. coll.

Comedie, f. Battement, makement-
spel, n ; fartse, v.

Comique, adj. Spottig.

Commande, t. Ouvrage de c—

,

kraweie, v

.

Comme, conj. Dat ; lyk, link, ly'nkf
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slacht; over dat ; met dai, voegw. C

—

aussi, inetgaders, bijw. C— il faut,

soboor{f, bijw.

Commencement, ra. Inhi/'t, m.
Commencer, v. a. Bigunnen, b. en

n. u'. C— de nouveau, herbeginnen^

b. \v. C— a se corrompre, a se gater,

iumkomen, o. w. On a commence a

sarcler ce champ, dat land staat te

schmte cm geivied te ivorden

.

Commensal, m. Broodaat, tafelier,

m.
Comment? adv. Wat dins;-je?

Commerce, m. Komenschap, v.

t "— Uiuiaire, icoekery\ v.

Commettre, v. a. C— une indiscre-

tion, aan di- taljoore terten.

Commissaire, m. C— repartiteur,

/•conler, m. C— voyer, schoiiwheer , m.
Commissure, f. Ulceration aux c—

s

dcs luvrcs, scheiirmond^ o.

Commode, adj. Uandig, gehandig;
havig ; gerievig,

Commodite, f. *Aisement, o.

Commun, m. Du c— , vaneffen op.

Un homme du c— , een viensch van
effen op.

Communal, adj. Maison c—e, wet-

huis, o. Charges c— es, impots commu-
nanx, hmncnkosten^ m. mv.
Commune, f. Prochie, parochie, v.

Communicatif, adj. Peu c— , eigen.

Nullement c— , vryeigen.

Communier, v. a. Berechten.

Communion, f. Nappe de c—

,

di^'aU^ cominuniedwaUy v.

Communisme, m. Pratiquer le c—

,

in V al^t:mt-ene ziiten.

Con pagne, f. GezcUchap, o.

Compagnie, f. Ploeg, m.
Compagnon, m. Gezehchap, o.

;

matjc, o. ; nopper, opper, m. Des c—s,

geinaaiiy m. mv.
Compagnons-blancs, m.p). Witte

boltt\ v., 7^'lt-ti-rUtd, O.

Compagnons-rouges, m. pi. Jf'iel-

kruid, o.

Comparaison, f. N'etre rien en c

—

de, niet (itkts) hebben by. En c— de,

tegen, voorz.

Comparaitre, v. n. Faire c— qq.
(en justice), lemand beleeden.

Comparer, v. a. Verlijken.

Compartiment, m. Lokit, o.

Compas A ressort, m. Vlarpasser,

vecrpmsfr, m.
Compatissant, adj. Mcdiatig, com-

passieus.

Compensation, f. Schd voor bate;

T'fr^'r/</,(l.ZieVERL.\NDEN,VER LANDING.
Comperage, m. AIutsemalery\ v.

Compere, m. Un joyeux c— , een

urotyki, een lustige breeder. C— loriot,

zwynspuist, v.

Complaisant, nAyBezettig.

Complet, adj . Grondig, vuhchrcvcn.

Zie omier toe.

Completement, adv. Alheel (00k

aleen), almendalle^ zuiver, bijw. II

n'en est c— rien, het is daar alternate

niet "•an. C— gat^, van honte te stronte

bedorven. Ac hever c— , op en weg een

werk doen. Avoir c— tort, sttnkend

ongelyk liebben.

Complexion, f. Stelsel, o., groeze,

graze, v. D a une c— robuste, hi/ is

gro/van groeze.

Compliment, m. Boodschap,\ . Mes
-s a votrc frere, inyne boodschap aan
i'en breeder. Faire a qq. son c— de

condol^ance, iemand den roiiw bekia-

gen.

Complique, adj. Affaire c— e, kon-

keling, v.

Composer, v. a. Maken, dichten,

schaveelen. Etre c— (bij dnikkers), in

't lood staan.

Compost, m. Smoorhoop, m.
Compote, f. Blamoes, o. En c— , in

talieter. Avoir I'oeil en c— , eenepanen
ooge hebben.

Comprendre, v. a. Verstaan. zich

verstaan aan, vangen. II n'en comprend
pas grand' chose, hy heeft er niet veel

bevatting van. Le comprends-ttr, ^1?-

rickt/e ''t? Hebt je 't weg?
Compresse, f. Pulme, m.
Comprimer, v. a. Duingen. C

—

en pir)(;ant, vernibbtlen.

Compris, adj. Cent mille metres

Carres, les tosses et les chemins et les

haies y c— , honderd duizcnd meters

hemelsbreedte.

Comptant.adj. Argentc

—

,kontante

vinke, V.
|{
Adv. Payer c—, op de hand

betalen,

Compte, m. Schik, m. en o. Avoir

son r— , zijn schik hebben. Ne pas etre

de c— , kogge zijn, kogge zy'n en geen

tel. Au bout du c—, als 't al te fijne

komt, ten iiitfijne.

Compter, v. a. et n. Tellen, curen,

b. w. Cela ne compte pas, dat en eiirt

niet. Un homme qui compte, een man
van tel. C— siu', gaan op, voortgaan

op, o. w.

Comptoir, m. Toog, m.
Concasser, v.a.Kleineeren, kleinzen.

Concentre, adj. Pouls c— ,
gesloten

puis, m.
Concernant, prep. Aangaans.
Concerter(se), v. refl. Se c— avec

qq., zuti icrstaan met iemand.

Conciliant, adj. Medegaande

.

Concluant, adj. Ce n'est rien moins

que c— , het sluit ^elijk een duim in

een hoedje ; ofg(li/k eene hulle op de

Concorder, v. n. Hakkebakkcn

,

Concussion, f. Verschatting, v.

Condenser, v. a. Styperen.
||

v.

refl. La vapeur qui se condense, divin-

gende stoom.

Condescendence, f, Toegeefsel, o

.

Condition, f. Gestaatheid, v.; om-
stantenis, v.; plaats, v. Avoir tout le

meme caractere que ceux qui sont de la

m^me c— , zijn gelykte slachten. Elle

s'est mariee avec un homme de la mfime
c— qu'elle, zy is getrouwd met haars
gelykte. Sletlre en c— (un domestique),

bestedcn, b. w. Entrer en c— , zich

besteden

.

Condoleance, f., zie compliment.
Conduire, v. a. Beleeden, leeden;

leegen, li'engen, bewdiigen ; voeren.

Conduit, m. *Conduit,

Conduite, f. Gelee, geleede,o. Faire ervtg

la c— a qq., iemand jiitgelee doen,

Poulie dc c— , leidshoofd, o.

Condyle, m. C— (d'un os), noot, v.

C— du lemur, keute, v.

Cone, m. C— de houblon, hommel-
knop, m. C— de sapin, sperappel,
sperre-.iapper, m., sperrebotte, v.

Confectionner, v. a. Schaveelen.

Confesser (se), v. rcfl. Zich beschul-

den.

Confession, f. Ouir im penitent en
c— , hooren, b. w.

Confin, m. Uitkant, m.
Confiner, v. n. Voren.

Confirmer, v. a. "Vermen.
Confisque, part.- adj. Eire c— , voor

de basse zyn. C'est un homme c -, het
is een vogcl voor de katte.

Confondre, v. a. C— qq., iemand
in ago Sloan ofleggen ; iemand den iap
in de krage qez'en. Eire confondu, in

faluizif komen.
||

v. r^fl. Ses idees se
confondeiit, het mingelt in zyn hoofd,
hy begint te mingelen.

Confus, adj. Beschaamd. Etre desap-

pointe et c— , eenen tritl op de neiize

geslegen zijn, of met eenen trulop de
neiize staan, Parler d'une niani^re c—e,
rebbel'n.

Confusion, f. Faluizie, v.

Conge, m. Lavei, laivei, v. C— potu:

motif (le sante, ziekverlo/, o.

Congedier, v. a. Doorzenden, loo-

zen, veiieggen, opzeggen.

Congre, m. Konket,m,,zeepaling,m.
Conique, adj. Ke elde. Caut^rec—

,

trachterijzer, o.

Conjecture, f. Raadslag, m., schik-

kenatie, v.

Conjoint, m. Gezelschap, o., mede-
paar, o.

Conjurer, v. a. Manen, verUzen.
Connaissance, f. IVeet, v.

Connaitre. v. a. A'ennen. Faire c—

,

noemen, b. w. Parvenir a c—, achter-

halen, b. w. S'y c— , ergens eene hand
of een handje toe hebben,

Conquet. m. Conquest, o.

Consacrer, v. a. IVi/'gen.

Conscience, t. Une c— lai^e, elas-

tique, a principes felastiques, eene wyde
mou'd.', eeneconsciencie gelijk een netzak,

Conseil, m. C— d'administration,

eed, m . Faire partie, etre membre du
c— communal, <i'/(r«<*>» in de 'vet.

Conseiller. v. a. Raden.
Consentement, m. Consent, o.

Consequence, f. Etrede c— , bedra-

gen, b. w, inhouden, o. w. C'est sans

c— , er is geen draad aan gebroken.

Consequent, adj. Ne pas etre c—

,

zi/'ne tonge door zyn gat trekken

.

Conserver(se),v. refi. Be7varen,o.v,-.

Console, f. Schardoes, o., schardoe-

se, V

Consommation, f. 7"cfr, v. D^pense
de c— , mondkosten, m. mv.
Consomme, m. Zie onder zoppe.

Consomme, adj. C— en science,

doorlecrd.

Consommer (se), v. tifl. Opgaan,
o. w.

Constamment, adv. Eeuwig en
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Constipation . f . Opgestoptheid

,

o/stoppinr, V.

Constiper, v. a . Opstoppen.

Constitution, f. Groeze, qraze, v.

Consumer (se), v. refl. Ter spa

gaan, o. w.
Contagieux, adj. Betrapelijk, halig,

hekalig, ripeli/k, rapend. Maladie con-

tajieuse, plaag, v.

Conte. ra. Perlove,-^.; prulle, v.;

stresse, V. : tri/fe!. m. ; verteldcr, ni.

Contenir. v. a. Pouvoir c—, hou-

den, b. \v.

Content, adj. Tres c— , welgezind

^eli/k een sclioelje, welgezind gelyk een

^luiszak. Etre c— , zich beloven.

Contentement, m. Vuldgening,

iidligheid. v.

Contenter (se), v. refl. Opspringen,

o. w.

Center, v. a. C— une bourde, eene

stresse nitgaan. C— des sornettes,

lullen, vertellementen, o. w.

Contester. v. a. A/stri/den.

Continuellement, adv. Alsan(ne.

Continuer, v. a. Ver-roorderen,

•voortdoen. Continuons, gaww z'oorif

C— a faire claquer le fouet, voortdjak-

ken^ o. w,
Contorsion.f.C— de ^^sage, gret'ns,

va.

Contourne. adj. Slom, scheluw.

Contradiction, f. Tegenzeg, m.
Contrarier, v. a. Konteren,/oeter-

fnassecren.

Contrariete, f. Tegenigheid, v.

Contrat, m. Voorwaaide, v.

Centre, prep. Eeg, egen, Faire c—

,

kont,rcii. b w. Tout c—, reis (met).

Contrebande, f. Blairw, m., blau-

weti, o. Faire la c—, blauwen, b. en

o. \v.

Contrebandier, m. Blauwer, m.
Contre-coeur, m. C— de cheminte,

zie CHEMIXEE.
Contre-coeur (a), loc adv. Tegen

zif'n herte.

Contredit, m. Sans c—, zander

tegt-nzeg.

Contree, {.Jegenode, v.

Contrefaire, v. a. Achterdcen.

Contrefaisant, m. ZieFAUVETTE.
Contre fiche, f. Band, stheerband

(zieGEBiNTE), m.
Contre-fort, tn. X" Driunmery m.;

kurtcr, m, 2' Konterfoord, m,
Contre-maltre, ra. Zie ploegb.\as.
Contremander, v. a. Weerzeggen,
Contre-vent, it. I" Slagvenster,

'u.-aten;-nster, v. z" Stormband, wind-
band, 111

.

Contribuable, m. Schafplichtige, ra.

Contribuer, v. a. Aledegelden, o.w.;

geren in iets.

Contribution, f. Poonling, v.; taks,

m.; ^uitz^nd. m. Payer sa cote de c— en
proportion de sa fortune, cote naar spo-

tie betalen

Contusion, f. Blutse, v.

Contusionner, v. a. Blotten.

Convenable, adj. Betaamd.
Convenablement, adv. Soboor(t.

Convenance, f. Betaamte, wehit-

tendheid , v

Convenir, v. n. Booren, gelyken,
komen, o. w.; schikken, sorteeren, toe-

staan, onpers. w. Mai c—, miszitten,

o. w. '

Convention, f. Voorwaarde, v.

Conversation, f. Etre en c—, een
koutertje doen oislaan.

Converseau, m. Kisteberd, o.; luii,

o.. luike^ V

.

Convertir (se), v. refl. Beieeren,
o. \v.

Convive, m. Ta/elier, m.
Convoi, m. C— de marchandises,

vrecktkotrvooi^ o. Le c— a deraille, het

konz'ooi is Tan de schenen geloopen.

Copeau. m, Schave{r)litig , m.
en o.

Copier, v. a. O/memen. C— de
nouveau, overschrijven.

Copieux, adj. Repas c—, buikvtil-

ling, labaaie, v.

Coq, m. Haan. kokkenkaan, iifken-

haan, m. C— d'Inde, turkhaan, m.
Barbe du c—, leiU (van den Aaan), v

.

Pied de c— , zie PIED.

Coque, f. CEuf sans c—, windei, o.

Cnpsule a c— , spetterboiie, v.

Coquelicot, m. Bloedzitipersbloem,

blocdzuigcrsbloem, *gokelbloem, honds-
rooze, v.; ianker, ra.; roozewied, o.;

wtihehloeyn. v.

Coquelourde, f. Kokeloere, v.

Coqueluche, f. Ktekhoest, v.

Coquenaar, m. Moor, m. Zie KOOK-
MOOR.

Coqueret, ra. Krieken in zakjes,

koli/kt-krieken, v, mv.
Coquerico, m. Kokeherikoe.
Coquet, adj. Perkantig.

Coquetier, ra. Eikroes, m.
Coquille, f. Schuipe, v.

Coquille, adj. Bollekorstte.

Coquin, m. Kapoen, m.; leure, v.;

schuifte, schoefte, v. C— fieffe, aarts-

kapoen, m.
Coquine, f. Deugniete, v.

Cor, m. Tuithoorn, m.
Cor (au pied), m. Aksterooge, v.

Corbeau aquatique, m. Meer-
kraai, v.

Corbeille, t. Kurf, m. Zie kar-
BAAS.

Corbillard, m. Doodkoeis, v.

Corbin, m. Pied de c—, zie pied.

*Corchorus, m. Meiroos, v., roosje

zonder Joorns, o.

Cordat, m. Drol, m. ; drolgoed, o.
Corde, f. Li/nde, v.; iouw, v. Sauter

a la c— , touwtje springen. Danser dans
la c— le plus vile possible, appels dan-
sen. C— gamie de floltes, korkpees, v.

C— sensible, krauuplekfe, o. C—

s

vocales, ^komtnel^ m.
Cordeau, ra. Draad, m.
Cordelle, f. Horarae de c—, iraie-

laar, m. Haier a la c— , trakelen.

Cordon, m. Schinkel, m.
Corets du Japon, f. Meiroos, v.;

roosje zander dooms, o.

Corinthe, f. Gateau a raisins de c—

,

krentekoek , m. *

Cormier sauvage, m. Haveres-
sche, V.

Cormoran, m. Meerkraai, v.

Comard, adj. Karnaad,
Come, f. Bieze, v.; hoorn, m,;

limpe, v.; t}iit, m. Le vif de la c^-, het
kornel van den hoorn. A huit c—s,
achttuitte, adj. Eietesac — s, koeibeesten,

V. mv. Chapeau a c—s, tuitkoed, tijken-

haan, m. Chapeau a deux ou a tiois

c—s, giebek, m. C— de la raalrice,

loker, m.
Comee, f. Het kalk van de oogen. .

Comeille, f. KalU\ kraai, v. Bayer
aux c—s, staan oi zitten poepgaaien,
Comemuse, f. Koremutzel, tnui-

Comet, ra. Tttithoorn, m.
Cornette, i. Salienesse, v.; iuite, v.

Comicule,adj.Lotierc—.zieLOTlER.

Cornier, adj. Montant c—, zie MON-
T.\XT.

Corniolle, f. Kornoelje, v.

Corporation, f. Guide, gilde, v.

Corps, m. A son c— defendant, in

nood van weer. C— d'une coUerette,

empe, v. Un drole de c—, een rare
vogel, m. Avoir dans le c— , over zich

A^S4t«. Prendredue— (van wijn sprek.),

vervromen, o. w. Pou de c— , kleerluis,

m. en v. C— de garde, hoogewacht, v.

C— de garde des agents de police,

schadebetetterswachihias, o. C— de
jupe, de robe, li/f, o. C— de metier,
guide, gihie, v.

Corre, f. Korre, v.

Corridor, m. Pand, m.
Corroi, iii. Kalei, v.

Corrompre, v. a. C— le cuir, ker-

spen.
II

V. refl. Verstooreti, o. w. Com-
raencer a se c— , aankomen^ o. w.

Corroyer, v. a. Gerven. C— du
mortier, moortel slaan.

Corsage, m. Fatsocn, o. C— d'une
collerette, zie CORPS.

Corset, in. Roklyf, o.

Corvee, f. Kraweie, v.

Cosse, f. Peule, v.; schaak, schok,
v.; siheule, v.; schurse, v. C— de pois,

erweetschokke, v. Filet des c—s (de

haricot, enz.), draad, m.
Cosser, v. n. Bulten, b. en o. w.
Costume, ra. Dracht, m. C— de

masque, vcrkleedsel, o.

Cote. f. Payer sa c— dt contribution,

zie contribution.

Cote, f. I' {H)inder, m. 2° Rebbe,
v.; snaar, v. Fausses c—s, looze ribben,

V. mv. II se croit etre de la c— de
St Louis, zou men niet zeggen dot
keizers katte zyne uicht is, en^t en is

geen vricnd!

Cote. m. 1° Paart, o. 2° Zie, ztfde,

V. C— gauche, dekeeraafsche syife.Point

de c— , steekte in de zi/dc. 3° A c

—

,

lankc, voorz. en bijw. D'un c— a
I'autre, van aver t'aver, van avers
leavers. De tous c—s, van hoeke te

kante. Du c— de, te kante van. Metire
de c— , van kante zetten of doen. De
nos c—s, al ons geweste (zie .\l). De
I'autre c— en direction oblique, noesch
over. Passer a I'autre c—, overzetien,

o. w. Eviter en passant a c— , schran-
ken, b. w. Tater de tous les c—s, over-

tasten, b. w. C— plaisant, leute, v. C

—

faible, krauwpUkje, o.
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Cotelette, f. Kortelctte, v.

Coti, adj. Blet, blot.

Cotir, V. a. Blittsen.

Cotiser (se), v.nifl. Uitleggen,o,\v.

Colon, m. C— a broder, bordiiur,

o., zond. mv. Gilet de c -, li/y, o,

Cotonnette, t. Bakkersli/nwaad, o.

Cotonneux , adj. Peuplier c—

,

sneeifwabcel, m

.

Cotonniere, f. A/semkruid, o.,

blfkcrspale, v.

Cotret, m. (!i]ammeloos, m.; fas-

ccel, o.; fasirelstok, m.
Cou, m. Hals, m. Mouchoir de c—

,

snuitdoek^ m

.

Couard, m. Benauwdcrik^ kremper,
vervaarderik, m.
Coucou, m. 1° Koekoet, m., Cia-

chat de c— , zie CRACH.VT. 2° Pwperlje-

duik, o. Jouer c— , pkp spelen, piep-

heu spelen.

Couches, f. pi. Kraam, o. Fausses

c— , inisval, o., kwd vergaring, v.

Couche, adj- Eire c— , liggen, o. w.

Couchepoint, m. Kmispoont, o.

Coucher, v. a. C— le poll du dr.ip,

de vlmve strijkcn. C— gros, pandoer
op riesche, rieschepandocr,

{|
v. r^fl. Se

c— , zirh legmen. Couche-toi, koeste, bijw.

Se c— (van sterren, em.), ten hove

gaan. Le soleil se couche, de zonne

gaat tergo.

Coude. m. Nellehoge, ra. Le c

—

d'un n\\X\\,pIooi(vaneengereedschap), v.

Coude, adj. Ellebjogde, pikhaakte,

adj. Manche c— de la sape, pikke-

werf, m.
Coudee, f. Avoir ses c—s franches,

zt/nen iveister hebben,

Cou-de-pied, m. Il-orst, m. en v.;

7ervf, m.
Couder, v. a. C— a equerre, in

zwee plooien

.

Coudre. v. a. C— les ralingues sur

les cotes d'une voile, de li/ken aanzoo-

men. Sec— , naaien, o. w. (zie inzwel-
GEN).

Coudrer, V. a. Vertrekken.

Coudret. m. Bocnkiiip, v.

Coulant. adj. Nceud c— , 710k, m.
Couler, V. a. Zien, b. w. C— de la

chaux, inoortel gieten.
{|
v. n. Vlieten,

o. \v.

Couleur, f. Kolettr, o. C— d'olive,

lijfkleur, o. C— de stil-de-grain, scheet-

kleiir, o.

Couleuvre. f. Snake, v.

Couleuvree, f. Zie bryone.
Coulisse, f. Loop, m .; reeze, v. C

—

de tlu'atro, poskem'e, v.

Couloire, f. Z^'de, zie, v.; verzijp, o.

Coulure, f. Pees[van eene seine), v.

Coup, m. Blmiw; bot,- doef; dok

;

dop, m.\feuk(e, v.,fuik, m.; kleune,

v.; klinker; prnivel, m.; school,

schote, V . ; smete, v
.

; soesc, v. Des c—s,

stokhaver, stokmanshaver^ v. Donner
un c— , des c—s, docven, doe^vren, o.

w. Rouer de c—s, koppekaaien, b. w.

Manquer son c— , zijne scheut vermik-

ken. C— d'apoplexie, hersenslag, m.
C— de bee, pek, m. C— de couteau, de

poignard, limpe, v . C— de dents, beet,

bele, V. C— d'essai, preufslag, m. C

—

de grace, godsklop m. C— de griffe,

krauw, m. C— de hasard, lukslag, m.,

leerlingsmeet, v. C— de houe, slag, m.
C— de langue, stek, m. Donner des

c—s de langue a qq., ieniand stekken

en ^erven, C— dVeil, oogslag, m. C

—

de pied, schip, m. Ouvrir a c—s de pic,

s6parer a c—s de pic, openpi/kelen, b. w.
Exlraire a c—s de pic, tiitpi/'kelen, b. w.
C— de pinceau, de brosse, d'^ponge,

de balai, 7aag,v. Violent c— de poinle,

pugge, v. C— de vent, windboote,

windzweep, v. Boire a grands c—s,

gulpen, o. w. Fusil a un c— , eenloop,

m. Fusil a trois c— s, drieloop, m. Fusil

a sept c— s, zevengeschot, o. Tout-a-c—

,

al teenegadr, bijw. Tout d'un c— , hots-

hots, bijw.

Coupe, i. 1° C— blanche, blanke

taljc, V. 2° C— du calice, kuip (van
eenen kelk), v.

Coupe, adj. Kerti^. Porte c—e,

hah: d.ur, v.

Coupe-cercle, m. Appelboor, cen-

terboor, o.

Coupe foin, m. Hooispafde, v.

Couper, v. a. Trekken, b. w. C

—

un bois blanche taille, eenen bosch

blanke-talje kapptn. C— les cartes, zie

CARTE. C - le chemin a qq., zie CHE-
MIN". C— avec la sape, le fauchon,

pikken, b. en o. w.; afpikken, b. w.
C— le sifflet a qq., ieinand den kap in

de krage geven. C— du tabac, tabak

schrooden, b. w. C— de biais, afnoe-

schen, b. \v. C— le vin, den wyn ver-

sni/den, h. w.
||
v. refl. Se c— , afker-

ven, O.W.: knoezelen, knoezelvoeten, O.w.

Couperet, m. Hammes, hakmes, o.

Couperose, f. Kob(be)rood, o. C—
blanche (sulfate de zinc), wit kobrood, o.

C—verte (sulfate de {er),groen kobrood,

o. C— bleue (sulfate de cuivre), blauw
kobrood, o.

Coupe labac, m. Peerd, schroo(d)-

peerd. o.

Couplet, m. Klaus, klauzel, m.
Coupure, f. Herbe i la c— , zie

HERBE.
Cour, f. C— , . arri^re-cour d'une

maisou, bnchten, m. A la c—, bachten,

bijw.

Courage, m. Kragie, v.; sensie, v.

Courageux, adj. Vrom.
Courant, m. AUer contre le c—

,

tegen drift werken. C— d'air, trek,

m.
Courber, v. a. Stuipen.

Courcaillet, m. K-ivak-wawak, m.
Coureur, m. Zeerelooper, m. C— de

guilledou, ketser, m.; nachtzivalm, m.
en v.

Coureuse , f. Loopege, v.; sleeprok, m.
Courir, v. n. et a. Loopen, riesterett,

o. w. C— la bague, ring of den ring

stcken. C— le guilledou, des nachts

kctsen, o. w. C— le long des rues, c—
|

la rue, achter strate loopen, al stratc

loopen (zie AL). C— apr^s qq., achter

iemand loopen.

Courlis, m. Kornoeljc, v., spier-

luit, m.
Couronne-lmperiale, f. Kroon-

preaal, v.

Couronner, v. a. C— en dechirant,

doorkroonen, b, w.
Courrier. m. Zeerelooper, m.
Courrouce, adj. Korzei.

Cours d'eau, m. ll'alergang, m.
Course, f. Rede, v. Petite c— &ite

au dehors, uitsprong, m.
Court, adj . Le plus c— chemin, het

naaste gat. Qui a les trayons c— s,

kortspeende, adj. Faire la c—e cchelle,

leerken (ladderken) staan; schoere
staan, schoerkcn staan, Tirer a la c—

e

paille, stroodje trekken,

Courtauder, v. a. Bloksteerten.

Courte-pointe, (. Ponte, polte, v.

Courte-queue, f. Kortesteert, ra.

Courtier, 111. Faire le c— , makela-
ren, o. w.

Courtiliere,f. Houthakker, m.; vee-

mol, m. Larve de c— , botse, v. vee-

mol, m., lindf, ra,

Courtois, r.dj. Bezettig.

Court-pendu, m. Korpendu, ra.

Cousin, m. Meuzie, v.

Cousin, m. Kozen, m. C— germain,
rcchtzweir, m. C— issu de gerraain,

andrrzweir, m.
Cousinage, nr-. Kozifnagie, v.

Cousine, f. Nicht, v.

Cousiner, v. a. Kozi/nen, o. w.
Coussin, m. Kussen, o.

Coussinet, m. Kusseneel, o.; tor-

kc, v.; zandkiissen, o. C— de rail,

pulme, m.
Cotlt, m, Kost, m.
Couteau, m. Mes, c, vinne, v. Coup

de c—, limpe, v. lis etaient i c—x tirfe,

zi/ stonden of ze zaten tegen inalkaar

te stokke en te messe.

Couter, V. n. Kotncn.

Coiiteux. adj. Beschrapt.

Coutume, f. Geplogenheid
,
gewen-

te, v. Dec

—

,
gcwente,\>iyn

.

Couture, f. Naad, naai, ra. C— a

grands points, driegsteek, v. Battre ^

platte c— ,
platleggen, b. w.

Couvee, t. Broedste, v.

Couvent, m. Cloitre d'un c—

,

pand, m.
Couver, v. n. et a. 1° Veunzen, o.

w. ; 2" brocden, b. en o. w.
Couvercle, ra. Hulle,pothulle,\

.

Couverte, f. Load, loodsel, verlood-

sel, o.

Couverture, f. yerdek, o. ; spa-

sem{i\ V. en m.
Couvre-feu, ra. On sonnelec—, de

weie luidt,

Couvrir, v. a. l" Dienen, Irappelen,

vogelen, 2° C— de cendres, toerc-

ken, b. w. C— d'une voiite, ondervaii-

tcn, overvauten, b. w. Dicouvrir S'

Pierre pour c— S' Paul, zie DECOU-
VRIR.

II
V. r^H. Se e— de ca\,verbotten,

ver~i'eeren, o. w. Se c— de lleurs (van

bier), kanen, bekanen, o. w. Se c— de
icntilles, de taches de rousseur, spot-

ten, 0. \v. Sc c— de nuages, orertret-

ken (zie iNZW'ELr.EN), o. w.
Coxal, adj. Osc—, keute, v.

Coyaux. m. pi. Honden, hozing-

steerten, ni. rav.

Crachat, m. itoclul, pochel ; spo-

chel, m.; spuie, spuige, v.; spuwstl, o.
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C— de coticou, koekoetsptiige, v.

Crache, adj. Un anglais tout c— , een

doorstekte engehchman.
Cracher, v. a. Spuigen, b. en o. w.

C— beaucoup, spochelen^ o, w. C

—

sur la besogne, aan ic'ts zy'n ende vagen.

Cette plume crache, diepen sprit (sprit-

ten, o. w.); dii- pen spettert (spette-

re7i, o. \v.)

Cracque, i. Krokke^ v.

Craindre, v. a. II est a c— , te

vreezen (z:e T£).

Crainte, f. Achterdenken, o.

Crampe, f. Krempe, v.

Crampon, m. Krampoen, o. Alta-

che avec Ues c— s, krammevast, adj.

Crane, m. Bekkeneel, o. ; schcutel,m.

Crapaud, ni. Treze, v.; waterkan-

ker, m.
Crapaudine, I. Spoorpot, m. Pierre

k c— ,
pannrsteen, m.

Crapuleusement, adv. Etre c

—

prodigue, in 't geld ziuijneti

.

Craquelin, m. Krakelingm,
Craquelol, m. KrakelOj krakeloti7i\

m.
Craquer, v. n. Knarzen. C— des

dents, kiaaktanden.

Crasseux, adj. Lutzig.

Cravate, f. Krmaaat, m.
' Cray, zie GREI.

Crayon, m. Potloodpen, v. C— a

dessiner, leckenpen; zie PEN.

Creance, f. Uitstand, m.
Crecelle, f. Kteppe, v.; krckel, m.

;

rotelaar, m. Sonner la c— , krekclen,

o. w.
Crfeche, f. 1° Krehbe, v.; 2" kreut-

school, V.

Credit, m. Kardijt, o. A c—, te

bori^tdage^ te horgtacht, te horgie; op
dc kake; op den kerf; op den plak; op

denpoef. Prendre a c-^, kletsen, o. w.,

op dfn kerf katen, euz.

CievnaiUsie,[. I/angel, kangelAaak,

m.; kalente, v. ; ketelhaak, m.; stee/el,

m.
Creme, I. Zaan, v. C— bouillie,

*kremmclij, v.

Cremer, v. n. Dikken, zanen.
Crenele, adj.(5'«f/jaa/'<^(ziescHAAJR-

DEN).
Creneler, V. a. Uitkervelen.

Crepe, f. 1° Vloers, o, De c—

,

vloerzen^ adj. z" Vadde, x.^pannekinks-

ken, o.

Crepi, in. Kalei, v., kaleisel, o.

Crepine, f. Struifeling, enz. v.

Crepir, v. a. Kalciten.

Crepiter, v. n. Sparken; spgkeren;
spokken^ o. w.

Crepu, adj. Barbe c— e, krulbaard,
m.

Crepusctile, in. Leiiring, v.; val-

avond, m.
Creque, f. Krekkc, v.

Crequier, m. Krekkelaar , m.
Cresson, ra. Kerse, kresse, v. C

—

alenois, bleinezaad, o. C— amphibie,
waierkarse, waterk/esse, v. C— de
fontaine, watcrsala(de, v,

Crete-de-coq, f. Ratel, m.
Creteler,T.n. Kakelen (zie karien).
Cretelle, f. Auwkensgras, o.

Creton, m. Krakel, m. Gateau de
c— s, pain de c— s, kaankoek, m.,
hakock, v.

,

Creuser, v. a. Delven, uithalen,

b. w. L— un fosse, eenen delfgraven.
C— le sol avec un 'p\c,pi/kelen, b. w.
C— des sabots, kloefen uittnaken, b.

w. C— avec la main, polken, o. w.
Ponton a c— , kogge, v.

||
v. refl. Se

c— , uithalen^ n, w. Se c— par I'usage,

uitversiyten^ o. w.
Creux, adj. Holde. Voix creuse,

holde stem, v. Tete creuse, holde hoofd,
o., bomhoofd^ o., bomkop, m.

Creux. m. Le c— de I'estomac,

kerteput, m.
Crever, v. n. De moord steken.

Crevette, f. Gecrnaar, gernaas, m.
Cri, m. Kry'sch, schreeuw, tier, m.

Jeter un c— , eenen schreeuw geven,
eenen tier geven. Jeterdes c— s per(;ants,

tieren, o. w. Jeter des c—s per^ants et

saccades, hvtkelen, o. w.
Criailleur, m. Jiaaspot, m.
Crible, m, Zeefde, zeefden,ze^'en, o.,

zeve., V.
; graanzeven, o. C— a pied,

trezel, trezelaar^ m.
Cribler, v. a. Zevenen, zickten.

Criblure, t. Krense,v.
Cric, m. Kremalie, v., kattermalje,

V . ; keldervySy v., duitsehe winde, v.

Crier, \'. n. Knarzen, o. w.; kraaien,
roepen, tieren, b. en o. w.; schreemen,

0. w, C— hem hem \ guTnmen, o, w,
C— a I'assassin, moord tieren.

Crieur, m. Kriier, schreemer, m.
Crime, m. C'est un c—, het is zonde

Gods.

Clin, m. Krink, o. De c— , krin-

keii. adj.

Crin-crin, m. Tjonker, m.
Criocere du lis, m. Piepatiw, pie-

per, n\.; piepertje, 0.; O.L. V. beestje, o.

Criquet, m. Koornbifter, m.
Crise, f. La c— est passee, de ziekte

is gekeerd,

Crisser, v. n. Kri/zelen.

Cristal, m. Kristaal, m,
Cristalliser (se), v. t6fl. Se c— en

aiguilles, kcrtclen, o. w.
Critique, adj. Age c— , zie age.
Critiquer, v. a. Beknibbelen.

Croc, m. Haak, bootshaak, m. C

—

a ^merillou, draainagel, m.
Crochet, m. IPekel, m.; kraaibek,

m.; ly'shaak, m. C— d'une route, keer,

m . C— d'une tuile, de neiize van eene

dakpan, v. Tricoter ou broder au c—

,

knokken, nokken.

Crocodile, m. Krokodilie, v.

Croire, v. a. Peien, b. en o. m". II se

croit etre de la cote de S' Louis, zou men
niet zeggen daf keizers katte zyne nicht

is, en V en isgeen vriend/
Croise, adj. Lattis c— ,

geschrankt
schetteii'erk, o. Rimes c—es, schian-
kendi rifmen, v. mv.

Croisee, f. Kruiskasyne, v., kruis-

kasi/n, o. Appui de c.— , kassifn, o.,

kasst/ne, v.Traverse d'une c— , antilie, v.

Croiser, v. a. Schranken, uitkrui-
sen. C— lesjambes, krtiisbeenen, o. w.
C— les races, brikkelen, b. en o. w.

II
v. refl. Se c—, schranken, o. w.

Croisillon, m. Kleenhout, o.; ker-
vieter, m.

Croit, m. Kroois, kroos, m.
Croix, f. Signe de la c— , kruis, o.

Cinq pater les bras en c— , vaam, v.

C— de Jerusalem, c— de Malte, ron-
stantinopelen, karnaatscheuten, v. mv.
Zie JOUER

.

Croque-mort, m. Reeitwer, m.
Crosse, 1. J oner a la c— , zie joder.
Crosser(se), V. refl. Bakkeleten,o.v}.

Crotte, f. R'rotte, v. Etre dans la

c -, in de krotte zyn of zitten, krotte
verkoopen.

Crotter, v. a. Beklotten.
Crottin, m. Kvttel, knuttel, m. C

—

de cheval, profetcbees, v.

Croupe, I. C— d'un toil, afkezive-
Img, v.; keu-vel, ni.; oorboom, m. Toil
a c— , keuvelkappe, v. C— d'un cheval,

achtergelent van eenpeerd, o. C— ava-
lee, zijpeers, o. Vache a c— avalte,

zypeersde koe, v. ; zi/psieert, m

.

Croupetons (4), loc. adv. Op zi/nen

fok, op zynen flok, op zy'nen fuk, op
zynen hiik, S'asseoir a c— , nederhuk-
ken, o. w.

Croute, f. Korst, karst, kitrst, v.

C— a'ecorce, bark, bori, m. C—s de
lait, erf-worm, m. C— d'uae plaie, bar-

laffe, v.; reuf, reuve, v.

Cru, adj. Rauw.
Cru, m. Donner le c— (bij pottebak-

kersj, de stukken laten bakdroo^ vior-

den .

Cruche, f. Prulle, v.

Crucifix, m. Gekruiste God, m.
Cruel, adj. Tresc— , inwreed.
Crueliser, v. a. Beiikn met.
Crustace, adj. Dartre c— e, zeere,y.

Cueille, I. Phik, m.
Cueillir, v. a. Trekken, zanten.

Cuir m. Corrompre lee

—

,kerspen,

b. w. C— de pore, welster, o. Grain
du c— , nerf, m. Faire un c—, eenen
pekkel draaien.

Cuire, v.a. \° Bakken, b. w.; z" Ker-
telen, o. w. Zie SNERKEN.

Cuisine, f. Faire la c—, den kook
doen. Rcchaud de c— , rekkafoor, o.

Cuisinier, m. Kok, m.
Cuisini^re, f. Keitkenmaart, v.

Cuisse (de pore), m. Achterhame, v.

Cuisson, f. Bak, m.
Cuit, ailj. A moiti^ c— , koeiwach-

terzacht, adj. Les pommes de tene ne
sont pas encore assez c—es, de patatten
zyn nog niet genoeg,

Cuite. f. Bak, m., bakte, v.

Cuivre, m. Seau de c—, ketel, ra.

Cul. 111. Le c— d'un pot, d'un coque-

mar, d'une marmite, de boom (bodem)

van eerwn pot, moor of ketel. C— sur
pointe, hak over bak, hek over hek,

kuil Qkiil) over aarsgat,

Culaignon, m. Kuil, ra.

Culasse, f. Vis de c— , steerisvi/'s, v.

Cul-blanc, m. Garen-en-lint, m.,
kas(se, v., rondleurder, ra.

Culbutant, m. Tuimelaar ^ m.
Culbute, f. Fuitnelaar, tuimelaar,

ra., tiiimelpeite, v., perre, v. Faire la

c— , dc (of te)perre siaan.

Cul-de-sac, ra. Zak, m.
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Culot, m. £M/iie(r)>test, kukkernest,

m., knksken^ o.

Culotte, f. 1° Brock, m. en v. Boucle
de c— , broikbeukel, m. Ceinlure d'une
c— ,

pinseband, m. 2° Steertschotel, m.,

steertstitk, o.

Culotter, V. a. C— (une pipe), door-
smooien.

||
v. refl, Se c— , uitslaan,

o. w.
Cultiv6, adj. Nod c— , onbedreven

.

Cultiver, v. a. Bcdrkhtcn, (*bedri/-

vcny ter note brengen. C— I'esprit et

le cceur d'un enfant, een kind ajieren.

I

Cul-tout-nu, m. Moedernaatte, v.

Zie coi.cHKjui;.

Culture, t. Sans c— , vaa^. Zie CUL-

j

Tivii. C— alterne, verlandini;. v.

[

Cupule, f. Zie schuit, v

Curateur, m. C— d'une surcession,

madelaar, m.
Cure, ni. Paster, bovenpastor, op-

perpastor, m.
Cure-pipe, m. Pypkotteraar, m.
Curer, v. a. C •• (une pipe), <eene

pyp)„itko(t)teren.

Curieux, adj. Nieuw, beuieuwd

(achler, voor, na.ir|; keurig, bekeurd;
n£uzeu't/s, ver^cond^rd.

Curiosite, f. Keurigheid, v.

Cuscute, f. Riiide, ruwe, v. C

—

densiliore, vlasruie, [vlasch-), v. C—
da trefle, kiaverruie.

Custode, f. Cuitodc, V.

Cuve matifere.f. Brouwkuip, truel-

tiiifi, V. I'aux lond (d'une c—), loose

boom of bod^-m, m.
Cuvette, {. Koitwette; v.

Cyanose, f. Plane, v.

Cymaise, f. Oiief, o.

Cytise des Alpes, m. fClaverboom, m.

D
Dague, f. Snakier, m.
Daigner, v. a. Geweerdigen,

Dais, m. Paviljoen, o., verheme-
ling, ^^

Dalle, f. I" Schorre, v., voetsteen,

m. 2° Tianke, v.

Dame, t. Joeffrouw, eeffrouwe, v.

Damer, v. a. D— le pion, zie PION.

Damier, m. Daamberd, o.

Damite, f. Detnit, m.
Danger, m. II n'y a pas d— , er

is perijkel af

!

Dangereux, adj. Peri/'keleus.

Dans, prep. Binst. Dans la maison,

bin'it het /mis. Avoir d— le corps,

over zich liebben. D— la longueur,

van langsien, Ci et la d— , ttis-

sckenin. Errer d— le pays, achter

het land loopen^ dolen. D— nos

parages, al onze kanten (zie al).

Danser, v. a. et n. Dansen, o. w.

D— dans la corde le plus longtemps

possible, appels dansen. D— UB pas,

eene burte dansen.

Dard, m. Straal, o.

Darder, v. a. Boomen, o. w., stek-

ken, b. en o. w.
Dardiller, v. n. Stekken, b. en o. w.

Action de d

—

,getaansel, o.

Dartre, f. Ceier, m

.

; 2(7^1?, v. D

—

crustaree, zeere, v.

Dauber, v. a. Neuken.

Davier, m. Hocpeltang, v.

De, pr^p. Van, De ce (jue, van dat.

De la pari de, van 's wegen. De deux

en deux heures, over andere iiur. De
jour en jour, over anderfen dag. De
nos cotes, al ons geweste (zie AL). De
deux nianieres I'une, eens of anders.

D^bauche, m. Bakz;t:ijn, o., nacht-

zwalrn, m. en v., een kali/vige kerel, m.

Debile, adj. Deerli/k, krees, hitter-

achtig, onvermeugen.
Debilite, I. Slapte, v.

Debine, f. Afarinkeliwp, v.

Debit, m. A/trok, m.) docning,

v.; trek, vn.,rente, v.

D6biter, v. a. Uitecn doen.

Deblayer, v. a. Sleeken.

Deboiter, v. a. Etre d6boit6, 7iit het

let zijn.

Debonder, v. n. Uitloopen.

Deborde, adj. part. Oi'erdaan.

Debordement, ra. Inonder par un
d— il'eaux jaillissantes, overwelmen,
b. w.
Debouche, m. Uitweg, ra.

Debourber, v. a. Gooren, horen,
orii-'n, tiitgooren, wazen.
Debout, adv. D— , en se tenant d—

,

(al) rechtstiians. D— et parti, op en
laeg.

Deboulonner (se), v. r^fl. Zie uiT-

VALLEN.
Debrouiller, v. a. Ontwerrenen.
Debut, m. Inbift, m. Voil4 un beau

d— . dat is ten schoon inbyt,

Decatir, v. a. nateren.
Decent, adj. Betaamd.
Deces, m. Devolution d'un heritage

par d— , versterfte, v.

Dechargeoir, m. Ondcrlooper, m.
Decharger, v. a. D— une eau, ver-

speb;,.

Decharne, adj. Schreep.
Dechaumer, v. a. Beeren, (een stop-

pelvelJj mnr^den.
Dechiffrer, v. a. Uit iets kunnen,
Dechirer, v. a. D— en couronnant,

doorkronen.
Dechirure, 1. Scheurc, v.

Dechoir, v. n. Hindselen, naar de

stokkfn oaan.

Decider, v. a. Ne pasd— , in 't wy-
zcn laten. 6tie d6cid6, beschikt zyn.

Decimer. v. a. Tiejien.

Decintrer, v. a. D— une voute, het

semier lossen of uithaUn.

Decliner, v. n. Krempei, *-uanen

(zie AK\v.\NNEN). Ses affaires dWinent,
hy gaat oni zeepe.

Deconcerter,v.a. Verbolaardeeren,

vertoorteleii, uit den haak werpen.

Decontenancer, v. a. Onttodderen.

Decortiquer, v. a. Hlekken.

Decoucher, v. d. Uitslapen,

Decoudre (se), v. refl. Ontnaaien

(zie in/.wf.i.gen), o. w.
Decourager, v. a. Onttodderen.

Decouverte, f. Vondste, v.

D6couvrir, v. a. D- S' Pierre pour

couvrir S' Paul, een gat maken om een

ander te stoppen.

Decrier, v. a. Afroepen.

Decroissant, adi. Lune J—e,

kranke vtaan, v.

Decroitre, v. n. Afgroeien; *7i'anen

(zie AFWANNEN).
Decrotter, v. a. Afkrotten.
Decrotteur, m. Vuiltje, o.

Decrottoir, m. Schreper, m.
Dedans, adv. En d— , binnen-

waarts.

Dedire (se), v. r^ll. Zi/nc tong door
zi/'n f-''! Irtkken.

Dedommagement, m. Restoor, o.

D— d'une perte par un profit, schd

Defaillance, 1. Fobe, v., kwalyite,

V. Tomber en d— , beziuelten, kwalyk
bcdygen, kwake bedygen, in een huttel-

ken Valien,
Defausser (se), v. refl. Kuischen,

o. w.
Defaut, m. D^likt, o, Faire d—

,

fnisst-n, o. w.
Defectueux, adj. Verminkt,

Defendre, v. a. D— qq., iemand
were biedcn. A son corps defendant, in

nood van iveer.
||

v. refl. Se d— , were
bieden.

Defense, f. Weer, v., verweer, o.

Se metlre en d— , zich stellen.

Defense. I. Snakier, m.
Deferler, v. n. Rave/en.

Deficit, nr. Abrteresfse, v.

Defier, v. a. D— qq. au pistolct,

iemind beroepen op het geschot, op dett

kogel. D— qq. d'en faire autant, iemand
blcunc maken, of steken ot stellen. Je
vous df!rfie de Toser, begun eenen keer/

D6finir, v. a. Je rcssens un malaise

que je nc puis d— , ik ben zoo dingsch,

ik voel my zoo dingsch,

Definitif, adj. En definitive, loc. adv.,

als 't at te pfne komt, als 't al omkomt.
Defoncer, v. a. D— (un champ),

diipgromien. D— (un chemin), krutten.

Degager, v. a. Loozen{zK lossen).

Degat, ni. Interest, m.
Degenerer, v. n. Verloopen.

Degenerescence, f. D— tubercu-

leuse lies ganglions niesentiriques, zie

CARREAU.
Degingande, adj. Homme d—

,

labbcUezii'ier, m.
Degourdir, v. a. D— les jambes,

zijr.e Ivcnrn rekken.

Degoitt, m. Verlec, walgte, v.



1-^78 DE.M DEP DES

Degoutant, adj. Ki/zig, Hivallig.

Degouler, >'. a. Verleeden. Degoute,
7'i/^, iL't'fi'Zfan)^ adj.

Degoutter, v. a. D' eupelen, Uken.

Degrader, v. a. Krutten.
Degraisser, v. a. D— (le bouillon)

vlii:teti, vervheten.

Ta^xaisseyxT,xa. Plek-uitdoener ^ m.
Teintuiier d— , nietiwewasscher^ m.

Degre, m. Terde^ v. D - de Tesca-

lier, sieegertrap^ m. D—s rapproches

d'un oscalier, begc/netrappen^ m. mv,
D— »ie parente, /<?/, o.

Degringoler, v. n. Afrabbelen.

Deguenille, adj. Hoinme d—, ver-

arinocde kerel, m.
Deguerpir, v. n. Vemesieleu, weg-

zeerden^ dt- pLate poetsen^ het uitsteken^

hct nitwinden.

Deguisement, m. Verkleedsel, o.

Dehonte, adj. Schaamtevrij.

Dehors, adv. Petite course faite au

d— , iftsfyrong, m.
Dejeuner, v. n. Bree/tvasten, drin-

ken.

Dejeuner, m. Achiengetyfde, o., in-

heet, v., michten(d}eten, nuchten(d)'

geti/\ (njitcktenfdjmaal^ o.

Dejoindre, v. a. Onttodderen.

Delabre, adj. Machine d— e, krii-

alaamy o.

Delai, m Dilaai, verzei, o. V)—
de paj'ement, uitstand van betaling, m.

D61aissenient, m. Verlatenis, v.

Delaiter, v. a. D— le beurre, boter

berrn oi btrrnen,

Delarder, v. a. AJbeloenen.

Delateur, m. Panderdrager,xa.
Delation, f. Overdragcrij, v.

Delayer, v. a. Uitlangen.

Deliberer, v. n. Raad sckcren, De
propos dcliber^, fnet opgezetten ivil.

Delicat, adj. Sitieer^ teerzeerig^ TJy^,

zinncti^k. Komme d— , winder, o.

Delicater, v. a. Bekeppen, hekeppe-

Un, verkeppen, verkeukelen, beieeuwe-

len, verteewwen^ betretehn,

Delier, v. a. D— la bourse, duimen,

lenzcn. b. en o. w.
Delimiter, v. a. Piittepalen, uitleg-

gejj, uitpaUn,

Delire, m. Dolore, m. Etre en d—

,

dolen.

Delirer, v. n. Op den dool zi/n^ weg-

zy'iK doU'it.

Delit. m. Delikt, o.

Deloger, v. n. Verleggen, vertieste-

len, vei^ttjkelen^ o. w.

Delot, zie SCHUIT, v.

Demain- adv. Mergen.
Demander. v. a. Vragen.

Demangeaison, i.Jukste, v.

Demanger, v. a.Jokken.
Demarcation, f. Ligne de d— ,

ge-
schec, o.

Demeler, v. a. Ontwerrenen,
Demenager, v. n. et a. Frut-

ten.h. w. Vi;l. DfeLOGER.

Demener (se), v. refl. Se d

—

conime un diable, duivelen, o. w, Se
d— comme un diable dans un benitier,

woelen, razen, spartelen gelyk de dui-

I'el in een wijwatervat.

Dementi, m. Se donner un d—

,

zy'ne iong door zi/n gat trekken,

Demettre. zie verpijnen.
Demeure, f. IVcune, v.

Demi, adj. Haf;lialf, adj. II est uoe
heure et demie, V is een en half; deux
heures et demie, 'tis twee en half. Un
et d— , onderhalf, adj. A d— , halve
linge, bijw.

Demi-ferme, f. Gezis, m.
Demi palier, m. Vertert, o.

Demi-pensionnaire, m. Halve
thitish^X'-'r, [11.

Demission, f, Donner sa d—, af-

gaan van tftenst.

Demitte. f. Demit, m.
Demoiselle, f. /oeffrouw, eef-

froii-u, v.

Demoiselle, (. Naalde, akkernaal-
de, iiinkerbinkernaalde, kinkerbinker-
naald, v,

Demolir v. a. Verdemelieren.

Demon, m. Mor, m. Vgl. dl\ble.

Denicher, v. a. Rooven.
||

v. n. Uit-

jongcn, ititleeden, uitnesten.

Denommer, v. a. Uitnoemen.

Denoncer, v. a. Mousen.
D^nonciation, f. Overdrageri/', v.

Denrees, f. pi. Penurie de d—, be-

schrapte ti/d, m., beschraptheid, v.

Dent, f. Les d— s, gebijt, o. D

—

canine, d— laniaire, snakker, m. D

—

incisive, bij'ter^ byttand, m. D— de

sagesse,- breieltand, m. Mai de d—s,

tandzeer^ o., tandzweer, v. Coup de

d— s, beet^ V. Craquer des d— s, kraak-

tanden, o. w. Ses d—s crissaient, ziyne

tanden kryzelden. Parler des grosses

d— s, snakken en snaifwen. Prendre le

mors aux d— s, stormen, o. w. D— de

drege, repetand, m. Zie twijfeltand.
Dente. adj. Roue d— e, tandwiel, o.

Dentele , adj. Geschaard (zie

SCHAARDEN).
Dentelle, i. Kant, m., spellewerk,o.

Faire des d—s, spellewerken, o. w. La
lisiere d'une d— , en opposition avec le

cote aux picots, achterkanl, m., achfer-

7i'erk, o.

Dentellifere, f. Spelle-cerkster, v.

Depasser. v. a. Cela d^passe tout,

dat trekt de staak uit.

Depecher (sei, v. refl. Zich rappen.

Dependance, 1. Toebehoorte ,\

,

Dependre, v. n. D— de, letten,

lirgen, li/den, schillen, onpers. w.
Depens, m. pi. Vivre aux d— de

qq., te koste zyn van iemand, op ie-

mands kappe {eten en drinken enz.).

Depense, f. Kost, m. D— de bou-
che, de consommation, mondkosten, m.
mv., teer, v.

'

Depense, f. Rebbank, m.
Depenser, v. a. Te koste hangen.

D— en fnandises, versneukelen, b. w.
Dep6rir, v. n. Drutsen, verkatyven,

\

verkerkcrt n, verkittderen, naar de stok-

ken gaan, ter spa gaan,
Deplacement, m. J^ersckutteling,

'

v., verzet, o.
|

Deplacer, v. a. Verfletsen, b. w.,
verporren, b. en o. w., "versassen, ver-
trykelen, b. w. | v. rfefl. Se d—, iiertij-

kelen, a. w.

Deplorer, v. a. Beschreemen.

\
Deposer, v. a. D— (une somme

d'argent), antieren, b. w. D— son bilan,

nood zweren.

Depouiller (se), \. refl. Zich uit-

gaan,
Depuis, prep, etadv. Sichten, D

—

que, sichten dat. D— longteraps, van
over lan^,

Derailler, v. n. Van de reilen loo-

pen, van de sihenen loopen.

Derange, adj. Verkarid.

Deranger, v. a. Verkerelen, ver-
toortelen.

Derision , f. Lavuit, m.
Derive, I. Zweerd (van een schipj, o.

Dernier, adj. La semaine d—e, de
andere week. En d— r^sultat, ten uit-

fijne

.

Dernierement, adv. Overlaatstfen,

Derobee (a la), loc. adv. Gestolinge,

bijw. .\ller quelque part a lad—,eene
roofschente doen .

Derober, v. a. Pakken, peiken. D

—

une heure a la foule de ses occupations,

een unrtje tiitsplytcn,

Derriere, prep. Bacht, bachten,
bijw. Pard— , bachten, \>\y}i. De d—

,

van bai:hlen. L'un d— I'autre, bach-
teneen, bijw.

Derriere, m. Aarsgat, o., maars,
ra., korre, v., z'an aehterfen, m.
Des, pr6p. Van met, voegw. D6s

\

I'aurore, Ahs le matin, van met den
dage. Dfes que, van met dat, met dat,

van als, van dat, van af, zoo taan,
voegw.
Desaccord, ra. Ongeschil, o. Etre

en d — , in rjokkefn liggen.

Desagrement, m. Miszit, o.

Desappointer, v. a. Etre desap-
poinle el coofus, eenen triil op de neiis

geslegen zi/n, of met eenen trul op de
nettze staan

Descendre, v. a. et n. Zinken.
Descente, f. D— de la matrice, uit-

kruiing, v. j
Desenivrer, v. a. Ontnuchteren, b.

en o. w.

Desert, adj. Eenig.

Desespere, adj. Desperaat, ver-
•wanhoopt.

Desespoir, m. Desperaatheid, v.

Designer, v. a. Uitnoemen, uitste-

ken,

Desir, m. Geer, m., langenis, ver-
langenis, v.

Desirer, v. a. Ce n'^tait pas \i. ce

qu'il dfesirait, il ne dfeirait pas cela, dat
was zi/n geer niet. D— tr4s ardemment,
nitverlangen.

Desireux, adj. D— de savoir, ver-
li'onderd,

Desister (se), v. r6fl. Se d— de son
aulorik, zti'n meesterschap afgaan.

Desobligeant, adj. Paroles d—es,

onbrsthetd, o.

Desole, adj. Desolaat.

Desordre, m. Briel.m., strabantie,

v., triebeltrode, v., wanorder, o. En
d— , oi<er e'e'n board, te pylepane, hak
over bak. Dress^ en d— , verborsteld
(van *t haar), adj.

Dessin, m. Plat, o.

Dessiner, v. a. Uittrekken. D— au
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charbon.ii laterre noire, zaryz/fn. Crayon
a d — , tet-kenpen, v.

Dessolement, in. Verlanding, v.

Dessoler. v. n. Verlanden.

Dessoucher, v. a. Uitreulen, uit-

rodfn.

Dessous, adv. Sens dessus d—, zie

pele-m6le.
Dessous, m. Avoir le d— , onder-

zifn. o. w.
Dessus, adv. Sens d— dessous, zie

pfiLE-MEr.E. Mettle le pied par d— qq

.

chose, ifts overtreden. En avoir au d

—

du gosier, uit dg neitze hangen.
Dessus. in. Voorhand, v.

Destruction, f. Renewaiie, v.

Detacher, v. a. Afscheeden. D— en
humectant, d— en bassinant, afbessen.

II
V. refl. Se d— , afscheeden, o. w.

Se d— par petits morceaux, kroezelen,

o. w.
Detaille, adj. Zie specific.

Detainer, v. a. Verknoezelen, ver-
pettigfti, verslaan,

Detaler, v. n. Frutten, de frutte
steken, schene steken, het uitsteken,

het uitwinden.

Deteriorer, v. a. l^erkrenken. D

—

{une terre). {een land) *verantzaaien.

II
V. refl. Se d—, verkrenken, o. \v.

Determiner, v. a. Beschrooden.
Determine, gestaakt.

Detester, v. a. Je d^teste les flat-

teurs, ik rnaak van geen vleiers.

Detour, m. IV'inkel, m. Sans d—s,

hot^^aansu'eg, effen door, bijw.

Detourner, v. a. Aflceden.

Detracteur, ra. Kwadetaal, v.

Detraquer, r. a. Etre d^traque,

in talieter zi/'n. Une machine d^tra-

que, een krikataain, een kadut'n, o.

Detremper. v. a. Beslaan, betem-
peren. D— de la tarine, meelbloem
hrekert in water.

Detriment, m. Achterdeel, o.

Detruire, v. a. Vermoorden, *Ter-

iUstl^ureren, rakkelen, rampeneeren,
verrampeneeren, verrampeneeUn. D

—

par la grele, verhagelen.

Dette, f. Etre abime de d—s,

vergoord zi/'n in sckulden. D— active,

uitstaiid, m.
Deuil, in. Etre end

—

, rouwen,o.\v.
Deux, adj. num D— a d—, met

iwee'n thoope. Enlre d— , tusschen

^uve'n. Plier en d—, dohhel toeplooien.

D— billes, eene ketite marbels. D

—

brasses de saucissons, eem vame worst,

lene vame snaren. Ginisse de d

—

ans, schotter, m. A d— coins ou
ongles, tweetuitte, adj. Ad— tran-

chants, tweenegdr, adj. Fusil a d

—

-canons, moufle i d— poulies, twee-

loop, m. Vfilocipide a d— roues,

iweeu'ielpeerd, o. Piquer des d—

,

stekken, o. m.
Deuxieme. adj. num. Tweedste.

Deuxiemement,adv. Tweeds, twee-

jiens.

Devancer, v. a. D— en marchant,

OTt-rgaan.

Devant, adv. D— , ci d— , hier-

Tooren,

Dcvant, m. l^an-voren, m. Jam-

bon de d - , voorhespe, v. Gagner
les d—s. overgaan, b. w. Aller au
d— , brtegirntn, vertegenen, b.w. Pren-
dre les il — s en voiture ou i cheval,

overridden, b. w. D— de lit, sponde, v.

Devanture. f. Tamdoer,m,
Developpe. adj. Pouls d—, breede

puis, m.
Developper(se), v. r4fl. Se d— en

largeur, uttsmif'ten, o. w.
Devenir, v. n. Bedi/'gen, bez'aren,

gatiri, komen, \Dcvcnir, gevolgd van
een adj

.
, zie het adj

.

)

Deverser, v. n. Vliegen.

Devider. v. a. Haspen.
Devidoir, m. Haspe, hasper, nas-

pe, m.
Deviner, v. a. Jiaden, geraden.
Devis. ui. Koutenamie, v.

Devoir, v. a. Moeten, o. vi.\schuldig

slaan, b. w. Combien vous dois-je,

hoe-t'eet sta ik hier?

Devoir, m. Faire son d—, zich ge-
neren, zi.:h krietnen, zich weren. Ran
ger qq. .i son d— , iematd ter lee

brengen.

Devolution, f. D— d'un heritage

par dcces, versterfte, v.

Devorer, v. a. D— du chagrin, krop-

salade eten.

Devote, f. Dubbe, v.

Devotion, f. Faire ses d—s, zyne
de^'otie doct,, zi/ne devotie hoitden.

Dia, inteij. Djo, geerom, herom,

sr"P-
Diable, m. Ditvel, ru. Avoir led—

au corps, van den duivel droomen

;

van al de dnivels droomen ; van den
duivel k^i'ellen; van al de duivels

kTvelltft ; den duivel inhebben; van den
duivel inhebben. Bruler une chandelle

au d— , den duivel een keersken luchten

o{branden. Faire le d--, zynen duivel

ontbinden. Faire le d— a quatre, zi/nen

duivel in stukken werke?i ; de beeste

spelen ; van de beeste maken. Va-t- i au
d— , que le d— I'emporte, loop naar
den duivel orn een kntiske, loop naar de

stokken. Le d— s'en mele, de durnel

houdt df keerse, de duivel lucht (licht)

de keerse. Quand on parle du d— on en

voit la queue, als ge van den duivel

spreekt, ge hebt hem op wwen nekke.

Diable, ra. Toortel, m. Jouer au
d—. duivelen, toortelen, o. w.
Diablement, adv. Bliksems, blik-

steerts, blinders.

Diablerie, f. Vuiligheid, v.

Diablotin. ni. TabUti)'n,va.

Diademe. 7,ie epeire dicuieme

.

Diagonalement, adv. Over hoek,

in de noeschte,

Diane, f. Dagscheut, v.

Diantre, m. Duivekoter, m.
Diaphragme, m. Kraai, v.

Diarrhee, f. Bite bovine atteinte de
d— chionique, aalschi/tster, v.

Diarthrose, f. A'oot, v.

Dielytre, f. Gringellen, inv.

Diite, f. Faire d— , zich spcnnen,

zich spenieren.

Dieu, m. D— vous le rende, God
loont. Au nom de D— , in godschen
naam. Mon D— , gena! Quelle affaire,

mon D— ! ll'el sckrikkelyk gena!
Vache .i D— , bete du bon D— , zie
COCCINELLE.

Different, adj. Dfversch. De d—

s

sexes, ongeli/k.

Diff^rer. v. n. Letten, liegen, on-
pers. w.; schillen, o. w. D— de peu,
bif'gaan^ bi/komrn, onpers. w.

Difficile, adj. Kiekemirrig, kieke-

murm, kriekemurm; kni/zig; luizig;

moedeli/k: mottig: pertig ; ruizig; teu-
telijk; vijsi zinneli/k ; kruweel. Etre
d— cnvers ses debiteurs, kruweel zi/'n

op zi/ne schuldenaars. Respiration d—

,

zie RESPiRATio.N. Homme d— , las-
tigaard, m., windei, o. Etre d—

,

kjii/zen^ o. w.
Difficulte, f. Moeimis, ravotse,

rooie, ruize, v., root, o. Des d—s, ape-
garens, o. mv,

Digerer. v. a. Opkri/gen, Uren,
'uvrken, verwerken, b. w., zuigen, o. w.

II
v. refl.Se d— , teren, verwerken, o.v;

.

Digitale, f. Paaschkeerse, v.

Digue, 1. Di/k, m. Rupture d'une
d— , itt/kbraak, v.

Diligemment, adv. Fraai.
Diligent, adj. Generig, gesnarig,

neerstig, vei loan. Devenir plus d—

,

vemeerstigen, o. w.
Dimanche, m. Zondag, ra.

Diminuer, v. n. D— de volume,
klein^-eren, o. w.

Dinde, f. Zie DiNtWN.
Dindon, m. Turk, turkhaan, turk-

sche haan, m. Etre le d— de la farce,

de nil van V spel zi/n

.

Diner, v. n. II me semble que j'ai

dine quand je le vols, ik moei hem maar
zien am m^'nen buik vul te hebben.

Diner, m. JVoenget^, o., noenmaa2-
ti/'d, v., tafel, m.

Dinette, f. Faire la d— , kermis
spelen.

Dire. v. a. Xoemen, uitgaan, ver-
mondtn, zeggen, b. w. Que dis-tu?

Wat dingje'r Tout est dit avec cela, het
is daarmee al (z'le AL). Avoir son mot a
d—, zi/nen Ztg hebben. D— son mot,
zi/nen zeg weten. D— un bon mot,
une plaisanteric, eene kluchte slaan.

D— des gueulees, vuilbekken, o. w.
D— des mechancetes, spoken, o. w.
Pour ainsi d— , om zeggens.

||
v. rifl. Se

d— , 7ermonden, o. w. Ce qui se dit,

zeise, v.

Diriger, v. a. Ajieien; beleeden, we-
gen, weufvn, beweugen, geweugen;
stieren D— une enquete, eene infor-
matie beleeden, een inkwest beUeden.

||

V. r^fl. Se d— vers, bate trekken naar.
Discipline, f. Tenir qq. en s4v4re

d— , lemarui met den tuitnelaar leidcn

oivoeren.

Discipliner, v. a. D— un enfant.
een kind, ernrn jongen ajieren.

Discourir. v. n. Diskanten.
Discours, m. Reden, m. en v. D

—

fiin^bre, li/kreden^ m. en v.

Discretion, I. Sans d— , riskavelje,

bijw.

Disert, adj. Beredend.
Disjoindre (se), v. rifl. Vaneen ^aan.
Disloquer. v. .i. Zie verpijnen.
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Disparaitre v, n. Avoir disparu,

we^ en door zifn.

Dispensaire, m. Zaat, v.

Disperser, v. a. Scheisteren.

Disposition, f. A la d— deqq., in

't gireeiL D— providentielle, -wille-

ziJTt, o.

Dispute, f. Gestri/dsel, o.

Disputer, v. n. Argiieeren, diskafi-

ten, hakcUn, harrebarren, strijden,

versussen .

Disque, m. *Diksem, diksen, m.
Dissimulation, f. Gebaarsel, o.

Dissimule, adj. Un homme d—

,

muikcr, m

.

Dissipateur, ra. Kwast, iwispel, m.;

kwistekivrsf, htnstfkole, v.

Dissipation, f. Uitgeslortheid, v.

Dissipe, adj. Uitgestort.

Dissiper, v. a. Versp'len.

Dissonant, adj. Eire d— , misklin-

ken, o. w.

Dissoudre (se), v. refl. Teren^o.w,

Dissuader, v. a. Afklappen.

Distance, f. Verntc, v. De d— en

d—, Tan ti/d tot ty'd.

Distant, adj . Vcrafstaand.

Distiller, v. a. Stokeren.

Distinctement, adv. Bescheedelijk

.

Distinction, f. Tussehenscheid, \ .;

verkeurdketdf V.

Distingue, adj. Verkeurd.

Distinguer, v. a. Tiisschenscheiden,

uiteen kennen, iiit malkander kennen,

den eenen nit d^n anderen kennen .

Distrait, adj. Etre d— , wegzi/n,

boonen gaan derschen.

Distribuer, v. a. Bedeelen.

Distribution, f. Uitdeel, ra.

Diuretique, adj. Etre d— , afzet-

ten, o. w.
Divers, adj. Dwersch.
Divertir, v. a. Verzetten.

Diviser, v. a. D — en deux raoities,

dilten.

Divisionnaire, adj. Monnaie d—

,

pasgeld^ o.

Divorcer, v. n. Vaneen gaa?i.

Divulguer, v. a. Vernoemen.
Dix, adj. num. A d— ,

getienen^

telw. lis ont combattu a eux d— contre

cinquante ennemis, zij hebben huns ge-

tienen i;ei'ochten tegen vyftigv^'anden.
Dixieme, adj. num. Tienste.

Docile, adj. Gevoegzaam, leerza-

fnigy medfwilUg,
Docteur, m. D— en mMecine, dok-

teury m

.

Do diner, v. a. Douwen.
Dodo, m. Dou'u, m. Je vais ad—,

ik ga naar mifnen donw.
Doguer, v. n. Bukken.
Doigt. m. D— annulaire, korte-

krakel. ni . Petit d— ,/;'«;{•(/, m. D—
de pied, tee, m.

Doigte, ni. Pootelinge, v.

Doler, v. a. Dieselen, doleeren.

Doloire, m. Diesel, m.
Domestique, m. Knaap, m. Pren-

dre a son service un nouveaii d— , een

niett-i'en dienstbode inspannen.

Dominique, m. Domij'n, m.
Dommage, m. Achterdeel, o.; deer,

y.;jamer^ m,; ja7n{m)erheid, v. Eprou-

ver du d—, dere li/den of hebben van
iets. C'est d—, het is jamer. Ce serait

d— , het warejammerfield.

Done, adv. Evel; tanne, te.

Donne, f. Deel, m. A qui la d—

,

wiens deel is het ? La d— esl fausse, de

deel is mis
Donner, v. a. Verleeschen. D

—

audience, sprekeli/k zi/n. D— un coup,

d— des coups, doe^'en, doeveren, o. w.
D— des gifles a qq., icmand ketten.

D— des rapports, opkomen, o. w. D

—

pour garantie, en nantissemer.t, antie-

ren, b. w. D— caution, barge stellen.

D— un charivari i. qq.,iemand schomin-

kel jagen, voor iemand schominkelen.

D— une chaude, eene scheistering aan-

leggen. Pour d— le change, orn de katte

eenen steert te maken. D— une pointe

,

stekken, b. en o. w. D— la preference

a, voortrekken, b. w. D— a qq. les

rudiments d'une science, iemand voor-

kappen. D— son suffrage, vooizen,

o. w. D— a baiser une relique,

un<^ paix, zeinen (zegeneri) met eene

relikwie, een kusspaan . D— du mon-
sieur a qq., ntynheei en, mynheere ste-

ken. Quiadonnfe a la quete, medegelder

van de sckaal. T>— le cru (bij pottebak-

kers), de stukken laten bakdrooge

warden. D— sur, .kyken in, op of naar.

II
v. r6fl. Se d— de grands airs, van

zi/ne tuuze maken, Se d— le bras,

kabazen, o. w. Se d— une entorse au
pied, zi/mn voet omslaan, (zie LEVER,
SAISIR). Se d— un diJmenti, z^'ne tonge

door zi/n gat trekken. Se d— la torture,

zich vernibbelen. S'en d— a cceur joie,

den beer lee'n.

Dorloter, v. a. Betretelen; kadotte-

ren , keppen, bekeppelen, bekeppen,

vcrkeppen; kloesteren; bekukkelen;pam-
peren. Gater en dorlotant, verkeukelen,

b. w.
Dormant, adj. Pene d—, nacht, m.,

nachtschof, o. Serrure a pene d—

,

nachtslot, o.

Dormeur, m. .'^laapaard^ ra.

Dormir, v. n.Je faisais semblant de

d.— , ik ^'banrde mi/ in slaap.

Dprophage, m. C'est un d— , hi/

leeft van den krifg.

Dorothee, f. Dora, v.

Dorsal, adj. Epine d— e, paternos-

terbeen, o. Nageoire d—e, ntgvlim-
{me, V.

Dortoir, ra. Dormter, m.

Dos. m. Rik, m.; leen, v. D — de

chat, katterug(ge, v. Rhumatisme dans

le d—, kattenig[ge, v. D— de violon,

onderblad, o. En d—, riigde, adj

.

Scier le d— a qq., iemand rikzagen.

D— a d— , rik en rik.

Dosse, f. Afschurpeling, ra. en o.;

korst, schaal, v.; schaalstuk, o.; scholfe,

schulpe, V

.

Dossiere, f. Dossiere, v.

Dot, f. Bruidstuti o., uitstel, lat-

zet, ra.

Douane, f. Taks, m.
Double, adj. Dobbel, tiveedobbel,

adj. Un honirae d— , faux, dobbel

aanzicht, dobbel tronie, valscherik.

Jouer ad— ou a quitte, dobbel of niety

dobbel of kwifte spelen.

Doubler, v. a. Dobbelen.

Douce amere, I. Elfsrank, v.,
dulle kamnre, v., berstebezien, v. mv.
Doucement, adv. Anepiane; li/'s,

li/zi^; siisse; verzuhtig^ zuutjes

.

Doucet, ni. Hapsaard, m.
Doucette, f. Kraaksalade, v.

Douelle, f. Cirkeling, v.

Douille, f. D— de beche, spahuis,.

hms {van de spade), o. Zie Htns.
Douillet, m. Kleenzeer, o.

Douleur, f. Deer, v. D— d'enfau-

tement, drag, ra. Causer de la d— a

qq . , iemand zeer doen. 2Ss ZWEER, v

.

Doute, ra. Dubbing, v. Sans d—

,

zeker, bijw.

Douter, v. n. Ditbben, dubberen.
Se d— de, peizen. b. en o. w.
Douvain, m. Tonhout, o.

Doux, adj. Gedoevigy gedoezi^;
kadullig; ly's, li/'zi^. Air d— , kelte,f.

Douze, adj. nura. Twolf. A d—

,

getwaalven.
Dragee, f. Boonekritid, o.

Drageon, m.fong, o., uitloopeling,

m. en o., zooger, m., zoogerling, m.
en o.

Dragonner, v. a. Duivelen, b. w.
Drague, t. Baggernet, v. en o.;

mervclscljHp, v.

Dragueur, m. Bateau de d— , kog-

Drainage, ra. Tuyau de d— , droog-
biiis, kannebjiis, zimperbuis, v,

Draine, f. Kiiielster, kooster, ra.;

diibbele li/\ter, blokli/ster, v.

Drainer, v. a. Droog leggen, droog
trekken.

Drap, m. D— de lit, laken, o. Mar-
chand de tl— s, lakensni/der, m. Maga-
sin de d— s, lakensnijdersit'inkel, m

.

Lisiere du d— , lifst, v. Poll, duvet du
d

—

,vlu-ife, v. Etre dans de beaux d— s,
in slechte lakens zitten.

Drapeau, ra. Vender, o., lavender,

m. Appeler sous les d—x, invragen,

b. w.
Drfeche, f. Meel, o.

Drege, I. Reep, v. Dent ou pointe de
d— , repetand, ra.

Dreger, v. a. Repen, rispen.

Drelin. m. LingelingeUng, ni.

Dresser, v. a. Opschaehten, opslaan.

D— les oreilles, zi/ne ooren stellen.

Les oreilles dressees, pi/loorde, adj.

Dresse en desordre , verborsteld,

Visiere dress6e, vooiken-bi/s^ o. D

—

un cheval, ajieren {een peerd). Un
chien mal dressfe, een misleerde hand.

II

V. refl. Se d— , zich stellen; streu-

velen, o. w.
Dressoir, m. Rebbank, ra.

Drogue, f. D— aromatique.j^foi?, v.

Droit, adj. et adv. Tout d— > ^ff^n

door. D— comme une chandelle,^^^/-.?^-

recht, adj. en bijw. Ce cheval se tient

d— sur ses boulets, dat peerd kneiikelt.

De d— til, rechtdraad, bijw.

Droit, m. Recht, o. Avoir d— a

une part d'un heritage, in een sterfhuis

gerecht zi/n. D— de succession, dood-

schuld, hoorie,v.V>— de voter, voois, m.
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Dr6Ie, adj. Ura/, schempig, schuitig,

spotliq, vi/'s, 'wonder. Un drole (de corps),

een rare vogefy een botsbollige vent .

Drolerie, f. Dire des d -s, kluchten
uitgaaii.

Dromadaire, m. Remedanry m.
Drouillet, m. Stclntt, o. , stelnette, v.

Drouineur, m. Ketelbtiischer, m.,
panneliipjH-r, m., potje-dek, o.

Dm, adv. D— coninie grele, d

—

comme niouches, d— el serre, hagtldiky

grziisdiky hekeldikte^ adj.

Drupe, f. Noyau de d— , bok, m.

Dune, f. Diiiny m.
Dupe, t. Eire la d—, de beer zyn,

de keer^e uitblazen

.

Duper, V. a. Foe/en, fruilen, kadul-
len^ UtchtenyVerlmferev y vertweefeleHy

zetten, eenen draaigcvrn nan iewand^
iemand by 'tvier \vuur) zelten. Eire
dupe, verbut zyn. Zie UUPE.
Dur, adj. Gewerig, hard, hart. D

—

et raide, schebbig.

Durant, pr^p. Oi'cr, vonrz. D—
toute la journee, den groudigen dag
door^ geheel den grondigen dag.

Durcir, v. a. et n. Harten.
Durement, .idv. Trailer d

—

,betikn
met.

Dure-mfere, f. * Opperste lijze, v.

Durer, v. n. Bliiien.geduren, lange
,nedrga„„.

Durillon, m. Verbot, o., 'unrre,\.,

Durillonner (se), v. refl. Vtrbalkn,
verbottcn, ''emvren, o. w.

Duvet, m. Stofhaar,o., v/ii've, v.

Eau, f. BuUe d'e— , brobbel, n,.

Cours d'e— , watergang^ m, P'laque

d'e— , mare d'e— , waterplasch, m.
Nappe d'e— , blankaapd, m. Passage

d'e—

,

oversteek,m. Veined'e— , kicelm-

ader, m, en v. Batonnee d'e

—

,pomp, m.
E— X vives, gierstroom, o. E— bap-

\Kma\e, funtwater, o. E— binite, e

—

lustrale, spaamvater, wywater, o. E

—

de fuinier, messezop, messJngzop,o. E

—

de goudron, terrewater, o. E— de
Goulard, Goelaardswater, o. E— de
son, gruisieeerse. v. E— sure, zitur-

sel, o. E— de vie,y>anirAf«,m.Potage
a I'e— , -ze'aterspys, v. Jouler sur I'e—

,

tournooien, o. w. Submerger, inonder

par un debordement d'e—x jaillissantes,

overu'clmen, b. w. D^charger une e—

,

•verspelen, b. w.
Ebarber, v. a. Bramen, afbramen.
Ebauchoir, m. Scfiropgoeze, v.

Eblouir, v. a. 'Beschemelen. Etre

ibloui, sc/icmelen, schemeroogen, o. w.
Non ebloui, onbesehemerd^ adj.

Ebouler (s'), v. red. Uitkavelen,

uitkelderen^ uitkalven, inkalven, inka-

velett, o. w.
Ebouriffe, adj. Verborste/d.

Ebreche, adj. Sehaarde.

Ecafer, v. n. Kletten spli/ten.

Ecaille, f. (lias, o., schulpe, v.

Ecaille-martre, f. Zie haren-
HOND.

Ecale, f. Seheule, schulpe, v.

Ecaler, v. a. Ontslotsett, plooschen.

Ecanguer, v. a. E— une premiere

tois le lin, het vlas verslaa?i.

Ecarquiller, v. a. Scherrelen,

openscherreUn, opempankelen. Lcs

jambes ecarquill^es, scherreling, bijw

.

Ecart, ni.A 1'^— , ten uiltantc, bijw.

Ecarter, v. a. Jl'eren.

Echafaud, m. Sehavauzv, o.

Echafaudage, ni. Stellagie, v.

Echalas, ni. Een lange pertsevan

eenen vnit.

Echalasser, v. a. Stahen.

Echanger, v. a. Kavelooten, scha-

cheleit, Tirmanselen. E— une terre

contre une autre, verlanden, b. en o. w.
E— sans soulte, kop over top, top over

kop, top over top ruilen, verwisselen,

enz.

Echantillon, m. Moester, o.,proe-
ver, m

,

Echappatoire, f. Uitvlurhtsel, o.

Echappee, f. Une 6— de beau
temps, e{ne botte schoon weder. Par h—

,

tussthen vlaag en bot, tusschen bot en
vlage.

Echapper, v. n. Schafeeren. 11 n'y

ecliappera pas, hy moet er aan geloo-

ven,

Echardonnoir, m. Destelstekker,m.

Echarner, v. a. .Afvlecschen.

Echarnoir, m Schaafmes, o.

Echarpe, f. Sluier, m.; teekoorde,

teetojfii'e, V.

Echasse, f. Schaats[e, v.

Echauder, v. a. Schoiiden.

Echeance, f. Jour d'e— , zaldag, m.
Echelle, f. Leerte, v. E— de

tapissicr, de jardinier, dobbeh letre,

trapleere, (traplndder), ho/leere, v.

Montants d'une e— , schalier, o. L'6

—

est tiree, dat trekt de staak uit, dat
schyt de kcers uit. Avoir lir6 1'^—

,

met de leere op het dak zitten. Faire

la courte e — , leerken staan ; schoere
oi schoerken staan.

Echelon, m. Schee, v., sperce,

sporke, v., terde, v.

Echeveau, m. Haspe, m.; schee-

(de)ling, m.
Echiquier, m. Schaak, o. ; tie/nette,

knasnt-ttt\ deknette, v. (— net, o.).

Echoppe, f. Kraam, o.

Echouer, v. d. Verstrangen, mis-

liikken, door de mande vallen, Faire
6— , verydelen.

Bclabousser, v. a. Beklysteren,

klabasteren. Etre edabouss^, bespeit

zyn van slijk.

Eclaboussure, t. E— de sang,

blcedspeiter, m

.

Eclair, m. Weerlichi, m. H fait

des 6— s, het geeft wecrluchten. Faire

des t— , iveerlichten, onp. \v. II fait

des 6 -s de chalcur, de smoelte speelt,

de zoelle ipeelt. L'6— des ycux, de
glets der oogen,

Eclaircir, v. a. Uitdinnen, ver-

dinnen. Plantes arrachtes pour k—
les autrcs, dinsel, o.

||
v. rifl. S'6.^,

verydelen, o. w.; optrekken, onp. \v.

Le temps s'idaircit, het trekt op.

Eclairer, v. a. Beschingen, luchten,
verlitchten.

Eclampsic, f Klinke, v.

Eclat, m. Blank, m. Jeter im tr4s

vif e— , uitliikkeren, o. w. E— de
rire, taehachach, m. Rire aux k—s,
kakebrerd lachen.

Eclater, v. n. L'orage eclate, het
is er op! E— de rire, tiitschieten,

o. w.
Eclisse, f. Klette, spelke, v.

Eclore, v. n. Kippen, uitpelUtu,
uitviurzen.

Ecluse, f. Sas, o. Bassin d'4—

,

saspiit, ni. E— de chasse, spring-

Ecluser, v. a. l-'ersassen.

Eclusier, m. Sasmeester, m.
Ecole, f. F"aire I'e— buissonniere,

de school blend slaan, scholeduikcti.

scholeduik(sken spelen, scholernttiten.

bussehen maken, buschje kapper,
haagsken planten, achter hage loopen,
hagcmaken, hagemuiten, hagemutte
steken. E— gardiennc, beivaarschooL,
knttschool, kreutschool.

Ecole, f. Faire une e—, eene ka'
Joen.

Ecolier, m. Effets d'e—, buck:.
m. en v.

EcoUeter, v. a. Pinnen
Econome, adj. Behendig.
Economic, f. Behendigheid, v.

Ecorce, f. Belle {van hoiit), v.,

Siluirsf. \. E— d'osier, viedouupell,:
V. E— do Panama, zeephout, o.

Ecorcer. v. a. Blekken.
Ecorcher, v. .a. riaden, afvladet:,

sclirantpcn, itrossen,

Ecorcheur, m. Vlader, m.

Ecorchure, 1. Schampelschnite,
schcl/'erschcute, v.

Ecomifler, v. n. Op scherpe liic'.

gaan, op den schoef gaan {looptn,
komen), schoefelen.

Ecosser, v. a. Plooschen, uitploo-
schen, iiitdoen (boonen, enz.)

||
». rifl.

S'6— , uitplooschen, o. w.

Ecot, m. Gelaag, gelage, o. Payer
son e— en proportion du repos, cote

naar spotie belalen,

' Ecouage, m. Schouwagie, v.
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Ecoulement, m. Suatie, v., uit-

laat, m.
Ecourter, v. a. Bloksteerten.

Ecouter, v. a. et n. Horken, luiste-

ren, o. \v.

Ecouvillon, m. Bruit, m.
Ecran, m. Schrans^ m.
Ecraser, v. a. Fletsen, smcieren,

stnettcren^ vermeicrzelen^ den kap in

de krage geven (fig.). E— da pied,

interten, 7'erterten, b. w.

Ecremer, v. a. Vlieten, afvlieten,

vervheten; zanen, afzanen, ontzanen.

Du lait fecremi, vlotemclk, v.

Ecrire, v. a. Mai k—, misschri/ven,

b. w. Etre ecrit sur le livre rouge, op den

roodboek staan. E—, rediger, dichieti,

b. w.
Ecriture, f. Modele d'— , martflie,

V. E— cadelee, gekateilde letters

,

EcTOU^m.Brot'kmoer^schroefmoerjV.

Ecrouelle, adj. A/aaistfekte

.

Ecrouelles, f. pi . A/arc on, marcous-

zeer^ zr^venjaarszeer^ o.

*Ecthynia, m. Nagelgaten, o. niv.;

zeere, v.

Eculer, v. a. Kiua''ken, den hiel

[van eenen schoe) interten.
||
v. refl.

S'^— , hukken.

Ecureuil, m. Notekraker, m.
Ecurie, f. Valet d'e— , boever, m.
Edifiant adj. Gestichtig.

Effacer, v. a. Doodvagen. E— un

mot, t'eu li'oord dood doen.

Effare, adj. Verweerd.

Effaroucher, v. a. TJne caille effa-

rouchee, een verbeende kwakkel,

Effet, m. Dracht, uitwerk, m. Faire

de I'e— , dalle?!, gri/pen, pakken, o. w.
Effets, ni. pi. Dingen, o. E

—

d'&olier, buckt, m. en v.

Effiler Is'), V. r^fl. Fluizelen, fluizen,

teinzelen, uitleeden, vezelen, afvezelen,

uitvezeUn, o. \v.

Effilures, f. pi. Uitgelee, o.

Effleurer, v. a. Schrampen, scham-
pelen, schrybelen langs, o. w., schron-

zen, b. \v. En etHeurant, reis, reiseii reis,

reize-reize, voorz.

Effondrer, v. a. E— (un chemin),

krnttfii.

Effort, m. Pogernij, v. Faire des e—s,

moeiie docn, Faire tons ses e— s, zich

^ij'nen, zich weren . II ne le fit qu'avec

un e— supreme, het 'was at dat hif 't

halzn, hvi.

Effraction, f. Entrer avec e—, bin-

nenhreken, o. w.

Effrayant, adj. Eendeli/k, eenli/k,

eenig. eenmalig, eenmannig, vereenig [d.

Eflfraye, adj. Vereemg[d.

Effrayer (s'), v. refl. Verschieten,

vervarcn, o. w. Je me suis eftraye, ii

heb vi-rraard.

Effronte. adj. Schaamtevr^'.

Efourceau,m.£s^/, hellewagen, m.
Egal, adj. Geli/kig, adj. Nous ne

irequcntuns que nos egaux, wy verkee-

ren maar met oiis geli/kte

.

Egalement, adv. Teven.

Egarer, v. a. Verleeden.
||
v. refl.

S'e— . dolen, versukkelen, o. w.

Eglantier, m. Eukelbraam, enz.,

hepelbraam, mierbraam, v.

Eglantine, t. Hondsrooze, v. Zie

EGLANTIER.
Eglise, f. Kerk{e, v. Biens d'une

I e— , kerkland, c, kerkgrond, m. Suisse

d'e— ,
pi/keman, m.

I
Egoisme, m. Voorbatigheid, v.

Ego'iste, adj. Eenkantig, hondsch,

hondig, Toorbatig. Un homme e—

,

batenian, eenbalg, einbalg, eenkanter,

zoekt'Clders, m.
Egorger, v. a. Den roeper afsteken.

Egout, m. Euzie, deuzie, dozing,

euziiti;, ' neuze, v., gote, zipte, v.

Eg0Utter(s'),v. refl. Verzi/pe>i,o. w.
Egrainer (s'), v. r^fl. Uitreuzen,

o. \v.

Egratigner, v. a. Schribbelen.

Egratignnre, {.Sc/trabbel,scfiribbel,

m.ySL-hrampe,\.,schranse,\'.,schrans,m.

Eherber, v. a. Kriiiden, wicden.

Elaguer, v. a. Des branches ela-

guees, dzTisel, o,

Elaine, f. Oli/ne, v.

Elan, m. Laai, liaal, loop, m. Pren-

dre son e— , zy'nen laai lialen^ zi/tien

haal halrn, zijnen iiaal fiemen

,

Elancement, m. Snck, m.
Elancer, v. n. Le doigt ra'elance,

Tnijn vinger snokt.

Elargir, v. a. E— de nouveaux sou-

liers en marchant, nieuwe scho^n uit-

tcrden.
||

v. refl. S'6— , uitsmi/'ten,

verbreeden, o. w.
Elastique, adj. Gomme e— , dni-

vels^'el, moerevel, moervel, o. Pantalon

k— , rtkkcr, m. Une conscience a prin-

cipes e—s, wi/de mou7c<, eene conscientie

gelijk een netzak.

Electoral, adj . Agent k— . kiesma-

kelaar, m .

Electrique, .adj. Fil e— , spreek-

draad, m.
Elegant, adj. Prettig.

Elephant, m. Pensee d'e— , peerde-

gedacht, o.

Elephantiasis, f. Bombeen, o.

El^ve, m. E— exteme, daglooper,

m. Fournir le trousseau a un e—

,

eenen kostscholier stofeeren.

Elever, v. a. E— un enfant a la

brochette, een kind in een dozeken

ktneeken. Xouriir et e— , melken (dui-

ven), b. w.

Elisabeth, f. Elza, v.

Elixir, m. E— de longue vie, zie

PUP. V.

Elle, pron. f. Zoti, pers. voorn.

Ellebore, f. E— noire, brandwor-
tel, vuur-i'ortel, m.

Elliptique, adj. Arc e— , zie ARC.
Elocution, f. Uitzet, m.
Eloge, m. Lofrede, v. en m.
Eloi, m. Looi, m.
Eloign^, adj. Verafstaand. Le plus

e— , voorste .

Eloigner (s'^, v. r6fl. Voortzeerdett,

o. w.
Elophile, m. Larve d'e— , aal-

7nanin, m.
Email, m. Lood, loodsel, o.

Emailler, v. a. Verlooden.

Emanation, f. Lucht, v.

Emballage, m. Fil, ficelle d'e—,

ichellegarcn, o. Grosse toile d'e—

,

drolgoed, o.

Bmbarras, m. Ambrei, m., apega-
rens, o. mv,, benotnenheid, v., lemmer,
m., moeienis, v., puien, m. mv.,
riiize, v, ; tretelin^, v., beslag, o. lis

font passablement de I'e—, zij hebhen
lijat veel tretelinge over hen, Faire
de I'e— , beslag maken, 7'an zyn neuze
maken, tante^uannekens maken, de

bagagie scheren, de bagagie spelen;

baleien, o, w. Faiseur d'e— , bagagie,

v., blagaaie, v., blaaimaker, besleig-

maker, m. Cela me met dans I'e—

,

ik ben daarmee gekotterd. Eprouver
un penible e— , zieh vernibbelen. E

—

gastrique, vervuilde Tnage, v.

Embarrass er, v. a. Benemen, ver-

toortelen. Etre embarrass^, met iemand
of jnet iets k-u^ali/k zyn, Etre dans
une situation embarrassante, /" slechte

lakens zitten.
||

v. r6fl. S'e— , 7'er-

nestelen, o. w.
Embellir, v. a. Terschoonzen.

Embesogne, adj. Bekeuried.
Embesognement, m. E— afFecte,

fiefafoeUe, v.

Embouchure, f. Breiel, breidel, m.
Embourber (s'), v. r6fl. Vergoo-

Embrasser, v. a. E— avec les

deux mains, bevademen.

Embrener, v. a. Bedeisteren.

Embrouillement, m. Briel, m.
Embrouiller, v. a. I'erbutten,

verhtttsepotten, vertoortelen. Affaire

embrouillee, lint, m., klodde, konke-
ting, vernestetde klosse, v.

Embryonnaire, adj. Avortement
e— , kii'ade vergaring, v.

Embiiches, f. pi. *Abuiken, v. mv.
Embuscade, f. *Abuiken, v. mv.
Emerillon, m. Smierl, m. Regar-

dcr avec un o?il d'e—, smierlen,

Emerillon, m. Draainagel, m.
Croc a e— , draainagel, m.
Emerillonner, v. n. Smierlen,

sorrlrn.

Emetique. adj. Vin e—, zie viN.

Emietter(s'), v. refl. Kroezelen, o.w.

Emissole, f. Haai{e, v.

Emmailloter, v. a. Bundselen,
{een kindje) opdoen, vermaken.
Emmerier, v. a. Mededoen.
Emmitonner, v. a. Duffelen.
Emmitoufler, v.

Emoi, ni. Stoir,

Emotion, f. Cela me cause quelque
e— , tict doct ni

if lets,

Emotter, v. a. E— un champ, eenen
akker kleineeren.

En ouchoir, m. Vliesch, o.

Emousse, adj. Blank; deuzig; slee,

sleettw, Un couteau e—, een geus gesne'

den rnes,

Emouvoir, v. a. Vangen, naar-
gaan. Etre emu, den moed vul hebben,

Etre profondement emu, aangeslegen

zi/n,
[I

V. refl S'e— beroeren, o, w.
Empailler, v. a. Opfaorzen,
Empan. rn. Perzomt!iefV,;strek,m,;

vaam. handvaam, v. Mesurer avec

I'e— , bti'adetnen.
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Emparer (s'}, v. rtfl. Binnenpal-

men, b. w.

Empeigne, i. EuverUer, o. Mettre

une nouvellc e— (4uti Soulier), vcrover-

leeren, b. w.
Empeser, v. a. Pappen, stijpelen

.

Empiffrer. v. a. Overpoefen. Un
enfant cmpilTre, een dtkke poef van cen

Empiler. v. a. Klassen.

Emplitre. m. Pinaster, v. C'est un
«— , eene halve panne.

Emploi, m. S'acharner ii la pour-

suile d'un e— , achter cen ambt ketsen.

Empoigner, v. a. Reeken.

Empois. m. Sti/'fpap, m. E— de

tisserand, r,\-dpap, m. Faire e— toi'-

slaan^ o. \v.

Empoisonner, v. a. Vergeven.

Emporte, part,, adj. Avendant, ge-

porrig.
Emporter, v. a. Mededoen. Que le

diable t'emporte, loop naar de stokken.

II
V. n. L'emporter, iiitnemen, boven-

kraairn, den bovenzang hebhen^ boven

zi/n^ bovenzivemmen. L'e— sur quel-

qu'iin, ii-mandbaks toogen.

Empress^, adj . Bekeuried, be-

jlaafd, -crlaan.

Emprunter, v. a. Leenen, leencn en

lutseii

.

En, prep. En deux ans, nog twee

j'aar, bi/ tweejaar,

Encaustique, f. ileubelblink, m.,

meubchucs^o., meubelzalf, v.,kast!ek,o.

Encaver, v. a. Keldercn

.

Encens, m. Me-Jcrooi, mugge-
rook, m

.

Enchfere, f. Se vendre 4 l'e—, zie

HAUSEM. Mettre a l'e— , rocpen, oproe-

pen, m de belle hangen, b. w. Etre mis

a l'e— , in de belle zifn, in de belle lig-

gen.
Encherir, v. a. Steken, karieren.

II
V. n . Dieren, verdieren.

Enchiffrener (s'), v. rifl. Versnof-

fen, versnorrelen, o. w. Etre enchif-

frene, I'ersnoffeld zi}n,verdossemd zijn.

Enclos, in. Beluik, o., bilk, m., be-

stop, bestopsel, o., leuke,v. Palis d'e —

,

bokketeers, m.
Enclou^, adj. Vernageld.

Enclume, f. Aambilk, aanbild, m.
Enclumette, f..4r/-<',v.,4oo/i(rAa/-,o.,

bootse/mrn\ v., bootstckke, v.

Encoche, f. De rusie (vatf't slvt),v.

Encoignure, f. Pierre d'e-.-, win-

kel, m.
Encorbellement, m. Vouie, v.

Encore, adv. .Vog, bijw. Allonse—

,

zie NOF. Y en a-t-il e— , z^n ze nog

niet al^ E— six mois, bi/ zes maanden.

Encre, f. Inkte (inte), v., inker, m.

Une ])lumee d'— , een dop inkt.

Encyclie, f. Waterwiel, o

Endive, I. Enduivie, v.

Endommager, V. a. Krutten.

Endurer, v. a. Afzien, herden.

Energie, f . Put, staal, o. Sans i—

,

.flentachtig, flenteloos, adj.

Enervant, adj. Temps mou, e—

,

flok weder, o.

Enerve, adj. Voos.

Enerver , v. a. Verslunsen, b. w.

Enfatteau, m. Veiirs(t, m. en v.,
veurstpan, v., strooiveurst, m.

Enfanl, m. Petit e— , barabin,
kreute, V. Des e—s, /'ongens, Jongers,
m . m p. E - de ch(s\yc,kooraal, tabot,m.
E— gat^, bederveling, m. en o. E—
sale, mtilvel, o. E— trouv6, vondel, m.
C'est un grand e— , hif is een rechte
kalooi, m Jouets d'e—, kinderdingen,
o. rav. Parler comme parle un e

—

gate, beteeuweld kauten.

Enfantement, m. Douleur d'e—

,

drag, m.
Enfiler, v. a. E— (une aiguiUe),

{t'enr rnialde) draden, veemen.
Enflammer (s'), v. r6fl. Aanbran-

den : Terkumden, verstoorcn, o. w.
Enfoncer, v. a. E— dans, doebelen.

II
V. rcfl. S'e — , zich verkonkelen.

Enfon^ure, f. Bum, m., bummc, v.

Faire des c —s, bommen, b. w,
Enfouir, v. a. Begravcn. putten, in

den put steken, delven, verdelven.

Enfuir (s'), v. rifl. S'e— secrete-

ment, si himpavie spelen.

Engager, v. a. Aanwikkelen, be-

tiveefelen. E— au service d'un pilote-

pecheur, beschepen, b. w. |{
v. r6fl. S'e

—

au service de qq. , zich bestedcn. Je me
suis engage ailleurs, ik ben elders be-

staakt.

Engelure, f. Vorst, m.. bolzeer, o.

Engin, m. Leie, v., winde, v.

Engorge, adj. Ganglion e— , kliere,v.

Engorgement, m. E— ganglion-

naire du cou, mol, m.
Engorger, v. a. E— un port, eene

haven vrrzanden.

Engouer (s'), v. r^fl. Verkroppen,

o. w.
Engoulevent (d'Europe), m. Slan-

g,-vogel,geetcToget,snakevogel(-vetigel);

geetemelker, koeimelker, m.
Engourdi, adj. Voos.

Engrainer, v. a. Granen.
Engrais, m. Vette, mcsvette, v.

Engraisser, v. a. Toesteken, vetten,

veien.
II

V. n. Vervetten, o. w.
Engraisseur, m. E— de bestiaux

dans les |).Uurages, vetlegger, m.
Engranger, v. n. Jfennen, inmen-

nen, {den oegst) binnendoen, hoven,

inhalen.

Engr^lure, f. Enkeloogranke, v.

Engrenage, m. Vervang^ o. Roue
d'e— , vervangwiel, o.

Engrener (s',) v. rifl. Vervan^en,

o. w.
Engrumeler (s'), v. red. Verklon-

Enguenille, adj. Geslunsi. Vgl.

HAII.LoNNF..

Enivrer (s'), v. roll. Dronkedrin-
ken, o. w.

Enjeu, m. Zie mise. Mettre sou e—

,

bijzelten, b. w.
Enjoler, v. a. Vertweefelen.

Enjoliver, v. a. Verdjenten,

Enkyste, adj. Tumeur e—e, lin-

ger, m.
Enlever, v. a. Beren, pi/'len, weg-

pi/'len, V,— avec labWiedes mottesde
bruyere, tnrfslaan,
Ennuyer, v. a. I'erleeden, ver-

nooien.
\\
v. r6fl. S'e—, zich verleeden.

S'e— a mort, zielbraken^ o. w.
Enonciation, f. Uitzet, m.
Enorgueillir (s'), v. refl. Zich ver-

ijdelen

.

Enorme, adj , Eeuwig.
Enqu4te, f. Faire, diriger une e—

,

een inkieest beleeden.

Enraciner, v. a. tJ'orteten.

Enrage, .nlj. I'eroed, vergoed, wroed.
Enrager, v. n. Vuur spii-jjen (van

granischap). Vous le feriez e— , gg
zoudt hem duivel maken.

Enrayer, v. a. Asselen.
\\

v. n. /«-
zetten, o. w.

Enrhumer (s'), v. led. Versnoffen,
o. w.

Enseigne, f. Uitsteekberd, o.

Enselle. aiij. /.aalrikte, zaalrngde.
Ensemble, adv. Thoope, onder,

bijw. K — avec, toe, voorz.

Enseuillement, m. Borstweer, v.

Ensouple, f. Garenboom, m.
Ensuite. adv. Toen.
Entaille, f. Kavel, kerf, m. E— de

chevalet, kraag, v.

Entailler, v. a. Uitkeruelen.
Entamer, v. a. Te sckote (scheute)

zetten.

Ente, f. Grej[fie,\.; roeld)-einde, o.

Entendre, v. a. N'e— goutte a,

noeh oesel nock snee weten. L'enlen-
dez-vous, gcrickt je 't?

||
v. refl.

S'e— avec qq., zich^ verstaan met
iemand, convakieren, convooieeren,
o. w. De cette fa(;on il y a moyen
de nous entendre, dot kan alzoo nog
schec'n.

Entendu, adj. Zie intelligent.
Enter, v. a. Greffien.
Entente, f. E— chronique, zie

MARASME.
Enterrement, ra. Begraaflijk, o.

Service funebre sui\-i de l'e— , uit-

vaart, m. en o.

Enterrer. v. a. Begraven, verdel-
ven, (een li/k) zinkcn.

En-tete, m. Mettre un a—, ver-
hoofden, b. w.

Entier. adj. Grondig. Zie TOUT.
Entidrement, adv. Alheel \alcen

in 't l^oper.;, almendalle.

Entonner, v. a. Opgaan.
Entonnoir, m. Traehter, tre/ier,

m.
Entorse, f. Faire une e— , ver-

pi/nen, verrckken, b. w. Se donner
une e— au pied, ti/'nen voet omslaan.
Zie i.EVF.R en S.MSIR.

Enlortiller. v. a. Vemestelen.

Entrailles, f. pi. Pense, v., pensen,

v, mv.
Entrainer. v. a. Medet-jxefelen,

vert-i'eefelen.

Entrait, m. Scheerbalke, m.
Entre, pr6p. E— deux, tusschen

tutee'n. E— le zist et le zest, zie

zi.>; r

.

Entrechat, m. Fliiker, m. Battre

des c—s, flikkcren, o. w.
Entre-deux, m. E— des sillons,

vore, v.

Entree, f. Inkom, m.
Entrefesson, m. Kcrtcsmcrt, v.
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Entrelacer, v. a. Breien.

Entremetteur, m. Makelaar, m.
Faire I'e— , makclaren, o. w.

Entrer, v. n. Intertcn, o. w. E

—

dans la chanibre, de kamer interten.

E— au galop, iitderschcn^ o. w. E

—

par force, avec effractioc, binneitbrt:'

ken, o. w. E— furtivemenf, uisba'men,

mshapereii, o. w. E— en veine (de

gaite), in zi/neti kets geraken. U me
pria d'e— chez lui, hij ontbood mi/ in.

Entretemps, adv. Bijdien, bin-

nendien, binneti de wi/le, binst de

wijle, bij de wi/l, in deti mirrelen ti/d,

Utsschendien^ onderdies.

Enule, f. E— campane, aneka-

pane, v

.

Envaser (s'), v. r^fl. Ver^ooren,

o. w.

Enveloppe, f. E— de cuir ou
d'etoftf pour arcs, boogkoiis, v, E

—

subereirsp, bark, nn,

Envelopper, v. a. Toortelen.

Envenimer (s'), v. rifl. Ventoo-

ren, o. w.
Envers. pr6p. Tegen.
Envi, m. A I'e—, slag om slin^er.

Envie, f. E— de fumer, smoor, m.
Envieux, adj. Hateni/dig, m'cr-

gunstig.

Environ, pr^p. Circa, daar of
daar, ievers, rend, rottd^t, wabet,

mat bet (ae BET), alzoo, bijw. (en

voorz.) II 6tait e— dix heures, het

uas alzoo tiene, Ou e— , of die loop.

Environner, v. a. E— de lumiere,

07nscluugcn.

Envoi, m. Ofzend, m.
Envoyer, v. a. Stieren, zenden.

E— qq. piomerrer, ie?nand zenden
hoepelen. J'y ai errvoyi men domes-
tique, ik lub mijnen kneckt dauwaart
gezonJr,,.

Epagneul, m. Spieul, m., spiole, v.

Epaisseur, f. E — d'une brique,

klesoor, o.

Epaissir (s), v. refl. Dikken, o. w.
Epanchement, m. E— pleure-

lique, th-i-iii'i'ater, fteurecynivater, o.

Epancher, v. a. Strooien.

Epandre, v. a. Brceden, scheieren,

openseheieren, sproeien, striewelen.

Epanoui, adj. E— et gracieux,

scherng.
Epargner, v. a. Gesparen, ontspa-

ren, b. w., spijkeren, o. w,
Eparpiller, v. a. Scheieren.

Eparvin, m. .Spaa?!, o.

Gpaule, f. Schocre, v. E— de pore,

voorliespe, v. E— de mouton (instru-

ment), bislag/iappe, v.

Epaultment,m.Asiel!ng,m.,sc/!oe-
ring, schoudering, v.

Epauler is'), v. r6fl. Vcrschoeren,

o. w. Un clieval 6paule, een verschoerd
peerd

.

Epaulette, f. Schoerk-wispel,xa.

Epeautre, ra. Spelke, v.

Epee, f. Deggen, m, E— de trem-
pure, lichte, v.

Epeiche, f. Grande k— , St. Maar-
tens vogelken, o.

Epeire, 1. E— diademe, oliekcbbe,

v., olieko^pel, m.

Epeler(s'!, v. refl. Spellen, o. w.
Eperon, m. Spoor, v.

Epervier, m. Stekvogel, m. Zie

Sporrewaan.
Epi, rn. Aal, ra.; auwe, hauwe,

houwe, V. E— ariste, asselauwe, v. E

—

avorte, doodaal, m., doodaitive, v. E

—

zzT\^^grymtauwe, v. E— nielle, stuif-

aal, m., stnifaiiwe, v. E— s nielles,

liigge, V. coll. E— rameux, dncaal, m.,

drieauwe, v. Monter en e— , 4pier,

alen, au-cen, o. w. Froment a fe—

s

rameux, boktarwe, v. E— de mars,

wapper, m.
Epi, m. Kateie, v.

Epi, m. Weerborstel, m.
Epice, f. Specie, v. Pain d'e— , zie

PAIN.

Epicier, m. Winkelier, m. Boutique
d'e - , Si'liopwinkel, vetwinkel, m.

Epicier-graissier, m. Zie pene-
WARIJ

.

'E,f\&e.rca&,Ta.Pelle{yandeschors),\'.

Epier, v. a. Geten, afgiten.

Epier, v. n. Alen, atiwen.

Epigramme, f. Kneepdicht, vers,o.

Epinard, m. E— immortel, zeven-

jaarspinagie, v.

Epine, f. Doom, m. Buisson d'e— s,

doornh2tl,doornhuf,m.'H2\>\\\&T6.^^—s,

7'erdoornen, b. w. E— dor sale, pater-
nosterbeen, o. Une grosse e— hors du
pied, een groote distel uit den vin^er.

Etre sur des 6— s, op destels zitten, op
rwteU zitten.

Epineux, adj. Zie i.aiteron en
GROSF.ILLER.

Epine-vinetle, f. Barbarine, v.,

barbel rinekcns, o. mv.
Epingle, f. Spelle, v.; droogspelde,

stekkf, V. Etui a e— s, spellebtis, v.,

spelhkoker, m. Tirer son e— du jeu,

zy'nen bi/ tat de ro7ide trekken, zifnen

by nil dm pot nernen.

Epinglier, m. Spellemaker; vlie-

ger, m.
Epinocher, v. n. Petnelen.

Epinochette, f. Kraaivisch, kraai-

blirk, .1 tek: (r)ling, kraaisteke[r)ling;

negenooge

.

Epiphanie, f. Dertiendag, m.Veille

de I'E— , dertienavond, m.
^Epiphleum, m. Bark, m.
Episser, v. a. Spichten.

Epissiere, f. Pauwkleed, o.

Eplucher, v. a. Overlezen, uitpeu-

ren.

Eponge, f. Coup d'6—, vaag, v.

Eponge, f. Ligger, m.
Eponges, f. pi. Les e— d'un fer a

cheval, de kalkocnen van een hoefyzer.
Eponger, v. a. Afdoppen,

Epouse, f. IVfif, o.

Epouvantable, adj. Benauwli/k,
sc/iat'omt'/ijk.

Epouvantail, m. Sckuw, mussche-
sclinw, o.

Epreuve, f. Prem<e, v.

Eprouver, v. a. Gebyden, tegenko-

men . E— la sensation de, vervoelen,

b. w. Qui eprouve du malaise, kieke-

mirrig, adj. E— un pfenible embarras,
une vive impatience, zich vernibbelen

.

J'eprouvai un saisissemeni terrible, ik
rschoot dat tni/n herte kikte,

Epuisement, m. Tendenheid, v.

Epuiser, v. a. E— une terre, [een
land) 'verantzaaien.

||
v.tijfl. S'e— , op-

Epuisette, f. Baggcmet, m. en o.

Equarrir, v. a. E— une poutre,

eenen balk beschalen. K— avec la

cognee etc., beslaan, b. w. E— avec la

scie, bezagcn, b. w. Bien equarri, mes-
virrkantte, adj. en adv.

Equarisseur, m. Peerdcvlader, ra.

Equerre, f. Haak, m., zwee^ v.,

liaakz-.eei, v. Couder a e— , in zu<ee

plooien. Etre d'e— , in deJi haak zi/'n,

in zwee zijn. Ne pas etre d'e— , uit
den haak zi/'n. Mettre d'^— , in den
haak stellen, leggen, brengen^ zetten.

E— a onglet, angeletzwee, v. Fausse
6— , leitgenzwee, v.

Equille, f. Spek, o.

Equipage, m. Getrek^ geveerte, o.

E— de cheval, harnachement, getuig,
o. Rouler e— , treinden, o. w.

Erable, m. E— champelre, trul,

effenlrul, m. Bois d'e— , irullenhout

,

o. Frun de I'e— , tooveraartje, o.

E— iLtard, e— 4tete, trulwidge, v.

Erafler, v. a. Schribbelen, b. en
o. w.

Erailler(s'), v. r6fl. Ptossen, plot-

ten, pluisteren, schificn, uitleeden,

uitloopen. o. w.
Ereinter, v. a. E— un enfant,

een kind overslaan, latcn omslaan.
Eremonts, m. pi. Armcel, o.

Ergot, m. Dole, v., -wjitvctand, m.
Ergoter, v. n. Hakclen, versusseny

zeuizrvi/li u.

Ergoteur, m. Haarsplyter, m.
Eristole, f. Larva d'e—, aalma-

neij, ni

.

Erminette, t. Diesel, dyscl, ra.

Ermitage, m. Kluis, v.

Errer, v. n. Dolen, op den dool
zi/n. E— dans le pays, achter het
land dolen.

Erreur, f. Misdunken, o., mis(se,
V. p aire une e— , eene misse hebben.
Par e— , bij misse. Etre dans i'e—

,

abuii zyn. C'est ime e— , het is

abuts

.

Errone, adj. Opinion e—e, mis-
dltnken, o.

Eryctheme, m. E— noueux, knoop-
rooze, V,

Erysipfele, m . Rooze,\. E— simple, '

de drooge rooze, v. E— bulleux, blaar-
rooze, V. E— phlyctenorde, blaarrooze,
bleinroozc, v. E— phlegmoneux, vlie-

S^ende vier, o. E— pustuleux, noueux^
knoprooze, knooprooze, geknoopte roO'

Erythrine, f. Kreeftepoot, m.
Escalier, in.' Steeger , m. Degrade

I'e— , sleegertrap, m. Bourdon d'e—

,

staiidfijke, v. Montants d'un e— , scha-
lier, o. Rampe d'un e— , letine, v., stee-

gerreeze, v. Degres rapprochSs d'un e—

,

beoynetrappen,m. rav. E— d'une tour,

torrestreger, torretrap, m.
Escamoter, v. a. Beren, flikken,

flikkc slaan, b. w
. , foefelen, o. w.
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fri/miii, kabazen, sluimen, weglam-
booicn, b. \v.

Escamoteur, m. Armetisier^ra.

Escampative, f. Faire e— , scham-
pa-'ic ^f'tl,)t.

Escamper, v. n. Schampavie spelen.

Escarbille, f. Scharbielje, v.

Escarboucle, f.Krabotikel, krebon-
keisttrn, ni.

Escargot, m. Karkole, v.; U'ullok,m.

Escarmoucher, v. n. Ramutsehn

.

Escarpolette, f. Bingbarloohc, v.;

ptitekoker
,

juitekokoker , juitekoko^

retmekokrr, renderkoker^ ri/dekokcr^

rijkokcr, tuikoker, m.; renkoorde, v.,

reime, enz. v.; rijdsekimter, m.; /outer,

m. Jouer a I'e— , se balancer sur I'e—

,

bitigbarlooizen, juitekokeren, juiiekoko-

ienn, ri/dscn, retideren, rennekoken,

reniifkokert'ti, touteren^ o, w.
Escarre, f. Barlaffe, enz. v.; brand-

reiif, V.

Esclavage, m. Slarvemg, v.

Escouade. f. Ploeg, m.
Escourg^e, f. Poetse, v.

Escourgeon, in, Schokkeljoen, o.

E— de flt:ul, zie KOPPKLKOORDE, V.

Escousse, f. Haal, m. Prendre

son e— , zi/nen haal kalen, zgnen
haal ,„mn,.

Espace, m. Spade, v.

Espacer, v. a. Scheikeren,

Espade, f. Zwingel, m., zwingel-

spaan^ ztvingelzweerd, o. Chevalet

d'e— , znaingelberd, zwingelspaan, o.

Espalier, m. Arbre en e— , lee-

boom, muurboom, tuinboom, ro.

Espace, f. Une e— de, entwatsch,

adj E— (du pain et du vindansl'Eu-

charistiei, yecie, v.

Esp6ces, f. pi. Specie, v. (geld).

Esper6, part, adj . Zie HOPT, deelw.

Espi6gle, m. Un grand e—, het

zop van wt'tglutzen,

Espi^glerie, f. Fuik, kwadeper-

terij\ V

.

Espion, m. Mouser, m.
Espionner, b. w. Gijzen, o. w.,

vtoiiseii, b. w., spioenen, o. w. Vgl.

tPIKR.

Esplanade, f. Splenade, v.

Esprit, m. Un grain d'e— , eetie

sparkf viiitand. Avoir de I'e

—

, goed

ten lioofde zifn. II en a I'e— plein, hy
IS er van opgefaarsd. Qui fait monlre

d'e— ,
gcestgetuiger, m. Revenir a

I'e— , te binnen komen of vallen. II

perd I'e— , het mingelt in zijn hoofd^

hi/ begint te mingelen.

Esquive, f. Zie schijve.

Esquiver (s'), v. refl. Wegsteer-

ten, o. w.
Essai, m. Preiive, preuveltnge, v.

Coup d'e— ,
preufslag, m.

Essanger, v. a. Vuilzoppen,

Essayer, v. a. Bezien, preuven,

prt-m'elen. E— un nouveau moyen,

ecnin nieiiwen middel inspannen, II a

essayu de tout, hif heeft reeds van alles

verlecst.

Esse, f. Latisch, v.

Essieu, m. As{se., m.
Essoufli, adj. Etre e—, buiten aaie

zifn.

Essuie-mains, m. HandkUed, o.

Essuyer, v. a. I'agen.

Estamper, v. a. Stampen.
Estimation, f. Prezi), v.

Estim£, adj. La valeur e—e, prgs-
urerJ,; v.

Estoc, m. Brin d'e—, springstok, ni.

Estomac, m. Lerze, maag, maal,
V. Creux de I'e— , hertepnt, m.
Catharre de I'e— , watcrgalle, v. E

—

r^ticul^, ivafelmaagy v,

Estrade, f. Passeetje, staantje,

zaatje, o.

Estropie, adj. Krepel, mink, ver-
minkt.

Estropiement, m. Vermink, o.

Estropier, v. a. Minken.
Estuaire, ni. Vuring, v.

Et, conj. End, ende.

Etabli, m. Ta/clier, o.

Etablir, v. a. Stellen. E— un gre-

nier a foin ou a paille, verdilten, b. w

.

11
V. refl. S'e— , zich stellen.

Etablissement, m. Gesteltenis, v.

Etage, m. Hoogde, v., verdiep, o.,

stagie, V. Une maison sans k— , een hnis

van een verdiip,een huis van eenestagie.

Une maison a deux e—s, een huis van
drie stagzen. Une maison avec im rez-

de-chaussee et deux Stages, eene drie-

stagie, V. Zie twee—, drie— , vier—

,

vijf— , zesstagie.

Etag^re, f. Stelsel, o.

Etai, m. Schoore, v.

Etain, m. Blanc i!k— , krems-unt, o.

Etal. 111. Stal. o.

Etalage, m. Toog, ra.

Etalon, m. Hengst, m. Expertise

des e— s destines a la saiUie, hengste-

keitring, v.

Etalonner, v. a. IJken.

Etamer, v. a. Kwikken.
Etampe, f. Dwinghei, v.

Etan^on, m. Schoore, v.

Etangonner, v. a. Schooren.

Etang. m. Blankaard, m.
Etape, f. Stek(ke, v.

Etat, m. Aanbehoor,o .,gestaatheid,

V. Mettre en bon k— , in echtenisse

stellen. Dans un k— prteaire, incertain,

een ei op eenen balke. Monopole de
1'4— , staatsmoeialschap, o. Zie sta.

Etau, m. Bankvi/s; vylstaak, v.

Etayer, v. a. Schooren.

Ete. m. E— de S"-T4r4se, Sint

Michiels zomcr, m. Labour d'i—

,

zomerlabeur, o. Navettes d'6— , braak-

loof, o. I'omme d'4— zomerappel, m

.

Eteignoir, m. Domper, keersedop-

per, m.
Eteindre, v. a. E— peu J peu

ses dettes, les araortir, zi/ne schulden

bekorten,

Etendelle, f. Stampzak, voorslag-

zak, m.
Etendre, v. a. E— (une couche de

graisse, de couleur), breeden.
(|

v.

refl. S't— bestrekken, o. w.
Etendue, f. Bestrek, o.

Etente, f. Stelnet, o., stelnette, v.

Eternuer, v. n. Niezen.

EtSti, adj. Aune k— , elstronk, m.

Zie rftiARD.

Eteuf, m. Kaatse, kaatsebol, m

Eteule, f. Strobbel, sfoppel, m.
Btinceile, f. O'enster, m.; kleister{e,

V. ; sparke, v. ; sparkeling, m. en 0.;

vnnke. v. Jeler des 6—s, sparken,
o. w.

Etinceler, v. n. Kleisteren.

Btincellement, m. .'Sparkeling, v.

Etique, adj. Etre k—, op een tere
zijn.

Etire, f. Sli/ter, m.
Etisie, f. Teer, tere, v.

Etoffe. f. E— rayte, striepgoed, o.

E— pissiic de mode, pieter, m.
Etoile, I. Ster{re, v. E— du soir,

ave(n)iterre, v. E— (marque sur la

tcte d'un cheval), teeken, o. (ZieBLESSE).
Etoiler, v. a. Sterren.

Etouffant, adj. Laf, laffig; mach-
tig; zoel; bang; bevangen. II fait

k— , het is btvan^en weder.
EtoufTer, v. a. Verworgen, ver-

worgeletj.

Etouffoir, m. Blusscher, m.
Etoupade, f. Pulme, ra.

Etoupe, f. Stoppe, v.; uerk, o.
Paquct d'e— , 'werkblok, m. Petit

paquet d'6— , donk, m., donke, v.,

kattcjong, o.

Etouperie, f. Drol, m.
Etourdi, adj. Baloorde, dettzig,

rieschaalde, schierlo^s, schi/verachtig.

Un e— , vlieguit, wiestergaai, m.
Etourdiment, adv. Holsbols, hol(s)-

boUig, riskavelje, riskavaanje.

Etourdir, v. a. Verdwelmen.
Etourdissement, m. Aboldus

;

dolore. m

.

Etrange, adj. Dingsch, vys.

Etranger, adj. II ne faut pas faire

semblaiit d'etre e— a la chose, ge
moet u nit-t onnoozel gebaren,

Etranger, v. a. Verschu-wen.

Etrangler, v. a. Orgen. Intestin

etrangle, verknoopte darm, vernokte
darm.

I]
V. refl. S'e— , zvorgen, o. w.

Etranguillon, m. Slran^eljoen, o.

Poire d'e— , wringpeer, v.

Etre, m. Un c— vivant, een levenJ
herie, o.

Etre, V. s. Je n'y suis pas, i*

ben mis. U en est qui, 't is er die.

N'estK'e pas? ^Vee?

Etr^cir (s'), v. rffl. Kleineeren,
kremprn. n. w.

Etreindre, v. a. Dwingen,
Etrenne, f. Stri/n, v.

Etrenner, v. a. Lukken, strgnen,
b. en o. w.

Etrier, m. Kruisvoetyzer, stegel-

i/zer, o., stegelreep, stees^eep, sty-

beu^el, ni. Pcrdre Vt— , van zynen
Stok -alien.

Etriller, v. a. Haveren, afhave-
ren, kammen.

Etroit, adj. Smaal; spankerachtig
(fig)-

Etuailles, f. pi. Zoutboeie, v.

Etui, ra. E— ^ 6pingles, spelle-

biis, v., spellekoker, m.
Etuvee, f. Gestoafsel, o.

Eupatoire chanvrin, f. Bleed-
plo;!. y.

Euphrasie, f. Syne, .
Euphrosine, f. Syne, v.
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Evacue, part. adj. IVepel, adj.

Vgl. VIDE.

Evapore, part. adj. Une e—e,

€€?!< Inktetuit, V.

Evaporer (s'), v. refl. J'l'rdoomen,

o. w.
Eveille, adj. Un k—, kwadi:pertc, v.

Eventail, m. Wiaier, m.
Eveque, m. Bisschop, m.
Evident, adj. C'est 6—, dat gaapt

{zoo iv i1) alscn oven, hci gaapt gelijk

een op- n vat.

Evier. in. IVatersteen, m.
Evince, part. adj. Uitgespeersd, adj.

Eviter, v. a. Zwichten. E— en pas-

.saut I cntc, schranken-y b. w.

Evoquer, v. a. Opmanen.
Exact, aij. Kriiweel; pcrcifs

.

Exactitude, f. Sekenrigheid, v.

Exagerer, v. a. Blazen, vmneer-
zei! . E — la valeur de qq. chose, over-

roef- -n

.

Exalter, v. a. Optrekk-n.

Examen, m. Preuve, v. Passer son

e— , z!ine pretive staan.

Examiner, v. a. Tinten. E— de

prfes, uiipeuren,

iUIExc^der, V. a. E— un cheval (een)

peerl) overvoeren.
||
v. rfefl. S'excfeder

i. force de travailler, zich vei arbeiden.

Excellent, adj. Deugdeli/k, puik,

vei urd.

Exceller, v. n. Uitnemen^
Excentrique, adj. Roue e—, zot-

•wiel^ o.

Excepte, pr6p. et adv. Balvens, op,

uit^r^ti'ken, uitgeweerd.

Excepter, v. a. Uitsteken.

Exception, f. Uttneem, m. Faire

e— , Hitnc-inen, idtsteken, o. w.

Excessif, adj. Avendant. Taxation

excesiive, verschatting, v.

Excessivement, adv. Butt der mate

(zie buit), hemelsch, overlifk, t'enden
uit, {tot) dat het genoeg is, tegen of
voor een oordje 'tvoer, E— vaniteux,

zot van glofie, Zie onder TR^S. •

Excitateur, m. Laaier, opmaker, m.
Exciter, v. a. Aankoteren, aanwik-

keJen, opveren, stoiiweren.

Exclusion, f. A 1' — de, buiten,

vonrz.

Exclusivement, adv. Rechts.

Excoriation, f E— de lapeaupar
Tacrete il- la sueur ou de I'urine, ge-
smrtheid, V.

Excrement, m..Mes, mesch, ?nechs,o.

Excuse, f. * Dekspaan, o., fnse-
lanr, m.
Excuser, v. a. Kiinnen over.

Executer, v. a. Bezeilen.

Execution, f. E — (a mort) , rc^rA/,

0..rechttni;,; v.

Exemple, m. A I'e— de, slacht,

voegw. Par e—, bg gelij'ke, bi/' geli/ke-

nisse.

Exercer, v. a. E— I'usure, {7o)oeke-

Exhorter, v. a. Vermanen.
Exigeant, adj. Kruweel,
Exorciser, v. a. Manen, bemanen,

nitmanrn

.

Exorciste, xa.Durveljager, m.
Exostose, f. Wan{d, m.
Expedient, m. II en est aux e—s,

hi/' herft niet te verleesten.

Expeditif, adj. Etre e— , korte voor-

einden [vrrtreinden) tnaken met lets.

Expedition, f. Opzend, uitzend, m.
Expertise, f. E— des fetalons desti-

nes a la saillie, liengstekeurLug, v. E

—

des taureaux destines a la saillie, stier-

keurinir V.

Expier, v. a. Bloedet.

S'e— , liitboeten, o. w.
Expirer, v. n. Uitgaan.

V. refl.

Explication, f. Bescheed, o. E

—

suffisiiite, apazement, o.

Expliquer, v. a. Verknoezelen, uit-

een doen. Je ne ra'explique pas cela,

ik kan dat niet thoope knopen. E— le

catectiisme, leering hoiiden.

Exploitation, f. Bedrijf ; gedoed,
enz. o.

Exploiter, v. a. A lieren, begaan, te

koste brengen, tei note brengen, noten.
Qui exploite une terre, une mine. '* af-
dri/'vcr (zK GELDEN), m. E— la simpti-

cite,la V.J 'lite de qq., met iemand muffen.
Expos6, m. Uitzet, m.
Exposer, v. a. Uitstel.len. Expose

a, onderham's;, adj

,

Exposition, f. Toog, ra.

Expr6s, adv. Respres. II ne I'.i pas

fait e — , het is geen willewerk.

Exprimer (s'), v. r^fl. S'e— avec

vivacite, avec vehemence, geweldig zi/'n

in zi/nen tiitzet.

Bxpulser, v. a. Buitenkasp-^ren.

E — I'arriere-fiiix, scholen,o. w,
Extenuer, v. a. Afhalen. Vgl.

MINER.
Exterieur, ra. Van-buiten, m.
Externe, aaj. Elive e—, zie Er.fi;vE.

Extraire, v. a. E— a coups de pic,

uitpi/krtrn. b. w.
Extrait, ra. E— baptistaire, /J?rj/(?«-

brief, m. E — de malt, weerse, v.

Extraordinaire, adj . Uitnemend,
adj. en bijw. II est d'une bonte e—, hi/'

neemt uit van goedheid, C'est e— , het

neemt uit. C'est une chose e—, het is

een uitneem, m.
Extravagant, adj. Idee e—e, pecr-

degedaeht, o.

Extremement, adj.E— rkserve,vrt/-

eigcn, adj. Zie TR±S.
Extr6mit6, f. Ende, o. A I'e— de la

ville, ten iiitkante van de stad.

Fable, f. Perlove.

Fabricant, m. F— de casquettes,

klakkemaker, m.
Fabuleux, adj. Fabelzalig.

Face , f. F—a f—, neuze en neuze.

Facetie. f. Pliigge, v.

Fache, adj. Dul, futsel, knuttig.

Facher(se), v. refl. In zi/nen keur-

zel s hieten.

Facile, adj. Gedoevig, kadullig. F

—

k raa liei-, handier, gehandig, havig.

Facility, f. Gemak, o.

Facjon, t. A la f— de, op de goeste

van, ill de goeste van,

Faxons, f. pi. Spel, o., tante'Wanne-

kens, o. rav. Faire des f—, fisfefasjes

makrn. Nepas faire desf

—

,kortkeeren.

n fait beaucoup trop de f— , het is een

zot /' •strut.

Fadaises, f. pi. Babberlabuistjes,

o. ni\'.

Fade, adj. Fleeuw{sch, fletsch,

smelsch, vasch. Devenir f— , verfleeu-

weii, o. \v.

Fadeur, f. Fleeuwte, v.

Fagot, ra. Ammeloos, m., busch, m.,

fai-^oiit, m., niutsaard,t]olce, ra. Baton
de f— , miitsaard, m., ammeloosstok, ra.

Fagoter, v. a. Etre fagolS, aardig
getrlintseld zi/n. Femme fagotte, schud-
'{ile)b^i,'/el. ra.

Fagoue, f. Soesel, m., soese, v.

Faible, ailj. Deerlifk, krees, li/zig.

Un t — etudiant, een m-inderachtige stU'

dent. Cote t^, krauwplekje.

Faience, f. Gleierwerk, gleiers, o.

Faillite, f. Faire f -, nood zweren.
Faim. f. Ilazewinddorst, ra.

Falne, f. Boeknote, v.

Faineant, m. Lantefanter, luizig-

aard, inssigaard, steiteniet, m,
Faineanter, v.a. Loerelaaien, nieten.

Faire, v. a. et n . Doegen, doen, uit-

steken, b. w. Ne rien f-^, nieten, o. w.
Vous ne faites done pas ce que vous
aviez dit, gi/ doet het li/nk niet. Cela
n'y fait rien, het maakt er niet aan, het

s^eeft niet, het geeft er niet aan. L'af-

faire est faite, arrang^e, de zaak is al

geminseld. Laisser f— , laten geworden.

F— en sorte que, zien te. F— en sorte

que quelqu'un raanque le train, iemand
het convooi doen missen. F— semblant,
gebaren, b. en o. w. Un homaie fait,

een op^^emaakte mensck,
— N. B. Faire gevolgd van een

infin., een adj. of een subst., zi>ek den
infin., het adj. of het subst.

— V. refl. Se f— , zich gewonen, Je
ne puis me f— a cette idje, ik kan dat
niet onkrifgen.

Faisande, adj. Oostersch.

Faisceau, m. Fasceel, o. F— de
rayons, strieme, v. F— de nerfs, zeeliv-

aier, m. en v.

Falseur, m. F— d'embarras, blaai-

maker, beslagmaker, m., blagaaie, v.

F— de tours d'adresse, kunstenaar, m.
Fait, m. Feit, o. Etre au f— de, iets

feitsch zi/n. Venir au f— sans preara-

bule, korte vooreinden {veureindrn)
maken met iets. C'est mon f— , dat is

mifn wikkel.

Faitage, m. Veurst, vurst, m. en v.

Faitier, adj. Tuile faiti^re, veurst.
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m. en v., veurUpan, v., strooveurst, m.
|

la f— dans la moisson d'autrui, iemand
Palbala, m. Verhela, enz.

| in zi/ne afir derschen.
Falloir, v. imp. II le faut, het dcei' Faufilure, f. Drtegsteei,v.

nood. C'estce qu'il faut, dat is de eesck. Fausseequerre, f. Leugemwee, v.

Commeil faut, schooie. soboor{t, bijw. Fausser, v. a. F— (une cI6), ver-
D s'en faut, V is peri/'kel af! II s'en (aut iurini;,-n

de beaucoup, al lans;e niet! Peu s'en

faut, alferre, bijw. Ou peu s'en faut,

of zoo goed. Peu s'en faut que, zie

SCHAARS zoo.

Falot. m. Vetpanne, v.

Falourde. f. PoorUr, m., shut, m.,
sluite, V.

Farailier, adj. Propos f—, koute-

rujfurif, v.

Famille, f. Gezinte, o., hut, m. n
est le plus mechant de la f— , hi/ is

nogde sU-chtste van geheel den hut.
Nom de t—, oornaam^ ra.

Fanal, ra. Bake, vierbake, v.

Fane, f. Groeze, v., groezen, v. rov.

F— de betterave, beetgroeze, v, F— de
carotle, carote^oeze, wortelgro^ze, v,

F— de porarae de terre, aardappel-

^oeze, V.

Faner(se), v. refl. Verwelkeren, o. w.

Fanfaron, m. fpintelewaai, m.
Faire le f— et I'important, den fietel

Ijoeren, bragieren, o, w.

Fanfreluches, f. pi. Snarevan-

ger-i. V.

Fange, f. Pook, v. Zie BOtTE.

Fangeux, adj . Dritsig.

Fanon, m. Vitlok, 'Jiabbe, leiU (van

de*i kalkoen), v.

Fantaisie, v. Viezeveze, v.

Fantdme, ra. Slifberdi/ze, slimper-

dt/ze, V. , verkeer, verkeersel, o., vieze-

veze, V.

Faquin, m. IVintelewaai, m.
Farce, f. Battetnent, o., fartse,

fttik, kluitspeleri), kunste, leute, perte,

stresse, v.; iruwel, ra. Etre le dindon

de la f— , de uil van 't spel zifn. Faire

une mauvaise f— , eene trawakte slaan.

Farce, f. Faarzing, v.

Farceur, m. Fuikenier, kluitspe-

ler. m.
Farcir, v. a. Vaarzen, opfaarzen.

Farfadet, m. Gryziiardeke\n, o.

Farfouiller, v. n. Mooschen, wroe-

telen,

Parine, f. Meel, o. F— blutee, bul-

teineel, o. F— de bl6 qui n'a pas 6t6

blutee, donk, krop, m. F— de f^ves

gourganes, peerdeboonbloeme, v. Nou-
gat en t -, koekepoer, o. Ce sont des

gens de meme f— , ze zi/'n al van 't zelf-

ste deeg, 't zi/n al koeken van eenen

deeg, het is al koek e'e'n deeg.

Farlouse, f. Garsla^verke, v.

Farouche, t. Toepfeklaver, m. en v.

Fatigue, f. Moedheid, rnoedte,

tnoeite, v. Homme de f—, fatiie, v.,

SJOHWer, m.
Fatigue, adj. Matsch.

Fatras, m. Rommelinge, v.

Faubourg, m. Voorgeborgte, o.

Faucher, v. a. Pr6 i f— , maai-
meersch, m.

Fauchon, ra. Pitke,v. Couper avec

le f— , pikken.

Faucille, f. Zikkel, ra. en v. Meltre

Faute, f. Delikt, o., mis\se, v.

Fauve, adj Vaalw.
Fauvette, f. F— babillarde, hage-

frutte , hagetnake , hagekodde (zie

HAGEMAKE), V. F— contrefaisant, alic-

zanger, ra., nllczingerke(n. o., wul-
feiter, zevenzanger ^ m. F— rouge-

queue, nachtegaai-bleksteert, ra. F— a

tete noire, kakelaar, zwartkopke(n, a.

Faux, f. Ziksem, m. en v., ziksie.

Fer-blanc, ra. Blek, o., speute, v.
Fer-chaud, ra. Laaiing van de

maag, zo{de, v. J'ai le f— .. m^'ne mage
laait van de zode,

Ferme, f. Hof, pachtgoed, o.

Forme, f, Gebinte, sckeergebinte, o,
Les lerraes d'un corable brise sont des
demi-fermes, degebinten van een gebro-
ken dak zi/n geuzen.
Ferme, adj. Straaf; asserant, ge-

'werig. Etre f— sur ses jarrets, vrang
m de hrcnen zi/n.

Fermentation, f. IVerksaamheid,
V. F ~ b.isse et f— haute, zie onder
GRIJPEN.

Fermenter, v. n. Dryven, verko-
Chapler une f—, eene zeisen booten, of I

«« Cesser de f—, iiit-werken, o. w,
har.n, of scherpen. Fermer, v. a. Vermaken. F— en
Faux, adj. Qui a de f— plis, leep, ma^onnant, vermetsen, b. w. Bac ferme,

lyp, adj. .\voir de f— plis, leepen,\toebak,m.'\\.xeR.Se(—,sluitfn,toe-
lypen, o. w. F— fond (d'une cuve

]

luiken, o. w.
raati^re), looz' boom, looze bodem, m.

|
Fermeture, f. F— inoix, zie NOOT.

Fausses cotesr looze ribben, v. rav. La
donne est faus=e, ,1e deel is ?nis. Fausse
nouvelle, truffel, m. Inventer et repan-

dre 'le faux bruits, iiitsteken, b. w.
Fausses couches, misval, ra., kwa[de
vergaring, v. Faire un f— pas, mister-

den, sobbelen, o. w. F— brillant,

blaaieri), v., geblaai, o. Homme f—

,

dobbc'l aanzicht, 0., dobbele tronie, v.,

valscherik, ra.

Faux-aioes, ra. Stekellisch, o.

Faux-fuyant, m. Uttvluchtsel, o.

Faux-piment, m. Zie MOREIXE.
Faux-pistache, ra. Vlinde-nnne, v.

Faveur, f. *Faveurke{n, o.

Favorable, adj. Medewillig.

Favoris, ra. pi. Fabri/'n, xa.,fasse, v.

Favoriser, v. a. Bevoordeeligen.

F6brile, adj. Trembleraent f—

,

be7'er, bcberik, ra,

Feinte, f. Gebaarsel, o.

Feinte, f. V'inne, v.

Feliciter (se), v. rM. Zich beloven.

Femme, f. IVyf, wi/'ver, o. F

—

fagotoe, schud(de)bondel, ra. F— me-
chante, maussade, hargneuse, tiete,

V. F— negligente, slavetse, v. F— du
sacristain, kosterege, v. Bonnet de f—

,

iuite, V.

Femur, m. Tfite, condyle du f—

,

kcHt,; V.

Fendiller (se), v. rifl. Kavelen,
kav,rtn, o. w.

Fendre, v. a. Spletten. F— la presse,

la foule, door den djos van t volk

druminen.
FenStre, f. Venster, m. en v., vei-

ster, V. Accoudoir de f— , vensierblad,

schikki-fvrd, o. Barreau de f—, ven-

stersprinkel, ra.

Fenil, ra. Hooidilt, o. , hooidilte, v.

Fenouil, m. Vinkel{e, v. Graine de
f— , ~,i'indzaad, o.

Pente, f. Gerre, windspleet, v.

Fente, f. Bois de f— , kliefhout, o.

Per, m. Tache de rouille de f—

,

yzermaal, o., yzermaalplekke, v. Mail-

let cercle de f—, kerthamfr, ra. F— de

la beche, lepel (van de spade), ra. F

—

k repasser, bloki/zer, boutyzer, o. Les

Sponges d'un f— a cheval, de kalkoenen

van een hoefyzer.F— i patin, patyn, v.

Fermier, m. Petit f— , arbeider, m.
Fermoir, ra. Schicht{i)beertel, ra.

F— de four, ovenstopsel, o.

Ferrer, v. a. Etre ferr^ a glace, ten
yze siaan.

Ferret, ra. Je n'en donnerais pas un
f— d'aiguillette, ik geef er geencn spel-
lekop voor; dat is my geenen spelUkop
weerd.

Ferule, f. Plamakke, v.

Fesser, v. a. Iemand op zi/'ne kyste
geven.

Festin, m. Kermis, v.

Pete, f. Feeste,fooie, kermis, v. Jour
de f -, heiligdag. ra.

Peter, v. n. Vieren. F— jusqu'au
bout, ttitvieren, b. w.
Feu, adj. et adv. IVylent, bijw.

Feu, m. KK«r(wvl. vier), o. Attiser

le f— , vier stoken, het vier kotteren,

Faire du f— , vier maken. Allumer du
f— , vier ontsteken, Pelle a f— , vi£r-

schippe, V. F— flambant, laaiz'ttur, o.
F— f'>!let, doodieers, v., stalkeers, v.

F— voiage, vliegende vier, o. F— de
peloton, platonvier, o. Phlegmon du
feu, zie phlegmon.
FeuiUage, m Groeze, v., groezen,

V. mv.
Feuillard, m. Schalmbusch, m.
Peuille, f. Blad, Mat, o. F— de

liene, iefttblad, o. F— de nenuphar,
wompelblad, o. F— de sureau, vlin-

derblad, o. F— d'un paravent, luik, o.,

luike, v., pant, m.
Feuille-morte, adj. Fyliamorte,

hoverkh'urde.

Peuillu, adj. Blatig. Branche f—e,
mi-i, m.

Peuillure, f. Glasslag,o.,glasspon,

m., glasspond-, v.

Feurre. zie b.\rbe.

Feutre, m. I'^ilte, v.

Five, f. Puceron des I—s, boon-
maiiwe, v. Gousse de f—, boonslotse, v.

F— des champs, peerdeboom, v. F—
gourganc, peerdeboone, v. Farine de
f—s gourganes, peerdeboonbhetne , v.

F— de marais, boeretee, m., plattepie-
ter, m., zeeboone, v.

F6verole, f. Peerdeboone, v.

Fianci, ni. .Apparent, ra.



1288 FIL FLA FLU

Fiancee, f. Atparente, v.

Fibre, f. P'ezel, m. F—s de Mexi-

que, hrak^ m.
Fie, m. U'atcrkanker, m.
Ficaire-renoncule, f. Haagboter-

bloem, V.

Ficelle, f. F— d'emballage, schellc-

garcn, o. F— de lame, hevel, ra. F —
d'un cei f-volant, bucht m. en v., (h)end,

m., waaierend, m.
Ficher, v. a. F— un mur, eenen

mtntr bezi-tten, spi/zen.

Ficher (se), v. refl. Je m'en fiche,

nii/n rofs. Se ficher de qq. chose, den

zecrd van icts kri/gen of hebben, zsj'n

broek aan iets -va^cn, aan iets zijn en-

de vagen, (iemand ol) iets aan de zool

Tan zi/tw schoe'n vagen.

Fichoir, m.Droogspelde, stek[ie,\.

Fichtre, interj. Fiesler!

Fichu, m. Snnitdoek^ m.
Fichumasser,v. a.Foetermasseeren,

b. w. Vgl. VEXER.

Fichilre, f. Straal, o.

Fidele, adj. Getroifwig. Ne pas etre

f— a sa parole, zijne tonge door zi/'n gat

trekken.

Fiel, m. GalU, v. V&icule du f—

,

hct zieltje van den lever. F— de terre,

galle der eerde, galle boven de eerde, v.

Fier, adj. Preiisch.

Fier (se), v. rifl. Se f— a, gaan op.

Fierte. f. Grootschigheid, v.

Fi^vre, f. Sever, beverik, m., kortse,

v., kurts, m., touter, m. F— tierce,

overanJerdagsche koorts. F— rauqueu-

se, slu'iseziekte, v. F— palud^enne,

polderkoorts, m. en v., polderstier, m.
F tres \iolente, peerdekoorts, m. en v.

F— vitulaire de la vache, moerziekte,

V. Avoir des f—s, koortsenieren, o. w.

Fifre, m Fij'fel, m.
Figue, f. Fijg, V. Cabas de f—s,

begge, V.

Fil, ni. De droit f— , rechtdraad,

bij w. Par le ti avers des f—s, dwars door

de dradeii. F— felectrique, spreekdraad,

m. F— d'emballage, schellegaren, o.

F— de pennes, dromdraad, m. F— de

savelte, sayette, v.

Filament, m. Vezel,m.

Filature, f. F— a la main, hand-
spinmri/, v.

File, t. Reek, root, v. A la f—, te

reke, te rote, achier rote, achter reke,

acktereen.

Filer, v. a. Spinnen, b. en o. w.

Laine filee, sayette, v.
||
v. refl. Se f—

,

spinnen, o. w. Zie INZ^VELGEN.

Filer, v. n. Draden, rekken.

Filet, m. Net, o., nette, v. F— a

manche, bolnet{te. Tanner un f— , een

twtte boeren. Nouer des filets, fair* des

filets, iietten breien.

Filet, m. IVatertoom, m.
Filet, m. F— (des cosses\ draad,

m. Oter les f—s des haricotr,, boonen

draden

.

Filet, m. Kant, m. Une baguette,

ove ou tore entre deux f—s, eene bies

met twee kantjes.

Filet, m. F— (de la langue), bind-

Oder, v., spanader, m. en v. Couper le

f—, van de spanare snyden. II a le f

—

bien coup6, hy is van de spanare i

gesneen. Avoir le f— , van de spanare
niet gesneen zyn.

Filet, m. F— (de la viande), spie-

ring, m.
Fileuse, f. Spinnette, spinnige, v.

Filiere, f. F— a vis, moerplaat, v.

Filigrane, m. Krtddraad, m.
Fille, f. long, o., 7neise, o., rneise-

jong, meisen[e, o. Une f— Ghellinck,

eene Gkellincknege, v. F— de S' Vin-
cent de Paul, vlerkenon, v.

Filleul, m., Filleule, f. rille,\.,

villen, m.
Filon, m., Aardschee, v.

Filoselle, f. Vier^ezelle, v.

Filotier, m. Garen-en-lint, m.
Filou, ni. Beurzesnijder, m.
Filouter, v. n. Beiirzeluizen, beiir-

zesni/den.
||
v, a. Kabazen,

Fils, m. Knechtejongen, m.
Filtrer, v. a. Zien.

Fin, adj. Li/zig, ool^H, uivallig,

wakker. Le f— mot, grond, m. Qui me
dira le f— mot de tout cela, waar
scheedt dnt al T Qui a le nez f— , neitze-

wij's, adj.

Fin, m. Fifn, o. Prendre le f

—

d'une bille (in biljard- en marbelspel),

afkanten, b. w., met een afhantertje
spelen.

Fin, f. Ende, o. A la f— , ende-

linge, tenden, ten langen ende, bijw.

Mener a bonne f— , bezeilen, b. w.
Zie KIN.\LEiMENT.

Finale, t. F— de la chanson du
pinson, sieskowie, uitsUig, m.
Finalement, adv. Aehterna, als

't al omkomt. Zie FIN (a la f— ).

Finesse, f. Toiu- de f— , fuik, v.

Finir, v. n. Omkotnen, uitgaan.

Finte, f. ISIeivisch, m., vinne, v.

Fion, m. Avoir le f— , den feem
hebben.

Firmament, m. Sterrevaute, v.

Fistule, f. Fiisel, vitsel, m. F—
a I'anus, f— stercoralo, Ji^telane, v.

Fixe, part. adj. Gestaakt, adj.

Tenir les yeux f—s sur qq. ch., de
viiwe hebben op iets.

Fixer, v. a. Vesten.

Fixement, adv. Siaal, ster{re)linge.

Flache. I. IVan, o.

Flacheux, adj. IVankantte.

Flagomer, v. a. Fleren, erefleren,

o. \v., Hadakken, flatnakken, paluf-

fen, b. w.

Flagorneur, m. Fladak, ra., Ha-
dakke, v., Hadaiker, ra., fleerder, ra.,

flecrster, v., erefteerder, vleipaander,
vleisteert, m.

Flairer, v. a. Muffen, b. w., rieken,

b. en o. w. F— la m^che, lonten
rieken, de lonte rieken of gerieken.

Flambe, f. Hollisch {holmlisch'i), o.
Flamber, v. a. Afzangelen, b. w.,

schoepcreti, b. en o. w., singelen, b. w.,
doorlaaien, o. w. Ce bois ne flambe
pas comme il faut, dat hout laait

niet door. Feu flarabant, laaivier

(

—

vuur), o.

Flamboyer, v. n. Blaaieren, blaai-

steren, blarien, o, w.
Flanc, m. tanke, v.

Flandre, f. Faire f—, ifegvlinnt-

ren, o. w. Zie VIINDEREN,
Flandrin, m. Speute, v.

Flandrin, m. Gifben, m.
Flanelle, f. Femelle, v. Gilet de

f-, lyf, o.

Flaner, v. n. Kaai-waaien, roid-
trondelen, warceren.

Flaque, f. Plas{ch, m. F— d'eau,

waterplasch, m.
Flasque, adj. Fletsck, floh (I'on

vleesch).

Flatter, v. a. Bekukkelen, b. w.
Etre flatte de, van iets dik zi/n, gevierd
zi/n van of met iets, bemokkeld zijn,

gemokkeld zi/n met. 11 en etait rien

moins que flatty, hi/ -uias er geheel
kleene van. F— bassement, zie FL.^-

GORNER.
Flatteur, m. T'leisteert, m. Zie

FLAGORNEUR.
F16au, m. PTeger, vlei, derschvlegel,

m , vh-igeerde, v. Manche de f— , zie

M.\NCHE. Escourgeon de f— , zie KOP-
PELKOORDE.

F16au. m. Kweli/zer, o.

Fleche, f. Pi/l, m.,pi/le v. Tout bois

n'est pas bon a. taire f— , al hout en is

geen lepelhout. Penne, plume de f—

,

vhmme, v. F— de chariot, langwagen,
m. F— d'un arc, spanning, v. F

—

d'une tour, torrenaald, v.

Flegmon, m. Zweer, v. Zie ook
PLEGMON.

F16ole, f. F— des prfa, lammer-
steer t, m. en o.

Flet, m. But, m.
FI6tan, m. Helebut, ra.

F16trir. v. a. Fl:tri, dor, adj. Cou
lem^ f—e, verston>ene kleur.

||
v. refl

Se f— , verivelkeren,

Fleur, f. Bloem, v. F.— de la veuve,
eoinmeer, v., diatnantbloem, \.,diamant,

diamantsteen, m ., k^i^ezeltje, o., panen-
brock, v. F— de nenuphar, kallemoei^

V. F—s de pois, er-weetbloei, m. Bou
quel de f— , zie bouquet. F—s arti-

ficielles, gemaakte bloemen . Fleurs,

plat, o.

Fleur, f. F— (des prunes, des rai'

sins, etc.), doom, m. La f— en est 6t6e

de nieiiwte is er of.

Fleur, f. F— de soufre, zie soufre,
Fleur, f. F— (sur la bi^re), kaan, v,

Se couvTJr de f—s, kanen, bekanen, o,

w. Biere qui a des f—s, bekaand bier, o,

Floche, f. Finis, v.

Florissant, adj. Florantig. RepreU'
dre un etat f— de sante ou de fortune,

verprejtveUn, o. w.
Flot, m. A grands f— s, stroomsge-

moed, bijw. Se reraettre a f— , zi/n been

rechtcn.

Flotte, f. Corde garnie de f—s, kork-

pees, V.

Flotter, V. n. Flatten. Population
flottante, loopende bevolking, v.

Flouer, v. a. Strtiffen. Etre flou6,

verbid zi/n.

Fluet adj. Raaide, reilde.

Fluide, adj. Rendre plus f

—

,verdin-

nen, b. \v. Devenir plus f— , verdinnen,

o. \v.

Fliite, f. F— de Pan, leithoorn, m.
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Fluxion, f. Babbe, v.

Fo6ne, f. Elhkeer, m.; straal, o.

Foi. f. Par ma f— , uaarentig.
Foie, m. Lever, m , zware Uver, m.

F— dc raie, rocheh-ver, m. Huile de
f— de morue, vischolu; v.

Foin, m. Meiile de f— , hoowpper,
m. Coupe-foin, hooisfafde, v. Zie VER-
DILTEN.

Foire, f. Feeste, v. F— aux chcvaux,

feerdcfccste, v. VeiUe de la f— aiix

chevaux, toogdag, m. F— , cadeau de
f— . hazaard, m.

Foirole, f. Schijlkniid, o.

Fois, f. Une malheureuse f— , ecn

verdraaide keer. En une f — , alteene-

gaar, bijw. A la f— , tout a la f^,
ti-imgadi-r, bijw. Un a la f^, zie UN

.

Une seule f— , noott tnaar fo.s. Mille
f— , dutstmaal, bijw,

Folatre, adj. Gei.

Folatrer, v. n. Lappekerlen. F

—

brujanimtnt. ravotsflen, o. w.
Folichonner, v. n. Zoiiebollen.

Folie, t. Zottigheid, v. Accesdef—

,

bontt\ V.

Folle, f. Stokjesnet, o., vhtwe, v.

Follette. f. Rooms, rom, ra.

Fon^ailles. f. pi. BuJslerhout, o.

Foncet, m. Slotplaat, v.

Fonction, f. Suspendre qq. de ses

f— s, ciiicn ambtenaar van zifnebedie-

nvtg heschorten.

Fond, m. F— d'un tonneau, de boom
[bodcm) van eeti vat. Faux f— d'une

cuve matiere, looze boom (bodem.) F

—

d'un bonnet de fenime, dc iru/n van
eene vrojiwcnnits. F— de la cheniinee.

zie CONTRE-CCEUK. Faire f— sur, voort-

gaan op, o. w. Mettre son argent i f—

s

perdns, zi/n geld op dobbel kanon stel-

Un.
Fondant, adj. Gezoppig, smoezehg,

smoezt/nL-kf/^.

Fondation, f. Solement, o.

Fondement, m. Basement, c, voe-

ting. ^.

Fonder (se), v. r^fl. Beeten [pp\
Fondri^re, f Doodlaag,\.

Fondu. adj. Graisse fondue, «n<«<Ao.

Fongueux, adj. I'oos.

Fongus. m. F— hcmatoTde, bloed-

kank.r. m.
Fonts baptlsmaux, m. pi. Vonte,\.

Forain, adj. et s. *Gedied, adj.,^^-

diidc, ni.

Force, f. Virtuit, o., fortse, v. Par

f— ,
fortselinge, bijw. F— morale, sen-

sir, V. A bout de f^s, zie streii. De
toutes ses f— s, nagel om vel. Camisole

dc f— , kapoot, V. Jambe de f— , scheer-

stijl. m. Entrer par f— , avec efiVaction,

binnenbrcken, o. w.
Forcene, m. Crier comme un f—

,

schni'mcn lyk ecn nekker.

Forceps, m. De i/'zers, o. mv. Faire

usage du f— , de i/zefs aanUggen.
Forcer, v. a. Bepramen. F— (une

serrure), vcrwringen {een sht),

Forcet, m. F— d'un fouet, voor-

srioer. o.

Forer, v. a. Dnillen.

Foret f. Bosch, m. en o., freest, o.

Lisiere d'une f—, boschweer, v.

Fordl, m. *Board, m., drulle, v.

F— a archet, snaardrille, v.

Forge, f. Smesse, v. Cendre de f—

,

S7fltrai.H'kfn. v.

Forgeron, m. Smed, ra.

Foriere, f. Ztpte, v.

Forlangure, f. Paddepoot, padde-
voet. m

.

Formality, f. Solemniteit, v.

Forme, f. F— d'un chapeaii, kobbe,

V. En f— de, met (zie aid.), voorz.

En f— de coin, spiewi/sde, bijw.

Fort, adj. Deftig, dul, ge^^ crig,

straaf, adj. Une (— maladie, cenc drf-
tioe ziekte. II a la pince f—e, hi/ heeft
krttimen in zijne vingers, in zi/ne hand.
II est plus f— que moi, ik kan hem met
(oi geen) meester. Cela est plus f— que
moi, ik kan dot niet opkri/gen, daar
kan ik niet over. Voila qui est bien

plus f— , dot IS al nadcr,he'? C'est trop

f— , het will niet gepeisd zi/n. A plus

f^e raison, ik laat varen (zie iaten).
Au plus f— , sUigo7n slinger. Ren dre
f— , verstraven, b. w,
Fortement adv. Fraai, hebbelifk,

sti/f, straaf, bijw. Zie onder tr£s.

Fortifier, v. a. Verkloekcn. F— (une

ville), besihransen. F— des bas, des

chaussettes, betteken (koitsen ofzokken).

II
V. refl. Se f— , versti/ven, vervro-

men, verboomen, o. w.
Fortune, f. Avoir bonne (— , uiel-

varen, gelukkig varen. Reprendre un
etat florissant de f— , verpreiivelen, o.

w. A la f— du pot, op den poef. Le
mot fait t— . de sprcitk gaat mee

,

Fortune, adj. Begoed, begoedigd.

Qui est plus ou moins f— ,
gestaat, adj.

Fosse, f. F— d'aisance, beerput,

boldpiit, m. Faire la vidange d'une f

—

d'aisance, bcrcn, b. w.
Fosse, m. Dclf, di/k, gracht, m.,

vliele, V. Creuser un f— , eenen delf
graven. F— de travers, dweerschgracht,
m. La paroi d'un f— , landweeg, m

Fossette, f. Mok. F-
lachpulje. o.

Fossoyeur, m. Putmaker, m.
Fou. adj. Buitzinnig. Es-tu f—

,

droomtgyvan schreurs": Tr^s f— , plus

que f—, gek en half, zot geli/k eene

drilnote, zoo zot als een piepel. F

—

d'orgueil, zot van glorie. Etre t— de
joie, in aboldus zyn.

Foudre, f. Bliksem, m.
Fouet, m. Tjakke, zweep, v. Faire

cl.iquer le f— , djakken, o. w. Con-
tinucr a faire claquer le f— , voort-

djakken, o. w. Forcet d'un f—

,

voorsiioer, o

.

Fouetter, v. a. Fenrlen, kalte-

j'dngen.

Fougfere, f. Batmte, varente, v.

F— polypode, tjokvaroest, m., tjok'

varnte,\ . ,duivelspluimen, v. mv., wilde

varnte, v.

Fouiller, v. n. Ifroetelen. F

—

dans le sable, in 't zand mooschen.

Fouine, f. Flmnvijne, v., flou-
-u'ijn, o.

Fouir. V. a. Delvcn.

Foulage, m. Inzel, m.
Foule, f. Gepor, o., djos, m., drum.

m., gedrom, o., hopen, m. II y a
grande f—, het dnimt. Percer h f- ,

door het votk drummem.
Fouler, v. a. Fulteren. ti'atken

;

verstuikcn, b. w. F— aux pieJs, ver-
terten.

jj
v. rfefl. Se f— la main, zyne

hand verrekken. Se f— le pied, den
voet vrrterten, zynen voet omslaan,

Foupir, V. a. Besouwelen.
Four. m. Oi'en, m. F— a brique,

brijkpven, m. Fermoir de f—, oven-
stopsel, o.

Fourbe, adj. Homme f— , dobbel
aanzicht. o., dobbel tronie, v., shiimer,
m.

Fourbisseur, m. Zweerdvager, m.
Fourbu. adj. V'erboeft, verwaaid,

verzi-aterJ. Devenir f— , verwaaien,
verwatereii, verwinden, o. w.

Fourbure, f. Verwaterdheid, ver-
uindhetd, verwaaidhcid, v. F— aigue,

deftige venvaaidheid . F— chroni-

que, slepende verwaaidheid.
Fourche.f. Douille d'une f

—

,greep-
huis, o. F— de bois, spriet, m. F— de
fer, vork, v. F— de la bride, splet-

rieme, v.

Fourchette, f. Forkette, v.; galg,
v.; sc/ii.l:t. m.
Fourchon, m. Broek, m. en v.

Fourchu, adj. Faire I'aibre t—

,

eenen tiamelboom maken.
Fourchure, f. Broek, m. en v.

Fourgonner,v.n./'o&-rfn,b.eno.w.
Fourmi, f. .\[ierie, v.

Fourmillement, m. Zindering (/.ie

ZINDEKEX). V.

FourmiUer, v. n. Kriemen, mierc-
len. mieren.

Fournaise, f. Vuring, v.

Fournee, f. Bakte, v.

Fournir, v. a. Bescharen, doen,
toesteptren, verleeschen, versien. Etre
bien fourni, in voorraad zyn. F— le

trousseau a un Aleve, eenen kostscholier

stoffceren.
]|

v. xtA. Se f— de, indoc7,,

b. w.
FournJtures, f. pi. De paren (bij

spellewerk.). o, mv.
Fourouche, f. Toepjekhmer, m.

en v.

Fo\lTqnti,m.Schudgreep,ia.^chud-
vorkr. V.

Fourre, adj. Bonnet f— , kabutse, v.

Fourreau, m. Basse, v., foreel, o.

Fourre-buisson,m.Oft-H/n(/jv/-,ra.

Fourrer. v. a. F— qq. chose dans
la main de qcj.. iets in de handfcefeten
van iemand. Y f— son nez, ergens zyne
neiize in (of over) steken,

||
v. ikR, 11

faut bien se f— en hiver, men moet sich
(wvl. rens) Zi-el duffelen 's -einters,

Fourreur, m. Peltier, m.
Fourrure, f. Kat(te, v.

Fourvoyer, v. a. Misleiden.

Foyer, m. Openvier, o., t-wnn.,,

v.; breek/iiint, o.

Fragile, adj. Broosch, krappig,
sprok, sprooi.

Fragrant, adj. Etre f— , slooren,

o. w.
Frai, m. Veurs, o.; kyte, v. F— d>

grcnouilles, rei, o., puitegerei, o. Temps
du f^, veurstyd, m.
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Frais, ra. pi. Kost, m. Etre de
grands i— , ic koste zi/n. F — de table,

tafelkn^ten, in . mv.
Frajs, adj. Fritsch, adj . Tout f—

,

bloed-vrsch, adj. Hareng f— , le-

laard, m.
Frais, ni. Le f— du inatin, rutch-

ten(d)korltt; v.

Fraise, f. Froze, v.

Fraise, f. Frazc, v.

Fraiser, v. a Pifprn.

Fraisil, m. Smciasschen, v.

Franc, m. Pitee de cinq f— s, liber-

stuk, o.

Franc, adj. Ronduit, vrank. Avoir

ses coudees Tranches, zijnen weister heb-

beti. F— buveur. pintestekker, m. Plie

fraoche. plant, v., pladi/s, m.
Fran^ais, m. Fra7uees,fransch, ra.

France, f Fransche, o.

Franchement, adv. Rondom(me,
bijvv.

Franchir, v. a. F— le pas, denstap

doortcrlen ydoorterden).

Franc-magon, ra. Truweelgasf,

truweelman, m. I-es traacs-ma(;ons,

truweelvolk, o.

Frangoise, f. Sooize, v.

Frange, f. Fringe,jroeie,froenje,v.,

fringe!, m.
Frange, adj. Gefringd, adj.

Frapper, v. a. Buffen, o. w., feur-
len,fuiken, smi/ten, b. w. F— avec le

plat du sabre, iemand van de latte

geven. F— I'avant-quart, vermanen,

b. w.
Frauder, v. a. et n. Blaiiwen, lollen.

Frayer, v. u. Veurzen.

Frayeur, f. Tressaillir de f— , ver-

schielen^ o. \v.

Fredon, ra. Lul, ra.

Fredonner, v. n. Liemen^ lullen,

Frein, ra. Gebift, o.; mekaniek, o.;

van^c, V. F— d'un char, assel, m.
Render son f— , op zijnen breiel bijten,

Frele, adj . Smeer,
Freler, v. a. Schoeperen.

Frelon.ra.Guepef

—

,Peerdhursel,m.

Freluche, f. F— de la mJche,
Tlimpe, V.

Frequemment, adv. Alle stappe

(zie AI.), dikzaain, bijw.

Frequent, adj . Dikzaam.
Frequenter, v. a. F^ qq., met

iemandgaan. F— assidiiraent, oekeren,

o. w. Nous ne frequentons que nos

6gaux, ui/verkecren maar met ons ge-

lijkte. Quel cabaret frequente-t-11, -waar
goat hi/ ten biere?

Fr^tiller, v. d. Oelen.

Fretin, m. Veurs, o., veurzcling,

m. en '~.

Frette, f . Kerte, v.

Friand, adj. Mondgierig^zA].
Friandise, f. Manger des f—s.

snetikelen, o. w. Depenser en f—s, ver-

sneiikelen, b. \v.

Friche, f. En fJ-, vaag, adj. Etre en

f— . Tage liggen

.

Frigoule, f. Prieul, m. en o.

Frileux, adj. N^i/sterachtig, kati/-

vtg, kilderachtig, kouderachfig, adj.

Horame f— , i/'steraar, kremper, ra.

Frimousse, f. Toot, v.

Friperle, f. Leuremarkt, oiideleu-

remarkt, sijinsetnarkt, v.

Fripon, ra. Blinder, ra., leure, v.,

pletite, v., plootzak, ra., schuifte, v.,

schretive^ v. Tour de f—, kapoene-

trek, m.
Friponnerie, f. Kapoemrif, v.,

tricii'el. ra

.

Friquet, ra. Zie MOiXE.\n.

Frire, v. a. Fri/ten.

Frisee, f. Krul, m.
Friser, v. a. Friezclen, b. w.

;

schampelen, o. w.; smodderen, o. w.
Chou frise, krulkauwel, ra.

Frisson, ra. Hifver, m., ijzering,

iizeUn;, V.

Frissonner, v. n. Hijvertanden,

ijzeren, ijzelen, o. \v. J*en frissonne, ik

word er geheel ratiw vleesch van.

Friture, f. Fruite, v.

Froc, ra. Prendre le f— , zich

pater steken.

Froid, adj. et s. Sleek (fig.), adj.

Avoif 1—, koud kri/gen, o. w. Tres

f— , puidekottd, adj. Etre transi de
f—, kelten^ krempen van de koicde,

o. w. Devenir raide de f—, verkilde-

ren, o. \v. Ciseau a f—, zie CISE.\U.

Froidement, adv. Dire f— bon-

jour, sleek goen dag zeggen.

Froisser, v. a. IVribbelen.

Fr61er, v. a. Schampelen, o. w.
Fromage, m. F— de cochon,

houfdflakke, v., pastekop, ra., zilte, v.

F— de MaroUes, marollekaas, kaas-

marnl, ra

.

Fromageon, m. Kaasjesbldren,

o. rav.

Froment, m. Koorny o., taarve, v.

F— a epis raraeux, boktarive, v.

Seraailles de f— , zaaitarwe, v. PaiUe
de f— . tarwebouten, ra. rav. Meule
de gerbes de f— , tarweschelf, m.
Fromental, adj. Terra f—e, tarw-

grond, ra., tarioland^ o. Pays f—

,

tarwstreeky v,

Fromenteau, va.Braambees, braam-
bull, V.

Froncer, v. a. Stroppelen, strop-

pen.

Fronde, f. Smi/tlap, m.
Front, m. Sterlre, sterne, v.

Frotter, v. a. Frotten, b. w., kna-

gen, o. w. Qui s'y frotte s'y pique,

dat is geen katte om zander hand-
schoe'n te gri/pen.

Frottoir, ra. Haardoek, leiwagen, ra.

Fruit, m. Recolter les f—s d'une
terre, een land noten. F— de I'airelle.

moerbeier^ ra. F— de I'erable, too-

veraartj'e, o. F— du tamarioier,

taniemarif'ne, v.

Fuchsia, f. Ktok(ke, fiiteia, v.

Fucus, ra. Zeemost, o.

Fumee, f. Rook, ra. Bouffee .ie

f— , damp, m. Jeter de la f

—

, smo-
kelen, o. w. Couvrir ou remplir de
f—, bedompen, b. w- Noir de f—

,

gri/m, grifmsel, o., masscher, ra.

Fumer, v. a. Envie de f—, smoor,
m.
Fumer, v. a. Messen, veien, vetten.

Fumeterre, m. Gri/zekom, grg-
zorie, v.. kraaibek, m.

Fumevir, ra. F— (de tabac), smoor-
der, ra.

Fumier, ra. Mes, meciis, mesch,
o., vette, V. Eau de f— , tnessezop, o.

Trident a f— , mesgreep, ra. Tas de
f— , meshoop, messing, m. Fosse au
{—, mesput, m. Engraisser avec du
f— , messen, b. w. F— de balles de
ble, h-tte, v.

Funebre, adj. Service f—, zie

SERVICE. Oraison f—, discours f—

,

li/kreden, m. en v.

Funerailles, f. pi. Li/k, o., uit-

vaart, ra. en o.

Pur, m. Au f— et a raesure, effen

aan.

Fureter, v. n. Afsnuisteren, b. w.,

neiizen, o. w.
Furiere, f. Lokgat, o.

Furieusement, adv. F— laid,

doodlecli/k, adj. Vgl. TRis.

Furieux. adj . Hoorndul, -airocd,

duivel. Etre f—, duivel zi/n^ laaien,

o. \v.

Furoncle, m. Zie steenzweer.
Furtivement, adv. Dievelinge,

AUer quelque part f—, eene roofscheute

doen. Entrer f—, insluimen, inslui-

peren, o. w.
Fuseau, m. Toortel, ra., blok, ra.

Fusee, f. Klosse, v.

FuseroUe, f. Spoelpriem, ra.

Fusil, m. Vonkslag, o., fiizijk,

F— a un coup, a un canon, eenloop^

m. F— a deux canons, twreloop, m
F— a trois coups, 4 trois canons

drieloop, ra. F— a sept coups, zeven

^eschoi, o. Noix de f—, tutmelaar,

m. Baguette de f— , kletser, krassel,
stamper, ra. F— (de boucher), pisoete,

V.

Fusillade, f. Geschiet, o.

Flit, ra. Qui a un gout de f

—

vatsell, adj. F— de rabot, blok, m.
Futur, m. Apparent., ra.

Future, f. Apparente, v.



GAR GAZ GER 1291

Gabarer, v. n. Wrekelen.
Gachette f. Hand (van een schiet-

geweer), m.
Gachis, m. Kalei, v.

Gadoue, f. Bfiskamer^beer^xn.-^ bohi^

m. en o.

Gaffe, f. Bootshaak, m.
Gage, 111. Voorwaarde^ v,

Gagne-pain, ra. Sti/l, m.
Gagner, v. a. Wittnen. G— a, slaan

uit, b. w. G— tout ce qu'on peut, ver-

lecsten, b. \v. II ne gagne rien, kij is hct

zontvan zij'n^n pap met 7veerd^ hi/ ver-

dient het zout niet van zifnen pap. G—
le devant, overgaan, b. w. G— le

devint en voit\ire, overnjden, b. w.
Gai, adj. Geestig^ leutig, scherrig.

Gaiac, tn. Pokkenhout, o.

Qaillard, adj. Kri!

.

Gain, m. * Bondooie, v.

Gaine, f. Buste qui se termine en

g—, t<-tinf. m.

Gale odorant, m. H[agelte, v.

Gale, f. Krauwe^ v.; kretSy m.;
rypte^ V ; ritidey v.

Galerie, f. Opperpand, m. G

—

d'une lour, vooie, v.

Galet, m. Schiiiftafel, m. en v.

Galette, f. Heetekoek, m.; kwante,

v.; p.ilctie, t>abille, v.

Galeux, aij. Scheurig.

Galimafr^e, f. Zie KLOERIE, m . en v.

Galoche, f. Galoelse, galootie, v.

Galop, m. Au g— , te vierklaiiwe

.

Arriver au g - , opgedorschen kofnen,

Entrer au g— , inderschen, o. w. Sortir

au g— , uitdirschfn^ o. w

.

Galopant, adj. Phtisie g—e, loo-

penJi- tfif, V.

Galoper, v. n. Derschen, schadrou-

iven.

Galopin, m. Drevel, fijker, m.
Gamache, t. Beenderlin%, m. en o.

Gamin, m. Doksem, m.
Ganache, f. Schaar, v. Cheval

charge' de g— , een peerd dat vet is in

de sriiare.

Ganglion, m. G— engorg^, klier, v.

Ganglionnaire, adj. Pleiade g—

,

kapi-lett,', V. Eagorgeraent g— du ecu,

m,)/, 111.

Gant, m. Handschoe, v.

Garant, m. Borge, v.

Garantie, f. Donner pour g—, antie-

ren, h. w.
Garantir, v. a. Noemen, warandee-

ren, b. w., voor iets borge staan. Je

vous garantis, ik bcloof het tc.

Gar^on, m. Knaap, jonger, knech-

tcjon^m^ m.
Garde, f. Waak, v. A la g— de

Dieu, op Gods gelee(de, o. Prendre g^
a ([q. ch., ergens regaarde opnemen,
*g,ta>de nemen. Prenez g— a vous!

z~inclil 11! Corps de g—, hooge-

wa.ht. V.

Garde-bras, m. Schietlap, m.

Garde-champ4tre, m . Champet-
ter. 111

.

Garde-feu, m. Vtiur-Meer, v.

Garde fou, m. Lissede g—, reeze, v.

Garde-manger, m. Dresse, v.,

rehbank, m., spin i^y, v.

Garder, v. a. Hoidden, wachten,
b. \v. Je m'en garderai bien, ik zal

ml/'ifn hop halen.

Garde-route (du chemin de fer),

m. Baltewo'liter, m.
Gare! interj. G— la boule, la

toupie, scket^nhoitte^ scheenoute!

Gargote, f. Kavietje, o.

Garnement, m. Un mauvais g—

,

een katifvige kerel.

Qarnir, v. a. Stoffeeren.

Garnisaires, m. pi. Anne jantj'es,

o. m\'. , :{' \iiebode, m.
Garnison, f. Etre en g— , lig-

Garniture, f. Belegsel, o.

Garrot. m. '7— de cheval, scko/,

m. G— d'une scie, het wringsel van
eene boogzaag.

Garrotter, v, a. Kmuvelen.
Gaspiller, v. a. Verbabbezakken,

vcein^'l^n, te koste brengen,

Gastrorrhee, f. Watergalle, v.

Gate, adj. Enfant g—, bederve-

h'n^\ m. en o.

Giteau, m. Koek, m.; putme, ra.

G— de cretons, kakoek, kaankoek, m.

G— de raisins de corinthe, krente-

koek, m.

Gate-p&te, ra. Deefelaar, m.
Qater, v. a. Kruttcn, reeuwen,

verbabbezakken, verbeesten, verbiit-

ten, verfutselen, verhutsepotten, ver-

moorden, versouwelen, vcrteetiwen,

vertoortelen. G— en dorlotant, ver-

keukelen (vgl. DORLOTER, DfeLIC.\TER,

enz.) G— en maniant, en patrouil-

lant, debbelen, verdebbelen.
||

v. refl.

Se g—, vermummeUn, vcrsiooren,

o. w. Commencer i se g— , aanko-

men, 0. w. Se g— par la moisissure,

vervinntgen^ o,, w.

Gate-tout, m. Rezeer-al, m.
Gauche, adj. Slunk. Le c6t6 g—

,

de kraachsche (keeraa/sche) zi/'de, v.

A g— . sltinks, bijw.

Gaucher, m. Slunkaard, ilunke-

poot. 111.

Gauchi, adj. Schelutu.

Gaucherie, f. Slunkschheid, v.

Gaudriole, f. Dire des g—s,

khcchlcii uitgaan.

Gaufre, f. Wafer, m.
Gaugalin, m. Gauk, o.

Gausser (se), v. rifl. Kadullcn,

b. w.

Gausserie, f. Klootvisch, m.
Gazon, carr4 de gazon, m. Fak,

m.,fakkr, v.; ^arsfak, m.; gers/akke,

v.; garskluit, v.; grasrusch, m.; gars-

vodde, v.; vonke, grasvonkt, v. Lever

des g—s, garskluiten enz. steken. G

—

sec, ruik, v., ruizel, m.
Gazouiller, v. n. Kwi/teUn; "niiten.

Geai, m. Gaai; klaai; kooten ; lawei;
wei; -uieiten; weiting, ra.

Geant, m. Pas de g—, vliegerenrw

,

V. G — des gramin^es, renzezagge, v.

Gelasin, adj. Fosse g—e, lach-
putje, o.

Gelatine, f. Daver, m.; bever,
bevcrik, m.

Gelee, f. Vorst, m. G— blanche,

jjaterri/m, m. Faire de la g blanche,
ri/men, waterrifmen, o. w.

Gelee. f. Bever, daver, m.; geUi,
tiiitsc, klibbe, v.

Gelivure, f. IVindspleet, v.

Gemme, adj. Sel g—, klipzout, o.

Gendarme, itivZie solda.vt.
G^ne, f. B^noincnheid, v., Utnmer,

m., miskande, v. Etre dans lag— , in

verkort van geld zi/'n of zitten

.

G£n6, adj. Begrepen, vern^d. Zie

GfiiVER.

Gener, v. a. Beiumen, b. w.; mis-
^amien, o. w.

|{
Se g— , etre geni, zich

begri/pen, zich benemen^ benomen zi/n,

zich iniftien,zich verinifden, metiemand
of met iets kwali/k zi/n.

G^neralement, adv. Door den band.

Genereux, adj. Edeldadig, resoluit.

Genet, 111. Brom, m., genste, v.

Touffe, baisson de g

—

s, gensthut, m.
Genie, m. Ingenie, o.

Gitvi.\k.'>txa,m. Jenever, m. G

—

(pur),

klarc. m.
Genisse, f. Rend, o., render, ra.

G— de deux ans, schotter, m. G—
pleine, kalfveers, v.

Genou, m. Jusqu'aux genoux, knie-
diep, bij.v. G— de capucin, capucijiie-

knie, m.
Gens, m. pi. G— de mSme farine,

liet is nl koek e^n deeg, 't zi/n al koeken
van eenen deeg.

Gentil. adj. Djent; fij'ntig; happig;
kapotig, potig; ki/big; knoddii^; pret-
tig.

Gentiment, adv. Djent, djentke{n)s.

Geographic, f. Manuel de g—

,

atlas, m.
Geole, f. Zie gariole.
Geophile (do Walckenaar), ra.

Duislpooter, m.
Gerbe, I. Schoof, m. Meule de g—

s

de iMHiient, tarwcscltelf, ra.

Gerbie, f. Baling, m.
Gerce, f. l^chieler, m.
Gercer (se), v. r6tl. Kaveren, o. w,
Qerer, v. a. Bezeilen.

Germain, adj. Cousin g— , recht-

zi^'eir, in. Issu de g—, anderzweir, m.
Germe, m. Kene, keeste, v. G— d'un

oeuf, keeste, eikeeste, v.; grvogelte, ge-

vogelsrl, vogelsel, o. G— de pomme de
terre, aardappelkeeste, v.

Genner, v. n. Kenen, keesten, poon-

ten.



1292 GLO GOU GRA

Germination, f. Keest, m.
Germoir, m. Moutvloer, m.
Gesse, I. Grande g— , inmelvtise,

V. G— ies pr^s, zandvitse, v.

Gibecifere, f. Gordel, m.; ransel-

zak, ni.

Giboulee, f. Bijs^ v.

Gifle, f. Faatsc, ^.\llink,flinkel, m.,

tatsc. V. Donner des g—s a qq., iemand
ketten

.

Gilet (de colon, de flanelle), ra.

Bolkt, v.; lyf, ondcrlijf, 0.; oiidcrbaai,

m.; ?•(.(/<•, v.

Gilles, m. Djillen, m.
Gingembre, m. Gintieheer, ni.

Giraumon, m. Ramoen, m.
Girelle, f. Schljfhoo/d, o.

Girofle, m. Clou de g— , zie clou.

Girofl6e. f. Flier, giroffel, groffe-

iier, 7u'o/icr, m. G— annuelle, stoHier,

m. G

—

\AVin'^,steenviolier,va.

Girouette, f. Vaan, \.\flnigel, m.
G— qui repifesente une sirSne, inar-

miniu\ V,

Gite, m. Polk, m.
Givre, m. Brimmel, neuri/in, roww-

ry'tji, m. taire du g— , brimmclen, rij-

ineii, ron7i'ri/tnen, o. w.

Glace, f. 1° Ijs, o. Etre ferrfe a g—

,

ten ijze stann. Chandelle de g— , ijsheers,

V.
II

2° G— de ixmnea-M, parpi/nspiegel

of -spegel, m. y Hutse, v., yskaas, m.
Glagon, m. Schorre, ijsschorre, v.

Glaieul, m. Z;.r, o. G— de niarais,

bocklii(cli, o.

Glaise, f. Kalei, v. S'agglutiner

coninie g— , Icemen, o. w.
Glaiseux, adj. Klei.

Gland, m. G— (de chene), eekel, m.;

eekeling, m. en o.; eekebioot^ eekenoot,

zwynsnoot, v. G - de la verge, ttoot, v.

Glane, f. Zantc, v.

Glaner, v. a. Oegstcn, b. en o. w.;

ofoogstcn, b. w,; rcvpeji^ b. w.; zanten,

b. en o. w. G— une seconde fois, na-

oegsten. II n*y a rien a g— la, 'i en is

daar niet tc brokkelen.

Glaneur, m. Zanter, m.
Glaneuse, f. Zantege, zantsier, v.

Glanure, f. Zanting, v.

Glapir, v. u. Tjaffen.

Glas, ni. Endeklok, v.

Glissant, adj . Glat, glattig; geslee-

rig, sleerig, sleerachtig , II fait g— , het

slibbert.

Glisser, v, n. Glintseren, glitsen;

ridderen; slederen; slijpen , G— dans,

inslibberen^ o, w. G— dans, entre,

sluimen, o. w.
||
v. r6fl, Se g— dans,

insluimeJi, insluiperen, o. w. Je me
glissai dans la foule, ik dreefelde mi/ in

de me/iigte.

Globe, m . Bollewereld, v. Lan-
terne a ^— , hollanteerny v,

Glorielte, f. Gloriette,\

.

Glorifier Cse), v. rifi. Boffen, o. w.
Glotte, f. Ligaments inl^rieurs de la

g— . 'komme/, m.
Glouglouter, v. n. Gabberen, klok-

klokken.

Glou-morceau, m. Slokkebrokke, v.

Glousser, v. n, Klokken. Z. kariEn.
Glouteron, m. Bouton, tete de g—

,

kits, v., piotetete, v.

Glouton, adj. Gulzig.

Gluant, adj. Kief.
Glucose, f. Weerse, v.

Gobelotter, v. n. Lerzen.
Gobet, m. Mompe, monke, v.

Godant, adj. Leep,

Godet, m. Dopper, m.
Godiller, v. n. Wrekelen.
Godron, m. Pyp, v.; pijper, m.,

pifpijzer, o., pi/perechter, m.
Godronner, v. a. Pifpen.

Godure, f. Avoir des g—, leepen,

o. w.
Goguenard, m. Greier, m.
Goguenarder, v. n. Rire et g—

,

grifrn tit tri-tcn, lachen €71 tri'teti.

Goinfrade, f. Bi<ikvulling, v.

Goinfre, m. Smoefel, m.
Goitre, m. Kwabbel, m.; wabbe, v.;

wan, 7nind, m.
Gomichon, m . Ballebiiize, v.

Gomme, f. G— 61astique, dtdvels-

vcl; mocrvvcl, o. G— de pnmier, de
cerisier etc., kraaisnoi, v. en o.

Gond, m. Gardel, m. Penture a g—

,

dztitnlecht, v,

Gonflement, m. G— scrofuleux,

babbe, v.

Gorge, f. Roeper, m

.

Gorge de pigeon, adj. et s. *Kan-
zant (/,ic- ci.ariachtig).

Gorg6e, f. Giclpe, v.

Gorgerin, m. Koliere, v., monkel, m.
Gorget, m. Bosiingschaaf, bosse-

scJiacf, v.\ Jiliester, m.
Gosier, m. Roeper, m. 11 a le g

—

pav^, zijne muil is vertind. En avoir

au-dessus du g— , nit de neuze ha^i^en.

Gouder, v. n. Luipen.
Goudron, m. Terre, v. G— mine-

ral, It rre, v . Eau de g— , terrewater, o.

Goudronner, v. a. Terren, beter-

ren. G — de nouveau, herterren.
Brossc b. g— , terrcburstel, m.
Gouet (lacheti), m. Berstebezien,

V. mv., doodkeers, v., oorlingen, m.
mv., oorlingkruid, o., oorlingplante,v.

Gouge, f. Goeze, v., metsersmalde,
metieiwarsnralde, v.

'Gouine, zie rrwENE.
Goujon, m. Drevel, duigtap, m.
Goujonner, v. a. Drevelen.
Goujonnier, adj. Perche goujon-

niere, po^l, stckker, m.
Goulet m. Keel, .y.

Goulot, m. Krop, m.
Goupillon, m. Spaarskimspel, m.
Gourdin, m. Knibbcl, m.
Gourgane, f., zie feve.
Gourmand, adj. Branche g—e,

wattrsthotc, v.

Gourmand, m. Smoefel, m.
Gourmander, v. a. en n. Stri/'den,

. w.
Gourme, f. Strangeljoen, o.

Gourmette, f. Gramette, v., storm-
band, m.
Gouspin, m. Gaspijn, m.
Gousse, f. 1° Kliester, m. 2°

Peule, slotsc, v. G— de haricot,

boonslotse,

Gousset, m. Gecr, m. ; kerdoes,

schardoes, o. ; kerdoese, sckardoese, v.

;

scliiclit, m.

Gct^t, m. Tand,m. Qui a bon g—

,

gesmakclijk, adj. Qui a un g— de
fut, vatsck, adj. Par g— , tiit goe^tc,

v. Selon voire g— , naar uwen gen-,
m.

Goliter, v. a. Gesmaketi. Qui ii'a

pas ite goule, ongeproefd, adj.

Goiiter, v. n. Vespereien,

Gotjter, m. Achternoengctie, o.;

z'essembrood, o. ; vesperei, o.; vier-
i?iaal, o.

Goutte, f. 1° Leik, m. N'entendre
g— a, noeh oesel noch snee weten,

||

2° Dreupel, m.; gaai, m.; limpe, v.

II
3° *Erdentijke, v.

; flesyn, o.

;

kozy'ns, ni. mv. ; kozyntjes, o. mv.

;

mcivorst, ra.; overkomste, v. Avoir
la S— . Tcrnageld zitten.

Goutte de lin, f. Zie cuscute.
Gouvernable, adj. Wendeli/'k.

Grace, f. Coup de g— ,
godsklop, m.

Gracieux, adj. Epanoui et g—

,

scherrig.

Grain, m. G— s nielles, lu^ge, v.

G—s de rebut, mtd, o. Les g—

s

d'un chapelet, de bezen van een roo-
zcnhoedje. G— du cuir, nerf, m.
Tin g— d'esprit, eeiie sparke uerstand^

Graine, f. G— de colza, rond-
zaad, o. G— de lin, platzaad, v.

G— de fenouil, windzaad, o. G

—

de navet, raapzaad, o. G—s de niell'
,

bolle, V. G— de spic, naderzaad,
naterzaad, o. G— (et fleurs) de
zedoaire, zeve{r)zaad, o. G— de rebut,
?nul, o.

Grainer, v. n. Granen, zaden, o. w.
Grainetier, m. Zadenier, zaaie-

nitr, ni.

'Grais, zie grei.

Graisse, f. G— fondue, smout, o.

G— de jambon, hespevet, o,

Graisset, m. Haagptiit, m.
Graminee, f. G^ant des g—s, reuze-

zag^e, V.

Grand, adj. Gildig. C'est un g

—

enfant, hij is een reehte kalooi, m. A
g—s flots, stroomsgemoed, bijw. En
g—e parlie, grooteiideelys, bijw. Ouviii
de g— s yeux, blekken, o. w,, een paar
blekkers opzetten. Se donner de g—

s

airs, van zijne neuze maken.
Grand-due, m. Brawier, m.
Gta.n&e-oursc,i.Iielleu'agen,woens-

wagen^ m.
Grandir, v. n. Zie verwas en ver-

wassen.
Grand'mdre, f. Grootevrouw, v.

Grand'pfere, m. Grootheer, m.,
grootje, o. Oncle du g—, ootn krekel-
tand, m.

Grange, f. Scheur, v. Batteur en
g—, dericher, m. Aire d'une g—, neer,
dcrschnere, v.; derschvloer, m.

Granulation, f. G—s palpSbrales,

erfbrand, m.
Grapilleur, m. Ravelaar, m., rave-

laarstrr, v.

Grappe, f. Krabbe, ranke, s.;struif,
v., stnitfcl, m., triiis, m. G— de hou-
blon, homjnelbelle, v. G— de raisins,

driiiverankc^ v.

Gras, adj. Plante grasse, vetplante,
v. Boeuf g

—

,paaschbeeste, v. G— patu-
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rage, vettegars, o., vettewee, v. Laine
grasse, zie laine. Eire au g— , rekken,
o. \v.

Grasseyer, v. n. Eene karpeltonge
hvbbin. Ill, t line karpeltotige spreken.

Grasseyeur, m. Karpi-ltong, v.

Gratelle, t. JCrnuwe, krawwte^ v.

Grateron, in. Kleefte, ».

Gratification, f. Verschooning, v.

Gratifier, v. a. BigifUn.
Gratis, a-iv. Gratis, gratemertt.

Gratte boesse, f. Krctsborstel, in.

Gratte boesser, v. a. Kretsen
Gratte-cul, m. Paap, papekul, m.
Gratter, v. a. Schaiten, o. w.,

si)iia^ : eitii, b. en o. w., kretsen, b. w.

Gratloir, m. Lemmer, schreper, m.
Gratuitement, adv. Giftelijk, gi-a-

ti.\, i^rat'inent.

Grave, adj. Ge^stadig^ gestapeleerd.

Graver, v. a. Visage gravfe de

p< litL- \Crnle, verhageld aangeztcht, o.

Graveleux, adj. XJwallig, vet.

Gravier, ni. Keizfl, kezel, m.
Gravois. m. Keizel, kezel, m.;

steengreis, o

.

Gre. in. Beliefte, v. Bon g— , mal
g— . li'iliens of nillens.

Grec, adj. Grieksch.

Greffer, v. a. Greffii'n.

Grele, f. D^truire par la g— , ver-

hagcten, b. en o. w. Dru comme
g— ,

giuisdik, hagcldik, adj. en bijw.

GrS16, adj. Visage g

—

^verhageld

aangczichi, o.

Grele, adj. Raaide, raal, reilde,

Grelon, m. Hagel, nagelsteen, m.
Grelot, m. Bingbong, m.
Grelotter, v. n. Hijvertanden, i/stc-

ren, o. w.
Gremil, m. Pcrelthee, m.
Gremille commune, f. Post, stek-

kcr, m.
Grenaille, f. Kiense, v., krense-

ling, v.. knkzelmg, v.

Grenier, m. G— i. loin ou a paille,

zie VEKUU.TEN, b. w.
Grenouille, i. Puit, m. Oeil de

g— ,
piiitnoi;e, V. G— d'arbre, haag-

puit (w\l. haakpuit), m. G— verte,

aakpiiil, raaspuid, rekpuit, wakpidt,

'.uaterpidt. Frai de g— , puitegerei,

cnz., o.

Grenouillet, m. Pieper, m.
Grenouillette, f. l" Puit, m. 2°

Kraaikiiu-, v.

Gr6s, m. Grei, o.

Gr^soir, m. Greitsyzcr, o.

Greve, f. Faire g— , Imiei steken.

Grever, v. a. G— d'une rente,

bezettcn, b w. Cettc maison est grevee,

er zit cen ventje op dat hiiis.

Gribouillette, f. Grobbel,m.,grob-

bchtig, V. Jeter a la g— , te grobbel

of te grobbelinge smyten; te krns

smijicn ; te rapekaai smyten ; te ravel

smyten,
Gri^che, adj. Ortie g— , steenne-

tel, ni.

Griffe, f. Klemsporre, m. Coup de

g— , kraiiw, in.

Griffonnage, m. Geklater, o.

Grille, adj. Gesprenkeld.

Qrillet, m. Zie grelot.

GRO

Grillon-taupe, m. Schorpioen o.,

veemol, in.

Grinia9ant, adj. Leep.

Grimace, f. l" Grcins, m.; jnuil,

v.; toot. V. p'aire une g— , eene gespe
trekkin. Faire la g— , neien, o. w.
Faire de vilaines g—s, mtiilen maken
geli/k een keerntap. 2° Faire la g —

,

leepeii, hiipen, o. w.
Grimacer, v. n. i" Greezen, neien.

II

-" I.i-.pen, liiipen.

Grimacier, m. Muilemakir, m.
Grimaud, adj. Kiekemirrig.
Grimper, v. n. Klaaiteren, kleffe-

ren.

Grimpereau, m. Klemmerken, o.;

klaaslerkatje, tlaverkatje, kUffer-
kat/e, o.

Grinche, adj. Bollekorsttc.

Grippe, f. Gri/p, m.
Gripper, v. a. Baaien, beren.

It/mm, Itmpen.

Gris, adj. i° Grysd(e. Soeur g—e,
vlerkenon, v. Gris de lin, appclblauw.
Gris de more, gris cendre, mollegrauw.
2" Rost. Etre un peu g—, een weinig
rost zi/n, verbli/d zyn.

Gris4tre, adj. Grauwendig.
Grive, f. Grosse g— , bloklyster,

diihhrle li/ster, v., kwelster, kooster, m.
Grognard, m. Lullepot, knuller,

rommelpot, m.
Grognement, m. Zwynevloek, m.
Grogner, v. n. Grollcn, gromme-

len, gronsen, knullen, ronsen, ruu
nen, snorren .

Groin, m. Froeie, wroete, v., wroe-

ter, m.
Grommeler, v. . Lullen, knon-c-

len, kiioteren, rtiinen.

Gronder, v. ^. Bekni/zen, benemen.
— V. n. Kanooten, knarzen, strydefi.

Grondin, ra. A'noraande, v.

Gros, adj. Groef. G— baiser, smok,
stnokkel, m. G— belail, koeibeesten, v.

mv. G— bonnet, kat, v. Peindre a la

grosse biosse, au gros pinceau,"'^/^^/^/-

ten, b. en o. w. Grosse caisse, bomtrom,
v.; groote doedoe, m.\ trombal, m,
Pailer des grosses dents, snakken en
snauuien. Une grosse ipaule, eene

hjoge schoere isckouder), v. Une grosse

epinj;le hors du pied, een groote distel

tat den vinger. Grosse grive, zie GRIVE.
Grosse lippe, zie LlPPE, f. Gros mon-
dain, koter, m. Gros pinceau, kicaste, v.

Peindre au gros pinceau, klakpotten, b.

en o. w. Une grosse poire, bhkpeer, v.

Une grosse pomnie, btokappel, m. Gros
rhume, zie c.\tharre. Qk\k\'\ a grosse

racine, raapsetiiery, v. Avoir le coeur

gros, den moed vul hebben. Coucher
gros, pandoer op riesche, rieschepan-

doer. A gros bouillons, met zwalpen.

Gros comme le bras, loc. adv., dot het

schawice geeft.
Gros-bec commun, m Appel-

vink, V.

Groseille noire, I. Aalbese, v.
;

plamen, v. mv.; zwarte paters, paters,

m . mv.; zuartejenncrs, m. mv.
Groseiller, m. Jeneverstruik, m.

G— ipineux, stekebeier, m. G— i fleurs

rouges, ribes, m.

GUI '2'y3

Grosseur, f. De g— d'homme,
,n,i,i.,/,A. adj.

Grossier, .idj. Bot / groef ; bmit
(geli/k eene blokbalie); onbeklokerd

;

ri4Wioktc, Homme g— , personnage
g— , stoop, m.

Grossir, v n. Zie verwas en
VF.K\VA>M'.N.

Grotesque, adj. Schuitig,
Groupe, m. Hoppel, m., hul, m.

Un K— d'arbres, een hul boomen. S'as-
scnihlcr en g—s, zie SE groupkr.
Grouper (se), v. r6fl. HoppcUn,

kuddeii, o. \v.

Gruau, m. Gork, v. Moulin i e- .

rutle, v.

Grue, f. Bee de g— , naaldekmid,
o. Faire le pied de g— , depali/ne staan,
de pati/ne afwachten, {staan) poep-
gaaun.

Grugeoir, m. Greusyzer, o.

Gruger. v. a. Knospcn, uiteten
Grumeau, m. Matte, v.

Guano, m. Stinkvette, v.

Guenille, f. Furl, m.; slcister, m.,
slimpe, v., treiie, v.

Gudpe, f. Appelbie, v., *eerbie, ere-
bie, \.,Jruitenier, m.; weep, v., zviyns-
hursel, m. G— frelon, pecrdhursel,
m.

Gu^rite, f. G— du garde-route
(du chemin de fer), bathuisje, battekot,

o. Maiiteau de g—, kapmantel, m.
Guerre, f. Sabre de g— , savelde-

gerre, m

.

Guet, m. Faire le g— , gete staan.
G— de clocher, lorreblazer, torrewa-
ker, ni G— de nuit, klokketieneman,
uaakjevuur, m. Etre au g— , op
schote staan.

Gudtre, f. Beenderling, m. en o.;

get{le, v.; slafkouse, v. Tirer ses g—s.

partir, zi/ne geticti optrekken.

Guetron, m. Hoze, v.

Guetter, v. a. et n. Geten, b. en o.

w.; riiikrvi/len, o. w.
Gueule, I. G— du four, mondgat

van <irn OTen, o.

Gueule-de-loup, f. ll'ulveheet, v.
Gueulee, I. Diie des g— s, vuilbek-

ken, o. \v.

Gueuler, v. n. Tuiten.

Gueuse, f. Geus, m.
Gueux, m. I'aag, v.

Guichet, m. Rinketdeur, v.

Guigne, f. Keerze, v., kriek (te

6™;;-;' ), v., aschoenje, gaskoenjekeers;
labaimsi/ie keeru; labensche keerze, v.;

paretic, v., vleesclikeerzi, v. G— blan-
che, u-ynkeers, v. G— rouge, i'' Jans-
parette, v. Noj'au de g— , kcerzesteen,

kcrztiteen, m.
Guigner, v. n. Lonken, o. w.
Guigniei.m.Asc/ioenjeboom,aschoen-

jeli til . I.,,>zthiar, keerzeboom, m.
Guignon, m. KruiM, v.

Guillant, adj. Gyl.

Guillaume, m. Djellen, Lamen, m.
Guillaume, m. Boordschaaf, glas-

spoi.. x^'is^ponscliaaf, glasschave, v.

Guilledou, m. Courir le g— , rf<

.

nachts ketsen, o. w. Coureur de g— .

ketser, ni., niie/its-ialm, m. en v.

Guilloire, f. Gylkuip, v.
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Guinguette, f. Kadimse, v.

Guingois, ni. Haai, in.

Guipon, m. Terrel>tirstcl,ra..

HAU

Guipure, f. W'rbasterdwerk^o.

Guirlande, f. Kapfel, in.

Guit, m. Zie canard.

HER

I

Gyrin, ra. Kolleken, ionneken, o.

Zie TOURNIQUET.

H
Habile, adj. Behcndig, wakker. TS\^

K.V^PS .EP.

Habilete, f. Pratyke, v.

Habille, ;ulj. Aangedaan.
Habiller, v. a. Kleeden, opdi/seUn.

H— de neuf, verkleeden . H — d'epi-

nes, vcrdoornen. H— , tancer, krotten

.

Habit, ra. Kleedsel, o. Habits, m.
pi., dingcriy o. H— de bure, py\ v. H

—

de Tt^2&z-sxd.^^,vastenavondkleed,Q. H

—

en queue de monie, knipper, smi/'ter,

m. MaQche d'un h— , mou-i<, v. Revers
d'un h— , omleg, m., bavroozi:^ v. Sa-

veter ua h— , een kleed aaneen brand-

selcn.

Habitant, m. H— du pays des

bois, hoiitlander, m.
Habitation, f. IVeune, woonste, v.

Pate d'h— s, k)iok, m.
Habiter, v. n. Wunnen. Aller h

—

ailieurs, vcrUggen.
Habitude, f. Gewente, v. opneem-

sel, o. Prendre i'h—, over zich nevien^

b. w. Selon I'h— de, slacht, voegw.
Habitue, adj. Geivonig, gewoon.
Habituer (s'), v. refl. Zkh [ecTis)

geivonen.

Habler, v. n. Eerten bofslag geven.
Hableur, m. Geestgetuiger, m.
Hache. f. Happe, v.

Hache-paille,m./'i?e/-rf,o.;jtAroo(rf)-

bak^ m.; sl hroo[d)pecrd, o.

Hacher, v. a. H— de la paille, siroo

schroodtn. H— en pieces, scherven,

b. \v.

Hachis, m. Gekapsel, o., kappe-
Img, V.

Hachoir, m. Kapberd, o.

Hale, f. 10 Haag, v., weer^ v. H

—

de prunelliers, sleihage, v. H— de su-

reau, viiiiderhaag, v. 2° Ploegbalk,
ploegboom, m

Haillon, m. Foef, v., slitnpe, v.,

vlcnder^ m. Des h—s, kulien en sluTisen,

Haillonne, adj. Gepahdd.
Haireux, adj. Temps h — , zie

HARIE.
Halage, m. Chemin de h— , irakel,

irakel'weg, m.
Haleinc, f. Aaie, v.; aaiem, m.,

asem, ill., eic, m. Retenir son h—

,

zi/'nen ascm ophouden. Etre hors d'h—

,

biiitt'n I'it- zi/n.

Haler (a !a cordelle), v. a. Trakclen.

Haleur. m. Trakelaar, m.
Halo, m. Band, hof{rond de zonne,

rond de maan), m.
Halte, f. JIa/U; v, Faire h—

,

ha//f houden.

Hanie9on (d'une ligne a p&her), m.
Hinghaak, li/tihaak, m.
Han, ahan, ra. Giiik, ra. Pousser

un h— ,
guiken, o. w.

Hanche, f. Un cheval qui traine

les h—s, ^t^n pcerd dat trekhielt.

Hangar, m. Leiike, v.

Hannebanne, f. Zie jusquiame.
Hanneton, m. Averonker, in., ave-

niUe, v.; eekeronker, eekerulder, rncn-

lenaar, ranker, m., rul, v. Larve de
h— , botse^ v., moef, m., talpe, v., vet-

t>, m., laulf, m.
Harass^, adj. Voos.

Harasser, v. a. H— un cheval,

een p<-<-rd overvoeren,

Harceler, v. a. Hagen, koteren,

taneti.

Harde, adj. CEufh— , windei, o.

Hardi, adj. Asserant, bond; vrank.

Hareng, m. Haring, ra. H— frais,

levaard, m.
Harengere, f. Vischhaaie, visch-

kraate, v.

Hargneux, adj. Eitisck, krevitsel.

Fein I lie hargneuse, tiete, v.

Haricot, m. Gousse de h— , boon-

slotse, V. H— coramun (a tiges volubi-

les), breekboon, v. H—s nains, h— a la

toiitife, eertboontjes, o. rav., huttebooTien,

stoelboonen, struikbaonen, ivitteboonen,

V. mv. H— princesse, nain d'Amerique,
prinsessen, v. mv . H— avorte, avorton,

pootstaai, v. Oter les filets des h—

,

boonen dradcn,

Haridelle, f. Kagiiile,kajuite, kreu-

te, tiu'kr, v.; greppcdanser, m.
Harmonie, f. Table d'h— (d'un

violon), zie T.\BLE.

Harnachement, m. H— (d'un che-

val), getrek, getuig [van een peerd), o.

Harnais, m. Hamas, o. H— de

tete, toom, ra.

Harpe, f. Tand, m.
Harpon, m. Ellekeer, m.

Hart, f. Band-LL'issen, v. mv.

Hasard, m. Baai, baaiaard, ha-

zaard, m. H— a la blanque, op de rtiize.

Coup de h— , lukslag, m., teerlingsmeet,

v. Heureux h— , lukthem, m. Jeu de

h— , mijfelspel, o. Joueruujeu deh—

,

jnyfelen, mimfelen, tuischen, o. w. A
tout h— , op gaed geschie ; op reffa. Par
h— , altemet, by aventure, somwijl,

wens, bijw.

Hasarder, v. a. Aventuren, bedret-

sen.

Hasardeux, adj. Rieschelyk ; rie-

schaalde,

Hase, f. Voei, v. Zie lapine.

Hate, f. Haaste, v. A la h— , in de

rapte. En toute h— , jnet zeven haasten.

Hater, v. a. Verdapperen,

Hatif, adj. Heet, iydelyk.

Hausser, v. a. et n. Ryzen. H— les

epaules, de schoeren optrekken, opha-

len. H— de prix, diercn, o. w.

Haut, adj. et adv. Le h—, van-bo-
ven, m. Etre en h— , bovenzyn^ o. w.
Ta>c?r trop h— , verschatten, b. w. Sen-
der 'le h— en bas, doortinten, b. w.

Hauteur, f. Hoogde, v. De h

—

d'liomme, manshoog, manslang, adj.

A h— d'appui, borsthoog, adj. Porte i

h— d'appui, halve deur, v.

Haveron, m. Ate, wilde ate, v.,

Havre-sac, m. Ranselzak, ra.

Helminthocorton, ra. Toebak-
nios{t, o.

Hem! interj. Crier h—,
gummen,

kuinun, n. w.

Hematemfese, f. /.warte galle, v.

Hemorrhoides, f. pi. Speen,^.^—
seches, de drooge speen, H— qui fluent,

de natte speen.

Hennir, v. n. Heien, neieri, (h)un-
keren.

Hepatique etoilee, f. Mottekruid, o.

Herbager, m. Vetlegger, m.
Herbe, f. Gars, o. Brin d'h—,

gar-
zel, m.; garzeken, o.; garspyl, m,
Touffe d'h— ,

garskul, m. Mauvaises
h - s, kruid, wied, o. H—s potag^res,

groensei, o. Potage aux h—s, groensel-

spi/s, v. H — aux chantres, rezimaal, m.
H— .a cloqiies, krieken in zakjes, kaly-

kekrieken, v. mv. H— a la coupure,

geneeskruid, Sint-Janskruid, o. H—
aux "^^xSz^, perelthee, m. H— a-Robert,

naatdekruid, o. H— de Saint Roch,
witilligkruid, o. H— de Saint Jeao,
zoete alsem, m.

Hercule, ni. Mor, ra.

H6re, m. Un pauvre h - , een arme
zak, m.

Hereditaire, adj. Ervi^.

Heredite, f. Hoorie, v.

Herisse, adj. Verborsteld. Collier

h— de pointes en fer, koliere, v.

Herisser (se), v. r6fl. StreuveUn,
o. w.
Herisson, m. Hurts, m. Assise en

h— , kantlaag, v.

Herissonne, f. Harenhond, m.
Heritable, adj. Deelzaam, deelza-

Heritage, m. Deellot, o.; erve, v.

Part d'h— , zie part. Avoir droit a

une part d'h— , in een sterfhuis ^e-

recht zyn. Capter, surpreiidre un h—

,

een crfjeel binnenpalnien. Devolution

d'un h— par d^c^s, versterfte, v.

Heriter, v. a. Deelen.

Heritier, m. *Aalding, haling,

naling, m.
Hermine, f. Hermyn, v.

Herniaire, adj. Bandage h , *kus-

sefleet, o.
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Hernie, f. Sletf, v, II a une h—

,

hi/' is j^vs/flen. Zie MANKEMENT.
Hernieux, adj. Gesleten, mink.
Heron, m. Bee de h— , duivcls-

klams, kraaibek, m.
Heronnidre, f. Reigcry, v.

Herpe, f. Fatouw^ o.^fatouwe, v.

Herp6s, m. H— circinfe ou tonsu-
raiit, katriinewifl, o.

Hersage, in. Tocht^xa.

Herse, f. Eegde, v. Arracher avec
I I 11 , nifrgr-n^ b. w.
Herseaux, m. fferzeeuw, o.

Herser, v. a. £^egden, sUchteit^

iogen. H— une terre, tocht doen aan het

land.

Hesitation, f. Dubbing, v.

Hesiter, v. n. Dubben, diibberen,

di/ze/en, mikken, mikkelen, stijberen,

Ne pas h— un moment pour, in zijne

hand nirt ki/ken otn of voor.

Hfitre, 111. Beiik, boek, boekboom, m.
Fcuille de h— , boekblmi, o. Ecorce de

h— , hockpflle, bockschursc, v. De h—

,

bofken, adj.

Heure, f. Uur, v. Quelle h— est-il?

Hoe staat het slag} Votre montre mar-

que-t-elle bien I'h— ,
g'^'^l ^'^ '^^^ ^^''

i^'df A la bonne h

—

,fa dadde!
Heureux, adj . Fortainig, gemok-

keld. TrJs h— , welgezind lij'k een

schoelje, welgezind lij'k een luiszak. H

—

hasard, lukthem, m. Etre h— , wel va-

ren, gelukkig varen

.

Heurt, m. Hot, but, bots, djok,

dcef, m.
Heurtequin, m. Harder, m.

Heurter, v. n. et a. Botsen, botten,

o. w.; djokken, b. w.; hurten, b. en

o. w.; stuiken, b. en o. w. H— de la

tete, bulten, b. en o. w.
Heurtoir, m. Dokker, m.
Hibou, m. Uil,xa. H— commun,

eeuwige jager, m.
Hideux, adj. Ouvallig.

Hie, f. Aap, m.; hei, v.; kalf, o.

Travailler avec la h— et le maillet,

heien en sleien

.

Hier, v. a. Heien.

Hier, adv. Gisteren. H— il y a huit

jours, gisteren over acht dagen. D'h

—

en huit, gisteren en acht dagen.

Hirondelle, f. /.walme, m. en v.

H— de clieminee, schaar, schaarzwa-

luw, V. H— de fenetre, witgafje, o.

Ricin de I'h— , zwalmluis, m. en v.

Hisser, v. a. H— avec un systeme

de poulies ou de moufles, opscheren.

Histoire, f. Storie, v. Petite h—

,

vertelder^ m.
Hivernage, ra. Hivernagie, v.

Hoche-queue, f. Peerdeboeverken,

pecrdeuHvliterken.o.

Hocher, v. a. H— la tete, schud-

hoo/den, o. w.

Hochet, m. Klutterspaan, o.

Hoir, m. lloor, m. Vgl. HfcRiTlER.

Holibut, m. HeUbul, m.
Homard, m. Krifte, v.

Hommage, m. Vereerement, o.

Homme, m. Jeune h— ,
jongheid,

\.,j'onker, m. Bout d'h— , kuitje bi/

d'eerde, o. H— amusaiit, spirituel,

Ittchtgeest, m. H— brusque, schietuit,

m. C'est un h— confisqufe, perdu, het

is een vogel voor de katte. H— dk-

gingaiidi, labbedezwier, m. H— faux,

double, valscherik, m. H— frileux,

ysteraar, kremper, m. H— importun,
difficile, lastigaard, ra. H— indolent,

tjok, m. H— perdu, vergauwrloosde
menseh^ een vogel voor de katte. H

—

rabou<;ri, kaduin, 0. Petit h— rabougri,

neuteraar^ ra,, neuteraartje, o.; ker-

neutcltng, m. en o.; vernepeling, m. en

o., vernibbeld mensch, m., vernepen
ventje, o. H— stupide, grossier, ftoop,

m. H— svelte, smicrl, m. H— v6reux,

hollekensnote, v. H— de cordelle, tra-

kelaar, m. H— de fatigue, de peine,

fatikc, v., sjoiiwer, m., tjafeute, v.,

zwcet. 111. De grosseur d'h— , mansdik,

adj . De hauteur d'h— , manshoog, adj

.

Robe des h—s de loi, wetkeerle, m.
HonnSte, adj. Sckoon, treffeli/k.

Honneur, m. Eer, v. Sauver I'h—

,

de eere kavelen.

Honorer, v. a. Eerbieden

.

Home, f. Faluizie, v.

Honteux, adj. Besckaamd, vermyd.
Hopital, m. H— de la raaterniti,

lighiits, O.

Hoquet, ra. Snik, m. Avoir le h—

,

snikken, o. \v.

Horloge, f. Slag, o.

Horreur, f. Grn-v, m.
Horrible, adj. Schabou-ilijk.

Hors, prep. H— de propos, buiten

propost. H— d'haleine, zie haleine.
Holte, f. Bagge, v.; hot, v.

Houblon, m. Hommel, m.en v,H

—

blanc, -fiite ranke, v. H— rouge, roode

ranke, v. Balle de h— , hommelbaal, v,

Panicule ou grappe de h— , hommel-
belle, V. Souche de h— , hornmelblok, ra.

Jet, pousse de h— , hommelkeeste, v.

Cone, tete de h—, hommelknop, ra.

Puceron de h—, hommclmauive, v. Tige

de h— , hommelrank, v. Racine de h—

,

hommelwortel, m.
Houblonni^re, 1. Hommelhof, o.;

hoppier, m.
Houe, f Coup de h— , slag, m.
Houette, f. Braakhouwe, heulhouwe,

V.

Houille, f. Hoelie, v.; smcSkolcn,

V, mv.
Houlette, f. Mak, v., schamakke, v.,

schaaplepely m., tuihchippe, \. Zie

KLATIE.

Houppe, f. Pluim, v.; strut/el enz.,

m. ; struts, tritis, m. H i poudrer,
poeierduts, m.

Housi, adj. Beleersd.

Housse. f. Schabernak, o.

Houssoir, m. Kopper, koppelfager

,

m. H— a inanche court, zwyntje, o.

Houx, m. Hulls, m.
Hubir (se), v.r6fl.Zie streuvelen.
Huche, f. Meelbak, ra.

Hue, \ny':x']. fui! ju!
Huhau, Hurhaut, 'm\.<if^.Juit,juit-

ho, /itithouw, j'nitsom .'

Huile, I. Olie, v. Z. smout. Faire de
I'h—, stampen, b.en o. w. Tache d'h—

,

olieplfk, v. H— de loie de raorue,
vischolie, V. H— de lis, bloemkensoUe,
v. H— d'ollve, olie van de lijve, li/'folie,

V. H— de spic (d'aspic), naderolie, v,

Huilier, m.Oli< stamper, stamper, m.
Huit, s. Le h— decarreau, koekedoe, v.

Huitre, f. Oester, m.
Humain, adj. Respect h— , men-

schili/k opzicht, o.

Humer, v. a. *Slnrven.
Humeur, f. De raauvaisc h—

,

kattepierig^ kiekemirrig, knuttig^ niis-

gezind^ moedeloos, nisch^ tettteli/k, adj.

Acces de mauvaise h—, bi/s, perte, v.

Etre de mauvaise h— , op zi/ne Here
speten.

Humide, adj. Dampig, nesch, reu-

niattfk, li'ak.

Humidite, f. ll'akte, v.

Humiliation, f. Kleenigheid, v.

Humilier, v. a. VerkUenen.
Humus, ni. Hemelgrond, m.,koorn-

aa/dr, v., moere, v.

Huppe, f. Kobbe, v., hoppetop, ra.

Hurhaut, zie huhau.
Hurler, v. n. Beugelen, tuiten.

Hutte, f. Kaveete, v.

Huze, f . Huze a huzc, neus en nctis.

Hyades, f. pi. Ze'.'ensterre, o.

Hydatide, f. H— au cerveau, de
bleim- den kop,v.

Hy dromel, m. Lieweerse, liewesse, v.

Hydropathe, xw.Watermcester, wa-
terdoi t '/, n:.

Hydrophile brun, m. Palingmoere,

Hydropique, adj. et s. Faire la

ponclion a lui h— , het water afzetten.

Hydropisie, f. Water, o. Zie DOB-
BELMOUWE.
Hypocondre, adj. Hyj>o.

Hypocondrie, I. Hypo, m.
Hypocrite, 111. Dubaard, ra., gods-

bedrieger, ill.

Hypoderme, m. Larve de I'h— du
bceuf, /(yi;i'i>/v«, m.
Hypothdque, f. Bezel, o.

Hypothequer, v. a. Berenten, bezei-

ten

.

Hysterie, f. Mocderjacht, v.
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Ici, adv. D'ici a deux mois, tusschen

hier en tivce maandtn.
Ictere, m. I— des nouveau-n6s,

geeljonk^ O.

Idee, f. I— sotte, extravagantp, /<?>•-

degedacht, o. Je ne puis me faire a ceUe

i— , ik kan dat niet opkrijgen. Ses i—

s

se confondent, het mmgelt in zijn

fifofd, hij begint tc mmgelen.
Identiquement, adv. Nock gewis-

seld iiOL-k i,;-i:,-e>-d.

Idiosyncrasie, f. Zie krijbelen en

KFtJZELEN.

If, 111. Spaansch hont, o.

Illumination, f. Feestvierin^, licht-

stiking. rri-ltichting, Turing, v.

Illuminer, v. a. el n. Vieren, o. w.

Image, f. BUd, o.; sanctje, o.; weer-

Spiegel, m

.

Imaginer, v. a. Uitpeizefi.
||

v. r^fl.

S'i— ,
peizen, b. en o. w. Imaginez-vous

eel a, ifken dat eeiis!

Imbiber (s'), v. r^fl. Drinken in, 0.

w., dooi drinken, b. w. L'huile s'irabibe

dans le drap, de olie drinkt in V laken,

de olie doordrinkt het laken. Imbibe,

p:irt.-adj., doordronken, adj.-deelw.

Imbrique, adj. Pannedakte, schalie-

dokte.

Imiter, v. a. Achterdoen, napoetsen.

Immediatement, adv. Achtereen.

botiraaiis-^t'eo ; fy'ts ; medeen, zoo med-

ecus, bcdeen ; rechttegcn.

Immeuble, adj. ets. m. Biensi— s,

staatnic srocdercn, o. mv.
Immoder^, adj. Avendant, avon-

dantig.

Inimortifi6, adj. Onverstoiven.

Impair, adj. Ondeffen.

Impatience, f. Eprouver ime vive

i— , zic't verrribbelen.

Imperfection, f. Delikt, o.

Imperial, adj. Couro:.ne i—e,

kroon-prtaal, v.

Imp^riale, f. Napoleom, m.
Impetigo, m. Zcere, v., Sint-Jobs-

zccrev, v. mv.
Imp^tueux, adj. Druistig, hiftig.

Impie, m. Afgod, m.
Impoli, alj. Bot.

Important, adj. Etre i— , bedragen,

b. w., nihoiiden, o. w.
Important, m. Faire le fanfaron et

ri— , den fietelvoeren.

Importer, v. n. Zeren, b. w. II im-

porte beaucoup, peu, rien, er steekt

veel in, weinig in^ niei in 11 importe

peu, er is ^een draad aan gebroken ; nit

tot (/a«/-/N'importe, dak (dat ik), dagge
(dat gi/), damme (dat wij), enz. Zie

LANKE, I..\T, NOF en OF.

Importun, ni. Lastigaard, m.
Importuner, v. a. Kni/zen.

Imposable, adj. Geschothaar.

Imposer, v. a. I— des failles, uit-

zenden.

Imposition, f. Uitzend, m. Zie IM-

p6t.

Impdt, m. Geschot, o., tiitzend., m. I

I— s communaux, charges communales,

'

binnenkosten, m. mv.
Imprecation, f. Lancei une i—

,

eenen vloek g(-Tefi.

Impregner, v. a. Doordrinken, b.

w Impregne, part, adj., doordronken,

adj.

Impression, f. Cela me fait qq.
impression, dat doet mi/ iets^ dat doet

mij eniirat.

Impr^voyance, f. Onvoorzienig-

held. V

.

Imprevoyant, adj. Onvoorzienig.

Imprevu, adj. Onvoorzienig.

Imprimer(s'), v. rk&. Drukken, o.

w.
Improviste (4 1'), loc. adv. Onver-

dacJ:ts, bijw. Arriver a I'i— , op schote

kometi.

Impnident, adj. Onverzichtig

.

Impudent, adj. Schaamtevri/.

Impuissant, adj. Onvermeugen.
Imputation, f. Wi/ting, v. I— m^-

chante, i— calomnieuse, kwade ivi/-

tivg. V.

imputer, v. a. Opleggen.

Incapable, adj. (//)('/2<'«.

Incendie, m. Sehadevnur, schavier,

o. frmpe a i— , brandspeite^ v.

Incendier, v. a. In laaie zetten.

Incertain, adj. Qui est dans un etat

i— ,
prefaire, een ei op eenen balke.

Eire 1— , dvbben, dubberen, o. w.
Incisif, adj. Dent incisive, zie DENT.
Incline, adj. .Sleep.

Incommode, adj. Ongemakkeli/k,

Incommoder, v. a. Mishanden,o.vi.

Incompatible, adj. Voila des cho-

ses i— s, ilat kan niet Hioope gaan.-

Inconcevable, aclj. Onbepeizelijk.

CVsI xmc t hose i— , relen dat eensf

Incongruity, f. Strontksse, v.

Inconsideri, adj. Lotsbollig, on-
verzirliUg, schierloos .

Inconsiderement, adv. Botgaans-

weg.
Inconsolable, adj. Desolaat.

Inconstant, adj. Un homme i—

,

draainngcl^ m

.

Inconvenant, adj. Onbcklokerd, on-

belaamd.

Inconvenient, m. Mishande, v.;

miszit, o.

Incrimination,f. Kwa(de wi/ting,v.

Incriminer, v. a. Kwa(de ivijtingen

Inculte, adj. Ruwlokte, vaag.
PIninp i— , veld, o. Terre i— , vaag^ v.

Indecent, adj. Onbeklokerd, onbe-
taamd, ongeraakt^ uivalhg,

Ind^cis, adj. Etrei

—

, dgzelen; dub-
ben, dnhberen, sti/peren.

Indice, ni. Uitgeefsel, o.

Indifferent, adj. tela m'esti—, het
kan mi/ niet schillen.

Indigence, f. Verarmoedkeid, v.

Indigestion, f. Oi'erleidheid, over-

•vallenhfid (van de maag) ; eene 07< >--

leide niaag^ v. I— aigue, balgpi^n (•, in

dicren sprek.l, v. I— clironique le

I'estomac du cheval, klem, m.
Indiquer, v. a. Uitgeven, uitstekrji.

Indiscretion, f. Commellre une i—

,

aan de tatjoore terten.

Indocile, adj. Kwafadjwilde, onbe-
stierig. Etre i— , noch ter roe noch Ir
hand willen.

Indolent, adj. Luizig, hissig, vnd-
dig. Homme i—, tjok, ra. Etre i— , zick
laten dienen.

Indulgence, f. Pardoen, m. en n.;
toegeefsel, o.

Indulgent, adj. Mede^aande.
Industrieux, adj. Generig.
Inegal, adj. Ondeffen, reveltandde,

reTellandig, doorscheede.

Inextinguible, adj. Soif i -
, no, ./-

dnrst, m.
Infecter, v. a. Vergeven,
Inferieur, adj. Partie i— e, van-on-

dcrfen, 111. Table i— (d'lin violon),

onderblad, o. Etre i— , de achterhand
hebben.

Infernal, adj . Vacarme i— , een ra-

Tooi van al de ditivels.

Infidfele, adj. Mari—, zie PLEU'n .

Infiltrer {s'j, v. rM. Drinken in ,

o. w. ; dot rdrinken, b. \v.

Infirmerie, f. Fermeri^, v.

Inflammation, f. Brand, m. I—
phlyctenoide, blcine, v. I— du pounifn,
longetvier, o. I— de la trompe d't'.i-

stache, corlap, m

.

Influencer, v. a. Se laisser i— ;
,ir

de niauvais e\f:m]>\es,naar slechte Torr-
beelden hiisteren.

Information, f Faire une i— , eene j
inforniatie beleeden, ''

Infusion, f. Trek, m.
Ingenier(s'), v. rtfl. S'i a trouver

un moyen pour, iets verleesten.

Ingenieux, adj. Beknnjt, vemuft, .

verzinnig.

Inglaiser, v a. Bloksteertcn.

Ingrat, adj. Traxail i—, een droef
werk

.

Inhumation, f. Zinking, v.

Inhumer, v. a. Een lyk zinken.

Inimaginable, adj. Onbepeizelyk

.

Initier. v. a. Voorkappen.
Injecte, adj. Des yeux i—s, over-

schoten oogen.

Injure, f. K'iva(de wi/ting, v., ver-
wi/tsel, o. Une bordfe d'i—s, eerie per-
liffc scheldwoorden {zie BARLAFFE), v.,

eene parti/ scheldwoorden, eene party
zottighcid, V. Se repandre en i—s cen-
tre qq., riitrij'zen, o. w.

Injurier. v. a. Aanzeggen, kwd •wy*

tingen maken. Zie INJURE.
Innocence, f. I— baptismale, von-

tekroon/Je, o.

In-octavo, m. (Een boek) acht in 't

blad, m.

Inonder, V. a. Onder -uater steken.
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I— pai nil dcboiciement d'eaux jaillis-

santes. orrr-d'i'httfn, b. w,
Inopportun^ment, adv. Tout 4 fait

i— ,
/(' tiiidiifl mot'te.

In-quartO, m. (Een boek) vier in

't l>laa. 111.

Inquiet, .'nlj. Binattwd, verangst.

Inquieter (s'), v. r6n. Je ne m'cn
in quirt e pas, ik heb er den Zferd van.

Inquietude, f. Achterdenken, o.,

verlegmis^ v. Soyez sans i— , slaap gij

wet.'

Insciemment, adv. Onverwist.
Insipide, adj. Fletich. Vgl. fade.
Insolent. m\\. Betsck.

Insolvabilit6, f. Onvermeugen, o.

Insolvable , adj. Onvermeugen,
zander T<rh(iat^ o.

Insouciant, adj. Laatli/dende.

Inspiration, f. Binnenspraak, in-

gave. V.

Instant, m. En un i— , m eenen

vlcek. .\ \'—,fyls, bijw.

Insligateur, m. Op?nakcr, m.
Instruction, f. Leerreden, v. en m.
Instruit, .nlj. Tr& i— , inwi/s.

Instruments, m. pi. Getrek, getuig,

geveei te, ( 1

.

Insupportable, adj. Onuitstaande-

lijk.

Intelligence, f. Etie d'i— avec qq.,

zich verstaan met iemand. Qui est d'i

—

avec qt]., eompaks met iemand, adj.

Intelligent, adj. Beknuft, uivallig,

wakker, boos, C'est un enfant tr^s i—

,

er zit veet boosheid in dat kind. Etre

i— ,
^oe:l ten hoofde zijn.

Intenter, v. a. I— un proems a qq.,

een pi oees inspannen tegen iemand,

intention, f. Sans mauvaise i—

,

maar konsiiis, bijw. Je n'avais nulle

mauvaise i—r, ;'/' had daar geen hinder
in. Sans i— , holsbols, holsbollig, bijw.

Interceder, v. n . I— pour (jq.,

selioonciprekenvoor iemand, ten bestefn
sprekeii Tom iemajid.

Interdit, m. Ces, o. Jeter I'i—, het

ces leggen. II est en i— , hy is beschort
van at zi/ti goed,

Interdit, adj. Passage i—, verboden
donrlieg, ni.

Interessant, adj. Keurig. Trouver
Ires ou peu i— , veel of weinig vinden
in lets.

Int^ress^, m. Partenier, m.
Int^r^t, m. I— d'un capital, blade-

ring, blading, biaaiing, v., kanon, 0.,
kroos, m. Porter i—, krooizen, kroo-

zeeren, verkrooizen, o. w. Placer ;\ i—

,

(getd)uitgeven. Mai ser\'ir scs propres
i— s, in zij'n eigen hicht staan. Zie

INTEREST.

Interieur, adj. Voix i—e, binnen-

spraak, v.

Interieur, m. Van-binnen, m.
Interim, ni. Par i— , voor of tot

een Tcrliei.

Internat, m. Weunschole, v.

Interne, ni. Weriner, m.
Interroger, v. a. I— sur le cale-

chisme, leering vra^en.

Interrompre, v. a. I— qq., in

iejnands redens spreken.

Intertrigo, m. Gesnertkeid, v.

Intervalle, m. Dans I'i—, bi/ de

ivljl.

Intestins, m. pi. Kurre, kruie,

kre,, V.

Intimider, v. a. Verbolaardeeren,

b. w. Intimidi, vermi/d, adj.

Intraitable, adj. Eire 1— , noeh tcr

roe nnli ler hand -jaillen,

Intrepide, adj. Asserant. asttant,
vrnm

.

Intrigant, m. Pavane, v.

Intrigue, f. Mikmai, m.
Introduire, v a. Inteeden.

Inutile, adj. Rendre i— , vcri/delcn,

b. w. Faire un usa.e i— dc qq. chose,
vernnorl(wzen, b. w.

Invective, f. Se ripandre en i—

s

centre <|q., tiitri/zen, o. w.
Invectiver, v. a. Opryden.
Inventer, v. a. Uitpeizen. I— des

faux bniils, nitstuiken.

Inventif, adj. Verzinnig,
Invention, f. Gedacht, o., uitvond,

m. , vindsel, o.

Inventorier, v. a. Besthryven,
opneme,,.

Ipreau, ra. Zachte olm, m.
Irascible, adj. Krekel, misselyk.

Iris, m. Liaifh, les(eh, o.
Ironie, I. Lavuit, m.
Irrite. adj. Dul.
Ischion, m. 7schbeen,o.

Issue, f. Uitkorn, uitlaat, m.
Ivoire, m. Avoor, lavoor, o. D'i—

,

avooren, lavooren, adj. Bille d'i—

,

avoor, lavoor, m.
Ivraie, f. I— des champs, zwatte, v.,

zood, zoot, o. I— Wvace, spttgras, o,

I- em\\aa\.c,dronkaard,m.
Ivre, adj. Dronk, bedranke, bekaaid,

rost, potje.-rol, potten. Trfe i—, over-
dronken. Etre i—, by dranke zyn;
zinderen, o. w.

Ivrogne, m. Dronkedrinker, kwast,
kwispel, m.

Ixcde ricin, m. Teek, velti/ke, v.

J
Jabloire, f. /Croeze, v.

Jabot, m. Fraze, v. Zie schroode.

Jacee des pr6s, t. IJzerkruid, o.,

stijjs'ok. m., hardhoofden, o. mv.,

hardekoppen, hondskoppen, hondskloo-

ten, hondsknoppen, dulle hondskoppen,

m. mv
Jachfere, f. Terre en j—, braak, v.

!fetre en j — , broken, brake liggen.

Jacques, m.Jaak, Djake, ra.

Jaiet, ni. Zie JAIS.

Jaillir. v. n. Spaarzen, spetteren.

Jaillissant, adj. Inonder, submer-

ger par un dcbordement d'eaux jaillis-

santes, overwelm' n, b. w.

Jais, m. Aget, iaget, o., lagette, v.

Jalon, ni. Bakel, ir..

Jalonner, v. a. Bakelen.

Jalousie, i. Sckietvenster,vryde,v,

Jaloux, .idj. Overjnnstig.

Jamais, adv. i°l. nunquam, Neuint,

neuist, nenil, nooint, nooit ; als Paschen

op Jiiindag konit ; van at myn Urven

(zie .\L)-
II

2° 1. unqtiam. Eens.

Jambage, ra. J— de cheminte,

staridfijke, v.

Jambayer, v. n. Beetien, o, w.
Jambe, i. Been, o., pekkel, m. Les

j—s ecarquilliies, scherreling, bijw.

Croiser les j— s, kruisbeenen, o. w.
Avoir des j—s de villebrequin, avoir les

j— s en parenthese, beugelbeenen hebben,

beugelbeende zijn. Remettre une j—

,

een been inzetten. J— de bois, stilte, v.

J— de force, se/ieerstyl, m.
Jambette, f Hadfm,m., luiker, m.,

iiiikermes, luikmes, o.,peule, v., peiil-

mes, r).

Jambon, m. Hespe, achterhespe, v.

J— de devant, voorhespe, v. Os du j—

,

hespebeen, o. Graisse de j—, hespevet, o.

Jante, f. I'^alge, v.

Japon. zie .sapon.

Japper. v. n. Tjeffen.

Jaquet, ni. tapper, m.
Jardin, m. Hof, m. en o. J - pota-

ger, koolhof, o,, lochting, m. J— 4 fleurs,

loehting, m.
Jardinier, m. Koolkapper, lochte-

nier, loehtingmon,m. Echelle de j—

,

dobhele leere, hofleere, trapleere (trap-

laddtr), v.

Jardinier, m. Teebijtcr, mtlf,m,
Zie I'AK.MiE DORE.

Jarre, I. Jlindhaar, o.

Jarret, m. Ame, haam , hotn, *om,
v.; hitk, o., luike, lake, v , luikctt, o.
Eire ferme sur ses j—s, vrang in de
beenen zijn. J— de veau, hanke, kalver-
hanke, v.

Jarret6, ndyKoeibeende, koeihaamde.
Jars, m. Ganter,ganzier,ginst,m,
Jaser, v. n, Gabberen, o. w.; rttiten.

rulleii, snetsen, tjateren, b. en o. w.
Jaseur, in. Ruiter, m. J— de Bo-

h^rae. zi/di-vogel, ra.

Jaseuse, f. Klappette, klappege, v.

Zie hahiliarde.
Jatte, f. Xom , spoelkom , m.
Jauge. f. Gaitse, pe^elroede, v.

Jauger, v. a. Pegelen.

Jaunitre, adj. Geelwacktig, geelu>-

endig.

Jaune, adj. Geekf, ge^oel, gilf,

Jaune, m. Badigeonner en j— , oke-

ren, b. w.

Jaune d'ceuf, ra. Dorre, v.

Jaunir, v. n. I'ergelen,
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Jaunisse, f. Geelwezitcht, v.

Javelle, f. Hugge, v., legge, v., pik-

keling, pekkfiing, v., pikhoop, m. Deux

j—s font une gerbe, twee huggen maken
een schoof.

Jean, m. M'ansje, o.

Jeanne, f. IVanne, v.

Jet, in. Keeste, v., spruitelini', m
en o. J— de houblon, hommelkreste, v.

Jeter, v. a. Flinken, rooicn. weg-

neuken, zeerdeii. J— I'interdit sur, het

ces leggen op. J— a la gribouillette, te

kras smytcn, te rapekaai vmijten, te

ravel smy'ten. J— la sonde en mer,

smi/ten, o. w. J— un coup d'o^il sur,

eenen oogslag geven, of werpen, of

smyten op. J— un cri, eenen schreeuw of

eenen tier geven. J— des cris percjants,

tieren, b. en o. w. J— un tr^s vif eclat,

uitflikkeren, o. w. J— des etincelles,

des bluettes, sparken, o. w. J^— de la

fum6e, stnokelen, o. w.

Jeu, m. Spet, o. Mettre de I'argent

au j— , bt/steien, b. eo o. w., bi/zetten,

b. w. Tirer son fepingle du i
—

. zie

jfcpiNGLE. J— de cartes, boek kaarten,

m. J— de cloche pied, zie merelle.

J— de hasard, my/ehpet, o. Jouer

un j— de hasard, tnyfeUn, tiii-

schen, o. w. J— de merelle, zie

MEREi.LE. ]— de piquet, ^2nfe<j-^c/, o.

Jeudi-saint, m. Zoppedoppedon-

derdag, m.
Jeun i4), loc. adv. Ntichtey, muh-

tertnondc,

Jeune, adj. J— age, jongde, v.

Vgl. JEUNESSE. J - cochon, vikken,

o. J- homme, jongheid, v., jonker,

m. J— lapine, rampeneel, o. J
—

lievre, hazelapijn, m.
Jeunesse, f. Jongde, v.

Joaillier, m. Diamantzetter, m.

Joie, f. Leute, welligheidy v. Aimer
la j— , voor de leute zi/'n, Etre fou

de j— , in aboldus zi/n. S'en donner

a coeur j— , d^n beer leeden.

Joint, m. Klinke, v.

Joint, adj. A pieds j—s, zie pied.

Joint^e, f. Dubbele handsv^tlle
y

dobbele poote, v., tivee pooten, m. mv,
Jointoyer, v. a. Stoffeeren, vul

zetten.

Jointure, f. Koppeling, v., ht, o.

Joli, .'idj. Fifntigy happig, kiybig,

knoddis^y perkantig ^ prettig, snel

^

vry. Net et j—,
perelnet.

Jonc, m. Bieze, v., biezem, m.
Buisson de j— s, biezenhul, m. J—
des jardiniers, steenbieze^ v., steen-

biezeni, ni., peerdebies. v.

Jonc-fleuri, m. Tonnekenszaad, o.

Zie KITIl'KENSZAAD.

Jonchee, f. Sfrzewelingy v.

Jonglerie, f. Battement, o.

Joseph, m. Djoos, m.

, Jotte, f. Hari[n)i, m.
Jouer, V. a. et n. Spelen, o. w. J—

de bricole, kampere^i, o. w. j-- des

cliquettes, klepperheenen, o. w. J— a

double ou a quitte, zie dubbel. J

—

du pouce, zie pouce. J— un tour a

qq., iemand eene perie bakken^ iemand
eene irawakte bakken ; iemand by' V
vier i^'uur) zetten. J— un inauvais

tour a qq .
, iemand eenen land zetten.

Vous me jouez ainsi un mauvais tour,

gi/ kf eukelt my dat alzoo! Carte a j—

,

kwaarte, v. J— (du pique, du Irelle),

uitgaan, b. w. J
— un piquet, pin-

ketten, o. w. J— du baton, balon-

nisten. o. w. J— aux billes, stekken,

o. w. 7— all bouchon, bi/zeknuw

STni/ten^ bi/zekmiwen^ o. w., kalle

sehieten^ kork schieten, kork stuiken
;

metteren, o. w. J— a la boule, bol-

len, b. en o. w. J— cache-cache, j
—

coucou, piep spelen, piepken spelen^

piepertje'duik spelen
^

piepken-dtiik

spelen. J— a la chapelle, aiitaar spelen,

J— (a) colin-maillard, blindekalle,

{blendekalle), blindem-aaie^ blindeman-
netje spelen^ mom-meken spelen, J

—
a croix ou pile, dhoofden, kli/ken,

klinketnutsen^ kop of miinte spelen^

kop of letters smy'ten, kop of munte
smyten, de koppen smy'ten, liy'ken,

liykje smy'ten, luiken^ •walen, o. w.

J— h. la crosse, zeitgen, zeugejagen,

zdugekoten, o. w. J— au diable,

duivelen, toortelen, o. w. J— k la fos-

sette, in 't nioksken spelen. J— a la

guimbarde, trompen, o. w. J
— un jeu

de hasard, myfelen, tuischen, o. w. J

—

a la main chaude, vleesch op den blok
spelen. J— a la m6relle, zie merelle.

J— aux osselets, pekktlen, o. w. J— 'a.

la toupie, au sabot, toppen, o. w. J

—

au volant, rinketten, o, w. J— au
whist, solen, o. w.
Jouet, m. Speeldingen, o. J—s d'en-

fant, kinderdingen, o. mv. Faire servir

qq. de j— , iemand in de slingerkoorde
houden.

Jouet du vent, m. Zie agrostis.
Jouette, f. Polk, speebnok, m.
Joufflu, adj. Bolsterachtig. Unj—

,

een pulleblazer, m.
Jouir, V n. J— de I'embarras, de la

misere, de I'affliction de qq., zi/'nen deun
Jiebben in ie?nands verlegenheid, onge-
luk, droefheid.

Jour, m. Dei, m., Iticht, v. Au
milieu duj— , in den midderendei. Je
n'y vols pas dej— , ik zie er geen hicht
in. A j— , openhtchtig, adj. Au point
duj— , met den klaren van den dag,

^net het litnmen van den dag, Le j

—

commence a poindre, het begint te dag-
lichten. II y a quinze j—s, over veertien

dagen. L'autre j— , overtydfs, bijw.J—

.

d'abstiuence, dag van vleeschderving

.

J— de chomage, mesdag, m. J

—

d'echeance, valdag, m. Veille du j
— de

I'an , nieiiwavond, nieicii'jaaravoTid, 1

Jaaravofid, m. [— du nouvel an, nieuw- •

dag, m. J— de fete, heiligdair, xa. J

—

niaii^ie, 7'ischdag, m.
Journal (de terre), m. Dagwante,o.
Journalier, m. Daghuurman, m.
Journee, f. Daghuur, v. Travailler

a la j , in daghuur wcrken, in dag-
hmcr gaan. Durant toute la j— , den
i;rniuiigcn dag door, geheel den gron-
digtn dag. Quart de la j— ,

prierne, v.,

schof. o.

Jouter, v. n. J— (sur I'eau), tour-

Jouvenceau, m. Dobbele koeiwaeh-
tcr,\n.

Joyeusement, adv. In leute.

Joyeux, adj. Geestig. Uji j— com-
pare, 2ie COMPARE. Mener une vie

joyeuse, bragieren, o. w,
Jube, ni. Doksaal, m.
Juchoir, m. Polder, m., roest, o.,

roestestok, m., haneroest, henneroest,
hoenderroest, o.

Judas, m. Spioen, m. Midaille de

J— , zie MEDAILLE.
Juger, v. a. A ne j— que par la vue,

I'ouie, le toucher, om zien, om hooren,

Juiverie, f. IVoekery, v.

Julienne de Mahon, 1. De7ioteka-
'

torn, (I.
I

Jumelles du ros, f. pi. Schenen,

Jument, f. Merrie, v. J— pleine,

kachtelmerrie, v. Matrice d'une j—

,

kachtelbedfde, o.

Jupe, f. Kulte, v. Corps de j—

,

li/f, o.

Jurement, m. ZiejURON.
Jurer, v. n. Zweren, b. w.; schree-

men, o. w.
Juron, m. Koppel, sakker, vloekf m.
Jus, m. Zop,o.]— de rc^glisse, /(.<-

koek ; kalissedrup, m. Baton dej— de
rfeglisse, j— de riglisse en batons, hoe-

stebrood, o ; hoestekoek, m.; kalisse-

brood, o.; kalissestok, ra.; pypjekato,
py'pje van kato, o. J— de viande,

jeu!;d, V.

Jusqu'a, prep. Tot, voorz. Jusqu'a
ce que, tot als.

Jusquiame, f. Doodblocm, v.

Juste, m. tiff, o.

Juste, adv. Effen, rechts. Tout j—

,

rechts ; daar rechts : rets, reizekem (zie

RECHTS). Voili qui est rencontre j— , gij

slaat den nagel op den kop, Viser j
—

pour atteindre, ramen, o. w.
Juteux, adj. Gezoppig, Une poire

juteuse, eene gezoppige peer , v.

K
Kermesse, f. Kermis(se,
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Li, adv. Da. Ci et la, tiissclienin.

La-b.ns, daarten^ darent^ gunter^ Qui
est la-bas, ^iinte^ gitntste, adj.

Labeur, m. Labeur, o.

Laborieux, adj. Arbeidfli/k.

Laborieusement, adv. Arbeidelijk.

Labour, m. Labeur, o. Terre de 1 -
,

labfurland, o. L— d'ete, zomerlabeur,
o. Conimencer le 1— des semailles, le

1— pour ies grains de I'automne, den
eerplorg inzetten.

Labourable, adj. Ploegdraaiend.

Labourpr, v. a. Eerden, labcuren,

omzolt-fi, ploei^etiy werken.

Labyrinthe, m. Laberente, v.

Lac, m. Petit 1— , blankaard, m.
Lache, adj. Fletsch, Ungscky Unts,

slab, m. Un )—, een bleunaard, m.
Lacber, v. a. Vieren (van eene

koorde), o. w. L— un juron, er ecnen

sakker door leggen, eenen vloek geven,

eenen vloek leggen.

Ladre, adj. Hondsch, hondsig.

Laiche, f. Zagge, v

.

Laid, adj. Leek, leelk, lulk. Tres 1—

,

inlecli/k. Furieusement I— , doodleelijk,

beerleeli/'k. Personne e.xtremement I—e,

IBortehpook, o.

Laideur, f. Leekheid, v., lulkte, v.

Laine, 1. IVolfle, wulfle, v. L— en
suiut, 1— grasse, 1— surge, wol met de

ieke, iekwol, v . L— fUee, sayette, v. De
1— , wttllenyaA}. Camisole de 1— , li/f, o.

Laineux, adj. IVtilde.

Laisser, v. a. Laten geworden. L

—

tomber, weisteren, b. w. L — Ies mots

et agir, korte vooretnden (veureinden)

maken met lets. Laissez-moi faire cela,

lanke datdoen. Se 1— influencer par de

mauvais exemples, naar slechte voor^

beelden lulsteren.

Lait, m. ^felk, v. L— battu, keern-

melk, V. Bouillie au 1— battu, keern-

melkftutse, v. L— fecrem^, vlotemelk,

V. Petit !—, hei, v., keernmelkhei, v.

Potage au 1—, melkspgs,y. Soupe au
1— , rnelksoepe, v., zoeiepap, m. Quan-
tity de I— qu'on trait en une fois, maal,

o. Baptiser le 1—, de tnelk doopen,

blauwcn, Croutes de 1—, zie croute.
Veaude 1— , zooger, m., zoogerling, m.
en o.

Laitance, f. Melke, v.

Laiteron, m. Melkwied, o., duldes-

tel, m

.

Laitue, f. L— pommte, kropsalade,

v. Pomme de 1— , krop, m.
Lambeau, m. Boetdoek, m.;furl,

m., schabbe, v., slavent, m., slimpe, v.,

vlender, m. En 1—X, brokke vaneen,

kulte vaneen.

Lambin, m. Lullepol, trul, tru-ce-

laar, m.
Lambiner, v. n. Dretelen, tuutel-

ttetiten, trutselen, truwelen. Perdrc

son temps a 1—, vertrutselen (zie tijd),

b. w.

Lambourde, f. Topscheute, v.

Lambris, m. Bazeermg, v.

Lambrisser, v. a. Lombardzeeren,
b. w.
Lame, f. Lemmer, hevel, rok, m.;

schene, slek. v. Ficelle de 1—, hevel, m.
L— d'une bechc, spalepel, m.
Lamelle, f. L— de roseau, d'acier,

rieije, o.

Lamenter(se), v. r6fl. Doleeren, o.

en we Ik. w.

Lamier-rosetier, m. Rietmater, m.
Lampas, m. Boon, v.

Lampette, f. Schoonooge, Sint-Pte-

tersblo.m, v.

Lance, f . Lansie, v.

Lancer, v. a. Flinken. L— une im-
precation, eenen vloek geven. L— (la

bete), iiitsleken, b, w
Lancette, f. Vliem, o.

Lan9on, ra. Smelte, v.

Lande, f. Heie, v.

Lange, m. Lu-wer, m.
Langoureus, adj. Regarder d'un

ceil I— , deerlyk zien, deerli/k kt/ken,

dtidderlijk kt/ken.

Langue, f. L— vteiraeuse, fernif-

nige tong, v. Filet de la 1

—

, bindader,

v., spannder, v. Avoir la 1— bien pen-

due, T(in den bindader (de spanader)
gesnei'n zi/'n. Coup de 1— , stek, m.
DonruT des coups de 1— a qq., I'emand

stekken en gerven,

Languette, t. Mes, o. Bouvet k 1—

,

bukschaaf, v., mesploeg, m. Bouvet a

rainures el a 1—s, dobbele klikke, v.

Assembler a rainures et i 1—s, klikken,

b w.
Languir, v. n. Drutsen, kwellebeU

len, kwellen, kwelsteren

.

Languissant, adj. Deerli/k, li/'zig.

Laniaire, adj. Dent 1— , snakker, m.

Lanteme, f. Lanteern, v., schi/floop,

o., schijtlooper, m. L— k globe, bol-

lanteern, v.

Lantemer, v. n. Dretelen. Vgl.

L.\MB1\ER.

Laper, v. a. Labben, labberen, uit-

lappen.

Lapereau, m. Rampeneel, o.

Lapin, m . Keiin^ o., robbe, v.

Lapine, f. Voei, v. Jeime 1— , ram-
peneel. o.

Laque, f. Lak, o.

Larder, v. a. Viande lardie, tapje-

vleesrh, o.

Large, adj. Qui a de 1—s ailes.

breedvleerde.

Largement, adv. Goeloos. Vous
avez 1— assez pour vivre, gij hebt goe-

loos genoeg om te Icven.

Largeur, f. .Se divelopper en 1—

,

uitsmyten, o. w.

Larme, f. Traan, m. en v., water-

lander, m. Avoir Ies 1—s aux yeux,

plenroogen, o. w.

Larron, m. Dief, m^ Umpe, v.

Larve, f. L— de cercope, zie koe-
KOET.SPUIGE. L— de courtilii-re, botsc
(grnu-.ve), v., wulf, m. L— d'elophile
ou d'erislole, aalmanen, m. L— du
hannetOD, botse {uitte), v., moe/, m.,
talpe, v., vetlap, m., -vulf, m. L

—

de rhypoderme du btetif, bi/swot m, m,
L— de la mouche bleue, maan, v. I

de nasicorne, wtdf, m. L— de phrygane,
stoknas. o.

Larynx, m. Kakelaar, m. klakke,
klikke, v.

Lateral, adj. Nef 1—e, zi/beuk, m.
en v.

Latte, I. Reil, reile, v., scliee, v.

Latrines, f. p\.*Aisemenl, o., bold-

put, m.
Lattis, m. L— croisfe, geschrankt

schettewerk, o.

Laurier-tin, laurier-thym, m.
Laiiwersti/n, m.
Lavande, f. Lavender, v.

Lavasse, f. B^'s, v., doorgeut, v.,
doorUek, m., ^pegauw, m., lavasse^

v., leiten, m., looge, v., lutnpe, lunte,

v., s 'ernering, v., slooi, m., speuns,
m., sual, m., swanseling, v., swiesel,

m . , sTineseling, v., s-jnesel-swamel, m.,
swol, m.

Laver, v. a. L— la tSte 4 qq., sulfe-

ren(iemandj,h. v.
!|

v. red. Se I-,
wassehen, o. w.
Lavure, f., terres de lavures, f.

pi. Lavuur, o.

Layette, f. Bundsel, m.; la{de,v.

Le, 111. Bende, v., bend, m.
Leche, f. Sli/s, v.

L^ch^, adj. Un oius mal 1— , een

stopfiige vent. Zie LECHER.
Lecbe-doigt. A 1— , mondjes-mate,

bijw.

Leche-frion, m. Lek-mi/n-lippe, m.
Lecher, v. a. Lekken, b. en o. w.

Se 1— Ies levres, likkelippen, o. w.
Zie LKCHE.

Lecture, f. Gelaas, o.

Legende, f. Tater, m.
Leger, adj. Licht, li/'s, li/'tig. Vent

1— , ke//e. V.

Legerement, adv. Liis, Igzig.

Legs, m. Bezel, o.

Leguer, v. a. Bezetten, maien,
vertestamenten, zetten.

Legumes, m. pi. Oroensel, o. Mar-
che aux I — , groenselmarkt, v.

Leiche. f. .ipekalle, m.
Lendore, m. Arlan, herlan, m.
Lent, adj. Vaddig.

Lente, f. Xelen, m.
Lenteur, f. Agir avec I— ,

procWer
avec I— , treutelen, trutselen, truwelen,

o. w.
Lentille, f. Vitse, v. Se couvrir de

1—s, de tachss de rousseur, spotten, o.

w. L— d'eau, aandereit, o. Zie REIT.

L6rot, ni. Loir 1— , slanprattt, v.

L^siner, v. a. Knarsen, o. \v.
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Lesineur, m. Knarzer, m.
Lesion, f. Deer, v.

Lessive, f. L— des savonniers,

looge, V.

Lest, m. Ballas, m.
Leste, adj. Behendig, khbber, kUb-

hcraihtig.

Lettre, f. Letter, v. en m. L— pres-

sante, brandbricf, m. Selon le texte de

votre I— , tiitgevens uw schri/vcn.

Leucorrhee, f. Avoir une I—, in 't

ivit tiri/ren (van koeien sprek.).

Leur, adj. poss. Hulder, milder.

Levain, m. Heefsel, o., hevel,m.,

hy'iel. 111. Meltre du 1— dans la pate,

verdi- ii-inen (eene baktej, b. w.

Levee, f. Slag, m., hand, v. Faire

une I— , eene hand halen. Faire une

seule I - ,
pieren, o. w . Ne pas faire

une !>eule 1

—

,frutten, o. w. L— d'un

corps, utthaal (van cen lij'k), m. Faire

la 1— d'un corps, uithalen (een lykj,

b. w . Faire la 1— des lettres, de brie-

nen rooven. L— des scell^s, zegellich-

ting, V.

Lever, V. a. Heffen, b. en o. w. L

—

(le f;ibier), uitstcken, b. w. L— des

gazoiis, garskhiiten steken. L— de

grands yeux, zie OUVRIR. Je me suis

donne une entorse a la main en levant

un fardeau, ik heb mijne hand overheft.

II
V. refl. Se 1—, heffen, o. w.

||
v. n.

Gaan, verkomen,

Levier, m. IVaag, v., waaghout, o.,

iz'ipfe, V,

Lfevre, f. Lipfpe, v. L— s pales,

bleekkleurde Itppen. UlciSration aux

commissures des 1—s, scheurmond, o.

Se licher les 1— s, likkelippen, o. w.

Levdre, f. Gist, m. en v., kap{pe, v.

Lizard, m. Aketisse, haketisse,

laketisse, v.; schorpioen, o., snaketisse,

V. L— des souches, springsnaak, v.

Liais, m. Schacht, m.
Liaison, f. Uitstand, m. MaijoDne-

rie en 1— s, verband, o. Je re vois pas

la 1— entre ces idte, ik kan dat niet

thoope knopen.

Liaisonner, p. a. Venchranzen

.

Liard, m. Oordje,o.

Libellule, f. Zie naalde.
Liberal, adj. Geefachtig, mildig.

Libertin, m. Bakzwifn, o,

Libre, adj. 11 a le ventre 1— , hij staat

licht.

Licou, 111. llaitter, halter, m.
Liege, bouchon de li^ge, m.

Kork, m. en o.

Lien, m. Band, m.
Lier, v. a. L— une veine, eenen

ader afknopcn . Kou i 1— , zoo sot als

een piepel.

Lierre, m. L— grimpant, iefte, v.

Bale de 1— , ieftebezie, v. Feuille de
1— , lefteblad, o. Rameau de 1— , icfte-

ranke, v. De 1—, ieften, adj. L— ter-

restre, dreesem, m., kruip door d'hage,

m., onderhave, v., palingsranke, v., I

Sint-Jans ranke, v.

Lieu, m. L— d'aisance, * aisement,

()., Tertrek, o.l-— mar&ageux, /zofo;, m.
Lifevre, m. Haas, haze, m. Oreille

de 1— , lepel, m. Jeune 1— , hazelapy'n,

m. Palais de 1— , zie uuteron.

Ligament, m. L—s inferieurs de la

glotte, *' kominel, m.
Ligature, f. Fake tomber une ver-

rue ou une autre e.xcroissance au moyen
d'unc 1— , eene tvorte of ander uitwas

apknopen. Chatrer par 1— , een dier

afknopm.
Lignage, ni. Orie, jtorie, ne, v.

en m.
Ligne, f. Meltre en 1— s, rekcn, b. w.

Hamec;on d'une 1— a pecher, zie hame-
gON. L— telegraphique, spieekdraad,

m. I.— de demarcation, ^(fic/ifc, o.

Ligner, v. a. Regelen. Regie pour

I— le jiapier, regelet, o,

Ligneul, m. End, hend, m., spi-

naal, o.

Limace, f. Limagon, m. Slek[ke,s.

Limande, f. Scharre, schol(le, v.

Limbes, m. pi. Voorgeborgte der

heI, o.

Lime, i. Snakker, m.
Limite, 1. About, o., uitkant, m.
Limiter, v. a. Beschroodcn, b. w.

Lin, m. Vlas(ch, o., bast, m. L

—

roui, roote, v. L— rouillfe, beloopen

vlasch. Del— , vlasschen, vlussen, adj.

Bourreau du 1—, goutte de 1— , zie cus-

CUTE. Graine de 1— ,
platzaad, o.

Paille de 1— , sehif, o. Tete de 1— , zie

t£te. Tige de I— , herel, m. Moucher
le 1— , het vlas snuiten.

Lin90ir, m. Traveele,\

.

Lingard, m. Zie drom, m.
Linge, m. Lifwaad, o. Tremper le

1— , ti-iu: laasehte bezoppen.

Lingot, m. Kapstuk, m. (?), sta-

veI, 111.

LingotiSre, f. Kutselier, o.

Lingue, f. Lin;e, v.

Linon, m. Kerspe, v.

Linotte, f L— commune, 1— des

vigncs, kneeker, m., lanoolje, o.. Petite

1— des vignes, tollenaartje, o. (Zie de

var. under KNEEKJERl.

Linteau, m. Bovenzulle,\

.

Lippe, f. Faire la 1— , eene lippe

maken of trekken.

Liqueur, f. L— de menthe, ?«<?«/«, v.

Liquide, m. Swol, m. Amas de 1—

,

pla,(eh, m.
Lire (se), v. r^fl. Lezen, o. w.
Lis, m. Lelie, v. Huile de 1—

,

blocinkensolie, v. L— safranfe, Gode-

lieve- lelie, Sint-Pieters-lelie. L— des

valines, boschUlie, v. Criocfere du 1—

,

0. L. V.-beestje, o.

Liseron, m. Binde, v., bowinde, v.,

schaapbindc, v., hemdtken zander naad,

o., ranke, v . Renouee 1— , strekbinde,

zomerbind^, v.

Lisi^re, f. Leeband, m., uitkant, m.

L— d'une foret, boschweer, v. La 1

—

d'une dentelle en opposition avec le

cute aux picots, achterkant^ m., ach-

teru'erk, o. L— du drap, lij'st, v.

Lisoir, m . Kongeblok, roniblok, m

.

Lisse, f. L— de garde-fou, reeze, v.

Lisse, adj. Glat.

Lisser, v. a. Li/ken.

Lit, m . Bed{de, o . , dowwdering-
douw, m., p^'p, v. Le devant d'un 1—

,

sponde, v. Bois de 1— , beddcbak, m.
Pied du 1— , voeteitule, o. Drap de 1—

,

taken, o. L— de camp, bnds, m. Au
1— , beddelyk, beddens, bijw.

Ljterie, f. Bcddelyk, o., beddinge,

v., slapnii^, V.

Lithosperme, m. Perelthee, m.
Litiere, f. Faire la 1— aux vaclies,

de kor/iii i>tt le'U'elen,

Litron, demi-litron, m. Heltje.D.

vklw.

Liure, f. Kommel, m.
Livide, adj. Derf, verdossemd.

Livraison, f. Levering, v.

Livre, m. Boek, m. L— rouge, rood-

boek. 111. en o. L— de pri^res, mis(ie)-

boek, m.
Lobe, m. L— de I'oreille, leile, v.

Local, m. L— tie reunion, vergaar-

huis, o.

Loche d'etang, f. Wecrduivel, m.
Locher, v. n. I\alutteren,

Locomotive, f. Vuurduivel, m.

Loge, f. Kot, o., logie, (looize), v.

Logis, m , Logist, o.

Loi, f. Robe des homnies de 1—

,

wetkeerle, ni.

Loin, adv. Verre. De 1— , van ver-

ren(s.

Lointain, m. Vernte, v.

Loir lerot, ni. Slaapratte, v.

Loisir, m. Moete, v. A 1—, bi/'

moete, met moete.

Lombaire, adj. Rliumatisme 1—

,

U'ndezwd'' , v.

Lombric, m. Terik, m., letting, m.
Long, adj. Des carottes Ires longues,

lange giipen van wortels. Mesange a

longue queue, meeze-langsteert,\ .
||

s. m.

Le 1— de, langs, {yati) langsten, voorz.

Tout le 1— de, langs door. Le 1— de la

route, achter den weg. Grimper le 1—
du mur, achter den muiir klimmen. A
la longue, achterna, bijw.

Longtemps, adv. In lange (zie

LAN<;i. Dppuis 1—, van over long.

Longueur, f. Langheid, v. Dans la

1—, van langsten. (Se) trainer en 1—

,

aanslepen, aansluweren, o. w.

Lopln, m. Kruik, v.

Loque, f. Furl, m.;fronse, v.

Loquet, 111 . L— (dans un bois de

brosse). liaartap, m., tap, m.

Lord, m. Lor, m.
Loriot, m. Goudvogel, m., piepel-

lOHW, m.; popeliereloe, popelierenhout,

enz., m., spierluit, ra., wede-.vaal,

wediiwaal, weewale, m., vroegelawei,

wroedlawei, wrongeldewei, enz., m.
Compere 1— , zwi/nsptiist, v.

Lors, adv. Pour I— , tegen toen.

Lorsque, conj . Zie of.

Lot, m. Kanne, v., koop,m. Parta-

ger en 1— s, kavelen, b. w.
Lotier, m. L— cornicul6, kurt'i-

kruid, o, L— odorant, klaverbal-

sem, ra.

Lotir, V. a. Verkavelen.

Lotissement, m. Vcrkaveling, v.

Lotte de rivifere, i. Lompe, lonte, v.

Louche, f. Aallepel, beerlepel, beer-

schotel, boldkpel, m., loete, loeze, v.;

dienlcpel, m.
Louche, adj. Losch,poerlcere, sche-

luw. Eire 1— , over noene kijken.
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Loueur, m. L— de voitures, huvr-
ho7tder, m.

Louis, 111. Lo, Lodden, m.
Lioup, m. Wulf, m.; ranker, m.

Avoir vu le I— , verbeend zi/'n. Entre
chien et ]— , wulvenavond, m.

Loupe, f. lVan(d,m..

Loup-garou, m. Kledden, m., -wcr-

reiimlf, m . ; zoever, m

.

Lourd, adj. Looden,
Lourdaud, m. Blokbeer, bokkeieers,

kluntcn, knezikel, loerderik, hoderik,
Stotnperil\ m

.

Louve, f. Loeflang, v.

Louvette, i.Hommelwulf, m.
Louvoyer, v. n. Arriver en lou-

voyant, oplaveeren.

Lubie, f. Fobe,furte, Iceie, terze, v.

Luette, f. Hi//, m. Remettre lal—

,

den hijf opsteken. Couper la 1—, den
hi/'f trekken,

\i\xsQ.\>Te,2A].Eenmalig,eenmannig.
Luire, v. n. GUinpen, schingen. L—

autour, omschingen, b. w.

Luisant, adj. Ver 1— , blekworm, m.
Lumbago, m. Lendegeschot, o.,

Lumi^re, f. Licht, 0., lucht, m. en

o. L— d'un rabol, mond (van eenc

icAaa/y, m.Penetrer de 1— , doonchin-
gen, h. w. Ripandre de la 1— sur,

beschingen, b. w. Environner de 1—

,

oirschingen, b. w.
Lunaire, adj. Mois I—, maan-

sching. m

.

Lune, I. Maan, v. L— dcCTOissante,

kranke maan. Clair de I— , maange-
sching, o. Cadran a la 1— , moanloop,

ni. Visage de pleine I— , Tjotie maan,
L— de miel, de speclman op hct huis.

Faireun trou a la 1— , de plate poetsen.

Lunette, f. L— a calibrer des touril-

lons, pinnemaat, v. (Paire de) 1—s,

klavie, V.

Lunule, f. L— de I'ongle, maantje
(van de nagels), o.

Lupin, m. L— r4ticul6, kaffieboone-

kruid, o., kaffieboonen, v. mv.

Luron, m . Een vrolyke, een lustige

breeder (broere), m.
'Lursite, m. Zie scHAvrix.
Lustra], adj. Eau I—e, spaarswa-

ter. a.

Lustre, m. Luckier, m.; blank, m.
Lutin, m. Doksem, m., gri/zaarde-

ken, c, hellemenl, o., kuadepcrte, v.,

spook, o.

Lutiner, v. a. Duivelen, iemand
deji duivel aandoen; kullebukken, kul-
lev, irifkelen,

Lutter, V. D. L— centre qq., tegen
ietpond hnepelcn

,

Luzerne, f. Lazerre, v., zevenjaar-
klaver, v. L— taclietee, 1— tachee,

doornkroon, v., klaveraas, o.

Lycbnide des jardins, f. Koie-
loere, v.

Ljrre, f. Roobaard, m.
Lys, f. Leie, v. Prairie de la L— , lei-

meersch, m.Rouissage dans la L

—

,lei-

roote, V.

M
Macaron, m. Makaron, m.
Macbe. f. Kraaisalade, v.

Machefer, m. Zinder, m.
Machelier, adj. Dent m—e, kaak-

land , m.
Macher, v. a. Babbelen, ktiwen,

kuieelen, Tabac a m—, knawwtabak,
priiimtahak, m.

Machicatoire, m. Tabac en m- ,

knmiiL'iabak, pruimtabaky m.
Machination, f. Mulsemalerij, v.

Machine, f Gelrek, getuig, kahtt,

kraam, o. M— a coudte, naaiwtel, o.

JI— delabree, ra— detraquee, kaduin,

krikalaam, o.

Machiner, v. a. Jiokkespinnen,o. w.
Machoire, f. Kaakharnas, 0., bij

misverstand 00k bekkeneel, o,; neep^ v.

Machurer, v. a. Masscheren,
Magon, m Metsenaar, metser, m.

Maitre m-— , metsenaarsbaas, metsers-

baas, m.
Ma90nnage, m. Zie ma^onneiue.
Ma^onner, v. a. Metsen. Fermeren

ma<;o[inaut, vermetsen, b. w.
Ma^onnerie, f. Sletsewerk, o. M

—

en liaisons, verband, o. Remplir de

m— les reins de voiite, spondeeren,

h.\^.

Macque, f. Ketfboothamer, ra.

Maculer, v. a. M— un timbre,

eenen posfzegel dood doppen,
Madame, f. Eeffrouue, v.

Madelon, f. Lon(ne, v.

Mademoiselle, 1. le/er, v.

Magicien, m. Armensier, m.
Magie, f. Vuiligheid, v,

Magot, m. Ralle, v.

Mai, m. Mei, m.
Maigre d'Europe, m. Onze Iteve

1'rouv'Tis.ch, m.
Maigre, adj. Mager, schreep. Po-

tage m— , waterspi/'s, v. Jour m—

,

vischdag, m. Biais m—, uithaai, m.
Maigreur, f. Magerte, v.

Maille, f. Maalde, malie^ meldje,

melje,v.; rnaasck, massche, v.; tnaS'

schel, m
.
; tralie, v. Nouer des m—s,

vlechtev, b. w.

Maille, f. Linkje, v. Cela ne vaut

pas une m—, dat en is geen linkje

weerd, ik geef er geen linkje voor, ik

gee/ er geen oordje voor, dai en isgeen
vierde I'an een oordje "reerd.

Maillet, m. M— ceroid de fer, kert-

hamer, m . Travailler avec la hie et le

m— , zie HIE.

Maillot, m. Bundsel, bunsel, m.
Main, f. 1° Hand, v. en m., de vjve

(zie vijf), V. 2° Hand (in de kaarte), v.

Faire trois m— s, drij handen lialen.

3° Klauwier, m. FUature 4 la m—

,

handspinnery, v. Revers de la m—

,

het aafsche van de hand, o. Creuser

avec la m—,
polken, o. w. Embrasser

avec les deux m— s, bevademen, beva-

men, b. w. Peser dans la m— , mtkken,

o. \v. A la m—, in 't gereed, by de

werke. Sous m— , achter danse. JIain

chaude, vlcesch op den blok (een spel).

Main-coulante, f. Reeze, v.

Main-courante, f. Kladder, m.
Maint, adj. Meinig.

Maintenant, adv. Aui.
Maintenir, v. a. A'oemen, laten

slaan,

Mais, conj. *AUr, nemaar.
Mais, adv. N'en pouvoir m— , iets

niet meugen.
Mais, m. Turksche tarwe, v. Epi de

m— . ivapper, m.
Maison, f. i" Hut (vgl. famili.e),

m. 2° Huis, o. M— suspecte, duive-

slag, o. M— communale, ivetltuis, o.

M— de police communale, kaze, v.

Cette m— est grevfe, er zit een ventje
op dat huis. M— avec un rez-de-chaus-

ste et un ^tage, tweeslagie (zie DRIE-
STAGIE enz

.
), V. Pate de m—s, teerling

(huizen\ m. Ala m— , thuis, bijw.

Maitre, m. Tricherie revient a son
m— , zatren komt te peuren, zeuren
konit te leuren. M— ma(;on, metse-

naarsbaas, metsersbaas, m.
Majority, f. Bekendc jaren, o. mv.
Mai, m. Deer, v., leed, leeger (te

Brugge), o. Ce n'est pas un grand m—

,

het is een klein miszit, o. Cela me fait

m — au coeur, dat doet my leed. Avoir
du m— de, dere hebben in iets. M

—

caduc, zie ACCfis D'EPtLEPSlE. M— de
dents, tandzeer, o., tandzweer, v. M

—

vertebral de Pott, carie vertebralc, pott-

zeer, o. Avoir le m— de mer, ver-

zeeuu'd zijn. Eire sensible au moindre
ro

—

,teerzeerig zyn.VairQ du m—^^qq.,
iemand zeer doen. Faire ra—, zveren,
o. w. (Zie ZWEER, V.)

Mai, .idv. M— a I'aise, ongemak-
kelyk, adj. M— drcssi, misleerd, adj.

M— riussi, loet, adj. Ours m— Icche,

een stoppige vent. M— 6crirc, mis-

schryven, b. w. Placer m— , miszet-

ten, b. w. M— ser^^r ses propres
int^rCts, in zi/'n eigen lucht staan.

Sonner m— , misklinken, o, vr. Aller

m— , broddelen, brodden^ onpers. w.
Seoir m— , ra— convenjr, miszitten,

o. w. Bon gr6 m— gr6, -willens of
mllens, Zie MIS,

Maladie, f. M— maligne, cene
drct-c zickte. M— contagieuse, plaag,
v. Une forte m— , ^ene deftige ziekte.

M— bleue. plane, v. M— de coeur,

heriziekte, v. M— pulmonaiie, longer-

ziekte, v. M— des articulations, goutte.
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*erdinti/ke. M— des pommes de terre,

aardappelplaag, v.

Msiladif, adj. Deerlyk, krees^ enz,,

zteketter, anz. Etre m—, kwellebel-

len, o w,
Maladresse, f. Slunkschheid, v.

Maladroit, adj. Shmksch.
Malaise, m. Onwelliglu-id, v. Je

ressens un ni— que je ne puis defi-

nir, ik hen zoo dingsck, I'k voel mi/ zoo

dingsch. Qui ^prouve du m— , kifke-

niirrig.

Malandreux, adj. Rieschaalde.

Maldonne, f. D y a m—, het is

mi'dcrld.

Maldonner, v. n. Misdeelen, b. w.
Male, adj. Abeille m—, broedbie. v.

Malefice. m. Viiiligheidy v.

Malentendu, m. Misverstaan, o.

Malgre, prep. Spy'ts. M— cela,

outre cfla, dan nog, ioen nog.

Malheur, m. Alasiitize, v.

Malheureux, adj. Une malheu-

reuse fois, ren verdraaide keer.

Malice, f. Spokeri/, v. Faire des

m—s, spoken, o. w. Sans m—, maar
konsm's. II est san.s m— (pour telle

ou telle affaire), k^' heeft er geen

hinder in.

Malicieux, adj. Droef.
Malin, adj. Loep, ooli/k, uivallig,

boos, r'esl un enfant tres m—, tr4s

intelligent, het zit veel boosheid in

dat kind. Tu n'es pas peu m— ,
gi)

zift met kwalijk boos.

M aline, f. Gierstroom, o.

Malingre, adj. Klutsie^is. Etre

m—, kattebollen, o. w,
Malle, f. MaletU, v.

Malleable, adj. Smeedzaam,
Malle-poste, f. Postcieze, v., post-

karr.krn, o.

Malletier, m. Malettemaker, m.
Mallette, f. MaUtte, v.

Malpropre, adj. Uivallig. Per-

sonne in— , shef, m.
Malt, m. Extraitde m—, weerse, v.

Malveillant, adj. Kwaadwilde.
Matnelle, 1. Lokke/Tiarn, lokketette,

V. M— de vache, de chevre, de brebis,

elder, eur, neur, ulder, m. ; speen, v.

Mamelon, m. Tepel, m. ; warrel
(van planlen), m.
Manche, f. M— de chemise,

hcmdeynotiw, v. M— d'un habit,

mouw, V. C'est une autre paire de
m— s, het is een aridfr paar moiiwen.

M— , filet a ra— , bolnetie, v.

Manche, m. M— de couteau, necht,

m. M— de rouleau, stek, v. M

—

coude de ia sape, pikkewerf, ra. M

—

du fleau, vleistaf, m., de geerde van
eene vlei of vkgel, v

.

Manche, f. Canal de la M— , de
aJer Till de zee,

Mancheron, m. Traam, v.

Manchette, f. Zie schroode.
Manchon, m. Mofel, m.
Manchonnier, m. Moffelmaker, m.
Mandement, m. M— de careme,

vastenhtdle, v.

Mandragore, f. Galgejong, gal-
' ejo'i {, diiiveljongfi.

< Mangeable, adj. Etelgk.

Mangeotter, v. a. et n. Tingelen,

o. w.
Manger, v, a. Eten, b. en o. w.

J'ai trop mange, ik ben overlaid.

M— a son aise, muggeUn, o. w.
M— des friandises, des boi\bons,

sneukelen, o. w. M— son avoine dans
un sac, op eene tJinne eten. M— a

la tablette, aan de schoeljetafel zitten.

Manger, m. Aat, ate, v.

Manier, v. a. Ajieren, verhande-
len. Commode a -m—, facile a m—

,

handig, gehandig, kavig, adj. M

—

le baton, batonnisten^ o. w. M— les

peaux, de hidden pootelen, M— la

plume, de penne voeren. Gater en

maniant, debhelen^ verdebhelen, b. w.
Maniere, f. De deux m—s I'une,

eens of anders.

Manigance, f. Mutsemalerg, v.

Manipule, m. Manipel, m.
Manivelle, f. Keer, m., wrange,

v., h'l'idhave {van een spinnewieV), v.

Mannequin, m. M— de pajlle,

zarreman, m.
Manque, m. Nauvite, v.

Manque, adj. Loet, mis(se.

Manquer, v. a. Missen. M— son
coup, zifm- scheut vermikken. M— le

pas, Tnisterden, misterten, o. w.
||

v.

n. Liege?!, o. w. Cela ne peut m—, dat
kan niei Itegen. M— a, liegen aan.

Mans, m. Zie Mj\an, m.
Mansarde, f. Toit a la m — , man-

sardedak, o.

Manteau, m. M— de cheminee,
knafmantel, m. M— a capuchon, m

—

de ^erite. kapmantel, m.
Maquereau batard, m. Poer, m.
Maquignon, m. Peerdekutsfer, m.
Maraicher, ra.Koolkapper,stalboer,

m.
Marais, m. Moras, o., sompeling, v.

Five de m—, zie FfeVE.

Marasme, m. M— k la suite de
I'enterite chronique, oiideman, m.

Maratre, f. Moer, hondemoeder,
tergmoeder, v.

Maraude, f. AUer en m— , op den
rooi gaan, rooien, o. w.
Marauder, v. n. Op den rooigaan,

rooien.

MaTaudeaT,m./looier,tantejager,m.
Marbre, m. Afarbel, o. De m—

,

marbeten ; Uivooren, adj . Bille de ra

—

blanc. avoor, lavoor, ra.

Marbrer, v. a. MarbeUn.
Marc, m. M— de cafe, kaffiegrond,

m., I''ii9ie^ruis, o., marre, v.

Marceau, m. U'erve,schiet'j>erve, v.;

•weri'enhouf, laerven^ o.

Marchand, m. ^tabelaar'y kutser,

kuts, m. Etre m— , stabelaren, o. w.
M—- ambulant, rondleurder, m. M

—

de draps, lakensnt/der, m. M— d'orvie-

tan, stuiter, m. if— de toiles, laken-
kooper, li/nivadier, m.

Marcbandailler, v. n. Dangelen,
dingelen, snikkeren,

Marchander, v. n. Dingen, snikke-

ren. Rabattre du prix en marchandant,
afdangelen, b. w.

Marchandise, (.Komenschap, vente,
V. Parer la ra— , de vente reeden. M

—

de rebut, pieter, ra. M—s de regrat, zie

REGRATTERTE. Convoi de ra—s,vrecht-
konvooi, o,

March6, ra. Markt, v. M— aux
chiffons, leuremarkt, oudelenremarkt,
V. M— aux leguraes, groenselmarkt, v,

Marche.f G^a«^, m.; <ra, ra.; terde.

Marcher, v. n. Savoir bien m—

,

snel te beene o{ tegange zijn. if— non-
chalamraent, lutsebalieren, lutsebaliere

gaan, o. w. M— comrae une cane,

oeseleerzen, o. w. M— a quatre pattes,

op Tier pooten loopen. Devancer en
marchant, overgaan, b. w. Elargir de
nouveaux souliers en marchant, nieu-ue
schoe'n uitterden. L'affaire marche a

merveiUe, het goat geli/k eene liere op
eeTien stok; iiet s;aatgeli/k eene liere des
zondeios (en V en ronkt dan nog niei) ;

het goat.geli/k eene lampte.

Mardi, m. Di/sen,iag, m.
Mare, f. M — d'eau, waterplasch, ra.

Marecage, m. Zompe, v.

Marecageux, adj. Lieu m— , hohn,
m. Terrain m— , tnoergrond, ra.

Maree, f. Getie, o.

Marguerite, 1. Griele, Griete, v.

Marguerite, f. Petite ra - , kersoude,
V. ; matelieve, v., zomerbloem, \

,

Grande m — , griete, fransche zonne-
bhrm, .^int-/ansbloem, v.

Margouillis, ra. Mareekeling, v.

Mari, ra. Vent, m.
Mariage, m. Huw, m., trouw, m.,

trouwe, trouwste, v, Acte de ra—

,

trowwbrief, ra.

Marie, f. Maaife, v.

Marier (se), v. retl. Eenen huw
docn.

Marin, adj. Plante m—e, zeekruid, o.

Maritime, adj. Plante ra—, zee-

krui.i, o. Sdlle m— , zeeandjoen, m.
Marier, v. a. Maarlen,
Marmelade, f. Blamoes, o. En m

—

,

in kurremurre. M— de coings, kwee, v.

Marmite, f. Ketel, ra., marmi/te,
bermi/te, v., lauwer, m. L.e cul d'une
m— , de bootn (bodem) van eenen ketel.

Marmiton, m. Vuiltje, o. Zie keu-
KENMOL.
Marmot, m. Kreute, v.

Marmotter, v. a. Dooreensnabbelen,
bi) ziih zelven rullen.

Marne, f. Maarl, mergel, m.
Marner, v. a. Maarlen.
Mami^re, f. Maarlput, ra.

Marolles, m. M— , fromage de ra—

,

Tna*-ollekaas, kaasrnarol, m.
Maroufle, m. Schuifte, schreuve, v.

Maroute, f. ZiecAMOMiLLE puante.
Marque, t. Plekfke, v.

Marque, adj. Billet m— , ken-

brieffe, o.

Marquer, v. a. Teeken, ieekemn.
Votre montre marque-t-elle bien I'heure,
gaat gi/ met den ti/dl

Marraine, f. Godmoeder, mette, v.

Marteau, m. Hamer, m. M— de
porte, dokker, ra. M— a plaquer, ^/oyt-

hamer, ra.
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Martinet, m. Keersepanne, v.

Martinet, m. Katji-porre, poetse, v.

Martinet noir, ra. Aardzwaluw

;

sckaar^ v.; schaarslyper, m,; schaar-

zwahnt\ v., steenzwahiit}, zeezwahiw^
{•Z7t<altne^ m. on v.), v.

Martin pecheur, m. T/spauw, m.
Mascarade, f. Habit de m— , vas-

tciin'i'omiklt'ed^ o.

Mascaron, m. Bi/'tershoofd, o.

Masque, 111. Masscher, m. Petit

m— , nio'timeken, o. Costume de m—

,

verklerihel, o.

Masquer, v. n. Masscheren.

Masse, f. Hopen^ m., bresse^ par-

li/ff, v.; tna^t (h\] soldaten), m.
Massepain, m. Mass^pein, o.

Masser, v. a. Pootelen,

Massette, f. Rani, m.
Massue, f. Knorrcstok, m.
Mastic, m Mastiek, o.

Mastication, f. Bahbel, m.
Mastiauer, v. a. Mastijkfn.

*Mat, 'A\].Mat.

Mat, :^i].iAs.Plat,o.

MAt, m. Monterau m— de cocagne,

den mnst ktimmen,
Matelas, m. Maltratse, v.

Matelote, f. Waterzoo, v.

*Materats, zie maltratse.
Maternity, f. Hopital de la m—

,

lighuis,0.

Mati^re, f. Stoffatie, v. M— amy-
lacee, weerse, v. Cuvem— , brouwkuip, v.

Matin, m. Morgend, mergen, nuch-

iend, nurkten, m. Roste du ra—

,

nucktenfdjdauw, m. Pri^re du m—

,

nuchtenfdjgcbed, o., nuchtergebed, o.

Le frais du m— , nuchtenfdjkoelte, v.

Ce m—, tnnchtend, te nuchtend,

gennchienfd, bijw. De ties bon m—

,

eer df duivel zifn paneel schudt.

Matinee, f. Xuch1en(d)stond, m.
Maton, m. Matte, v.

Matou, m. Katrol, kattepier, m.

Matricaire, f. Mater, v.

Matrice, f. Bedfde, o. M— d'une

jument, kachtelbed(de, o. M— d'une

vache, katverbedfde, o. Corne de la m—

,

loker, m. Zie UITKRUIING.

Maure, m. Moor, ra.

Mauret, m. Moerbeier, m.
M aussade, adj . Nysterachtig, nisch

.

Femme m—, tiete, v.

Mauvais, adj. Wers, wcrsck ; hel-

zen, elzen. Un m— boulanger, een hel-

zen bakker. Tr^s m— , inskcht, sUchter

dan ooli/k, shchter of ooli/k, adj. Une
m— e affaire, een hut, m. M—e beso-

gne, prondelwerk, prutswerk, prutsel-

werk, o. Faire de la m—e besogne,

mooschen, o. w. M—es herbes, iruid,

wied, o. De ra—e humeur, kattepierig,

knuttig, kiekemirrig, misgezind, moe-

deloos, nisch, teuteli/k. Acc6s de m—

e

humeur, /!<•/•<<•, v. Etre de m—e humeur,

op zijne Here speUn. M—e intention,

kinder, m. Sans m—e intention, tnaar

konsuis, bijw. M— plaisant, hanswans,

m. M— garnement, een katijvige kerel,

m. M— sujet, steim, v., plugge, v.

Faire une m—c farce, eene traiaakte

ilaan. Jouer un m— tour a qq., iemand

eenm tand zetlen. Vous me jouez ainsi

un m— io\a,gi/ kreitkelt mi/' dat alzoo!
Repandre une m—e odeur, neuzen,
o. w.
Mauve, f. Malwe, malme, v.; pap-

pe//",-, m.; pnfipelte, v.

Mayencer, v. a. M— un jambon,
eene h-^ltr /atcn oostersch warden.

Mazette, f. Kasmareipeerd, o..

Meat, m. M— urinaire. Huts, m.,

Mecanique, f. Mekaniek, o. M

—

d'un char, <f:srl, m.
Mechancete, f. Vers, o. Dire des

m—s, spok'-ft, o. w.
Mechant, adj. Droef, drollig, dul,

luizig, niisseti/k, rassig, uivallig, ivers,

iverseh, Tr^s m—, indroef, Un homme
m— , doksem, m, Ferame m—e, tiete,

V. Devenir plus m— , verkwaden, o. w.
Imputation m- e, imputation calom-
nieuse, kwafde ^vijting, v.

Meche, f. Voorsnocr, o. Freluche

de la m— , vlimpe, v.

Meche, f. Baanst, m.j lament, o.;

lonte, v.; vonk, o.; wieke, v. Botte 4

m- , bnattstdoze, v., vonkdoos, v.

Flairer la m—, lonten rieken, de lonte

rieken of gerieken. M— de quinquet,

koitsc (van eene olielampte), v. Baguette

a m— , spnte, v. M— soufr6e, sulfer-

lap, m. Vilebrequin a m— en fer de
pique, zie VILEIiREQUIN.

Mecher, v. a. M— un tonneau, een

vat behichten,

Mecompte, m. Bedrogenheid, v.

Meconium, ra. Heidensch mesft, o.

Mecontent. :^A).Iinutiig, misgezind.

Un linnitne m— , misnoegderik, m.
Medaille de Judas, f. Judaspen-

nimsi-n, in. mv.
Medecin, m. Dokteur, ra. M— de

I'armee, legermeester, m. Faire le ra—

,

doklenren, o. w. Qui est son m— , jnet

wien dokteurt hi/?

Medecine, f. "Metersine, v. Prati-

quer la m— . dokteiiren, o. w.
Medicament, m. Meestery, v.

Mediocre, .adj. Mikraas, minder

-

achtisr

Medire, v. n. Verlei;gen, b. w. ;

vniltongen, o. w., op iemands kappe
rij'den, op iemands kappe bezig zi/'n

Medonner. v. a. Misdcelen,

Meduse, f. GcUe derzee, zeegalle, v.

M6gue, ra, Hei, melkhei, keern-

melkhii, V.

Melancolique, .adj. Lodderli/k,

triestmoedig.

Melange, m. Allegaartje, o.

Mel6na, f. Zwarte galle, v.

MSler, V. a. M— les cartes, de

kaarten venchuttelen, versteken, tap-

pelen, ondersteken, schoffelen, ver-

kantsclen, verkappclen, verschaffelen,

verschansen,
||
v. rcfl. Se m— , min-

gelen, o. w. Le diable s'en raSle, de

duivel houdt de kecrsc, de diinvl

hieht (lii-ht) de kecrse.

M616ze, m. Laritis, lariusboom, m.
Mellier. m. Boek, m.
Melodie, f. Melodif, v.

M^Iodieux, adj. Vooizend. Etre
m—, vooizen, o. w.
Membrane, f. Slimpe, v.

Membraneux, .adj. Capsule m—se,

zie CAPSULE.
Membre, m. *Memmer, m„ let,

o. Ampuler un ra— , ee>i let afzetten.

Membre, adj. Gememtnerd. Etre
bien ra—, ivel gememmerd zi/n.

Membru, adj. Etre m—, kloeke
letti-n hebben.

M£me, adj. et pron. Le ra—, de
eigenstf, dezelfste, Revenir au ra—

,

opeenuitkofnen, overeenuitkomen, o. w.
Meme, adv. Aleens. Alors ra

—

que. >!<f

Memoire, f. Revenir a la m—

,

te bifu:r-n kotncn, te binnen vallen.

Menace, f. Bedreeg, o.

Menacer, v. a. Bedreegen.
Menage, m. Huis, o. Tenir ra—

,

hitis hoiiden.

Management, m. Sans ra—

,

d-weei schdoor, riskan/elje, riskavaanje.

Menager, v. a. Dur.hten, z-wichten,

mi/de zi/n van, mi/den,
||
v. r^B. Se

m— , Mh mijden. Sans se m— en
rien, van een ende in, van een ende
hin, van enden of hin, van den end
in. van den enden in,

Menager, .adj. Behendig.
Menagfere, f. Kookstove, v.

Mendier, v. a. Vragen, sttkken

{stukken) koopen over de halve deur,
op den school gaan of loopen.

Meneau, ra. Moneel, o.

Mener, v. a. Vocren, wegen, weu-
gen. M — dehors, tcillecden. M— a
bonne fin, bezeilen. M— paitre, p>eis-

teren.

Meninge, f. "Li/ze, v.

Meningite, f. Zie scHREE\tERSAC-.
CESSEX.
Menopause, f. La m— est arrivee,

de krans is nit, de eierkrans is uit,

de nest is uit.

Menotte, f. Brazelctte, v.

Menotte, f. Poele, v. Tendrela ra—

,

een pollciihandje geven.

Mensonge, m. Leugen(e, m. en v.,

iruff'el, m.
Mentagre, f. Baardfiltiag, baard-

zeere, v.. een zeere baard, m.
Menteuse, f. Lcttgenige, leiigen-

Menthe, f. Mente, v. Radnes de
m— , muntepemen, v. mv. Liqueur de
ra— , mente, v. Pastille de m— , mente-
bolle, V. Tisane de ra— , mentcthee, m.
Mention, f. Mensie, v., vermaan,o.

Faire m— , vermaan doen.

Mentionner, v. a. Vermanen.
Mentir, v. n. Liegen, o. w. Vous en

avez nienli, gi/ liegt er am.
Menton, m. A'infne, ra. en v.

Menuisaille, menuise,f. .\fiissche-

kriel, o.

M6prise, f. Abiiis, o.

Mepriser, v. a. Misachten.

Mer, f. Biscuit de •!>— , schtppers-

brood, o. Raisins de ra— , uullokraat-

sel, o. Scorpion de m— , kapottel, m.
Port de m—, have^ zeehax'C, v. Rivage
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de la m— , strange, o. Avoir le mal de

m— , verzeeiiwd zij'n. Pelotes de m—

,

zie PELnTE.
Mercier, ra. Petit m—, kas(se, v.

Mercredi, m. Woensdag, m. M

—

des cendres, asschenoensdag, m.
Mercuriale, f. Schijtkruid, o.

Merdaille, f. Keutelbende, keutel-

jachf, V.

M6re, f. Moder, v. Onguent de la

mire Th&le, moederkens-zahie, v.

Merelle, f. Kadebed(de, kabedfde,

kaaibedfde, hinkel, m., hinkelbedfde,

o., tj!vkelhed(de, o. M— ,
jeu de m—

,

kadespel, enz., o. Palet de ra—, kade,

kaaife, kalle, hinkebomme, tjinke, v.

Jouer a la m— , hinkelen, hinkelpotten,

tjanken, i/ankelen, o. w., kaaike schop-

pev, kaadje schoppen (schtppen).

Meridlenne.f.Fairelam

—

,noenen, I

noevi-ti<kken^ o w.
Meridional, adj. Ziiidcrsch.

|

Merisier, m. De \Tucht van m

—

heet kcntelkcerzey v.

Meriter, v. a. II a ce qu'il a merite,

hct is wel besteed.

Meritoire, adj. Verdienstig.

Merle, m. Meerlaan, ra., tneerlaar, v.

Merlin, m. Sterhamer, m.
Merrain, f. Klep, klephout, ton-

houf, o.

Merveille, f. L'aiTaire marche a m—

,

kei gaat gclyk eefu Here op eencn siok ;

ket gant geli/'k eene Here des zondags

(en 't en ronki dan nog niet); het gaat

geH/k eene lampte.

Mesange, f. M— charbonniJre,

blokmeeze, v. M— a tete bleue, pim-
perniceze, v. M— a longue queue,

meeze-latigsteert, v,

Mesentere, m. Kransnet, v. en o.

Mesent^rique, adj. Atrophie ra—

,

deg^nerescence tuberculeuse des gan-

glions m— s, de koeke aan 'tkefte, de

koek aan 't hertegespanjien^ de koeke en

't hertegespan.

Mesquin, adj. Mgzerachtig, span-

kerochiig.

Messe, f. Mesfse, misfse, v. C^^brer

la sainie m— , lezen, b. en o. w. M

—

d'anqe, e>tgc/nizs, v.

Messire, m. Mher, m'her, m.
Mesure, f. Maat, v. Outre m—

,

(tot; dat het genoeg is. Au fur et a m—

,

effen aan,

Mesurer, v. a. Meten, M— avec

I'empan, bevadejnen.

Metal, m. Petit cercle de ra—, 7nin-

sel,m.
Meteil, m. Mengelsoen^ misseljoen,

mesteljoen.o. De m

—

,mastehctnen, adj.

Meteoris6, adj. Vache m—e, een

dikke kne, v.

Methode, f. La bonne m—, sla-

mi/te, V.

Metier, m. Ambacht, o,, styl, m.
Corps de m— , guide, v. Pays des quatre

m— s, meetjesland, o.

Metier, m. Battant du m— a tisser,

weeflade, v.

Metis, m. Brikkelaar, m.
Metteur, m. M— en oeuvre, dia-

mantzetter, m.

Mettre, v. a. M— en bon itat, in

echtenisse stellen. M— qq. en condition,

iemand besteden, b. w. M— de c6t6,

van kante zetten^ 7'an kante doen. M

—

a part, zie ONTSTEKEN, h. w. M— en

oubli, in 't dak steken, M— en rang,

m— en lignes, reken, r«^(?«, b.w. Mettez

vous en rang, root u. Cela me met dans

I'embarras, ik ben daarmee gekotterd.

M— un en-tete, verhoofden, b. w. M

—

le pied par dessus qq. chose, iets overter-

den. M— de I'argent au jeu, bifsteken,

b. en o. w., bi/zettcn, b. w. Ill— au
rebut, verleggen, b. w. M— les pouces,

den duim leggen. Etre mis a I'amende,

aan de boete liggen . M— bas, vernieu-

wen, o. \v. M— bas une pouliche, un
poulain, kaehtelen, kachsclen, kasselen,

o. w. M^— a prix, instellen, te gelde

stellen, b . w. M— a I'enchere, roepen,

b, en o. w., opraepen, b. w., in de belle

I

hangen, Ktre mis a I'enchere, in de belle

zi/n, in de belle liggefi. M— d'equerre,

zie i:QUERRE. M— le h\k en petites

meules, kavelen, b. w. J'en mettrais ma
tete sur le billot, ik zoii er mj/'n hoofd
op verwetten. Mis au blanc, rut, adj

II
V. reil. Se m— a, het zetten aan, het

zetten op. Se m— en defense, zicli stel-

len. Se m— en mouvement, /orr^«, o.

w. Se m— en quatre, {voor iemand)
door een vier [yiiur) loopen oi springen.

Meuble, adj. Lijs, li/zig, lulde,

mnlter, mulzig.

Meubler, v. a. Stoffeeren,

Meule, f. M— d'avoine, haver-

schelf, m. M— de (gerbes de) froment,

tarwesehclf, m. Petite ra— de ble,

karel^ m. Mettre en petites m—s,

karelcn, b. w.
Meunier, m.Meulenaar, Tnulder, ra.

Meurtre, m. IMoord, v. (zelden m.).

Meurtri, adj. Blamct, blei, blot.

Meurtrir, v. a. Bletsen, blutsen,

blotten, ktieuzelen. M— qq. a coups de
baton, a coups de poings, iemand blamot
slaan.

Meurtrissure, 1 Blutse, butse,

klcimc, V.

Mi-bois, m. Assemblage 4 m—

,

fvljetsel, o. Assembler a m

—

,fuljetten,

b. w.
Mi-carfeme, 1. Halfvasten, m.
Mi-chemin (A), loc. adv. Halfwege,

halverwege.

Micmac, m. Alikmak, m.
Midi, m. Noenfe, ra. Ce m— , van

den noene, genoene, te noene, tnoene.

A m— . 's noens. Du — , zuidcrsch.

Miel, ra. Zeem, o., honing
Recuedlir du m—, honing opdoen.

Ruche a m— , bulk, m. Rayon de m

—

ratel, \\\. M— rosat, roozezeem, o

Lune de m—, de speelman op het huis

Miellat, ra. Honing, honingdauw.
m.
Mieux, adv. Bet. Voila qui est m

—

encore, dat is nog beterbest. C'est ce

qu'U a de m— a faire, het is zi/n

schoonste, De m— en m—, van langs

otn beter, A qui m—m—, om ter best.

Mi^vre, m. Ilellefnent, o.

Mignardise, zie ceillet.

Mignon, adj. Kapotig, gepotig,

poti^, kifbig. ,

Migraine, f. Lossche hoofdzweer, v.

Milan, m. Braivier, m.
Milandre, m. Steenhaaie, v.

Miliaire, adj.Suette m

—

,'a'itjonk,o.

Milicoton, m. Zie mirlicoton.
Milieu, m .\riddel, ra. en o. Nef du

m— , middflbeuk, ra., rniddt Ibetike , v.

Au m— , middel, bijw.

Mille, adj. Duist, duizentig. M

—

fois, diiistmaal. A m

—

,
geduisten.

Millefeuille, f. Gerve, v., crvel,

hervel, m., hondegerve, v., hondeger-
vel, m.

Mille-graines, f. Duistkoorn, o.

Mille-pertuis, m. Godewaar, v.,

perirn, m.
Millet, m. Slingerauwe, v.

Millier, m. Par ra—s, by de duist.

Mince, adj. Din, dun Rendre plus
m— , afdinnen, verdinnen, b. w. De-
venir plus m—, verdinnen, o. w.

Mine, f. M— rechignee, einsche
g reins, m.

Miner, v. a. A/malen, wegmakn.
Mineral, adj. Goudron m— , ttrre,\.

Minon, m. Poere, v.

Minque, f. Mznke, v.

Minuit, m. l/iddelnacht, m.
Mirabelle, t. Oegstpruim, v.

Miracle, m. Ble de m— , kneuvel-
farvr, v.

Mirlicoton, m. Melekaton^ m.
Mirliton, m. Tuirluit, m.
Miroir, m. Spegel, m. Se regarder

dans le ni— , zich bcspegelen. CEufs au
ra— , koeioogen, peerdoogen, v. mv,

Mise, f. Bi), m.\ ko(g)c!iel, m. Faire
la m— , bi/steken, b. en o. w. M— a
prix, instel, m. Prime de m— a prix,
instelpenning, ra., instelpenningen, m.
mv., 7vitipenningen, m. rav.

Mis^re, f. Verarmoedheid, 7narjn»
ketkuip, V.

Miserere, ra. Vcrknopthcid (m de
darmcn), v.

Misgurne, ra. Wecrduivel, m.
Missel, m. Alisseboek, misboek, m.
Mite, f. Alalwe, maluwe, v.; tnaan,

m., mijndcr, ra.

Mitonner, v. n. Soken, tjutteren, o.

w.: hekcppelen, bekeppen, b. w,
Mitoyen, adj. Mur m— , helteinuur,

scheemuiir, m.
Mitre, f. Mi/'ter, m.
Mode, i. Etofite passee de ni—

,

pieter, ni. Passer de ra— , verpieteren,

o. w.
Module, ra. M— d'ecriture, martc-

lie, v.

Modeler, v. a, Boetsen, boetselen.

Modeste, adj. Zeegbaar.

Moelle, 1. Mark, merk, o. M

—

epiniere. lendeinerg, o.

MoSllon, m. Maloen, o.

Moignon, m. Tuit, m. Tailler un
arbre en m—s, eenen boom kandelaren.

Moine, m. Aleunink, meunk,
munk, m.
Moineau, m. M— domestique,

pierrot, blokmusch, dakmusch, panne-
niusch, papmtisch, stroornusch, tarw-
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musch, V. M— friquet, steenmusck, v.^

steenbukjej steenratje^ o.

Moins, adv. Au m—, evel. Du m—

,

ahanve, nog, bijw. Plus ou m— , daar

of daar. II en etait rien m— que flatte,

h^' 'was er geheel kleene van.

Moire, f. Moore, v.

Mois, m. A/aaiid, v. en m. Ce m

—

ci, van de maand. IJ y a un m— , over

eene maand, D'ici a un m— , htsschrn

hier en eene maand. M— lunaire,

maansching, m. M— d'aout, oe^st-

maand, v.

Moisi, adj. Vinnig.

Moisir (se), v. r^fl. Vinnigen, o. w.
Van bier : kancn, o. w.
Moisissure, f. Se gSter par la m—

,

vervinnigen, o. w.
Moison, f. ? Half-winning, v.

Moisson, f. Oegst, ra. Engranger
la m— , haven, b. en o. w. Metlre la

faucille dans la m— d'autrui, iemand
in zi/ne aar derschen (zie AAK).

Moissonner, v. a. Oegsten.

Moite, adj. Klamf, kief.

Moiteur, f. Klampheid, wakte, v.

Moitie, 1. Hell, ra. en v., helf-

scheede, v., dilt, o. Diviser en deux
m—s, dilten, b. \v. A m— , halvelinge,

bijw. A m— ai\\.,koeiwachterza£ht,^&y

Mdle, f. Maanvisch, m.; male, v.

Molet, m. Mesmaat, v.

Mollet, adj. Zocht ; nesch. CEufm—

,

nesch ei, o.

Mollet, m. Bradi, v.; kifte, v.

Molleton, m. Vlaming, m.; mollc-

vel, o.

Mollir, V. n. Merven.
*Molue, zie moluie.
Moment, m. Pas, o. Au meme m—

,

op hetzelfde pas. Au premier m— , met
het eerste opziclit. En un m— , in eenen
vlock. A tout m— , alle stappe (zie

AL). He^iter un m— , mikken, o. w.
Monceau, m. Hoop, m.
Mondain, m. Gros m— , koter, m.

M— p:ittu, iignor, m.
Mondain, adj. Rendre m— , ver-

wereldschen, b. w. Devenir m— , vcr-

werrUhchen, o. w.
Monde, m. Tout le m—, zie

ME.NSCH. I'our rien au m— , voor ecn

hoeaje kloefen,

Monder, v. a. Qui raonde de I'orge,

gerstfpelder, m.
Monnaie, f. Geld, o. M— diWsion-

nairf, pas^cld, o.

Monopole, m.M— de I'^tat, staats-

moetolschap, o.

Monsieur, m. Je lui ai donn6 du
m— , ^X' hrb hetn gemi/fiheerd.

Mont-depiete, m. Nodm, woeker,

m.
Montagne, f. Pinson de m— , rie

PINSON.
Montant, adj. Opdrachti^.

Montant, m. Range, v. M— cornier,

hoekstt/t, m. M— d'une ^chelle, d'un

escalier, schalier, o. M— d'une porte,

bele^riggel, m.
Mont^e, f. Klem-op ,m.; opdracht,

in.; steke, v. il— d'lm arc, spanning, v.

Monter, v. n. Kkynmen. M— au

mSt de cocagne, den mast klimmen.
M— en bouillonnant, opbrobbeUn.
M— en ^pi, 6pier, auwen, alen.

{{
v. a.

Schachten, opschachten, opslaan, M

—

une boutique, eenen winkel inspannen.

II
V. rcfl. Se m— ais^ment, seffens op

de leere (ladder) zyn.

Montie naine, (. Akkerband, m.,
porselt-inekruid, o.

Montre, f. Toogplooie, v. Qui fait

m— d'esprit, geestgeiuiger, m.
Montre, f. Monter, m. Votre m

—

marque-t-elle bien I'heure, gaat ge met
den ti/d?

Montrer, v. a. Toogen, vertoogen,

u-i/zen. M— a qq. comment il doit faire,

iejnand vingeren.
||
v. r6fl. Se m—

,

doen, o, w.

Moquer (se), v. r^fl. Gerrebekken,

0. w.
Moquerie, f. Ixnniit, m.
Moquette, f. Roer. o.

Moral, adj. Force ra— e, sensie, v.

Morceau, ra. Slavent,Tn. En m—x,
kiilte van een, brokke van een. En
pieces et m—x, in perten en stukken.

Se detacher par petits m—x, kroezelen,

o. w. Riiduire en petits m—x, vermur-
telen, b. \v. M— de pain, kniepK, v.

Mordaches, f. pi. A'eep, v.

Mordant, m. Goiidverwe, v.

More.m. Gtisde m— , mollegrauw.
Morelle d'Europe, f. Marolle, v.

Morelle faux-piment, f. Krieken-
over-zrf, -ii'interkriektn, v. mv.

Morelle noire, f. Arschaal, v.,
krzLptekritid, o.

Morfil, m. Brandsnede, v.

Morgeline, f. Zie mouron des
OISE.VUX.

Momifle, f. Kaan, v.; fleter, m.;
Jlonke, \-.;Jlink,flinkel, m.; kleter, ra.;

santekwante, v.; saverletie, v.

Morrfine, f. Geld, o., reit, o.

Mors, m. Breiel, m., gebi/t, o. M

—

de bride, grametlegebi/t, o., tuimelaar,
m. Prendre le m— aux dents, stormen,
o. w. M— du diable, duivelsbeet, v.

Morsure, f. Beet, v.

Mort, .idj. et ra. Raidera

—

,stokke-
dood, adj. Poil m—, windhaar, o. Veil-
ler un m— , een li/k vaken.

Mort, f. M— nnturelle.zie NATUREL.
Execution a m— , recht, o., rechtinge,
V. Combattre a ra—, .^ outrance, hals
om de krnge vechten. S'ennuyer i ra—

,

zielbraken, o. w.
Mortaise, f. Hetgat waarin de erne

sluit, iK ERNE. Assembler a tenons et

ra— s, schachten, b. \v.

Morte-eau, f. Krankstroom, o.

Morte-saison, f. Plattebooneti/d, o.

Mortier, 111. Moortel, ra. Auge a
m— , iiioortelbak, m. Corroyer du ra—

,

moortcl slaan.

Mortification, f. Versterving, v.

Mortifier, v, a. Versterven, b. w.
Eire mortiti6 de, van iets dinne oikken,
of lei o( sU-i k zi/'n.

* Mortreux, zie musschendrul.
Mortuaire, adj. Registre m—, dood-

boek, m.
Morue, f. M— s.aR'e, aberdaan, m.;

maluwe, moluie, v. M— fraiche, Ian-

dorium, m. Huile de foie de m— , visch-

olie, V. Qui a des yeux de m— , kabel-

j'auvoogde, adj. Queue de ra— , habit

en queue de ra— , knippcr, smijter, m,
Morveux, adj. Besnot. Qui se sent

ra— , se mouche, die met bemot en is,

moet zi/ne neitze nietvagen.

Mot, ra. Oord, o. Avoir son m— 4
dire, zt/nen zeg hebben. Dire son m—

,

zyncn zeg weten. Voili le m— ,
ge slaat

den nagel op den kop. Accabler qq. de
m— s et de phrases, iemand overvoeren.
Laisser les m—s et agir, korte voorein^
den i^'ertreindeti) maken met iets. Bon
ra— , zrrs, o. Dire un bon m—, eene
kluchte slaan. ^I— pour rire, plugge,
poerte, v. Le fin m— ,

grand, m. Qui
me dira le fin m— de tout cela, waar
scheedt dat al?

Motelle, f. Lompe, zandlompe, v.,
lompjr, o.

Motif, m, Reden, v. en ra.

Motte, f. M— de tene, fak, ra.,

fakke, v., ruik, v., ruizel, m., tuile, v.,

tulk, m., turf, m. Sourd comme une
ra— de terre, doof li/'k een ruizel (zie

HURSEL). Briser les m—s, de turven
kleenen. M— de bruyJre, krakkevadde,
V. Enlever avec la beche des ra—s de
bruyere, des m— s abn'der, turf slaan.

Mou, adj. Zocht, adj. Air mou et

pesant, lafte, v. Teraps raou, enervant,

fiok 'u'eder, lengsck ot lents weder,
loerig 7teder, o.

Mouchard, m. Mouser, ra.

Mouche, f.M— bleue, ra— a viande,

mantn, mani, madeschi/ter, maanschi/-
ter, ra.; •iieivliege, v. Larve de la m

—

bleue, maan, ra., mane, v. Dm comme
m— s, hekeldikte.

Moucher, v. a. Mousen, b. w.
Moucher, v. a. Snuiten.

|{
v. rSfl.

Qui S3 sent raorveux se mouche, die
niet besnot en is, moet zi/ne neuze niet
vagen.

Moucheron, m. Meuzie, v. Pattede
m— , nuztebeen, o.

Mouchet, ra. Zie accenteur.
Moucheter, v. a. Fikfakken, spaar.

zen, sfruke/iti. spiggelen,

Mouchoir.m. M— de coa, snuit-
doek. 111.

Mouchon, m. Dief, m.
Moue, I. Faire la m —

, monken, o. w.,
eetw gespe trekken, smoelen, o, w.

Moufle, f. &hi/fblok, m. M— a une
poulie, renloop, m. M— a deux, a trois

poulies, tweeloop, drieloop, m . Hisser
avec un sysleme de poulies et de m—s,
opscheren, b . w.

Mouillage, m. Bac i m— ,
groan-

bak. 111,, graankuip, v.

Mouiile, f. K-.velmplekke, v.

Mouillette, f. Dapper, ra.

MouiUiere, f. Kuvlmplekke, v.

Moule, m. Beaucoup de soljats y
ont laissc le m— du pourpoint, veel soU
dalcn hebben er hunne krage gelaten,

Moule, f. Aft/ssel. m.
Moulet, ra. Mesmaat, v.

Moulin, ra. Meulen{e, m. en v.

Butte lie ni— , mcutendnm, meulen-
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wal^ m. ; meulennioot, v. Aile cfe' itl— a

vent, meulenliekken^ o. Anche de m—

,

baan, v. Beffroi de m— , steenbed(de, o.

Cage d'un m— , kot, o. M— a gniau,
rull,\ V.

Mouline, adj. Wormsteekte

.

Moulinet, m. Waaier, m.
Moulu, part. Orge m—e, meel, o.

Mourir, v. n. Toezetten, verschee-

den^ o. w. Etre mourant, otn sterven
liggen, om gaan h'ggcn. Qui est pres

de m— , vec, adj. M— de sa mort natu-

relle, zie naturel.
|{
v. refl. Se m—

,

near de stokken gaan.
Mouron, \w.Meure, murre, murke,

V. M— des oiseaux, ganzemoes, o.;

ganzemuur^ ganzeinurke, goezemoeze,

kiekenniejir ^ v.

Mousse, f. Most, monst, o. M— de

Corse, tocbahmost, o. Petit bourdon des

m— s, inostbie, v.

Mousse, m. M— de chaloupe de

peche, lin , r, v.

Mousseline, f. Morseline, v.

Mousseux, adj. Rose mousseuse,
tnust>-oozi\ V.

Moustache, f. Ontzag onder de

neus, o. M— de lion, de chat, graan,
m. Bro.^se a m—, knevelburslel, m.
Moutarde, f. Mostaard, m.
Mouton, m.Jjeete, bilte, v. Pare aux

ra—s, Sihapcnbocht^ m.
Mouton, m. Aap, m., hei, v., kalf,

o. Epaiile de m— , beslaghappe, v.

Moutonne, adj. Ciel m— , karpel-

veldc tuc/it.

Moutonner (se), v. refi. Se m—

,

boothamcren, o. w. Etre m— , kattevel-

len, o. w.

Moutonneos^ adj. Zie CIEt,

Mouvement, bi. Se mettre en m—

,

porrcn, o. w. Etre en m— , in zijnen kets

zi/n. Etre sans m—, noch Uil noch
vlerke roeren^ noch raff en noch pfseren.

Mouvoir, V. a. M— d'une place,

iierporren. I| v. refl. Se m—-, por-
ren^ o. w.

Moyen, m. Chercherun m pooT
sortir d'embarras, lets verleesten, b. w.
De cetle facjon il y a m— de nous en-

tendre, da/kan alzoo nog schien.^ssa.yer

un nouveaum— , eenen (nienitien) mid-
del inspanncn. II n'y avait pas m— de
la calmer, zij was niet steldelijk, adj.

M—s de subsistance, leefte, v.

Moyen-duc, tn. Eeuwige jager, m.
Moyenne, f. En m— , gemiddeld,

adj.

Moyeu, m. Busse^ v.

Mue, f. Muit, m.
Muer, V. n. Muiten, tmilceren, ver-

nuiitrn, verpluimen.

Mufle de veau, m. Kah'ertmtil,

hazemui/,\.
Mugir, V. u. Tuiten.

Mugissement, m. Burl, m.
Muguet, m. Boschlelie, v. Petit

m— , donka, v. — Zie APHTHKS.
Muire, f. Moer, v.

Mulet, m. Mulct, m. en c; mu-
Ictte, V.

Mullet, m. Steenwyting, m.
Mulot, in. Havermuis,\.Pe\it m—

,

haverniuis, v. M— a courte queue, zie

C.\MPAGNOL.
Multiplier, v. a. * Vermenigen.

{|
Se

m— , V. refl., aanoekeren, o. w.
Multitude, f. Hopen, m.

Municipal, adj. Maison de pnlice
m— e, knze, v.

Muqueux,adj,.Fievremuqueuse,.v/aw-
seziekte, v. Teigne muqueuse, destel, ra,

Mur, m. M— niitoyen, m— de se-

paration, schec»nair, helte?nuur, nr.

M— <le soutien, moermmtr, m.
Muraille, f. Kossignol de m— , zie

ROSSIGNOL.
Miltre, f. M— iiosisv^%i, braambees,.

v., b> aambidl, v.

Murer, v. a. M— one porte, eene
deur vergeven. «

Murir, v. n. lit/pen, b. en o. w.
Murmure, m. Kreuning, tnurke-

lin^, tnitrieling, v. •

Murmurer, v. a. em n. Grommelen,
knarzen, knullcn, knotteren, lullen,

Tftarien. murkelen, murtelcn, pernuk-
kelcn, pernuttelcn, ronken, ruinen.

Micron, m. Braambees, braambuil,v.
Musaraigne, f. Gook, \.,piepedol,

m., talpe, V.

Musard, ni. Muizebreier, m.
Muscadin, m. Greppedanser, m.
Muscat, in. Zie raisiin.

Museau, m. Muzeely o.

Museler, v. a. Hokkemuilen.
Museliere, f. Hokkemuil, v.

Mutilation, f. Minke,M.,vermink^o.
Mutuel, adj. Soci6t6 de secours m—

,

zie sociiiTE.

Mylord, m. Djek, m., lor, m.
Myope, m. Ki/ieby, m.
Myosotis, m. Muisoogskens, o.mv.
Mysterieux, adj. Dmgsch.
Mystification,f. Klootvisch, m.
Mystifier, v. a. KadulUn, iemand

klooti'iseh vcrkoopen.

N
Nacelle, f. *Scheute, v.; eierlijst, v.

Nacre, f. Pcerlemoen, o. De n—

,

peerhiiioencn, adj.

Nageoire, f. Vlimme, v. N— dor-

sale, niggertim, v. N— pectorale, borst-

vlint, V.

Nager, v. n. Zwemmen.
Naguere, adv. Over laatsten, over

naa^Un.
Na'if, idj. Sensierlijk,

Nain, adj. Arbre n— , zie arbre.

Buis n— , zie BUls. Haricot n— , zie

HARICOT. Montie n—e, zie montie.
Nantir, v. a. Antieren.

Nantissement, m. Donner en n—

,

antici en, b. w.

Napel, m. Paterskappe, v.

Nappe, f. Tafelkleed,o.'ti— d'antel,

diiiale, autaard^vale, v. N— de com-
munion, divale, cominuniedwale, v.

N— d'eau, blankaard, m.
Nasicorne, m. Larvede n— , wulf,

Nasiller, v. a. Neuzekn.
Nasse, f. Hilie, v., karie, m. en v.,

pitikel, ni., puikelnet, v.

Natatoire, adj. Vesicule n— , zwem-
balg, m.

Nation frangaise, f. Natie, v.

Natte, f. I'resser de la a— , matten
breieu

.

Natter, v. a. Breien.

Nature, f. Groeze, graze, v.

Nature!, adj. Eigen. Mourir de sa

mort n— \Q,\yan) zyneigendoodsierven,

Naturel, m. ^egge, v. D'un bon
n— ,

goedborstig, adj.

Naufrage, m. Faire n— au port,

voor Jc kerkdeur sterven.

Nausee, f. Walgte, v.

Navet, m. Raap, v. Des n—s, loof,

c, rapier, m. N—s d'iti, braakloof, o.

N—s d'aulomne, sioppelloof, o. Graine

de n— , raapzaad, o. Champ de n—s,

raapstiik, rapierstuk, o. Potage aux

n—s, raapsoep, raapspi/s, v.

Navet du diable, m. Schi/traap, v.

Navette, t. Schulpe^ v.

Naviguer, v. n. N— en amont,

tegen stroom varen. N— en aval, met
stroom varen.

Necessaire, adj. D est n—, het doet

nood. C'est tres n— , het is hoog noodig.

Nec-plus-ultra, zie den pyl tot aan
den liooni trekken, onder HOORN.
Necromancien, m. Armensier, ra.

Nef, f. Betik, ra., beuke, v. N— late^

rale, zi/beuk, m. en v. N— du milieu,

middelbeitk, m. en v,

N&fle, f. Muspcl, nijfel, m.
Neflier, m. Mispelaar, muspelboom,

nijfel, m

.

Negligence, f. Verzwijmdheid, ver-

zwi/nienis, v.

Negligent, adj. Laatlydende, ver-

ztmnig, zterzwi/mig, verzwytnelyk

.

Femme n—e, slavetse, v.

Negliger, v. a. Overschrikkelen,

verzun/'men,

Negre, m. Moor, m.
Neige, f. Snee, v.

Neiger, v. imp. Sneeu-wen.

lien\ipixSLT,m.A>nberbldren, ampel-
bldreti, o. mv., dokke, v., plofnpe, v.,

waterplompe, v., waterroos, v., worn*
pelbldren, o. mv., ivompelbloejn, v.

Feuille de n— , wompelblad, o. Fleur

de n— , kallemoei, v.

N6potisme, m. Kozi/nagie, v.

Nerf, m. Schillewaard, m.; pezel,

m., zeelm, m., zeerm, m. en v., zcitve,

v, Les n

—

s,gezenuivlc, o. Branche d'un

n — , sprank, v. Attaque de n

—

&,jacht,

m. Avoir une attaque de n—s, op zi/ne
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zeermen zijn. Faisceau de n — s, zee/in-

ader, zeelfdre, ni. en v. X— de tau-

reau, stiersr'ee, v.

Nervure, f. Biezc, v., rebbe, v.

Net, adj. Happig. N— et joli,

pt-rrlilet.

Nettoyer, v. a. Opnelten. Se n—

,

kiiischtn, o. w. (Zie inzwelgen).
Neuf, adj . num. A n— ,

genegetit'ti^

telw. N— d'atout, neel, v.

Neuf, adj. qual. Tout n— , tout bat-

tant n— ,
pleksplinternieuw . Habiller

de n— , verkleeden^ b. w.

Nez, m. Neuze, v. La cloison du
n— , het ge^chee van de jieuze^ o. Avoir

le n— roupieux, zie roupieux. Qui a le

n— liu, neuzewi/s, adj. Volren— branle,

zie BRANLER. Tirer les vers du n— a

qq,, iemand uithorken^ iemands tonge

vladen oS pellcn, oipelen.

Nez-coupe, m . Vlinderinne, v.

Ni, conj. Xochte, no/.

Niais.m. Tri/spalul, irul,wepias, m.

Niaiseries, f. pi. Knullen, v. mv.
Nicolas, m. Klaai, m.
Nid, m. Nest, m. N— de chenilles,

pup(pe, v., ripsenkloddc, v.

Nidoreux, adj. Renvoi n— , eier-

pitf, ra.

. Nielle, f. N— des blfe, koeiooge, v.,

roodebolle, v., sckoonooge, v, N— des

moissons, St. Pietersbloem, v. N

—

batarde, schoonooge, v., Sint Pieters-

bloem, V. Graines de nielle, bolle, v.

Nielle, f. Lugge, v., stuifauwe, v.

coll. Grains de n— , zie nielle,
Niell6, adj. Grains n—s, 6pis n—s,

lugge, V. Epi n— , stuifaal, m., stuif-

auwe, V.

Nier, v. a. AJloocheneny afieiichenen,

leucheren.

Nigaud, m . Gaai, kwibias, wepias,

labbedei. Iritis, trul, m.
Nigauderies, f. pi. Kmillen, v. mv.
Nigelle de Damas, 1. Kobben,

V. mv.

Nille, f. Ri//K, V.

Niveau, m. Au n— de, reis, voorz.

De n—, blank, bijw. Jusqu'au n— de,

tot reis (met). Eloigne ou different

du n— de, van reis (met).

Niveler, v. a. Sleeken.

Nix, m. Donkel, m. ZieoNDiN.
Nocc, f. Present de n— , bruidstuk,o.

Nocturne, m.A'ac'A<//!f«(? (zieDRiE-

LE,S,SKJ, v.
' Noel, ni.BuchedeN— , kcrstljok, m.

Noeud, m. Gelet, o., knoop, m., let,

o., tjok, m., strek, m., weer, m., wer-
veling. m. en o. N— coulant, nok, m.
Qui a des n—s, knoopte, adj. N— de
rubans, lets, m. en v. N— s et rubans,

hullen enfrullen, hiillekens enfrulle-
kens.

Noir, m. N— de fumee, grym,
grijmsel, 0., masscher, m. N— de
vigne, spaanschgri/m, o.

Noircir, v. a. Masscheren.

Noise, f. Ruize, v. Chercher n— a

qq., ridsepeeiiwen tegen it^mand.

Noisetier, ni. Baardnoot, v.

Noix, f. Xoot, v. Chair d'une n—

,

kceste, V. Brou de n— , noteslctse, v.

Bride de n— ,' zie bride. N— de fusil,

Utimelaar, m.
Nom, m. N— de famille, oornaam,

m. N— vulgaire, wdndelende naam.
Au n - de Dieu, in godschen naam.
Nombreux, adi. Menigle.

Nombril, m. Buik'iagel, m. N

—

(d'une pomnie, d'une poire, etc), oo^t-, v.

Nommer, v. a. Noemen.
Non, adv. Neen (zie JA), nein. Non

cultive, onbedreven, onbedrift , onbe-

dricht. Non ebloui, onbeschemcrd. Zie

ook onder DOEN

.

Nonchalamtnent,adv.Z?(CieAa&/-c.
Marcher n— , lutsebalieren, o.w.

Nonchalant, adj. Personne n—

e

sloef, m.
Nonnain, adj. et s. Pigeon n-

capiicij'n, m,
Non-prix, m. Vendre a n— , sdien-

teventen, schandeventen, o. \v.

Normand, adj. Chevain

—

,fijker, m
Normand, s. IValeploef, waalsche

ploeir, nor?natidt'r, m.
Notaire.m. *Dcel'nan, m.
Note, f. Changer de n— , zifti bladje

keeren.

Noter, v. a. Notez le bien, trotiwens,

bijw. Note sur un bel air, se/ioonvooisde,

adj.

Notification, f. /nken, m.; weet, v.

Notifier, v. a. Vermaan doen.

Notre, adj. Zie OES, nis.

Noudle, f. Zie nouille, f.

Noue, I. Slaper, m.
Noue, adj. Dobbel geleed, ver-

nokt.

Nouer, v. a. Knopen, nokken. N

—

(des filets), netten breien, N— des mail-
les, vlechten.

Nouet &. sucer, m. Di/ze, ffokke.

fokke, lokkedyze, lokkemam, lokketette,

Intt^. V.

Noueux, adj. Weerachtig, werig.
Erysipel.» n— , zie ervsipele. Erythe-
tne 11— , zie eryth£me.
Nougat, m. N - ei; farine, koeke-

poer, o.

Nouille, I. Kmittel, m.
Nourri, .nlj. Gekruimd.
Nourrice, f. Kwecktnoeder, v.

Nourrir, v. a. Bten n

—

, pamperen,
b. w. N— et elever, melken, b. w.

Nourrissant, adj. Gevoedzaam.
Nourriture, f. Tafelkost, in. Tra-

vailler pour la n — ,voor den kost iverken.

Nous, pron. Zie eens, i.ie, OES,

NUIS, UI.S. WIJDER, WULDER.
Nouure, f. Dobbel geletsel, o.

Nouveau, adj. Jour du nouvel an,

nieuwdag, m. De nouveau, loc. adv.,

agein, op een nieww, van her, van
nieww en her, van nieuw en hers, van
nieuw en hersten. Zie ook OOR, bijw.

Corameiicer de n— , herbeginnen, b. w.
Aiguiser de n— , verwetten, b. w. Sai-

gner de n— , verbloedtn, o. w. Mettre

ivne nouvelle empeigne a un Soulier,

veroverlreren, h. w.
Nouveau-ne, m. Ictere des n —s,

^eeljoiik, o,

Nouvelle, f. Fausse n

—

,'truffel, m.
Nouvellement, adv, Nieuwelinge.

Nouvelliste, m. Nieuwmarist, m.
Novice, m. Etn van deeerste broek.

Noyau, m. Keeste, v. N— de drupe,
bok, m. Nf— Ae ^\^ne, keerzesteen, m.
N-- de ^^Q!a.&, perschebok, m. N— de
prune, pruimbok, m.
Noyer, m. Okelaar, oker, m. De

n— , okelaren, okeren, adj.

Noyer, v. a. Versmooren.
||

v. refl.

Se n— , versmooren, o. w.
Nu, adj. Naken, nakt.

Nuage, m. Se couvrir de n—s, over-
trckken, o. w. (zie INZWELGEN). Planer
dans les n—s, boven wind zi/n,

Nuire, v. n. Dere doen aan,
Nuit, f. Xacht, m. N— humide,

dampige nacht. Guet de n— , klokketie-

neman, waakjevuur, m. Maraudeur de
n— , kantejager, m. Sonnette de n —

,

naehtbellr, v. Cette n— , tnacht, bijw.
La n— , 'f nachts, bijw.

Numero, m. Xiimer, umer, m.
Nuptial, adj. Anneau n— , meld-

ring. m.
Nuque, f. Nck(ke, v.

o
Ober^r, v. a. Etre ober^ de travail,

over~.tielmd zijn van isierk.

Objecter, v. a. Inleggen.

Objet, m. Ding, dingen, o. O— de
rebut, uitstekeling, m. en o. O— b6nit,

zie BENIT.

Obliger, v. a. Berenten.

Oblique, adj. Scheun, scheunsch;

noesch. De I'autre cot6 en direction o—

,

noesch over.

Obliquement, adv. Noesch, over
nocsth, seheiins, in de noeschte,

Obliquite, f. Noeschte, v.

Observation, f. Bemerk, o. Avoir
une o— a faire, zi/'nen zegweten.

Obstin6, adj. Obstinaat,

Obtenir, v. a. Gekri/gen.

Occasion, . Manquer I'o— , de
kanse missen.

Occupation, f. Bezighoud, m., bezig-

houding, v. Ddrober une heure a la foule
de ses o—s, een uurt/e uitsplijten.

Occupe, adj. Bezig. Tres o—, be-

slaafd, verladn. Etre o— , bekanst zif'n.

Occuper, v. a. Bestaan. Toutes ses
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heures sont occupees, a! zi/ne uren zyn
hestaakt.

Odeur, f. Lucht, v. Rcpandre une
mauvaise o— , muzttjy o. w. Repandre
une o— plus ou moins aroraatique,

stooren, o. w. Ne pas etre en bonne o

—

aupres de qq., in iemands neuze zitten.

Odorant, adj. Eire o— , stooren, o.

w. Lotier o— , klaverbalsem, m. Gale

o— , zie GAli..

Odorat, m. Qui a I'o— subtil, neuze-

•wi/Sy adj.

CEil, m. Ooge, y.A ^'ue d'oe— , bi/ der

ooge. Des yeux inject^s, overschoten

oogen. Des yeux \\\jt\i3iyglazende oogen,

L'eclair des yeux, de glets van de oogen.

Avoir leslannes aux yeuy., pletiroogen

,

o. w. Pocher les yeux a qq., iemand
panen oogen slaan. Avoir I'oe— en

compote, eene panen ooge hebhen. Blanc

de I'oe— . comee, het kaik Tan de oogen.

Taie sur Tee— ,
pelle op de ooge. Clin

d'ce

—

,
pinky oogpink^ 'wi/p^ m. Cligner

de I'oe— , eeneft oogpink ge'uen. Coup
d'ce— , oogslag, m. Regarder avec un
ce— d'em^rilloD, smierlen, soerlen, o.

w. Regarder d'un oe— langoureux,

deerlyk zien, deerlijh kyken^ dudderli/k

kijken. Qui a des yeux de morue, kabel-

jauwoogde, adj . Ouvrir de grands yeux,

eenpaar biekkers opzetten ; blekken^ o.

w. Tenir les yeux fixes sur qq. ch., de

vuwe hebben op ieti. (E— de grenouiUe,

puitooge^ V.

CEillet, m. CE— flamand, oe- des

fleuristes, gespelier^ m., potbloemy v.,

potsckeute, v., siniile, v. Petit a;— des

fleuristes, oe— mignardise, 7'uilnejtSy v.

CE— des poetes, apeelbloem, kapeel-

bloem, \.,jonkertjes, o. mv., truisjon-

ker, iruizelaar, m. CE— de Chine,

zoetelievetje, o. CE— d'Tnde, roste stin-

ker ^ m.
CEillette, f. Oliet/e, v.

CEsophage, m. Kraag, v.

CEuf , m. Ei, o. CE— sans coque, oe—
harde, windei, o. Blanc d'oe

—

,het klaar

{van een ei), o. Germe d'un oe—

,

eikeeste, keeste^ v., gevogelte^ gci'ogehel,

vogehel, o. Jaune d'oe— , dorre, y. CE

—

moUet, nesch ei, o. CEufs au rairoir,

ceufs sur le plat, koeioogen, peerdoogcn,

v. mv. Donner un oe— pour avoir un
bceuf, eene rotse smyten oni eenen snoek

te vangen.CE\ik de buccin, -dmllokraat-

set, o.

CTluvre, f. Metteur en oe- -, zie met-
TETJR.

Offenser, v. a. (Iemand) le na
konir?i, tr biS kottten.

Officier de police, ra.Hapsaard,Ta.

Offrande, f. VereereTnent, o.

Offrir, v. a. Bieden, Vendre au plus

ofirant, roepcn, b. en o. w.
{|

v.refl. S'of-

rir, docit. o. w (met een bijw. van hoe-

danigheid.)

Offusqu^, adj. Detizig.

Oie, f. Gans, m., ganze, v. Plume
d'o— ,

pluimpenne, v. Rue puits aux
o—s, goezeputstraat (zie onder GOEZE-
MOEs), V. O— sauvage, vriesgans, m.
en V.

Oignon, ognon, m. Ajoeti, aj'uin,

m. Tunique d'o— , pelure d'o— ajoen-

pelle, V. Potage aux o— s, ajoenspi/s, v,

Oignon, ognon, (de fleurs), m.
Kliestcr, m

.

Oille, f. Zie OELIE, v.

Oiseau, m. Vc/gel{y;\\. veugel), m.
O— de passage, zomervogel, m. O— de
proie, stekrogel, m. O— (sur perche),

gaai, m. Perche a tirer I'o

—

.gaaipertse,

V. PjTamide d'une perche a tirer I'o—

,

gaaisprange, v. Mouron des o—x, kie-

kenmeur, v. Pied d'o— , zie PIED.

016crane, m. Kutje, o.

Oleine, f. Olifne, v.

Olive, f. Li/f, ly've, v. Huile d'o—,
olie vofi de lijve, lyfolie^ v.

Ombrageux, adj. Cheval o— schui-

tcrach tigpeerd.
Ombre, f.Lommer, m. en o., schalte,

schaiite, sehauwe, scheme, v.

Omettre, v. a. Overschrikkelen.

Omoplate, f. Schuiver, m.
On, pron. .!/>•«, zie EENS.

Onagre odoriferante, f. Schoone-

by-7iaehte^ v.

Oncle, m. Nonkel, noom, m. O

—

du grand-p^re, oom krekeltand, m.
Ondee, f. BySy eene geuie regen,

eene gtspe regen; speitte, v.; svjal, m.

Ondin, m. Donkel, duikenikker,

nekk'-y, tuaterdrdvel, waternekker^ m.
On-dit, m. Zeise, v.

Onduli, adj. Qui a des cheveux
o— s, qui a des poils o—s, vluwhaarde,
adj.

Onduler. v. n. IVabberen.

Onglade, f. \agehweer, plame, v.

O— svphilitique, vliegende etfer, m.
Ongle, f. Lunule de I'o— , hel

maanfje Tan de nagels. Le vif de I'o—

,

het kornelvan den nagel.

Onglet, m. Verstek, o.; angelet, o.

Equerre a o— , angeJetz'wee^ v.

Onguent, m. O— de la mfere Thk-
cle, moederkenszalf, v.

Operation, f. Faire une o— d'arith-

m^tique, iiiltrekken, b. w.
Op^rer, v. a. O— un transfert, ver-

hoofdt-n

.

Ophtalmie, t. O— graniJeuse, erf-
brand, ra.

Opiniatre, adj. Opynig, steeboorig.

Mod rhurae est o—, Tnyne vailing wilt

niet scholen.

Opinion, f. Gezindte, v. O— erro-

n^e, misdimkcn, o.

"Opisthotonos, m. Klinke, v.

Opposer, v. a. Inleggen.
||

v. refl.

S'— . i'omrn tegen, tegenperrelen, o. w.
Oppression, f. O— de poitrine,

lemmer, m., de bevangenkeid van den
adetn. Tan deborst, v.

Or, ra. Pepin d'o— , pimpafidoer,

m. Pluie d'— , klaverboom, m.
Orage, m. Un o— se prepare a

I'ouest. het ^noert daar in '/ ivesten.

L'o— iclate (fig.), het is er op,

Oragetix, ailj. Stiiimig.

Oraison funibre, f. Lykreden, v.

en m.
Oral, adj. Mondelingsch.
Orange, f. Aranje, v.

Oranger du savetier, m. lVi7iter-

kriektn, v. mv.
Ordinaire, adj. Gewoon,

Ordinairement, adv. Door den
band ; ordinaris.

Ordination, f. Wydsel, o.

Ordonner, v. a. Wijzen.

Ordre, m. Wydsel, o.

Ordre, m. Tout est en o— , het staat

at in essen.

Ordure, f.Puits auxo^s, vuilput, m.
Oreillard, m. et adj. Zie vesper-

THJON.
Oreille, f. Oor, v., lepel, m., limpe,

v., Hester, m. Dresser les o—s, zy'ne

ooren stellen. Qui a les o—s dressies,

pyloorde, adj. Avoir les o—s battues,

rabatlues d'une chose, de ooren littsen

Tan iets. Lobe de l'o— , leile, v. Boude
d'o— , oorling, m. Pendant d'o—

,

padant, slinger,m. Marcher l'o— basse,

al lekende gaan, Serrant la queue et

portant bas l'o— , zie queue. O— de
lie\Te, lepel, m. O— d'ours, reuiela,

v. O— de rat, muisoogskens, o. mv.
Zie ook ch.\rrue.

Oreiller, m. Oorpulm, m. Taie
d'o— , zie taie.

Oreillette, v. ZiewiNKEL.
Oreillon, m. Oorlap. m.
Orfevre, m. Zihersmid, m. Cendres

d'o— , laTuur, o.

Orge, m. et(. O— moulue, meet, o.

Qui monde de l'o— gerstepelder, m.
Eau d'o— , gersttrweerse, v. Sucre d'o—

,

slekstiiker^ m. en v,

Orgelet, m. l^eerooge^ v., zwyns-
piiistje, o.

Orgie, f. Boonkruid, o.

Orgue, f. Orgel, m.
Orgueil, m. Fou d'o—, zot van

glorie. Etre bouffi d'o—, opgefaarsd
zt/n Tan hooveerdy.

Orifice, m. Alondgat, o.

Oriflamme, f. Oliilamme, v.

Original, adj. Uivallig, verkeurd.
L'n o— , een botsbollige vent.

Originality, f. Verkeurdheid, v.

Origine. f. Orie, ni. en v.

Original, adj. C'est un vice o— , het
is its clat oriet.

Orme, ra. Olm, m.O— tetard, tronk-
olm, m.
Ornements, m. pi. Kateil, o.

Omer, v. a. Kioolen, paleeren,
pinten. \

Omiere, f. Lees, v.; slag, m. en o.

"U'agen/eeze, v., wagenslag, m. en o,

Ornithope delicat, m.ICruipvitse, v,

Orobanche (mineure), f. Dieven
in df klaver, m. mv., hondspnem,
klaverpriejn, klaTertap^ m.

Orphelin, m. Titres de propri4t6

d'un o— . li'eezepapieren, o. mv.
Orphie, f. Geepe, v.

Orpin, m. O— briilant, seekruid, o.

O - penche, Onze lieve Vrouw-troori'
krtiid, o.

Orteil, ra. Tee, m.
Ortie, f. i" 1. urtica. Hittel, ittel,

netel, nettel, nittel, m. en v., tingel,

m., wietelaar, m. (rrande o— , bruine
oigroote netel, bruine o{groote tingel.

Petite o—, o— grieche, groene of
kleine tingel, stcennetel, m. Buisson
d'o—s, tingelhut, m. Piquer avec des
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o—s, betingeien, bemtelen, benitteltn,

b. w.
2* 1. lamium. O— blancbe, rouge,

doove tingel, ntelktingel, Tnelknetel

(\vitteof roode).

— Semblable a I'o

—

,tingelachtig,&A).

O— rovale, dannetel.

3" Dracht, m.
Orvet commun, m. Slinder, slin-

gir, m.
Orvi^tan, m. Marchand d'o— , stut-

ter, m.
Os, m. Been, o. O— (de !a jambe),

pijj> (van het beert), v. O— coxal, keute,

V. O— du jambon, fuspebeen, o Un
o— dont la t€te ou le condyle tovime

dans un autre os, notebeen, o. Tete,

condyle d'un o— , noot, v. Faire de
vieux o — , een£n koogen of ouden top

scheren.

Os6, adj. Frank.
Oseille, f. Sulker, v., zurkel, m. en

. V . Petite o— , o— sauvage, schaapsiil-

i^r, V.

Oser, V. a. Derren, durren, zwh
vervoorderen

.

Oseraie, f. Wiedouweri/, v., ivie-

doii'Li'Iand, o.

Osier, m. Wiedouw,Ta. O— brun,

wervenhoHt, werflioui, o., werve, v.,

"werven, o. Brin d'o— , baguette d'o—

,

sdoD d'o— , wiedouwwisse, v., wisse.

v., wi/me, v. Ecorce d'o—, wudouTt -

pelle, V. Claie d'o— , vlaak, v. D'o—

,

-wi/meit, adj. Tresse d'o— ,
gevnst, adj.

Osselet, m. Kcute, v., pekkel, m.
Jouer aiix o

—

s,pcikclen, o. w.
Ostensoir, m. Monstrantie, v.

Oter, V. a. O— la taie, la cataracte,

de oogfn pellen. O— en bassinant, en

humectant, a/besten, b. w. O— ses

habits, zi/ne kleederen afspelen. O

—

les filets des haricots, boonen draden.

La fleur en est otfee, de nieuwte is er af.

Oil, adv. ll'a (waar), warent. Vers

oil? umarwaartsi
Oubli, m. Mettre en o— , in 't dak

steken.

Oublier (s'), v. r^fl. Vergeten , o. w.

Je I'ai oublie, dat is Tng vergeten.

Oui, adv.y<2.

Ouie, f. A ne juger que par I'o—

,

om Iworen. Avoir I'o— subtile, snel

hooren.

Ouir, V. a. O— un penitent en
confession, hooren.

Ouragan, m. Olkaan, ra., olkane, v.

Q\xxi.\s%o\x,xa.Scheermolen, m. en v.

Ourler, v. a. De oore zoomen {van
een khfd, enz.)

Ourlet, m. Oor, v.

Outs, m. Bcerhond, m. O— mal
lecht-, ccn stoppige vent, ra. Oreille

d'o— , re2ikela, v.

Ourse, f. La grande o— , helle-

wagcn, woenswagen, ra.

Outil, m., outils, m. pi. Alaam,
aim, o., getrek, getuig, geveerte, o.

Outrance, f. Combattre a o—

,

haU o/n de krage vechten.

Outre, f. I.iere, v.

Outre, pr6p. O— cela, raalgri cela,

dan nog, toen nog, daartoe, bijw.

O— mesure, (tot) dat het genoeg is.

En outre, loc. adv., toe. Et quelque
chose en outre, en oneffen. D'outre

en outre, door en door, van aver
t'aver.

Ouvrage, m. IVert, wrocht, o.

O— de brouettier, seheierwerk, o.

O—s de verre, glazegoed, o. O— i

claire-voix, schetwerk, o. O— de
commande, kraweie, v.

Ouvrier, m. Ambacht, arbeider, ra.

Ouvrir, v. a. O— une boutique,

eenen winkel inspannen, O— de grands

yeux, blekken, o. w,, een paar blek'

ken opzetten. O— le sol avec un pic,

o— a coups de pic, pijkelen, open-
pykelen, b, w. S'o— , openen, o. w.

Ovaire, m. Bheie, v. ; krans, nest,

ra.; fierkrans, eiernest, ra.

Oxyder (s*), v. refl. Uitslaan, o. w.
Oyat, m. Halm, v.

Paie, f., paiement, m., zie pave,
P.WF-MENT.

"Paile, zie pelder.
Paillasse, m. Pojas, m.
Paillasson, m. Vlaak, vlagge,

stroovlaak, winde^i^ecr, v.

Paille, f- Stroo, strood, o. De p—

,

strooden, adj. Mannequin de p—

,

zarreman, m. P— de froment, tar-

webouten, m. mv. Botte de p— de

seigle (nettoyee), gluw, vluw, m.
P— , nienue p— ,

pelje, palie (en and.

aid.), V. Botte de p— , bond stroo,

m, P - de Un, schif, o. Menue p

—

de colza, koolzaadpulms , m. mv. Zie

ook VERDILTEN.
Paille, m. Lange vette, v.

Paillon, m. P— de soudure, pal-

joen, o.

Pain, m. Brood, o. Get homme est

bon comme dup— , die mensch is brood-

goed. Morceau de p— ,
(gros) chanteau

de p— , kntepe, klijpe, v. Tranche de

p— , stiiit, V. Tremper continuellement

son p— dans la sauce, zoppcdoppen, o.

w. P— caffi, kneukelziek brood. P

—

de cretons, kaankoeke, m. P— d'epice,

krutdckoek, Ickkerkoek, zoetekoek, ni.,

panepesse, v.; feeste, v. P— d'epice a

pehues d'orange confites, aranjebrood,

o. P— perdu, klakkaard, ra. P— de

rame, brood u il den krop, krop uit den

zak. P— ;\ cacheter, uwcl, m. P— de

Sucre, eeu kindeken siiiker.

Pair, adj. Effen.

Paire, f. C'est une autre p— de

raanches, hetis een anderpaar mouwen,
Paisible, adj. Vreedzamig^
Paitre, v. a. et n. JVeeden, o, w.,

peistcr-.'n, b. w. Va-t-en p— , draai time

Here af, draai uive ziel af.

Paix, f. Vrede, m.; kusspaan, o.,

pax, m., paais, m. en o., spaasberdetje,

spaasbeentje, o., glaitde, v.

Palais, m. P— de la bouche, hemel,

m., verhemeling, v. P— de li^vre, zie

LAITERON EPINEUX.
Palastre, m. Slotkasse, v.

Pale, adj. Bleekkleiirde, derf, krces

{en and. aid.), verdossenid.

Pale, f. Pallas, m.
Paleron, m. Schoerestik, o. ; schui-

ver, m.
Palet m. Schree/stuk, o. P— de

merellf, ka(de, kaai(e, v., hinke(l)-

bommc. v., kalU, v., tjinke, v.

Palette, f. Plamakke, plamate, v.

Palier, in. Ezel, m.; vcrsni/d, ver-

snydsel, o. P — , demi-palier, vertert, o.

P— de communication, gemeene, o.

Ds demeurent sur le raeme p—, zij

wonen np lietzelfde gemeene.

Paliere, f. Blokirap, m.
Palis, m. P— d'enclos (fig.), bok-

ketecrs, m

.

Palissade, f. Staki/t, stakiftsel, o.

Pare ciitour6 de p—s, bilk, bulk, m.
Palissader, v. a. Stakyten.

Palme, f. Palm, m.
Palme, f. Palm, v.

Palmee, f. Insiel, ra.

Palonnier, ra. Haamschier, haam-
schi/d, 0., kleine z-wenkels, m. mv.

Palot. m. Bokketeers, m.
Palpebral, adj. Granulations p—es,

zie GkANUL,\TIONS.
Palpitation, f. P—s de coeiu-, her-

teklop, m.
Paltoquet, m. Loebas, m.
Paludeen, adj . Fiivre p—ne, pol-

derl'corts, polderstier, m.
Pamelle, f. Pameele, v.

Pan.m.Fhuo de P— , leithoorn, m.
Pan, ra . Pand, pant, m. P

—

(d'habii), thutkaard, m., sleppe, v.

Panache, adj. Striemde.
Panais, ra. Postenakel, ra.

Panama. Ecorce de P—, zeep-
hout, o.

Panaris, m. Vi/k, m., vyke, v., vyt,
m. P— anthracoide, Sim Eloois-nagels,
m. mv.

Pandour, ra. Pandoer, m.
Panegyrique, m. Lofreden, m.

en V.

Panetifere, f. Meuzel, m.
Panic pied-de-coq, m. Pk.lgras, o.

Panicule, f. P— de houblon, hom-
melbclU; v.

Panier, ra. Mande, v. P— ;\ claire

voie, schetmande, v. P— de vitrier,

rasteel, o. P— pour abeillcs, zie ruche.
Arc en anse de p— , zie .\K0. VoiUe en
anse de p—, zie voiiTE.

Panne, f, Fliering, gording, ztve-
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ping, m. P— de marteau, panne {van

den kamer), v.

Panne, f. Zie pane.

Panne, f. Via, vlage, vlake, v.

Panneresse, f. Streksteen, m.
Pannetifere, f. Koolbrander, m.
Panse, 1. Pense, v.

Panser.v.a. Ver-maken{eenewonde).

Pantalon, m. Broek, v. en m. P— a

brayette, golpebroek, m. en v. P— col-

laiit, spanbroek, m. en v. P— a sous-

pieds, span[ne)broek, m. en v. P

—

elastique, rekker, m. Ceinture d'un p—

,

pinseband, m.
Panteler, v. n. Jaagbalgen.

Pantin, m. FijkerUot, m., nieuw-

jaat'Zotft\ kunstenaartjej o.

Pantoufle, f. Patoefel, m. Vieille

p— , sloeze, V,

Paon, m. Pingeon p—,
pauwette,

v., pnuwsteert, m.
Papier, m . Pampier, o. P— raye,

pa(m)pu'r met barmpjes. P— de verre,

i;/aspa('»lpit'r, o. T— de pcste, /oi^
'paim)p„-r, n.

Papillon, m. Ft/fouter, m., helle-

kapelU-, v., mot, motie, v., uil, m., pie-

pel, m., rtpsenschi/ter, m., zomeivogel,

m. P— (diurne), boterschi/te, boter-

schuitt', V. P— (crtpusculaire, nocturne),

ave-iiildkcn, o. P— bigarre, pater,

schoclapptr, m. Chrysalide de p— , zie

HOMMEl.PEERD.
Papillote, f. Paviljotte, v.

Papilloter, v. n. Smodderen.

Pappe, f. Fbiis, v.

Paquerette, f. Paaschbloem, zomer-

blofiii, V.

Paques, f. pi. Faire ses P— , zi/'nen

Pascheit halen ai houden.

Paquet, m. P— d'^toupe, vierk-

blok, m. J'etit p— d'fetoupe, donk, m.,

donkr, v., kaltejong, o.

Par, pfep. Dezir (door), voorz. P

—

ti i.i ce qu'il y a de plus sacr6, b^ hooge

^n tfii dro'^i^e.

Paradis, m. Kiekenkot, o.

Parage, m. D.ins nos p— s, al onze

kanten (/,ie AL).

Paraitre, v. n. Toogen, zien.

Parapluie, m. Parapluw, m., reiti-

wee

I

, n-i;Y>iweer, v.

Parasite, adj. Branche p— , water-

schote. (^sr/ieute), v.

Parasite, m. Schoefelaar, ra.

Paravent, m. Peic, v., schrans, m.,

wi?ideweeg, m
.

, windeweer, v. P— a

trois feuilles, windeweer met drie

luikrn.

Pare, m. P— aux moutons, bocht,

SiihaMnbocht, ra. P— aux coclions, ver-

kembocht. m. P— entoure de palis-

sades, bdk, m,
Parce que, loc. conj. Bijdien, uit-

dien, swille, met dat, waardoor, want.

Parchemin, m. Parkemyn, *per-

klament. o., saarter, ra.

'PaxcoviTir, \-. ^. Afketsen.

Pardon, m. Pardoen, m. en o.

Pardonner, v. a. Kunnen over.

Pareau, ra. Zinke, v.

Pareil, adj. et s. Le p— , la p—le,

weerapieet. v.Men p—, son p— , 7»y«(j,

zi/n[s .... gelijkte, m. en v. On ne
trouve pas son p—, men vindt zyn
gelijkte niet.

Parelle.f. Dokke, v., dokkeblaren,

o. mv., dokkewortel, m., pardelle, pa-
reele, v. Vgl. PATIENCE.
Parement, m. Opslager, opsloover,

oversloover ; lekker, m.
Parent, ra. Bestaansel, o., ken. H

n'a point de parents, hi^' heeft noch kin
rwch ken. Proches p— s, nare Tjrienden.

Parente, f. Bestaansel, o. Degre de

p— , let, o.

Parer, v. a. Kroolen, paleeren, pin-
ten, oppinten, opteuteren, opzetten,

reedcn.

Paresse, f. Luizigheid, lussigheid,\

.

Paresseux, adj. Leeg fledi^), lui-

zig, lussig, vaddig. Tr^s p—, inlui,
||

s. m. Leegaard, luizigaard, lussig-

aard, m.
Parfait, adj. Doorstekt; opperbest.

Bouquet p— , zie BOUQUET.
Parfois, adv. Onderti/dfs, onder-

wijUen. sotnwi/l (en and. aid.), bijw.

Parier,v. a. etn. Wetten.

Parisian, m. Parizijn, m.
Parler, v. n, Klappen, o. w., mon-

deeren, b. en o. w. P— beaucoup, veel

van zegx zi/n. Ne pas p— beaucoup,

weinig van zegs zi/n. Ne plus p— de,

(lets) in 't dak steken. P— s^rieuse-

ment, meenen, b. w. Parlez-vous s^rieu-

seraent, is dat meenste} P— d'une ma-
niere pr6cipitee et confuse, rebbelen,

o. w. P— ab hoc et ab hac, tak nit tak

in klappen. P— comrae parle un enfant

gate, heteeuweld koutcn,
||
v. refl. Se

p— , spreken (zie INZWELGEn), o. w.
Paroi, f. Les p—s d'un fosse, land-

weeg, m.
Paroisse, i. Prochie, parochie, v.

Tarte de p

—

,prochi£taart, v.

Parole, f. JVoord, cord, o. Des
p— s, redcn, m. en v., redens, mv.
Retirer sa p— , beelen, o. w P—s d6s-

obligeantes, onbescheed, o. Ne pas etre

fidele a sa p— , beelen, o. w., zijne tonge

door zi/n gat trekken.

Parrain, ra . Godvader, peter, m

.

Part, f. Paart, o.; ferte, v. Autre

p— , ievcrs el. NuUe p— ailleurs, nie-

vers el. Quelque p—, levers (en and.

aid.). Quelque p— ailleurs, elwaarts,

entwaar el. Faire p— a quelqu'un,

iemand d^ lawete doen. Mettre a p—

,

zie ONTSTEKEN, b. w. Prendre p— , me-

dedoen, o. w. De la p— de, van 's we-

gen. A p— , separaat, verscheen, bijw.

Plaisanterie a p— , al lacken op een

stoksken gebonden, P— (d'un heritage),

decl, m., deellot, o. Recevoir sa p

—

d'heritage, eenen deeldoen. P— propor-

tionnelle, rate, v. Avoir droit a une

p— d'un heritage, in een sterfhuis

gerecht zi/n,

Partage, m, Verdeel, m.
Partager, v. a. P— en lots, kavelen.

P— de nouveau, verdeslen.
1|

v. refl.

Se p— en plusieurs branches, sprietelen,

o. \v.

Parti, m. Prendre sonp— , een reden

maken van lets.

Participant, adj. Deelzaam.
Partie, f. Perte, v. P— anterieure,

van-voren, m. P—s anterieures d'luie

raaison, voorgetrek (van een hitis), o.

P— inferieure, van-onder(en, ra. P

—

posterieure, van-achterlen, m . P— su-

perieure, van-boven, m. En grande —

,

grootendeel, grootendeels, bijw.

Partir, v. n. Doorgaan, voortzeer-

den. Partons, gauw voort! Etre parti,

door zi/n, iveg en door zi/n, wei zi/n. II

est parti, hi/ is deure. Debout et parti,

op en "tveg. A p— de, van met, voegw.
Partout, adv Alomendom,
Parure, f. Kateil, o.

Parvenir, v. n P— a avoir, a con-

naitre, achterhalen, b. w. P— a faire, a

rendre, kri/gen (raet een deelw. of een

adj.), b. w. Je ne parviens pas a le facher,

ik kan hem niet gram krygen. P—

a

charger qq. d'une besogne, iemand een

werk opvi/zen ofopdraaien.

Pas, m. Scherde, v. Un bon p— , • a
een goede trot, ra. Faire uu faux p—

,

1
manquer le p— , misterden, sobbelen, o.

w. Danser un p—, eetie burte dansen,
Franchir le p—, den stap doorierden,
doorteiten. P— a p— , voetje voor voet- .

,

je, voet voor voet, bijw. P— de g6ant, |
vliegerenne, v. I

Pas, adv. Ce n'est pas vrai, het is i

gecn 'waar. II ne fait p— froid, het is

geen koud. Nep— voir t\s\t,geen klaar
zien. Ce n'est p— ainsi, het is geen zoo.

Absolumen t p— , almendalle niet. N'est

ce p— , enee, enie, me, omniers? P

—

plus, nichtemeer, bijw.

Pas d'ane, ra. Padaan, peerds-
hove, v.

Passable, adj. Eerbaar.
Passage, m. Doorweg, laat, m.

Oiseau de p—, zomervogel, m. P

—

d'eau, oversteek, ra.

Pfisse, {. Passe, v.

Pass6, adj. La semaine p—e, de
andere -.ceek, v.L'anneep—e, het ander
jaae.

Passe-carreau, m. Pasplanke,\.
Passe-partout, ra. Kerfzaag, v.

Passe-poil, m. Bieze, v.

Passer, V. a. et n. Doorzien ; schrati'

ken,overschrikkelen, h.^.,slypen, o. w.
Zie leden. P— a I'autre cote, overzet-

ten, o. w. P— a travers, dweerschen,
b. w. P— sur, kunnen over. Eviter en
passant a cotfe, schranken, b. w. P

—

son exanien, zi^ne pretive staan. P— im
acte devanl notaire, verli/den, b, _ w.
Faire p— un soldat par les verges, ee?ien

soldaat door de wissen jagen. La crise

est passfee, de ziekte is gekeerd. P— au
rebut, p— de mode, verpieteren, o. w.
Vouloir p— pour, tiitsteken, b. w. Pas-
sons la-dessus, mi tot (^aa/-.' Aiguille a

p— , doorstceknaalde, v.
||

v. refl. Pou-
voir se p— de, lets kunnen gemissen.
Dont on peut se p—, misseli/k, adj.

Passerelle, f. Brugstok, m., voet-
briii^fge, V.

*Passet, ra. Zie p.vsseetje.

Passoire, f. Doorslag, o.; gatepa-
teel, een gaatte pateel, o., stramyn,
stami/ze, v., verzi/p, o.
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Pastille, f. TabUtte, v. P— de men-
the, menteholle^y P— de sureau, vlin-

derspekke.

Patagon, m. Patakon, m.
Patauger, v. n. Mareeki'lcn, moor-

ielen^ <». w.

Pate, f. Deeg, n. en o. P— p^trie,

kneedsel, o. Mettre du levain dans la

p— , verdeesemen (eene baktej, b. w.
Patd, m. Pasiei, v.; plakijster, m.

Faire des p—s, des laches, kladderen,

klateren, o. w. Faire lep— (in 't kaart-

spel), dt kaartensteken, P— de terrine,

henncpot, m. P— de maisons, d'habita-

tions, knoi\ m., teerling (huizen)^ m.
*Patelette, zie POTELfirE.

Patenotrier, m. Vlinderinne, v.

Patente, adj. Gepaient.

P^teux, adj. Smoezelig, smoezelach-

tig, tetsch.

Patience, f. Dokke, v., dokkeblaren,

o. mv., dokkewortel^ pardelle^ pareeU^
pari/U, v., Tnerdellewortel, m., zeven-

jaarspinagie^ v.

Patin, ra. Potij'zer, o.; schaverdi/'n,

V. Fer a p— ,
patijn, v, Zie VER-

GEUI.EN.

Patiner, v. n. Schaverdi/nen.

Patineur, m. Schaverdi/ner, m.
Patraque, f. Kraam, krikalaam,

kruknlm, o. Zie ook PATRASSE.
Patrouillage, ra. Plasscherie, v.

Patrouiller, v. a. Bepootelen, over-

pootiUn, vfrpootelen, debbelen (te

Brugge di'lven). Gater en patrouillant,

verdebbelen.
{|

v. n. P— dans I'eau,

plassLhen, mooschen.

Patte, f. Pool, ra.; burstelhout, o.

P— d'araiguee, iefertjes in 't hair,

juffcrtjes in 't hair, o. mv. P— de
raouclieron, meziebeen, nuzebeen, tnug-

gebeen, o.

*Patteler, zie pootelen.
Patie-pelue, f. Pavane, v.

Pattu, ,uij . Gekotist, adj . Pigeon

p— , duif met kousen. Mondain p—

,

signor, m .

Paturage, m. Am, bilk, ra., gar-
zing, v., wee, v., gewee^ o., ouwe, v.

Gras p— , vettegars, o., vettewee, v.

Pature, f. Aat, v. P— de betail

delayOc dans I'eau, zoppe, v.

Paturer, v. n. Peisteren.

Paturin, m. Bilkgras, o.

Paume, f. Palm, ra., planke fder
handi'n;, V.

Paumee, f. Instel, ra. Benifice de
p— , insU-fpenningj m., imnpenningen,
m. mv.

Paumelle, f. Pameele, v.

Paumer, v. a. Cette raaison est pau-
mee a deux mille francs, dat huis is in-

gesteld op twee duizendfrank.
Paupifere, f. Scheel, v. Cils de la

p— ,
pinkhaar, o., vlegger, m.

Pauvre, adj. Arm. Un p— diable,

ten arm,- zak, m. Les p—s Claires, de
arme Klarcn, v. mv. Devenir p—

,

hindscten, o, w.

Pauvret6, f. Armoede, v.

Pavaner (se), v. refl. Bragieren,

o. w.
Pave, ra. Kalsydesteen, ra. P

—

pourri, zavelsteen, m.

Pav6, m. Kalsif(de, v. P— de gros

cailloux, kalst/diweg, m. Aile de p ,

zomerifeg, m.
j

Paver, v. a. Kalsi/den, keien. Qui
n'est pas pave, ongekalsi/d. ongekeid,

adj. II a le gosier pav6, zifne muil is

veriind.

Paveur, m. Kalsydelegger, ra.

Pavilion, m. Baisser p—, onder de

tajrl klopfii-n.

Pavion, m. Zie babotitn.

Pavot, m. Hondsrooze, v., meekop,

m., oliettc, v. Tete de p , meekop, m.,

slaapbotte, v. P— de jardin, poeierbur-

stel, m.. poeierduts, m.
Paye, f. Pree, ra.

Payement, m. Opleg, m., paaie-

ment, o. Prolonger le terme d'un

p— , iemand verlang van betaling

geven.

Payer, v. a. Lenzen, peien, b. en

o. \v. 1'— comptaiit, op de hand
betalen. P— son bejaune, sa bien-

venue, zyfi beentje geven. P— son

ecot en proportion du repas, cote

naar spoiie betalen. P— les pots

casses, de keerse uitl>lazen. Tu me
le payeras, ik zal u hebben, of krij-

gen. of vinden!

Pays, m. P— froraental, tarwstreek,

V. P— de bois, houtland, o. Habi-
tant du p— des bois, kouilander, m.
P— accidente, doorscheede landstreek,

V. P— des quatre metiers, nieetjes-

land, o.

Peau, f. Excoriation de la p—

,

zie excoriation. P— de li4\Te, haze-

vel, o. P— de carpe, karpelvel, o.

P— de la rnussette-rochier, haaivel, o.

Pechalle, zie cenelle.
Peche, m. Zonde, v.

P^che, f. Persche, v. Noyau de

p— ,
perschcbok, m.

Pecheur, ra. Wansje, o. Apprenti

p— , laver, m.
Pecque, zie pekke.
Pectoral, adj. Nageoire p—e, borst-

vlim(m,; v.

P6cule, m. Ponk, m., ponke,

ponte, v., smuts, smutsel, m., vinke, v.

Pedale, f. Terde, v., terdspaan,

o. Les p— s d'un piano, de getetten

van eene piano.

Peigne, ra. P— de tisserand, riet, o.

Peigne-de-V6nu8, m. i>poor-

kniid, o

.

Peignon, m. Kamme(r)ling, m.
en o.

Peindre, v. a. et n. P— a la grosse

brosse, au gros pinceau, klakpotten,

b. en o. w.
Peine, f. Deer, moeienis, moeite, v.,

rooi, o., rooie, v.; ruize, v., dragen,

a. Vous en aurez la p— et la res-

ponsabilite, gi/ ztilt er het dragen
van hebben, II se donne beaucoup
de p— pour un rien, het is een zot

bestrut. Sous p— de, op straffe van.

Sous r>— de la vie, op uw leven.

Porter la p—, expier, bloeden, b. en

o. w., iiitboeten, b. w. Horame de p—

,

fafike,\., sjouwer, m., tjafeute, v.,

zwei-t, m. A p— , schaars, met rooie,

rechts, reis, reizekenSfhljw. Saus p—

,

zander rooie. II put le laire a grand'

p— , Art was al dat 't hi/ halzen ion,

*PeineU3t, zie peneu.
Peintre, m. P— en appartement,

meuhrlschliier, m.
Peinturlurer, v. a. Klakpotten.
Pele-mele, adv. Hetsterscheister,

heistrischeistri; herekadere, hoop over
hoop, ruitepatiiie, wi/sterkapeeU, 7vi/s-

terzi/'ster
;
gelyk werregaren. Jeter p—

,

vertoortelen, b. w.
Peler, v. a. PeUn. K v. refl. Pelen,

o, w. (Zie inzwelgen).
Pelerin, m. Pelgrim, m.
Pelle, f. Schip, v. P— a feu,

viersehippe, v.

Pellee, f. Paleie, v. Becher a pleines

p—s. piileien, o. w.
Pelletee. f. Paleie, v.

Pelletier, m. Peltier, m.
Pellicule, f. Slimpe, v., vlies, o,

Pelote, f. Kalotse, v.; kluien, o,

P—s de mer, klodden [van zeewier-

vezels), V. mv. Zie ETEUF.
Peloton, m. Platon, o. Feu de p—

,

platonvier, o.

Pelouse, f. Ploeze,\-.

Pelucher (se), v. refl. Fluizelen,

plossen, pltiisteren, pluizelen, vlas-

schen, vletselen, wullen, o. w.
Peiure, f. P— d'oignon, ajoen-

pelle, v.

'Pemphigus, m. Zeere, v. P—
chronique, St.-Laureins-blaren, v.

rav. Vgl. SIST-ELOIS-NAGELS.
Penaud, adj./V««<.Etre p— , drup-

nettsen, o. w.
Pench6, adj. Sleep.

Pencher, v.a.jyi?/&«.
|{
v.a.Hoaien.

Le mur penche un peu, de muur haait

een iveinig.

Pendant, m. P— d'oreilles, /(? innt,

m., slinger, m.
Pendant, prep. Binst, over, voorz.

,

twt/l, bijw. en voegw. P— ce temps,

terwil (en and. aid.). P— I'Evangile,

als het Evangelie staat, stand, enz,

P— que, binnendien, binnen dat, binst

dat, binst de ivyle dat, terwil (en and.

aid.). P — qu'il \>xt\3.\\.,by dat hi/ S"rak,

Pendeloque, f. Klok,\., slinge>,ni,

Pendre, v. a. Hangen. Avoir la lan-

gue t)icn pendue, van de bindader ge-

snee'n zy'n.
||
v. refl. 11 y a de quoi se

p— , men zoii zich (eensj aan de kalte

geven.

Pendule, f. Slag, o,

Pene, m. Schaf, o., slotschuivc, v.

Barbe du p— , barbeel, o . P— dormant,

nacht, m., nachtschof, o. Semure :\ p

—

dormant, naehtslot, o.

P6n6trer, v. a. Drinken in: daor-

drinken, b.w.Zie DOORDRONKEN. L'eau

penetre dans la terre, het water zimpert

weg in den grand.
*Peneux, zie peneh.
Penible, adj. Arbeideli/k, pi/nabel.

Eprouver un p— embarras, zich vernib-

ielen.

Peniblement, adv. Arbeideli/k.

Penis, m. Pi/t, m.
Penitent, m. Ouir un p— en con-

fession, hooren, b. w.
Penne, f. P — (de fl^che), vlimme, v.
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P—s (bij vvevers), drom, m. Fil de p— s,

dromdraad, ra. P— s xkTmge%,de slagen

(van ccntn vogel), o, mv., de stagers

(van eenen vogel)^ m. mv,
Pensee, f. Gedacht, gepeis, o. P

—

(i'e\ep\\ani., peerdegedacAt, o.

Pensee, f. PassiJntje,o.

Penser, v. o. Peizen, peien^ b. en o.

w. Sans y p— , zander achterdenken. II

est a p— , te peizen,

Penseur, m. Pezzer, ra.

Pensif, adj. Peisachtig.

Pension, i. Trekltme, v.

Pensionnaire, m. Tafelier,weuner,

thuisiigger , ni. Demi p— , halve thuis-

ligger^ m

.

Pentagone, adj. Vi/fhoekte.

Pente, 1. School, valkanl. En p—

,

valkanttg\ valkanlle, schielend, adj.

Aller en p— , taluinen, o. w.
Pentecote, l.Cinksen, Schinksen,ra.

VeUle du lu p— , Schinksenavond, m.
Penture, f. Gang, m., haakUde,

lechle, V. P— a gond, duimlechl, v.

Penurle, f. Korleresysc, kortheid,

kraming, nauwle, v., nood, ?n. P— de

denreeb, bcschrapte tyd, m., beschrapt-

heid, V. P— i!&xifia\.,geldschaarschheid,

v., verkorl, o.

Pepie, t. Pepeic, v. Get homme n'a

pas lu p— , de kobben zullen in zynen
mond niet spinnen

.

P6pier, v. n. Tjiepen.

Pepin, m. Pupping, m. P— d'or,

plmpanaoer, m.
Pepin, ra. Keesle, v., kernel, o.,

kermtle, v. Zie CAPSULE.
P6pini6re, f. P— de ciienotieres,

etkzaanOoscn, m

.

Pergant, adj. Avoir le regard p—

,

kt/ken of zien lyk een elsen. Pousser des

cris p— s etsaccades, huikelen, o. w.
Perce, adj. Gaatte. Chaise p—e,

vcrtrck, o.

Perce-neige, f. Sneeuwdroppel^ m,
Perce-oreille, m. Oorbeeste, v.,

spietoorin, m., vorke, v.

Percer, \.3..£)oorgalen. P— la foule,

door hct vulk drtimvien.

Perchant, m. Kocr, o.

Perche goujonniere, f. Post,
siekker, in.

Perche, f. Pertse, v. P— a tirer

Va\i&3.\x,gaaipertsc, v. Pyramide d'une

p— a tirer Toiseau, branke, v.

Perchee, f. P— de lioublon, hom-
tncllwcvc:, m.

Percuter, v. a. et n. Dokken, o. w.,
bcdokkcn, b. w.

Perdre, v. a. Verbabbezakken. P

—

son temps a lambiner, a v^tiller, zynen
tyd vertrulselen. P la raison, missen,

o. w. il perd I'esprit, /let mtngelt in zyn
hoojd, hy begin} te mingeUn. Perds-tu

la tete, drooml gy van schrcursi P

—

la tramoulane, p— I'^trier, van zynen
stok vallen. Etre perdu, geblazen zyn.

C'est un homme perdu, V is een vogel
voor de katte. Homme perdu, vergauwe-
loosde inensch. Puils perdu, ztmperput,

m. Pain perdu, klakkaard, m.
{|
v. refl.

Se p— , zich verko7ikelen ; verliezen,

o. w.

Perdrlx, f. Patrys, v.

Perfide, adj. Aafsch, rieschaalde,

verraad.ich. Homme p— , sluimer, ra.

P6ril, m. C'est a vos risques et p—s,

fiet is o/> iiw riesche.

P^rilleux, adj. Perykeleus, riesche-

lyk, rieschaalde.

Perinee, m. Klinke, v.

Peritoine, m . Weeg, m. P— d'une
brebis, schapevlias, o,

Peritonite, f.. Hei water m den
bulk.

Perle, f. Pcrel, peerl(e, m. Des
p— s, gcpeerlte, o. Faire la p— , kralen,

o. w. Herbe anx p—s, zie HERBE.
Permanent, adj. Blijvensdurig.

Permis, adj. Ce n'est pas p— , het is

zondc; hit is zonde Gods; het wilt niet

gepeisd zijn.

Permis, ra. P— de vidange, heer-

bilj.t, n.

Perorer, v. n. Parodeeren.
Perpetuite, f. A toute p— , eeu-wig

Perplexe, adj. Wersfch.
Perplexite, f. Bernis, bernut, o.,

des/'cnat, o.

Perquisition, f. P— domiciliaire,

hui!.zv,-kmg, V.

Perruque, f. Basse, j'tikse, v.

Perse, f. De P—, *persch, adj.

Persicaire, 1. Renou^e'p—, retse, v.

P— (In Levant, engelsche boekweit, v.

Persil, m. Perselle, \.,persyn, o.

Persuader, v. a. Daken.
Perte, f. Achterdeel, o., interest, m.,

krawrir, v. En pure p— , ten ondomme.
DMommagement d'une p— par un pro-
fit, sc/id voor bate. P— de temps, tyd-
verh't, o.

Pervenche, f. Finkoo?-de, v., vink-
hoiU, o.

Pesant, adj. Dodsch, laf, laffig,
loevi:;. Air mou et p— , lafte, v.

Peser, v. a. IVegen. P— dans la

main, mikken, o. w. Cela me pSse sur
le co;ur, dat ligt op rnynen lever.

Peste, t. P— bovine, runderpeste, v.

Peste, m. Un petit p— , hellement, o.

Pester, v. n. Futselen.

Pet, 111. Schect, v.

Petard, m. Poefer, poerduivel, m.
Petechies, f. pi. Petyten, mv.
Petillement, m. Gemierel, o.

Petiller, v. n. Pinkelen, sparken,
kritUn, kriemcn, tnieren, mierelen,
bamierelen. P— de colore, mieren van
gramschap.

Petit, adj. TrSsp—, inkleen.
\\
N. B.

Petitfe gevolgd van een subst., zoek het
subst.

Petite-oseille, f. Braakzurkel,
schaapsitlker, v.

Petite-verole, (.Visage grav^dep—

,

vcrh<i:;i Id aangezicht, o.Zie V^ROLE.
Petit-lait, ra. Hei, melkhei, kecrn-

jnclk/ici, sc/ieewei, o,

Petit-mailre, m. Greppedanscr , m.,
nopper, m.

Petit-muguet, ra. Mottekrnid, o.,

donka.

Petrifier (se), v. refl. Versleenigen,

P6trin, m. Etre dans le p—, in 't

schy't zitten. Laisser qq. dans le p—

,

ie7nand in benut laten.

P6trir, V. a. P— les chairs, het
lichaam pootelen. Pate pfetrie, kneed-
set. o.

P^trole, m. Gazwaier, o.

Petulant, adj. Avendant, brat,

bratsch. Un homme p— , een vlieg-

uit, m.
Peu, ra. en adv. Kort, adj. Un

p— , quelque p— , een hzilleken, een
brokke, een letje. Pas p— ,

geen letj'e.

Tu n'es pas p— malin, gi/ zyt met
kiealyk boos. P— de chose, treuteneute,

V. Aussi p— , nichtemeer , bijw. Ap

—

pr^s, alvcrre daar of daar , bijw. On
p— s'en faut, of zoo goed. P— iniporte,

nu tot daar! Peu a peu, pianebij, bijw.

Peuplier, m. P— blanc, wettelaar,

m., cspe, V. P— du Canada, de Virginie,

p— Suisse, achtkantte, m. P— d'ltalie,

p— pyramidal, italiaander, m P

—

cotonneux, sneeuwabeel, ni. P— trem-
ble, rotelaar, m.

Peur, f. J'ai p— , ik ben vervaard.
II a p— de son orabre, hi/ is vervaard.
van zi/ne sche?ne,

Peureux, adj. Benauwd.
Peut-etre, adv. Altemet, misschien(s.

— s, m. Un p— , misschienis, m.
Phalange, f. Let, o. P— unguifSre,

nagcllrt, o.

Phalene, f. Afot(te, v., nachtml,m

.

Phare, m. Bake, vierbake (vuurb-), v.

Phlebite, f. P-jugulaire (ou autre),

ccnr slechte oikwade luting, v.

Phlegme, ra. Fleiine, v , spochel,ra.

Phlegmon, m. P— du feu, vliegen-
de vicr,o.

Phlegmoneux, adj. Tumeur phleg-

raoneusc siegeaiit a la nuque du cheval,

mol, m. Zie erysip£;le.

Phlyctene, f. Blaar, v.

Phlyctenoi'de, adj. Erysipfele p—

,

zie ERVSIPELE.
Phoque, m. Zeedog, ra.

Phosphorescence, f. Zccblek, ra. en

o., hct viczcn {I'an de zee), o.

Phosphorique, adj. Alluraette p -,

zie A1,LUMETTE.
Phrase, f. Accabler de mots et de

p— s, ovcrvoeren, b. w.
Phrygane, f. Larve dep

—

,stokaas,o.

Phrygien, adj. Bonnet p— , zie

BONNET.
Phtisie, f Lemtner, m., teer, tire,

v. P— galopantc, p— aigue, loo/>c>idc

tere, v. P— pulraonaire, longerziektc,

v. Avoir une p— pulmonaire, zy'iie

longers afspitwen. Atteint de p—

,

teerachtig, adj.

Phylactere, m. Heiligdom, o.

Physionomie, f. Phismus, fys-

Piane-piane, adv. Poco-piano (en

and. aid.)

Piano, adv. Anepiane.

Pic, ra, Ptjkhouweel, v. Creuser,

retourner, ouVrir le sol avec un p—

,

pykelen, b. w. Ouvrir a coups de p—

,

siparer a coups de p—, openpykclcn.
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b. w. Extraire a coups de p— , uitpyke-

len, b. w.
Pic, m. Anderwat, m.
Pic, m. P— vari^, m. Sint-Maar-

tens-zwgelben^ o.

Picaillons, m. pi. Pi/hens, smt/bels,

sphnten^ ni. mv.
Picaud. m. But, m.
Piccolissimo, m. Pico, m.
Picot, 111 . Enkelooge, v.

Picoter, v. a. Tinsen, titien.
|{

—
V. n . Altt'relen^ mieren, pinketen.

Picotin, m. Pyketin, m.
Pie, i. Akster, m. en v., asttr, ni.,

kalle, V,

Pi^ce, f. Stuk, o. En p—s et mor-

ceaux, in perten en sl-ukken. Hicher
en p—», sckenen, b. w. P— de cinq

francs, p— de cent sous, liberstuk, o.,

•vy'ffrangenaar ^ m. P— de toile, taken,

o., tywaad,o, P— en vers, dicht, m.
Pied, m. Voei, m. P— corable, zie

VULVOETTE. P— plat, plakpoot, plak-

vcet, plakker, m. FoiJer aux p—s,

^eraser du p— , verterten, b. w. Ecra-

ser du p—, interten, b. w. Meltre le

p— par-dessus qq. chose, iets over-

lerden (overierien). Se fouler le p —

,

se donuer une entorse au p— , zijnen

Toet oinslaan, zijnen uoet verterten.

Etre sur p— , oploopen, o. w. Cheville

tlu p— , knoezel, m., voetkluwe, v.,

Toetklui, m., voetktu-wen, o,, kittje, o.

A p— s clos, a p—s joints, lutsvoetje,

lutsepootje, losvoetje, lutsebeende, to-

kerdeioet, luikertje, luikvoet, li/ki-oetje,

staansToet, bijw. P— a p— , voetje

Toor voetjc, bijw. P— d'un bas, koitse-

I'oetfttng, kottseling^-oet, in. Eaire le

p— de grue, depati/ne staan, depatijne

afwaciiten, (iiaan)poepgaaien. P— du
lit, voetcinde, o. Faire un pied de nez a

quelqu'un. teniaiid eenen bei zetten. Cor
au p— , aksterooge, v. Coup de p—

,

sckip, m. Doigt de p—, tee, m. Crible

a p— , trezel, trezelaar, m. Verre a

p— , furnmer, m.
Pied, m. Staol, m.
Pied-bot, m. Tjonkelvoet, peerdi-

voei, m.
Pied-de-coq, m. Zie panic.

Pied-de-corbin, m. Kraaiknie, v.

Pied-de-veau, m. ZieGOUET.
Pi^destal, m. Staantje, o.

Pied-d'oiseau, m. Hertebaard, m.,

krnipTiise, v

.

Piege, m. Fiiik, v. Tendre des p—

s

a qq., lemand lagen leggen,

Pie-grifeche, f. Schaapakiter,kraai-
akstergaai, m.

Pie-mfere, f. Lij'ze, v.

Piemont, m. Peemont,m.
Piemontais, m. Peemontenaar, ni

,

Pierraille, f. Keizel, m.
Pierre, f. P— angulaire, p— d'en-

coignure, winkel, m. P— k aiguiser,

zetsteen, m. P— boutisse, zie boutisse.

P— calaminaire, kalwijnsteen, m. P— a

crapaudine, pantiesteen, m. P— de

Bentheim, bcnthemsteen, kalksteen, m.
P— ponce, pirns, plnimstcen, ra. P

—

prfecieuse, bage, v. P— de taille, orduin,

m. en o. De p— de taille, orduinen, adj.

P— s d'attente, tand, m.

•Pierrecin, ziePERSiJN.

Pierrot, m. Moineau p— , zie MOi-

NEAU.
Pierrot, m. Piro, Piero, m. Zie

PIKO I E, V .

Pietain, m. Hinkel, m.
Piete, f. Mont de p— , zie MONT.
Pieter, v. n. Op hct maal staan

.

Pietiner, v. a. Dampelen, danfelen,

b. en o. \v., bedampclcn, b. w., fuise-

Pieton, m. Piot, m.
Pietre, adj. Une p— aft'aire, een

arvioedje, o.

Pieu, m. Pyle, v.

Pieux, adj. Godvruchtig.

Piffre, m. Poef, m., poefti, m.
Pigeon, ni. P— male, duiver, m.

P— nonnain, capuci/'n, m. P— paon,

p— Uemh\i\ix,pauwette,\.,patfU'steeri,

m. P— ramier, boomduif, valduif, v.

P— pattu, eene duif met kousen^ P

—

voyageur, reizer, m. P— de roche, velte,

V. Elever des p—s, duiven melken. Pois

de p— , sckrobbe, veltboone, velte, v.

Cceur de p— (een &-\^-^€'i),krommetop,ra.

Pigeonnier, m. Duivekeet, v.

Pignocher, v. n. Pemelen, tingelen.

Pignon, m. Toortel, m. P— a re-

dents, gcfel, trapgevel, gevel met ker-

teelen, m. Maison avec p— a redents,

een gctrapgeveld huis.

Pile, f. Kl^is, m. Jouer a croix ou

p— , zie TOUER.

Pillar, V. a. Pltiimen, plunteren, b. w.

Pilon. m. Pestel, m.
Pilori. m. Pilari/'n, o.

Pilorier, v. a. *Pelorizeeren.

Pilote, m. Apprenti p—, laver, m.
El gager au service d'un p— pecheur,

besthcpen, b. w.
Piloter, V. n. Heien, b. en o. w.
Pilotis, m. Pijle, v.

Piment, m. P— en poudre, nagel-

poer. o. Piment royal, hagelte, v.

Pimpant. adj. Zie pagadet, bijw.

Pin, m. Peemboom, m. P— Wei-
mouth, weemoes, m. Aiguille de p—

,

asset, eggel, m.
Pince, f. Neep, v. II a la p— forte,

hi) heeft kniitnen in zyne vingers, in

zijne hand.

Pinceau, m. Gros p— , iwaste, v.

Peindre au gros p— , klakpotten, b. en

o. w. Coup de pinceau, vaag, v.

Pincee, f. Z)o/fe«, o.

Pincer, v. a. Pinsen. Comprimer en

pin(;ant, vernibbeten,

Pince-sans-rire, m. Droogscheer-

der, spoker, m.
Pinnule, f. Vlimme, y,

Pinson, m. P— commun, vinke,

appelvink, bogaardvink (zie dat w.),

V. P— des Ardennes, -wreetiwer, enz.,

m. P— de montagne, oostersche vinke,

V. Finale de la chanson du p—, utt-

sta^, m

.

Pinte, f. Pinte, v.

Piocher (se), v. refl. Malkandcr
piokken

,

Pion, m. Piot, m. Darner le p— i

qq., iernand den baard a/doen.

Pipe, f. Pi/pe, V. Culotter une p—

,

eene pi/pe doorsmooren

,

Piquant, m. Steker, stekker, m.
Piquant, adj. Pikant.

Pique, f. Pyke, v.

Pique, m. Pi/ken, m. Jouer du p—

,

eenen pi/ken ititgaan, pi/kens uitgaan.

As de p— . pykenaas, o.

Pique, f. Nik,pyk, m. Etre en p

—

avec quelqu'un, op iernand of tegen

iernand eenen pyk hebben of dragen,

Qai a une p— ,
gepi/kt op of tegen.

Pique, adj. Un cheval p— , een ver-

nageld peerd, o. P— des vers, maai-
steekte.

Piquer, v. a. Stekken. P— des deux,

stekken, o. w. P— avec des orties, be-

tingelen, b. w. Qui si frotte s'y pique, .

dat is geen katte om zonder handschoe*n

te ^rifpen, P— les assietttes, op den

schoefgaan, loopen, komen.
||
— v. r6fl»

Se p— . spotlen, spotteren, o. w.
Piquet, m. Bakel, m., stek, v. Plan-

ter des p— s, baken, o. en b. w. Jeu de

p— ,
pmkeiipel, o. Jouer un p— ,

pin-

ketten. o, w.
Piqueter (se), v. refl. Spotten, spot-

teren, o. w.

Piqtlre, f. Stek, m.
Pirouette, f. Schijverling, m. en o.

Pis, adv. De p— en p— , van langs

om slerhter. Tant p— pour lui, het is

te 7ver\ Toor hem,
Pisaille, f. Schrobbe, schroppe, v.

Pissenlit, m. Melkwied, o., tnolle-

salade. pissesla, zeeksala{de, v., zelzate,

v., zelzoet, o.

Piste, f. Trevel, ra.

Pistil, m. Pestel, m.
Pistolet, m. D6fier quelqu'un au

p— , iernand beroepen op het geschot,

op den kogel.

Piston, m. Seule, v. P— d'une

seringue, d'une canonniSre, krassel, m.
P— a vapeur, plugge, v.

Pitie, i. Faire p— , dere doen.

Pituite, f. Watergalle, v.

Pivert, m. Houthouwer , houU
spechi, groenspecht, pompeboorder, m.

Place, f . Plek, v., riiitnste, v. .Si j'^tais

a votre p—, dat ik of gy ware. Faire

p—, schuiven, o. w. Mouvoir d'une p—

,

verporren, b . w.
Placer, v. a. Stellen. P— mal, p

—

de travers, miszetten, b. w. P— a intiiSt,

uitgeven !geld), b. w.
Plafond, m. Plaat, v.

Plage, f. Strange, o.

Plaie, f. P— suppurante, loopende

wonde, V. Croiite d'une p— , barlaffe,

v., reiif, V. Bander une p— , eene wonde
bu?jdselen,

Plaindre, v. a. Beklagen, b. w.,
klagen, o. en b, w., doleeren, o. en
wederk. w.

Plaine, f. P— inailte, veld, o.

Plaintif, adj. Etre p— , knyzen, o.vr.

Plaire, v. n. Greien. S'il vous plait,

fraai! {{
v. r^fl. Se p— , zich generen,

zich feiinen . Zie OEKEREN.

Plaisant, adj . Lcuti^, Void le c6t4

p— , hier is de lejite, Mauvais p—

,

hans7i'ans, m.

Plaisanter, v. n. Gerrebekken,

schetsen, guichelen. Dire q uel que chose
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pour plaisanter, iets zeggen voor een

lachertje,

Plaisanterle, f. Lacker, m., lacher-

tje, o., Inchmarktery, v., klootvisch,

m., pl'igift', v., poerte, v., '*schets, m.,

vers, o. P— a part, a/ lachen op een

stoksken gebonden. Dire une p—, eene

kluchte siaan of uitgaan.

Plaisir, ra. Deugd, vuldoening, v.,

Untedim;, a., leute, v. Aimer le p—

,

vnor de leute zijn. Bon p—, beliefte, v.

Pour imn p— , pour son p— ,
pour ton

p— J uit goeste. Prendre p— a quel-

que chose, beschot of zij'n beschot in iets

hebhen of nemen

.

Planche, f. Berd, o. P — trouee,

gat'-blad. o. P— de roulage, scheier-

planke, v. Faire la p—, laveeren, o. w.
Planche, f. Schamel, o. P— de pois,

er-f'ertbed, o,

Plancher, m. Plankiet, o.

Plancon. m. Pote,\.Zie plantsoen.

*Plane. zie PLANE in 't Idiot.

Plane, f. Trekmes, o.

Planer, v. n. P— dans les nuages,

bovrn u-ir.d zij'n.

Plantain, m. Weversblaren, we-

^aardsblaren, weegaardsblaren, o. mv.;

•weugbree,\.V— d.'eaM,lepelblad, lepel-

kruid, o., lepelblaren, o. mv., puile-

pels, m. mv.
Plantard, m. Pote, v.

Plante, f. P— grasse, vetplante, v.

p,— rabougrie, triiizelaar, m. P—
marine, p— maritime, zeekrxdd, o.

Planter, v. a. Poten.

Plantoir, m. Plantspa{dc, v., stekke.

v., zctie, V.

Planure, f. Schave[r)ling, m. en o.

Plaque, f. P — troupe, gatcblad, o.

p— de clieminee, kaafi/zer, .

Plaquer, v. a. Marteau a p— ,
plak-

h outer, m.
Plaquette, f. Tranke, v.

Plastron, m. Pijke-zot, m.
Plat, adj. Bassin p— , teste, v. Pied

p_
,
plokker, plakvoct, plakpoot, m.

Bailre .a plate couUire, platlcggen, b. w.

Frapper qq . avec le p— du sabre, icmand

van de latte geven.

Plat, m. P— 4 barbe, zeepbekken, o.

OCufs Bur le p— ,
peerdoogcn, v. mv

Platane, ra. Pelaan, m., plane, v.

Plate-forme, f. Gebintebalk, m.,

miiurphiat, v.

Platine, f. P— d'un fusil, slotplaat, v.

Platitude, f. Flaiiuv, v.

Platole, f. Melkteil, v.

Platras, m. Kalei, v.

Platre,m./'/<i(M/£'/-, v.Sasser du p—

,

moortelgieten. Rosserquelqu'un comme
p— , iemaiidgraifw en blatiiij slaan.

Pl^iade, f. P— ganglionnaire, kape-

lette, v.

Plein, adj. Vul, adj. Visage de pleine

lune, z'otle ynaan^ v. 11 a le coeur p—

,

il a I'esprit p—, hij is er van opgefaarsd.

P— d'anxifete, verangst, adj. G^nisse

p—e, kalfveers, v. Jument p—e, kack-

telmerrie, v. Zie onder toe.

Pleur, m. Krifsch, m.
Pleurer, v. n. et a. Greemen, gree-

zen, o. w., beschreemen, b. w., de liere

draaien. P— (van wijngaards), tranen.

o. w. Etre sur le point de p— , op den
schreem zittcn. II commence a p—, hi)

goat iiaar Brielen.

Pleuresie, f. Fleures, pleiiris, o.

Pleuretiqtie,adj. Epanchemenl p—

,

zie F.P.\NCHEMENT.

Pleureur, m. Reeuwer, krifscher,
schrccmer, m.

Pleurnicher, v. n. Brielen, krie-

fnen,

Pleurnicheur,m.^rK»»<?r, kri/'sch-

pahil. in., spanlippe^ v.

Pleuvoir, v. imp. Reinen, onp., b.

en o. \v. P— a verse, gietregenen, onp.
w. II pleut a verse, het giet water, het
gift met akers of bi/ akers, het regent
slagwater, het geeft striep om te rei-

nen, het regent hetnelsrhe geiite.

Pli, m. Plooi, m., plooie, v., voiide,

V. A. voir de faux p—s, lifpen, o. w.
Ayant de faux p— s, leep, adj.

Plie, f. P— franche, plaat, v., pla-

dif's, m.
Plier, v. a. Plooien. P— en deux,

dobhel toeplooien. Se p— en deux, dob-
beU'n (met zi/'n). Table pliante, tafel
die openlcgt.

Plique, f. * ZwiJTistok (zie destel).
Plomb, m. Load, o. De p— , loo-

d'n, adj.

Plomb6e, f. Loodpees, v.

Plomber, v. a. Aflooden. toeslaan.

Les pluie.s plombent la terre, den regen
slaat den akker toe.

Plongeon, m. Dotnpel, m.
Plonger, v. a, et n. Donkelen, b. en

o. w., doppen, b. w., doebelen, b. w.,
luiken, n. w.

Plongeur, m. Canard p

—

,donkel-
aande. v.

Pluchoter, v. n. Muggelen,
Pluie, f. Rein, m. P— d'or, klaver-

boom, m.
Plumasseau, m. Ptdme, m.
Plume, f. Pliiim, v. Touffe de p— s,

kobbe, V. P— d'aile, vleerpen, v. P

—

de lleche, vliimne, v. P— d'oie, pluim-
pennc. v. V— d'oie ou metaUique, pen,
V. Ame d'une p— , larron d'une p—

,

dief, m.
Plumeau, m. Pluimborstel, m.
Plumee, I. P— d'encre, een dop

inkt.

Plupart, f. Pour la p— ,
grooten-

deells, bijw.

Plus, adv. Bet, bijw. Ne p—, nie-

mer, bijw. Pas p— , nichtetneer, bijw.

II est plus que fou, hi^ is gek en half.

De p— , daartoe, bijw. De p— d'un an,

overjaarsch, adj. De p— en p— , van
longs om meer. P— ou moins, daar of
daar. N'en pouvoir p— , de reuve

afzi/n. Le p— souvent, grootendeelfs

,

bijw. Vendre au p— ofli-ant, roepen, b.

en o. w.
Pluvieux, adj. Reinachtig,reinig.

Poallier, ra. Spoorpot, m.
Poche, f. P— (d'un habit), beurs,

burze, v. Faire des p—s (van een
slecht gemaakt kleed sprek.), beurzen,

o. w. Zie POKE.

Pocher, v. a. P— les yeux a qq.,
iemand panen oogen slaan.

Podagraire, f. Aardvlinder, wilde

zlinder, m., vlinderkruid, o., vlin-
derplant, v.

Po61e, m. Pelder, ra.

Poele, m. Stove, v. Tuyau de p—

,

stovebiiis, v.

PoSlier, m. Stovemaker, ra.

Poeme, ra. Dicht, m.
Poignard, ra. Coup de p— , litnpe, v.

Poignee, f. Handsvul, m., hands-
7'uIU\ v., poote, V. P— de vilebrequin,
tiiernslkout , o.

Poignet, m. Puis, m , het let (van
de hand), o.

Poll, ra. Hoar, o., pijl, ra. P— du
drap, vlicwe, v. P— mort, windhaar,
o. P— de souris, miiishaarde, aJj, Qui
a des p—s, gehaard, adj. Qui a des

p — s onduI6s, vluwhaarde, adj.

Poilier, ra. Spoorpot, ra.

Poinjon, m.Pintsoen, o., makelaar,
puntili/l, pricmstyl, m. Zie PEN.

Poindre, v. n. Le jour commence a
p—, het begint te daglichten. Zie
onder POINT.

Point m. P— {van eenen tierling),

ooge, V . P— de basin, bazijnsteek, v.
P — de Bruxelles, brusselsch werk, o.

P— de Malines, mechelsch werk, o.

Couture a grands p—s, driegsteek, v.

P^ de cote, steekte in de zi/de. fore sur
le p— de pleurer, op den schreem zitten.

Au p— de, zie CM. Au p— du jour,
met het lunmen van den dag, met den
klaren van den dag.

Pointe, f. Geer, m.,pint, ra., poont,
m. en o., schicht, m., tuit, m. Collier

herisse de p—s en fer, koliere, v. P

—

d'acier d'un baton, pinne (van eenen
slok), V. P— de drege, repetand, m.
P— d'une toupie, pinne, v. Violent
coup de p — ,

pugge, v. Donner une
p— , stekken, b. en o. w. Cul sur p—

,

hak over bak, kuil (? kul) over eersgat
Avoir une p— , door de neuze zi/'n, door
de neuze geboord zi/'n, eenen tik hebben,
getikt zij'n, verblijd zi/'n.

Pointiller, v. a. Fikfakken, spaar-
zen.

II
V. n. Ilaarklieven, haarspli/ten

hoekske zoeken,

Pointu, adj. Bonnet p— , toep, v.

Poire, f. Une grosse p— , eeiu blok
peer, v. P— d'etranguillon, wringpeer
V. P— seigneur, verdjuispeer, v. Aimee
riche en p—s, peerjaar, o.

Poireau, m. Poret, o. Potage, soupe
aux p—X, poretspi/'s, v.

Poirier, m. Peerlaar, pereboom, m.,
perepote, v. De p

—

,peerlaren, adj.

Pols, ra. Erweet, eerweet,v. Planche
de p— , erweetbedde, o. Fleurs de p—

,

erweetbloei, m. Xige de p—, erweet-
rankr, v. Cosse, gousse de p— , erweet-
schokke, v. Soupe aux p— , erweetsoepc,

V. P— goulus, krombek (en and. aid.),

m., z'wi/'ntjes, o. mv. P— des champs,
p— de pigeon, p— carre, velte, velt-

boone, v., schrobbe, v. P— a bouquets,
p— de Chine, truizelvitse, v. P— de
senteur, schaapmuiltje, o. Des p— pr6-
coces, heete erweten, v. mv.

Poison, m. Ferni/'n, o., regaal, o.

Poisser, v. a. Pekken.

Poisson, ra. Visch, ra. P— de S'-

Pierre, zonneviscli, m.
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Poissonnidre, 1. Vischri/tf, v.

Poitrinaire, adj. Voos. 6tre p—

,

dt'H /''/tmtrr hebben.

Poitrine, I. Oppression de p— , zie

OPPRESSION. Etreattaqui de la p— , het

hehhen ofi de borst.

Poitriniire, f. Schootboom, m.
Poivre, m. Peper, m. P— d'eau,

smertt\ snerte, v.

Poix, f. Pek, o. Boule de p — ,
pek-

bolle, V.

Poll, adj. Manierig.
Police, f. Officier de p— , hapsaard,

m. Agent de p—, schabelelter, m. Corps
de garde des agents de p— , schabi-let-

tei'S'WachthiiiSfO , Maison de p— rom-
niunalo, tiaze, v.

Polir, V. a. L^'ken, b. en o. w.
Polissoire, f. Blinkborstel, ra.

Polisson, m. Brakke, v., kwade-
pertc, v., jrtisp^'n^ m., vagehonte^ v.,

"vhigge, V, Des p—s, genetik van jon-
gens.

Poltron, m. Benauwderik, bleu-

na'ird, kreniper, vervaarderik-, m.
Polype, m. Boom, vleeschboom, ni.

Polypode, m. Zie foug&re poly-
PODE.

Pomme, f. Appcl, m. Une grosse

p—,/>(« blok(ippel,m. P— A'Hh, zomer-
al^pcl, m. P— orange, zie orange. P—
dL sapin, zie cone de sapin. P— de
terre, aardappel^ erpel, ^eerpel, *eert-

appel, in . , aardpeer, v., patat, patater,

ni. Fane de p— de terre, aardappcl-
groeze, v. Gerine de p— de terre, aard-
appelkceste, v. Maladie des p—s de
terre, aardappelplaag ,\'. P— (de chou),

p — (de laitue), krop, ra. P— d'Adam,
keelbeicr, m.
Porame, adj. Laitue p—e, kropsa-

lade, V.

Pommel^, adj. Ciel p—, zie ciel.

Pommier, m. Appelpote, v. P

—

baccifere, kriekappclboom, m.
Pompe, f. P— a incendie, brand-

spcitc, V.

Pomponner, v. a. Teilematooien,

tuitematooien. Pomponn^, gekateild,

adj.

Ponce, f. Pierre p— ,
pirns, m.,

phiimst,;-n, m.
Poncer, v. a. Pimsen.
Ponction,f.Faire la p— a un hydro-

pique, het water a/zetten. Faire\a p— a

une vaclie, eene koe lanken of milten.

Pont, m. Rebord d'un p— , kaate,

v., stechel, m.
Ponton, Ml. P— a creuser, kogge, v-.

Populace, f. Gepcupelte, gepiif-

felit,;,..

Populaire, adj. Bal p— , slufferbal,

ni., sliiffiibalc, V.

Populage, m. P— des marais,

^r,)oic botrrbloein^ v.

Population, f. P— flottante, loo-

peide bcvolking, v.

Pore, m. Cuir de p—, welster, o.

Cuisse de p—, achterkespe, v. Epaule
de p— , voorhespe, v. Tripe de p—

,

iW'/'nctri/pe, v.

Porcelaine, f. Postelein, o.; kali/'k-

sterfi, in.

Porcelet, ni. Zie cloporte.

Pore-epic, m. Everzwi/n, o.

Porche, m. Porche-auvent, ra.

Liuir,-n(e, V.

Pore, f. .\Talie, v.

Porrigo, m. Zcere, v.

Port, 111. P— de mer, ha:ue, zeehave,

V. Aniver an p— , haven, o. w. Faire
naufrage au p— , voor de kerkdeur
sterveii.

Portant, adj . Bien p— , gildig.

Porte, f. Deur, v. P— coupte, p

—

a hauteur d'appui, halve deur, v. P— a

claire-voie, schetpoorte, v. Cadre de p—

,

zie CADRE. Montant d'une p— , beleg-

rig^el, 111.

Portee, f. Pees, v.; worf, m., worpe,
V. P—• de la vuc, de dracht van de
oogen. A p— , bi] de werke.

Porte-faix, m. Arbeider, pynder,
m., tjafeute, v. Bretelle de p—, sangle

de p— , hahzeel, o., schoerband, m.,
hulp<, V.

Porte-manteau, m. Rek, 0.

Porte-missel, m. Stapcel, o.

Porte-monnaie, m.Beurzebloem, v.

Porte-paix, m. Paafsberd, o.

Porte-pelle, o. Staantje, o.

Porter, v. a. Dragen, b. w. P

—

affection a qq., iemand junste dragen,
P— la peine, expier, zie peine. P—
interet (van geld sprek.), krooizen, ver-

krooi'zen, o. w. P— prejudice i qq.,

dere doen aan ietnand. P— un toast,

eenen register trekken, L'un portant

I'autre, en moyenne, gemiddeld, adj.

Portant chapeau, gehoed, adj.
||
v. n.

Jagen, o. w. Ce canon porte loin, dat

kancn jaagt verre.

Portereau, m. Rabat, o.

Porte-verge, m. Knorre, v., knorre-

drager, ill.

Porte-voix, m. Trachter, trefter,

sprcektrechtcr, m.
Portifere, f. Portierege, v.

Portion, f. Spotie, v.

Portraire, v. a. Uittrekken.

Portrait, m. Laisser prendre son p—

,

zich laicn uittrekken,

Pos6, adj. Gestadig, stadig, gestape-

leeni.

Position, f. Aanbekoor, o. Qui a

une ]!— dans la soci^tfe, gestaat, adj.

Posseder, v. a. Ce qu'on possMe,
het ccnzr. o.

Possible, adj. C'est p—•, het doetal.

Mais, ce n'cst pas p—, het is toch van
zijn leven ^een aiaar .' Autant quep—

,

feitden itt't.

Poste, f. Papier de p—, postpam-
pier, o.

Poste, f. Post, m.
Posterieur, adj. Partie p—e, vatt

-achtcr(en, 111.

Post-face, f. Nareden, m. en v.

Postilion, m. Botte de p— ,
post-

leers, V.

Posture, f. Postuur, v.

Pot, ni. Sourd comme un p— , mi-
zeldoof, adj. A la fortune du p— , op
den poef. Le cul d'un p— , de boom
[dodern) van eenen pot. P— de saindoux,

smouipot, ra. Payer les p—s cassis, de
keerse uitblazen. P— cass6 (een spel),

blendcpot [spelen) .

Potage, m. Spi/s, v. P— au bouil- •

Ion, boHillonsj>i/s, \ . P— a I'eau, p

—

maigre, waterspifs, v. P— aux herbes,
groeuselspi/s, v.P— au lait, 7nclkspijs, v.

Potager, adj. Jardin p— , p— , kool-

hof, m. Herbes pot.igeres, zie HERBE.
Pot-de-vin, m. f^ijfkoop, m., wijn-

pot, m.
Poteau, m. P— indicateur, aan-

wi/s, o.

Potele, adj. Une p

—

e,po'm, poeze, v.

Potencc, f. P— de brirabale, galg, v.

Poterie, f. Pottekarie, v.

Potiche, f. Poti/ze, v.

Pot pourri, ra. Allegaartje, o.

Pou, ni. Luis, m., luize, v. P— du
corps, kleerluis, ra. , kleerluize, v.

Pouah, interj. Ekke ! Etjefoei!
Pouce, ra. Jouer du p— , duimen, b.

en o. w. Meitre les p—s, den duim leg-

gen. 11 n'a plus un p— de terre, hij heeft
geen ruike land rneer.

Poudre, f. Poer, pulver, pulfer, o.

P— a tirer, poer, o. Baril a p— , poer-
ion, V. Tour a p

—

,
poertoren, m. Mettre

le feu aux p—s, het vier in de stoppe
steken. P— d'alun, shnpernelle, v. P

—

a canon, bospoer, o. P— de chicorie,

zie CHicoRiE. Piment en p—, nagel-
poer, o. Sucre en p— ,

potsuiker, m.
en V.

Poudrer, v. a. Houppe a p—

,

poeierditt^, m.
Poudriere, f. Poerhoorn, m.
Pouf, interj. Poef, interj. Faire p—

,

pardayen, o.

Pouf (a), loc. adv. Op den poef, op
den plak.

Pouffer, v.n. P— de nxe,zich feensj
shits Inc/ien.

Pouilleux, adj. (Un horame, im
enfant, et^.) p — , luizcpook, v.

Poulailler, m. Kiekenkot, o.

Poulain, m. Vool, o. P— male,
liengstcvool, o. Jeune p— , zie POUU-
CHON. Meitre bas un p—, une pouliche,
kachtelen^ o. w.

Poule, f. Hen, v., kieken, o.,poelie,
v., tiete, V. Ricin de la p—, henneluis,
V. Cela me fait venir la chair de p—

,

ik 100yd er geheel hennevleesch van, ik

word er geheel raim vleesch van. P

—

d'eau, waterhenneken, waterhcelje, o.

P— li'Inde, poeljedinne, turkhtnne, v.
Poulet, m. Tjiep, ra.

Poulette, f. Tiete, v.

Pouliche, f. Vilke, v., merriekach-
tel, o., iiiL-rrievilke, v. Mettre bas une
p— , kiiehtelen, o. w.

Poulichon, m. Kachtel, o., hengste-
kaehtel, o.

Poulie, f. Katrol, o. Moufle a une
p— , eenloop, m. Moufle .a deux p—s,

tweeloop, ra. Moufle A trois p—s, drie-
loop. m. P— de conduite, leidshoofd, o.
Hisser a\ec un systiine de p—s ou de
nioudcs, opscheren, b. w.
Pouline, I. Zie pouliche.
Pouliner, v. n. Kachtelen, afstekcn.
Poulpe, f. Puilpe, V.

Pouls, ill. J'uls(t, ra. P— divelopp6,
breede puis. P— concentre, gesloten
puis. P— inigal, doorscheedepuls.TtX.a
le p— 4 qq., pulsten, b. w.
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. Poumon, m. Lichte, v., lichte lever,

ni., longerfe, m., loos, v. Inflammation

du p— , longervier, o. Ulcere au p—

,

h,m,-rz-veer, v.

Poupee, f. Kalle, \.,pup, v.

Poupegais, m. Lehow, m.
Poupeliner, v. a. Kadullen.
Pour, prep. Over. P— faire la lessive,

over de wa^ckte. P— cela, daarvooren,
bijw. P— quatre heures, iegen ten vie-

ren. P— lots, tegen toen.

Pourboire, m. Fooie, v.,strieweling,

Pourpolnt, m. Le moule du p— , zie

mouLE.
Pourquoi, conj. Waarm{e.
Pourri, adj. VorifVoriig.VAyk^—

,

zmelsite?!, m,
Pourrir, v. n. Vortcn, -vortigen,

fortigeii

.

Pourriture, f. Vorthetd, m.
Poursuite, f. Eire a la p— , ketsen

achter icmand, achter iets. S'acharner

a la p— d'un emploi, achter een ambt
ketse?i.

Pourtant,adv. Pertang,fertank(s.
Pourtour, m.A'onde, v.

Pourvoir, v. a. Perzien.

Pourvu que, conj. Achter dat.

Pousse, i. Kcestr, v. P— de pomme
de terre, aardappelkeeste, v, P— de
houblon, honunelkeeste, v.

Pousser, v. Aanstekcn, stouweren,
stidken, zeerden. P— de la tete, hulten.

P— un soupir, eenen zuchtgeven, eenen
verzucht geven, P— un cri, eenen
schreeuw geven. ±"— des cris per^ants

et saccades, hmkelen^ huichelen, o. w.
P— un ban. guiken, o. w. P— qq. a

bout, ic7nand t'enden jagen,
Poussifere, f. Mul, c, poer, c,

*stiibbe, V. P— de braise, koolasschen,

m. en v. Reduire en p— , vermurtelen,
b. w. Faire de la p— , mullen, o. w.

Poussin, m . Tjicp, m.
Poutre, f. Balkfe, m. Cle de p—

,

braseni, m . Equarrir une p— , eenen
balk beschalen,

Pouvoir, V. a. Kunnen, b. w.,
magen, o. w. (Brugge). Faite une chose
comrae on pent, iets doen over dat het

gaat. P— contenir, houden, b. w. P

—

se passer de qq. ch., iets kunnen
gemissen. Dont on pent se passer, mis-

selijk, adj. N'en p— mais, lets niet

meugefi.'N^en p— plus, de reuve a/zi/n.

Centralisation des p- s, staatsmoeial-

schap, o.

Prairie, f. Broekagie, v., meersch,
ra . P- - de la Lys, leimeersch, m. Vgl.
pr6.

Pratique, f. Doening, v.

Pratiquer,v.a. P— le communisme,
in 't algemeene zitten. P— la mMecine,
doktcttren^ o. w.

Pr6, m. Garzerij, v. Prfe a faucher,

Tnaainieersch, m. Vgl. PRAIRIE,
Pr^ambule, m. Venir au fait sans

p— , korie Tooreinden fvettreindenj

maken met iets.

Precaire, adj. Dans im tot p—

,

incertain, ee^i ei op eenen balke,

Precher, v. a. Prekcn, beprediken.

Pr^cipite, adj. Schierloos. Parler

d'une maniere p

—

e et confuse, reb-

belen, o. w.
Precis, adj. Kruweel.
Precisement, a'dv. Effen, perci/s.

Precision, f. Sekeurigheid, v.

Precoce, adj. Tydeli/k (tteli/'k),

heet. Des pois p—s, heete erweten.

Pr6dire, v. a, Voorzeggen.

Preface, f. Voorreden, v. en m.
Preference, f. Donner la p— a,

Toorlrckken, b. w.
Prejudice, m. Achterdeel, o., deer,

V. Porter p— a qq., dere doen aan
iemand.

Pr^le, f. Doodkeers, v., kaitesteert,

m., kokertjeskruid, o., Sint-Pieters-

hout, o,, wepelsteert, m.
Premier, adj. Dep—equalite, deug-

delijk^ puik, adj. A p—e vue, au p

—

moment, met het eerste opzicht. Se ma-
rier au p— venu, a la p—e venue, met
iemand troitwen van aver Vaver. P—

s

rangs, het voorgelent (van een legerj, o.

Prendre, v. a. Nemen, pnkkcn, *va-

ten. On m'a trompfe une fois, on ne m'y
prendra plus, ik ben gcleerd voor eenen

keer, P— avec soi, mededoen, b. w.
Venez me p— chez moi, kom mi) uit-

halen, Sa quinte le prend, hy is nog eens

in zij'nen kets. Etre pris, bekanst zijn,

gerocht zij'n (zie raken), pal zijn. On
ne salt par quel bout le p— , er is geen
recht einde aan. P— ses aises, zich

laten dienen. P— tel on tel chemin,
eenen weg opslaan, P— a cceur, beker-

ten, b. w. P— du corps (van wi/n),

vervromen, o. w. P— a credit, kletsen^

o. w., op den kerf halen, op den poef
gaaji, P— son elan, zi/nen laai halen,

zif'nen loop nemen,zynen loop halen.

P— le froc, zich pater steken. P— son

goiiler, zyn vessembrood eten (zie GOU-
ter). P— I'habitude, over zich (eens)

nemen. P— des lievres au coUel, hazen
stroppen. P— le mors aux dents, star-

men, o. w. Toutes mes heures sont pri-

ses, al myne uren zijn bestaakt. P

—

part, mededoen, o. w; P— un rat, eenen

nil vangcn. P— a son service un nou-
veau domestique, ee7i (nieuwen) dienst-

bode inspaniien, P— le devant en voi-

ture ou a cheval, overri/den, b. \v. P

—

son parti, een reden jnaken van iets.

Nous verrons quelle tournure prendra

I'affaire, het is te zien hoe dat het zal

draaien en malen. P— garde, *gaa7-de

nemen. P— garde a qq. ch,, ergens
regaarde op nrmen. Prenez garde a

vous, zwicht u!
|[
v, n. P— , faire son

effet, gri/pen, fakken, o, w. II n'y a
rien qui prenne, V en vest er niet aan.

Preoccupation, f. Achterdenken, o.

Preoccupe, adj. J'en suis p— , ik

heb het in myne leen, het ligt in of op
mi/'ne /een.

Pr6paratif, m. Gereedschap, v.

Preparer (se), v. rM. Un orage se

prepare la a. I'ouest, het moert daar in

V westen.

Prfes, prep. Egen. A deux p— , op
twee na. Plus p— , byder, voorz, en
bijw. Au plus p—, om ter bi/dst. Plus

ou moins p— , by of omtrent. A peu
p— , alverre, daar of daar, bijw. Ou
i peu p— , of die loop. Tout p— , na-
kende, bijw. Tout p— , le plus p— , ten

naasten by. Tout p— de, reis met, na-
\

kende tegen. II est tout p— de midi, 1

het is naartjes noene, het is tegen den
noene. Qui est p— de mourir, vee, adj.

P— des reniparts, ten uitkante, bijw.

Prescrire, v. a. P— a qq. sa tache,

sa besogne, lemajid op peil stelUn of

zetten ; iemcnd zy'n peil stellen of zet~

ten; iemand peilen.
||
v. refl. Se p

—

par un laps de temps de trente ans, ver-
dertigen, o. w.

Present, m. Vereerement, o. P

—

de noce, bruidstuk, o.

Present, adj. Tegenvjordig.

Presenter (se), v. refl. Doen, too-

nen, o. w. Quand i'a-propos se presente,

als het eens streke geeft. Se p— a la

vue, toogen, o. w.
Presque, adv. Albif, bena, vast. II

est p— midi, het is tegen den noen. P

—

toujours, den diksten tyd,

Pressant, adj. Lettre p— e, brand-

brief, m.
Presse, f. Perse, v.

Presse, f. Djos, m., drum, m., ge-

drom, gedromsel, o . ;
gepor^ o. II y a '

grande p— , het drumt. Fendre la p—, J
door den djos van V volk drummen^ J

Piesse, s.i\]. Gepynd. I
Pressentiment, m. J'en ai un p—, I

ik heb het in my'ne leen, het ligt in oiop
myne leen.

Pressentir, v. a. Voorhebben,

Presser, v, a. Drumjnen, styperen.

Ij
v. refl. Se p— , drummen^ o. w.

||
v.

n. Pourquoi etre si presse, il n'y a rien

qui presse, wiens haastef Le temps
presse, het is hoog tyd.

Pressoir, m. Perse, v.

Pressurer, v.a. Pynen.
Prestidigitateur, m. Zie escamo-

TEUR.
Presure, f. Riinsel, o.

PrSt, adj. Slaags, bijw.

Pret, m. P— usuraire, oekery, v.

Prfete, f. A'lette, v.

Pr^tendre, v. a. Willen hebben. On
le pretend, men wilt het hebben.

Pretenlieux, adj. Etre p—, veel

op zijn Iwofd zetten.

Pretention, f. AfFecter des p—s,

van zijn neuze maken,
Preter, v. a. Leenen, leenen' en

hitsen.

Prfeteux, adj. Leenachtig.

Pretexte, m. *Dekspaan, o., fase-
laar, m., opsteek, m., opsteeksel, o,,

steek-op, m. Chercher un p— , schaks
eenen reden zoeken. Sous p— de, en
apparence pour, akskaks, bijw.

Preuve, f. Preuve, v.

Prevoyance, f. Voordenken, o.

Prie-Dieu, m. Stapeel, o.

Prier, v. a. et n. Lezen. II me pria

d'entrer chez lui, hy ontbood my in.

Prifere, f. Gelaas, o. Livre de
p— s, misboek, m. P— du matin,
nuchtergebed, o. P— du soir, avege-
bed, o.
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Prime, f. P— de raise J prix,

insUlpetimng^ m., insUlpenningen^

m. mv., li'inpenningen^ m. mv.
Primevere, f. Baktruid, o., li/looi,

v., boschti/looze, v., hoUerze, v.,

not'tilitiker ^ m., nunnekouse^ v., ^k:"-

peitje, o.. Sint-Lievens-hloem , v.

Princesse, f. Haricot p - , zie

HARICOT.
Principe, m. Une conscience ^

p— s elastiques, wifd^ rnouw^ v,

Printaniere, f. /?as, m.
Prise, f. Innarne, v. t^ p— d'une

ville, de luname van eene stad. P

—

de tabac, sniiif, m., een dopken, o.

Prisee, f. Prezt), v.

Prison, f. Bokse, v., gevang, o.,

^<?/, 0., Tangents^ v.

Prix, ni. Se vendre a tel ou tel

p— ,
gaan, o. w. Meftre a p— , te

gelde slellen, instellen^ b. w. Mise a

p— , instel, m. A un p— tres eleve,

au plus haul p— , ten diercn danse,

Hausser de p— , dieren, dierzen, o. w.
Rabaure du p— en marchandanl,
afdangeleriy b. w. A vil p— , te vuil-

zojite. Vendre a non p— , schente-

venien, o. w.
Probablement, adv. levers.

Probleme, m. Rfeoudre un p

—

d'aruhnietique, uittrekken, b. w.
Procede, m. P— sauvage, niw-

lokte handelwgSy v.

Proceder, v. n. P— avec lenteur,

treutelen, truwelen.

Proces, m. Intenter un p — a qq.,

een proces inspannen tegen iemand.

Procession, f. Processie, v.

Prochain, adj. L'annee p—e, tja-

re'n, bijw.

Proche, adj. Eigen, naar, Proches
parents, nare vrienden, m. mv.

Proclamer, v. a. Roepen, uitroepen,

Procurer, v. a. Beschadigen, be-

schaffen, bescharen, doen, toesteperen,

P— de I'avancement, veroveren, b. w.
Prodigue, adj . Verkwistig. Etre

crapuleusement p— , in H geld zwynen.
— m., k-ivtstekeerse, kitistekole, v.

Produire, v. a. Doen.
Produit, m. Opbreng, m.
Proferer, v. a. P— des maledic-

tions, ver7venschingen schelden.

Profession, f. Profes, o.; sti/'l, m.
Profit, ni. *Bondooie, v., deugd,

v., voordeel, o . DMommagement d'une

perte p;ir un p— , schd voor bate

Profitable, adj. Profijtig.

Profiler, v. n. Termen, vememen,
voorwaarde hebben.

Progrfis, m. Faire des p— , ver-

nemen^ vervoorderen^ o. w. Faire peu
de p— , kleine zi/n van vermem,

Proie, f. Oiseau de p— , stck-

t'ogel^ m.
Prolixite , f. Raconter qq. ch

.

avec une ennuyante p— , iets vertel-

len met een verdrietig getrek van
woorden.

Prolongement, m. Verlang, o.

Prolonger, v. .1. P— le terme d'un
payement, iemandverlang van betahng
ge-een.

Promener. £nvoyer qq. promener,
i zenden hoepeUn.

||
v. xiA. Se

p— , sehooien, o, w.
Promettre, v a. Beioven. Etre pro-

mis, bcknmt zi/n.

Promouvoir, v. a. Verweren.
Prompt, adj. Behendig, promp.
Promptitude, f. Gauwte, v.

Prononcer, v. n. Ne pas p— , in

't Tt'l/zrii Inteil

.

Propager (se), v. rifl. Arisoenen,
orieii, voortoekeren^ voortorien, o. w.

Proportion, f. En p—, naar rate.

Payer snn ecol en p— du repas, payer

sa cote de contribution en p— de sa

fortune, cote naar spotie betalen.

Proportionnel, adj. Part p—le,

rate^ v.

Proportionnement.adv.^t'^nante.
Propos, m. Reden, v. en m., pro-

post, o. Hors de p— , bititen propost

.

A ce p .lot dit propost. P— familier,

'^outenancif'.\.V>e p— delib^re, met opge-

zetten wil. Quand I'a p— se presente,

als het eens streke geeft. Voila un sot a

propos, dal bi/brengsel komt hier niet

tepas.

Proposer (se), v. refl. Schikken, b.

w., voor zich (eens) nemen,
Propre, adj. Bezettig, kappig, pro-

per; eegen. Ce sent vos p— S paroles,

het zi/n H-ve eigenste woorden.

Proprete, f. Propcrheid, v.

Proprietaire, m. Gelande, m. Nous
sommes a quatre p—s de cette ferme,

-,1'i/ zi/n met vieren geland in die hof-
stede.

Propri6t6, f. Titres de p— d'un

orphelin, weezepapieren, o. mv.
Prorata, m. Rate, v. Au p—, naar

rate. Argent au p -, rategeld.

Prorogation, f. Verlang, o.

Prospere, adj. Fortimtig.

Prosp6rer, v. n. Bekomen.
Protection, f. Retirer sa p— , zi/ne

hand afdoen van.

Proteger, v. a. Dieu vous protege,

God "coordere {vordt^re) ii!

Prouver, v. a. Preiiven.

P rovi dentiel, adj . Disposition p— le,

willezi/n, o.

Provision, f. Voorraad, m., honing,

m. Avoir p— de, in voorraad zi/n

van. P—s de bouche, leefte, v. Faire
ses p— s, z^'ne leefte opdoen / (fig.) zi/nen

honing opdoen.

Provisoirement, adv. Tot aller

stond. tot aller ti/d, voor een verbei,

tot een verbei.

Provoquer, v. a. Beroepen.

Proximite, f. A p— , bi/ de werke.
Prude-femme, f. Preutejem, m.
Prudent, adj. Verzichtig.

Prune. f. Xoyau de p

—

,pruimbok, m.
Prunelle. f. P— de I'oeil, spegel, m.;

sterre, v.; straal, o.; zien, zientje, 0.,

maantje, o.

Prunelle, f. Sleen, sleife, v., ^nee-

pniim. V. .Sue de p— , sleizop, o.

Prunellier, m. Sleidoom, m. Haie
de p — s, slethage, v.

Prunier, m. Gomme de p—, krnat-

snot. . . en o.

Prurigo, m. Jnikebtibbel, m., zee-

krauwe. v.

Prussien, adj. Pruisensch.
||

m.
T'oo-eeraartje, o.

Psoas, m. Spiering, m.
Psoriasis, m. Destel, m.
Public, adj. Vente publique, ven-

du'uc. \.

Puce, f. P— de terre, springer,
sprmgivorm, m

.

Puceron, m. Malwe, v., mienge, v.,

mi/nder, m. P— des feves, boonemalve,
V. P— du houblon, hommelmalive, v.

Puerilites, f. pi. Babberlabuistjes,

o. mv.
Puis. adv. Et p

—

,en toen.

Puisard, m. Zimperput, m.
Puisque, conj. Met dot.

Puits, m. Put, m. P— aux ordures,

p— aux balayures, vtiilput, ra. P

—

perdu, zie PUIS.\RD.

Pulluler, v. n. Oekeren.

Pulmonaire, adj. Phtisie p—, lon-

gerziekte, v. AlTeclion p— . longer-
kwaol, v. Veine p— , longerader, m.
Avoir une pbtisie p— . zi/ne longers
afspu-cen.

Pulpe, f. Puilpe, V.

Pulverise, adj. Soufee p— , i«^r-
blonime. V.

Punaise, f. Roobeest, v. P— des
bois, 7'an, m., smeerluis, ra. en v.

Punaisot, m. Visse, v.

Punir, v. a. Etre puni, uitboeten,

b. w. Vous en voila puni, gi/ zi/t er
schoone mee.

Pur, adj. En pure perte, ten ondom-

Pureau, m. Buitenwerksel, o.

Puree, f. Potage a la p—, er-weet

soepe, V. »

Purement, adv. P— et simplement,
zinver-nit.

Purer, v. a. P— le baquet, het bier
pejtren.

Purgatif, ra. Eene dcorzetiende
m'-deci/ne, v. Ce p— n'a pas opfere,

die purgeermiddel heeft niet doorgezet.
Purin, m. /.eeke, v. P— de vache,

koeiale^ v. Repandre du p— , gieten,

o. w., ale gieten.

*Purpura, ra. Purpeljoen, purper-
jonk, o.

Pustule, f. Puist, V.

Pustuleux, adj. Erysip^le p— , zie

ERVSH'KLE.
Putain, f. Poefe, v.

Pute. f. Poete, v.

Putois, ra. Fisjouw, m., visse, v.

Pyramide, f. P— d'une perche a

tirer I'oiseau, branie, v., gaaisprange,
v.

Pyrosis, f. Zo, v.

Pyxide, f. Custode, v.
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Q
Quadrupede, in. Les q— s, de

•viei-i'oettc diet en, o. mv.

Quai. m. Rebord d'un q — , iaaie,

\-. : stiY/i,-/, m.

Quaiage, m. Kaairecht, o.

Qualtte, f. De premiere q— , deug-

dfli/k, pitik, adj.

Quand, adv. Of, waneer, hoeneer,

oeneer, bijw. Q— il, ossi, otti. Q -

ils. q— elles, onze.

Quant a, loc. prfep. Van 'sivegen.

O— a moi, q— a lui, etc. voor mi/n,

T/inr zi/n reden's.

Quarantaine, f. Stoftier, m. Zie

ook GIROFLEE.

Quarante, adj. num. A q—

,

gfvcertigen.

Quart, m. Kaart, o., virtel, o.

Q— de jnurnee, prieme, v., schof, o.

Quartier, m. IVyk, m., wi/ke, v.

Bois de q— , zie BOls.

Quatre, adj. num. Aq— ,
gevieren,

telw. A q— coins ou angles, vier-

tuitte, adj. Se mettre en q— pour qq.,

z'OJi- ieniand door een vier (vuur)

loopen of springen. Velocipede a q

—

roues, vierwielpeerd, o.

Quatre-vingt.adj. num. Tachentig.

Que, conj. Lat, voeg^v. Si j'tois

q— de vous, dat ik ofgij ware. On
ne voit q— de I'eau, 7 is al blanke

water dat men ziet (vgl. RIEN QUE).

Quelconque, adj. Welkdanig.

Quel que, adj . Welkdanig,

Quelque, adj. Eenigt, Q— part.

Quelquefois, adv. Altemet.

Quelqu'un, s Een.
Quenne^on, m. Kantjoen, kin-

soen, o. Zie C.\M0MILLE PUANTE.
Quenouille, f. Rok, rokke, m.,

rokken, o., spinrok(ke, v.

Querelle, f. Gestri/dsel, o., kreel,

o., kwiste, v., ruhe, v.

Quereller, v. n. Graveelen, kar-

rebarren, stridden, o. w. Se q —

,

kabillen^ kenreelen, kreehn, o. w.
Querelleur, m. Kritser, ruize-

maker, m.
Question, f. Zaak, v. Q— sau-

grenue, peerdevraag, v,

QuSte, f. Qui a donne a la q—

,

medegelder van de schaal.

Queue, f. Steert, m. Bassin a q—

,

teste, V. Chat a neuf q—s, katjeporre,

v. Mfesange i longue q— , meeze-lang-

steert, v. Ver k q— de rat, zie

STRONTBIE. Vis ^ q— , steertvi/ze, v.

Serrant la q— tt portant bas I'oreille,

er van afkomen mtt eene drupneics,

er van afkomen al drHpneiizen{de.

Quand on parle du diable on en

voit la q— , ah ge van den diiivel

spreekt ge hebt hem op uwen nekke.

Cap et q— , zie c.\P.

Queue d'aronde, f. Zwaltnsteeri, m.
Queue de cochon, f. Zwi/'ne-

steert, m.
Queue de morue, f. Habit a q

—

de morue, m. Kmpper, smijter, m.
Quia (4), loc. adv. Etre a quia, in

ago z^n of liggen of vallen. Met-

tre a quia, in ago slaan ot leggen.

Qui ci, qui la, loc. adv. Waar hier

loaar daar.

Quidam, m. Kwitem, m.
Quignon, ra. Vlasloeie, v.

Quille, 1. Prendre son sac et ses

q— s, trousser son sac et ses q—s,

zie SAC.

Quillette, f. Spoke, strobbe, wie-

douwsiekke, wiedouwstrobbe, v,

Quincaillerie, f. Klinkklankerif, v.

Quinquet, m. M&he (de q—),

konse, v.

Quinte, f. Schiere, v.; terze, v.

Sa q— le pren 1, hi/ is nog eens in

zijnen kets.

QuintefeuiUe, f. Vi/fvingerling-

kruid, o.

Quinteux, adj . Pertig.

Quinze, adj. num. Vichtien.

Quinzieme, adj. num. Vichtiende,

vichticnste,

Quitte, adj. Effen, bijw., kwifte,

adj. Jouer a double ou a q— , dobbel

of kwi/te spelen, dobbel of niet spe-

len. En etre q— pour, het afslooven
met, het afstoven met, het ontstaan

met. Tenir q— , afkwi/ten, b. w. Se
tenir reciproquement q— , blendpot-

ten, o. w.
Quitter, v. a. Loochen^n. Q— une

chose pour une autre, verleggen, o. w.
Quoi, pron. Quoi done? wat ding

jef Quoi qu'il en soil, «?< tot daar!
Quoique, conj. .Vo/, tt'of (en of).

R
Rabachage, m. Gezaag,gezaagsel, o.

Rabat, m. Rab-J, o.

Rabattre, v. a. R— du prix en mar-

chandant, afdangelcn.

RSble, m. Loete, v.

Rabot, m. i° Schaaf, v. Lumiere
d'un r— , mond (\a.a eene schaaf), m.
Flit de r— , hlok, m. 2° Reutel, m.

Raboter, v. a. Schaveren.

Raboteux. a.A\.Biebberachtig ; revel-

tanddi; reve/tandig; schehbig. Chemin

r— , een gekarnakkelde weg.

Rabougri, adj. Verneuteld, vernib-

beld, verncpen, vernukkeld, vertjokt.

Arbre r— ,
plante r—e, truizelaar, m.

Homme r— , kaduin, o. Petit homme
r— , neuteraar, m., neutenaatje, o.,

kernenteling, m. en o.; vernepehng,

ni. en o., vernepen venije, o,, vernib-

bcld mensch, m.
Racaille, f. Geneuk, gesnoek, a.

Raccommoder, v. a. Verkeielbui-

schen, o. w.

Raccroc, m. *Rakrol, m.
Race, f. One, m. en v.; rie, v.

Croiser les r—s, brikkelen, b. en o. w.
Racheter, v. a. Uitgrooten.

Rachever, v. a. Opdoen.
Rachitique, adj. Dobbel geleed,

onvermeugcn.
Rachitisme, m. Dobbel geletsel, a.

Racine, f. Wertel, wettel, m.;
worteling, wortellin^, m. en o. R— de
carotle, carotewortel, m. R— de hou-
blon, hommelwortel, m.R—s et semen-

ces de jonc-fleuri, kuipkenszaad, o.

R— tra(;ante du chiendent et d'autres

graminees, peem, v. R—s de raenthe,

muntepemen, v. mv. C^to a grosse

r— , raapseldery, v.

Raclle, f. Bursteling, rakeling, v.;

reedsel, o.; roefeling; roteling, v.

Racier, v. a et n. Schrepen, b. en

o. \v.; sehr-aUn, schraven, o. w. Cela

me racle le gosier, dat schraalt in mijne
keel, dat schraaft in tni/'ne keel. R -

du violon, tjonken (op de viool), o. w.;

veeren ; zie^ezagen, o. w.
Racloir, m. Schreper, m

.

Raconter, v. a. Uiteen doen, ver-

7jiondeti, eene redifn vertellen, Se r

—

,

ver'nonden, o. w.
Radicule, f. Aardschoot, v.

Radis. m. Randi/s, v.

Radotage, m. Rantel, rantsel, m.
Radoter, v. n. Razianen, tjufen.
Radoteur, m. Koutermati, ra-

Rafale, t.? Stuim, v. (Zie stuimig).
Rafal6, m. Raffele, m.
Raffermir (se), v. refl. Verboo?nen,

Ragaillardir, v. a. ]Wpiggcn, ver-
preulen.

Rage, f. IVroedheid, v. Acces de r—

,

bonte, v.

Raide, adj. Steeboorig, Devenir r

—

de froid, verkihieren, o. w. Apre el r—

,

schebhig, adj.
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Raic, t. 1° Rebbe^ ree, reif^ rooi^

^chef{di:, striepe, vore, v, Faire des

r—s, reven, b, w. R— (dans les che-

veux), blesse^ v.

2° Roche^ V. Petite r—, katteroche^ v.

R— blanche, schaat,vloot, v. R— lisse,

^ladder^ m., zandroche^ v. R— rODce,

keilroche^ v. Foie de r—, rockelever, m.
Raifort, ni. R— aquatique jaune,

.zie CKESSON AMPHIBIE.

Rail, m. Sckene, v. Coussiaet de r—

,

pulme^ m.
Railler, v. n. Gerrebekken. Se r

—

<ie qq .
, iemand klootvisch verkoopen

.

Raillerie, f. Gek, m.
Raine, f. Haagptiit, in.

Rainette, f. Renet(te v., renetting,

in, R— blanche, uoitte renetie^ witte

renetting. Iv— grise, grauwe renette,

graitive renetting.

Rainure, f. Moer, v., revel, m.
Bouvet a r—s, groefploeg, m.; moer-

se/iaaf, v. Bouvet a r—s et a languettes,

dobbele klikke, v. Assembler a r—s et a

languettes, klikken, b. w. Renouveler

la r— de la larae des patins, schaverdi/-

fien vergeulen.

Rainoire, f. Glasspon(de, glasscha-

ve, glasspondeschaaf, v

.

Raisin, m. Dryf, drtiie, driiif, v.

R— muscat, kattepieze, kattepisse, v.

Gateau a r—s de corinthe, krentekoek,

m. Grappe de r—s, driiiveranke, v.

Raisins de mer, wullotraatsel, o.

Raison, f. Reden, v. en ra. Entendre

r—, redens verstaan. Perdre la r—

,

missen, o. w. (Zie esprit). Reduire a

la r— , ter he brengen. Disputer pciur

avoir r— , stridden (wvl. strien) om
gelyk. Se rendre r— de, zich verstaan

aan. Sans r—, ten ondomme. A plus

forte r— , ik laat varen. (Zie LATEN.)

Rajeunir, v. a. Verfeugdigen.
,

Rile, m. Ral/e, v.

Rale, m. Ratel, rochel, m.
Raler, v. n. Rochekn.

Ralingue, f. Coudre les r—s sur les

cotiis .t'uiic voile, de li/ken aanzoomen.

Rallonge, f. Langsel, o.

Ramailler, v. a. Vermaschen.

Ramager, v. n. *Ruiten.

Ramasser, v. a. Rapelen, oprape-

Itn. R - tout ce qu'on peut, vertees-

i,n, b. w.
Rame, f. Pain de r—, zie pain.

Rameau (de lierre), m. lefteranke, v.

Ramee, f. Tas de r—, ramiere, v.

Rameux, adj. Epi r—, drieaal, m.,

ii.i\;auwe, v. Froment a ^pis r— , 4<3/t-

t iruu: V.

Ramier, m. Zie pigeon.

Ramifier (se), v. refl. Sprictelen,

Rancette, 1. ."itoveplate, sturte, v.

Rancher, m. Range, v.

Rancune, f. Nik, m.
Rang, in. 1° Gestaatheid, v. 2° Reek,

V. Les premiers r— s, voorgelent {van
een leger), o. Mettre en r— , reken,

roten, b. w. R— de trochees, tronk-
haao-.y.

Ramoner, v. a. R— (la cheminte),

vagen [de kave\ b. w

.

Ramoneur, m. Kabaatje, o., kaaf-

vagfr , kafoorvager, schouwvager, m

.

Rampe, f. Leen, v. R— d'appui,

makclaar, m., reeze, v. R— d'un esca-

lier, /tune, v., steegerreeze, v.

Ramponeau, m. Tooveraartje,o.

Ranee, adi, Du beurre r—, stelle of

sterke boter, Du marbre r— , schilde

marbel.

Rangee, f. Reek, root, v.

Ranger, v. a. R— qq. a son devoir,

iemand ter lee brengen.

Ripe, f. Rasper, risper, m.
Raper, v. a. Rispen.

Rapetasser, v. a. Karrelappen,
verkctt'thidschen

.

Rapidement, adv. Zeere, te lifve.

S'accroitre r— , oekeren, o. w.
Rapidite, f. Snellisrhc-id, v.

Rapiecer, Rapieceter, v. a. Klui-
ten, karrelappen, rappetappen, ver-

venderen.

Rappeler, v. a. Hernokken, ver-

nokken, vernianen.

Rapport, m. Relaas, o. Avoir qq.
r— , <;<Hin op. Je ne vois pas le r— entre

ces idees, ik kan dot niet thoope knopen.
Faire un r— , verslaan, b. w. Donner
des r—s (van eten sprek.), opkomen,
o. w.

Rapporter, v. a. Doeti, b. -vi \kwe-
ken, (). vi .; overtnonden, b. w,; ver-

krooizcn, o. w.
Raquette, f. Rinket, o.

Rare, adj. Beschrapt.

Ras, adj. Scharre, A r— du bord,

vliemrul.

Raser, v. a. Sclieren.

Ras i bus, adv. Reize-reize.

Rasiere, f. Reziere, v.

Rasoir. m. Scheers, o.

Rassasiement, ra. Vulte, v.

Rassis, adj. Gedaagd, gezeten.

Rat. m. Ver a queue de r— , zie

STRONiiiiE. Oreille de r—, muisoogs-
kens, u. mv. Prendre un r— , eenen uil
vangen.

Ratatine, adj. Une vieille r—e,

machoche, inaehochel, v.

Rate, f. Smalle, v.

Rateau, m. Rakel, m.
Rateler, v. a. Rakelen, raken.
Ratelier, m. Heize, v. ; rasieel, ras-

trccl, o.

Rater, v. n. Fauten, faute slaan,
flikke slaan.

Ratereau, m. Ovenmetser, m.
Ratiere, f. Rattekip, o.

Ratisser, V. a. Schrepen.
Rauque, adj. Rauwsch.
Ravage, m. Renewatie, v.

Ravager, v. a. Opreeuwen,verdeme-
liiren, vcrrampeneelen, verrampenee-

Ravale, f. Molberd, o.

Ravauder, v. a. et n. Kronsen, o. w.;

tappen, b. w.; verrattekisten, b. w.
R— un bas, eene kotis vermaschen,
b. w.
Ravenelle, f. Walderik, m.
Ravi, adj. Eire r— d'aise, over zi/n

van wrllig/ieid.

Ravin, m., ravine, f. Strieme, v.

Raviser (se), v. rill. Zich verzinnen.
Raye, adj. Gcriggeld, geregeld.

striemde. Etoffe r—e, striepgoed, o.

Papier r— , zie p.vpier.

Rayer, v. a. 1° Rmen, rooien, strie-

pen. R— de nouveau, vergeulen.
2° Uitdoen.

Rayon, m. Straal, m.; sprieteling,

m. en o. Faisceau de r—s, strieme, v.

R— de bibliothique, loket, o. R— de
miel. ratel, m.
Rayonnement, m. Straal, m.,

gesl>rictL-l, o.

Rayonner, v. n. Spnetelen.
"Real, zie reaal.
Realgal, realgar, m. Regaal, o.

Rebattu , adj . Avoir les oreilles

batiues, r—es d'une chose, de ooren
lutsen van lets.

Rebenet rebetre, rebretin, reblet,
reblette, f. Ovenmetser, m.
Rebondir, v. n. Botsen, bonteren,

opi;,T,n, -<',,'rbotsen.

Rebondissement, m. Bots, weer-
bots, m

.

Rebord, m. Vooze, v. R— d'uu quai,

d'uii pui.i, kaaie, v.; stechel, m.
Rebours, m.- Arebours, tegendraad.

II est toujours a r—, hy is altijd tegen
draad.

Rebut, ra. Brol, m.; bucht, m. en
v.; geneitk, gesnoek, o.; krense, v.;

f'^uggeling, v.; rommeling, v ; storie,

v.; uitstek, m. Objet de r^, uitsteke-

ling, m. en o.R— , raarchandise der—

,

pieter, m. Grains, graines de r— , mul,
o. Meltre au r—, verleggen, b. w.
Passer au r— , zerpieteren, o. w.

Rebutant, adj. .Votsch, schempig.
Recalcitrant, adj. Etre r— , tegen-

sperrelen, tegensteegeren, o. w.
Recasser, v. a. R— une terre, ecTien

akker bre^kvore of voorbrake geven,
Recemment, adv. Over naasten,

Recette, f. Registre des r—s, ont-
vangboe^, m.

Recevoir, v. a. Sprekelyk zyn.
Rechapper, v. n. Er door komen.

Si
J
'en rechappe, indien ik er door

kome.

Rechaud, m. Blazer, lauwer, m.;
ka/oitr. rekkafoor, o., veunzer, m.

Recherche, f. Zoek, m.
Rechercher, v. a. Geren.
Rechigne, adj. Mine r—e, einsche

greins, m.
Recit, m. Reden, v. en ra.; relaas,

o.; uitzet, m.
Recolte, f. Note, vrome, v.

Recolter, v a. R— les fruits d'une
annee, een land noten,

Recommencer, v. a. Hergaan.
Recompense, f. Zie verlanden,

VERl.ANDING.

Reconnaissant, adj. Danibartg,
erkenfig.

Reconnaitre, v. a. Verkennen.
Recoupement, m. I'ersnyd, ver-

snydsel, o.

Recourber, v. a. Omplooien.
Recreation, f. Verschutting, v.

Recueillement, m.Ingekeerdheid, v.
Recueilli, adj. Ingekeerd.
Recueillir, v. a. Rapelen. R— du

miel, honing opdoen. R— une succes-
ion, eenun deel doen.
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Reculer, v. n. Aarselen, deimelen,
achteruitdeinzelen^ hindselen^ schitiven.

Sortir en reculant, iittaarzelen, o. w.
Reculons (4), loc. adv. Aller a r—

,

aarselt'n, o. w.

Redan, redent, m. Kerteel, o.

PignorT a r— s, zie PIGNON.
R^diger, v. a. Dichten.

Redire, v. a. Ooi-zeggen.

Redoutable, adj. Ontzienlgk.

Redre, m. Stokjesnel , o.

Reduire, v. a. R— a la raison, ter

A-eJtiit!g,;t. R— en poussiere, en petits

morceaux, vermiirlelen, b. w.
Reensemenccr, v. a. Zie *verant-

ZAAIEN.
Refaire, v. a. Hergaan, oordoen.

Refectoire, m. Rijfter, m.
Refend, m. Bois de r— , kloofhout,o.

Reflechlr, v. n. Zick overdenken

:

fi'tzen, h. en o. w. ; zick bepeizen, zzch

ovsrptizen; in den peishoek zitten^ in

den pttshoek ki/ken.

Reflecteur, m. Blaier, m.
Reflet, m. Weerspiegel, ni.

Reflexion, f. Achterdenken, o. Sans
r— , zander achterdenken; hohiols,

hoUhoIlig, bijw.

Refractaire, adj. Brique r—, -vii-

ring, V.

Refrain, ni. Klaus, klauzel, m.
Refrogn6, adj . Einsch

.

Refugier (se), v. refl. Schoppen^

0. w.
Refus, m. Ce n'est pas de r— , kon-

s.iis 1

Regaillardir, v. a. Verjeugdigen.

Regain, m. Achtermade, v.; amat,
eiinut, iianiat, m. en o. ; toemaat, ra.

Regal, m. Fooie, v.

Regaler, v. a. Toeven.

Regard, m. Avoir le r— perijant,

ki/ken of zien li/k een elsen.

Regardant, adj. Behendig.

Regarder, v. a. Ki/ken, o. w. R

—

de travers, blekken, o. \v. R— avec uu
ceil d'emerillon. smierien, soerlen, o. w.
R— d'uu ceil langoureux, deerlijk zi£n,

deerli/k ki/ken, duddcrlyk ki/ken.
||
v.

refl. Se r— dans le miroir, zich bespe-

gelen.

Regayoir, m. Voorhekel, m. en v.

Regimber, v. n. Tegensteegeren.

Regir, v. a. Bezeilen.

Registre, m. R. — mortuaire, dood-

boek, ni. R— des recettes, ontvangboek,

m. R des transferts, verhoofding-
boek, m.

Rftgle, f. Reil, v. R— pour ligner le

papier, regelet, o. Eire en r—, vt'aar-

zeggen, o. w.
Reglisse, f. Kaliisehout, o. Jusde

r— , kaiiisedrup, vn.;pekkoek, m. Baton
dejus de r— , jus de r— en batons,

hoesttbrood, o. ; hoestekock^ v. ; kalissc'

brood, o.; kalissestok, m,; pypje-kato,
pi/pje-van-kaio , o.

Regrat, m. MarchanJises de r—

,

zie REGRATTERIE.
Regratterie, i. Penewary, v.

Regrattier, m. PenevjarTer, pettier,

ni.

Regret, m. *Beel, m., beele, v.; beel-

berouws, o. A r—, tegen zi/'n herte.

Rein, m. Les r—s, de lecn, v. ? mv.;

Tour de r—s, lendegeschot , c; leTtde-

zweer, v. Remplir de mai;onnerie les

r—s de voiite, spondeeren, b. en o. w.
Reinc des preS, f. IJzerkruid, o.,

li/sorboom,vn.,wild€ olm,m., roorebbe,

v., theeboom, na., wiilfvlindcr, m.
Rejaillir. v. n. Spaarzen.
Rejanner, v. n. Achterdingen, ach-

terdtngelen, achiertinselen, achteria-

len, b. en o. w.
Rejeter, v. a. Verwi/zen, verleggen.

Rejeton, m. Keeste, v.; spniiteling,

m. en o.

Rejetonner, v. a. R— le tabac, den
tabak luizen.

Rejointoyer, v. a. Herspi/zen, vut
zetttn.

Rejouir (se), v. refl. Ziih beloven.

Se r— de qq. chose, beschot of zi^n

beschot in iets liebben of nemen, Se r

—

(in de kaarte), vertroeven, o. w.
Rejouissance, f. Fooie, v.

Relachement, m. Slaiheid,slakte,y.

Reiacher, v. n. Verslakke?i.
||

v. jefl.

Se r— , verslabakken, verslakken, o. w.
Relater, v. a. Verslaan.

Relation, f. Uitstand, m. lis onl

enlre eux beaucoup de r—s, zij gaan wel
overeen.

Relayer, v. a. Slakken.

Relevailles, f. pi. Faire ses r—s,

ter kerke gaan.
Relever, v. a. Ophelderen, opra-

pen, schranken, slakken.

Reliefs, m. pi. R— de table, bleeve,

v.; bUri'en, v. mv.; blee~^eling, m. en o.

Religieux, m. Metmink, m. —
Quant au civil et quant au r—, te

stokke en te klokke.

Religion, t. Un homme sans r—

,

gens, ni.. een geus van eenen vent.

Reliquaire, m. Heiligdom, o.

Remarier (se), v. rffl. Verhuwen,
b. w.
Remarque, f. Bemerk, o.

Remarquer, v. a. Beletten, beschaf-

Jen, rhn.en.
Rembouger, v. a. Aanlavcn.
Rembourg. m. Ramborging, m.
Remboursement, m. Opleg, m.
Rembourser, v. a. U'ecrkceren.

R— le capital (d'une rente), eene rente

iossen, eene rente opleggen.

Remede, ni. Meesterie, v.

Remettre, v. a. Vemooien, verzet-

teti, doorhalen (bij wevers). R— un
bras, une jainbe, een been, eenen arm
inzetten,

[j
v. refl. Se r

—

,verpretn'elen,

o. \v. Se r— a flot, zijn been rechten.

Remige. Zie penne.
Remmailler, v. a. ilaschen.

Rempart, m. Rampaard, m. Pr&
des r— s, ten ititkante.

Remplagant, m. Man, m. Mettre

un r— , eenen man stellen.

Rempli, adj. Plus au moins r—

,

bezig. 1 outes mes heures sont r—es,

al ryii/nc uren zijn bestaakt.

Remplir, v. a. Bestaan. R— de
ma<;onnerie les reins de voute, spon-

deeren, b . en o. w, Se r— de boue,
vergooren, o. w.
Remuable, adj. Verporrelyk.

Remuant, adj. Awierig, doende^
ongednrig

.

Remue-menage, ra. Schommehng,
V. Faire le r— , schommelen, b. w.
Remuer, v. a. Verporren, wikke-

ten, verwikkelen. R— la braise,

rokelen, b. en o. w.
Rencontre, f. Getnoet, o., gemoe-

ting, v.; vaarnis. v. Avoir une sin-

guliere r— , aardig varen, o. w. AlU r

a la r— , vertegenen, b, w. Roue de
r— . kapTi'iel, o.

Rencontrer, v. a. Betegenen,gebij-
den, moeten, geinoeten, tegenkovien,

vertegenen, op iemand of op iets komen.
II a rencontre son fait, ky is er op
gekomen. Poiu- pen qu'on approfon-

disse cet homme, on renccutre le tut,

die man ts dunne van koornaarde.

Je te rencontrerai en chemin, ik zal
u hebben, ik zal u vinden, ik zal u
krygen! Voila qui est rencontre juste,

gij slaat den nagel op den kop.
||
v,

refl. Se r— , schranken, uitkomen, o. w.
Rendre, v. a. Dieu vous le rer.de,

Godloont. R— visite, oversteken, o. w.
(N. B. Rendre jievolgd van eeu
adjectief, zie het adjectief.)

||
v. refl.

Se r— a, talen naar. Se r— raison

de, zieh verstaan aan.
Rene, f. Kordeel, o.

Renferme, m. Qui sent le r—

,

honistig, adj

.

Renfermer (se), v. refl. Qui par
caracteie se renferme en lui-meme,
eigen, adj

.

Rengorger (se), v. refl. Kraan-
halzen, kroonhalzen;krophalzen, krop-
pen, o. \v., kroppen li/k een duiver,

Rengraisser, v. n. Vervetten.

Renier, v. a. A/gaan.
Reniflard, m. Schnifelaar, snor-

Renifler, v. n. Snorrelen.

Renoncement, m. R— a soi-

meme, zelfsuitgang, m.
Renoncer, v. n. Opgeven, b. w.

iets in V dak steken; verti/den, b. "w.

R— a soi-meme, zifnen wil, zieh

zelven afgaan. R— a son autorit^, zi/n

meesterschap a/gaan, R— a une suc-

cession, de sleiiters op hetgraf legmen.

Se r— , zich uitgaan.

Renoncule, f. R— des champs,
pinipoele, pinpoele, v. R— des pres.

boterbloem, v.

Renou6e, f. R — liseron, boekweit-

kruid, o. ; strekbinde, zomerbinde, v,

R— des petits oiseaux, zwi/nsgers, o.

R— persicaire, retse, rot!,e, rootse, v,

R— du Levant, dreitpeltjes bloed,

O. L. H. traantjes, o. mv.
Renouveau, m. Uitkom, m., uit-

komen, o.

Renouveler, v. a. R— un grenier

a foin ou a paille, verdilten, b . w .

R— la chaine de, verketenen, b. ^\-

R— la rainure dans la lame des

patins, schaverdynen vergeulen. R

—

les rais d'une roue, een wiel verspec-

ken. R— le seuil, verzullen, b. w

.

Rente, f. Grever d'une r— , bezeiten,

b. w. Amortir une r—, eene rente les-

sen, eene rente opleggen. Vivre de ses

I
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r— s, op zi/n goed Irven. CauoD d'une
r— , zie K.VNON.

Rentier, m. Rentier, m.
Rentoiler, v. a. V'erdoeken.

||
v.

refl. Se r— . verdoeken, o. w.
Rentrant-adj.Angle r

—

,insprong,m.

Reutrer, v. n. Itislaan.

Renversement, m. R— de la ma-
trice, tittkritiing, v.

Renverser, v. a. Klaaien.
|{
v. refl.

Se r— , klinke ilaan^ klaaien, o. w. Se
r— d'un cote ou d'un autre, over-

klaaiffi, o. w.

Renvoi, m. R— nidoreux, eier-

puf, m.
Repandre, v. a. Breeden, heiseUn,

heistcren, spaarzen, striewelen, sttir-

ten, weisieren. R^- de faux bruits,

uitstuiken, b. w. R— tine odeur plus

ou raoiDS aroraatique, stooren, o. \v.R

—

line mauvaise odeur, nciizen, o. w. R—
de la luiuiere sur, beschingen, b. \v. R

—

du purin, gieten, ale gieUn.
||
v. refl.

Se r— , heuteren, o. w. Se r— en inju-

res ou invectives contre qq., uitryzen,

Reparer, v. a. VerketeUmischen, in

t-'chums stelUn,

Repartir, v. a. Bedeelen. R— (des

laille^ etc. J, uitzenden,

Repartiteur, m. Commissaire r—

,

poonttr, in. •

Repas, m. R— copieux, buikvul-

ling, labaaie, v. R— d'adieu, schee-

rnaal, o. Restes d'un r— , bileefte, v.,

beUeften, v. mv. Payer son ecot en

proportion du r— , cote naar spotie

betaUn.
Repasser, r. a. R — le buffle a qq.,

iemand bttjtels geven. Fer a r— , blok-

i/cer, boHlt/zc-r, o.

Repasseuse, f. Sirykigge, v.

Repentir, m. "Heel, m., *beele, v.,

^beetberotiws, o.

Repercuter (se), v. refl. Inslaan,

o. w.

Repeter, v. a. Hergaan, hernokken,

verhiu '!.

Repetition, f. Hernokktng, v.

Replacer, v. a. Verzetten.

Replatre, adj. Un ministere r—

,

een gtkarrelapt mmisterie, o.

Replier, v. a. R— les toiles (bij

nmldcrsj, korten, o. w.

Repondre, v. a. Antoorden, ant-

warden, tale geven; taal en antiL'OOrde

geven. R— pour qq., voor iemand
borge zy'n, borge blyven, borge spre-

ken.

Reponse, f. Antoorde, antworde,

taal, V.
I

Report, m. Overdrag, m.
j

Repos, m. Ruste, v.
|

Reposer (se), v. refl. Beeten, o. w.
Repoussant, adj. Uivallig.

Repousser, v. a. Verweren.

Reprendre, v. n. et a. Hernokken,

o. \\.;02trnemen, b. w. R— un etat

florissant de sante ou de fortune, ver-

premelen. o. w.
Represailles, f. pi. lVeerscha(de, v.

Usei Oc r— , '.ctcrscha doen.

Representation, f. Vericog, o.

Representer, v. a. V'ertoogen.

Reprimande, f. Revremende, v., rib-

blemfnf, o.. strede, v.

Reprimander, v. a. Beknyzen, be-

yiemett, bfstry'den, j. w. ; kanooien, o.w.
Reprise, f. Sint-Jans-kruid, o.

Reproche , m. ]'er-u;ytsel , o. ;

fc'a(,A- u L/ting, V.

Reprocher, v. a. Doorsteken.

Reprouve, ni. Zie verstekeling.
Reprouver, v. a. Versteken, Terwy-

Repugnance, f. Avec r- tegen

Repugner, v. n. Tegensteken.

Reseau, m. 1° Harnas (van eene
golhieke venster), o. 2° Tralien, v. mv.
3° // a/elmaag, v.

Reserve, f. Avoir en r— , achter
hebben.

Reserve, adj. Exlremement r—

,

vry'tigtn.

Reservoir, m. Petit r — , //-on*, m.
Residence, f. Changer de r—, ver-

tyberen, vertykelen, o. w. ; versassen,

b. w. Changement de r—, verschutte-

Imi:, V.

Resider, v. n. Het ergens hottden.

Residu, m. R— des betteraves (qui

ont servi a la fabrication du sucre),

puilpe, V.

Resigner (se), v. refl. \Er voor)
gedoen, o. w.

Resilier, \- .^..Beelen, weerdoen, o. w.
Resolument, adv. Helder op.

Resonner, v. n. Helmen, ronken,
schonicr,,i.

Resoudre, V. a. R— un probleme
d'arithmetique, uittrehken.

Respect, m. R— humain, mensche-
lyk opztiht^ o.

Respectable, adj. Treffeli/'k.

Respecter, v. a. Eerbieden.
||
v.

refl. Se r— , passen op zyne hebbelyk-
heid.

Respiration, f. R— difficile, de be-

vangenheid van den adem,van de borst.

11 a la r— difficile, hy is bevangen op
de borst,

Respirer, v. n. Asemen.
Resplendir, v. n. Uitflikkeren.

Responsabilite, f. Dragen, afdra-
gen, u. \ous en aurez la peine et la r—

,

gy zitlt er het dragen van hebben.

Ressemblance, f. Avoir qq. r

—

avec, i, aan op.

Ressembler, v. d. Geslachten (ion)

o. \v., geslaehten, b. w.; vuuen, o. w.
R— conime deux gouttes d'eau a, de
ueersptete zyn van.

Ressemeler, v. a. Verondervcerken,

o. w.
Ressentir, v. a. Vervoelen.

Ressort, m. I'leer, v. R— a boudin,
kriilveer, v. R— a chien, slagveer^ v.

Coinpas a r— , vUerpasser, veerpas-

ser, ni.

Ressource, f. Etre k bout de r—s,

ne plus avoir ile r—s, ten einde {tenden)
alle markten zyn, niet \niets) meer te

verteesten hebben.

Restaurer, v. a. Vernooien.

Reste, ni. R— s d'un repas, r— s de
table, belee/te, \.,beleeften, v. iav.,bleeve,

v., blet-cen, v. mv., bleeveling, m. en o.

Laisser des r—s, bleeven maien ; blee-
vcn, teeveren, o. w. Au r—, voorders,
bijw.

Rester, v. n. Blyven.
Restituer, v. a. ll'eerieeren.

Restitution, f. Restoor, o.

Resultat, m. Vittial, m. En dernier
r— . ten uiltijne.

Retaille, f. Schapperling, m. en o.
Retard, ra. En r—, in tra. Etre en

r— . op zi/n achterdeel zyn.
Retarder, v. n. Verliezen.

Retentir. v. o. Deunen, lunderen.
Retentissement, m. Gedeun, ge-

lundr-r. o., hindering, v.

Reticule, adj. Estomac r— , zie ESTC-
MAC. Lupin r— , zie lcplv.

Retirer, v. a. R— sa parole, beelen,
o. w. R— son appui, sa protection,
zyne hand afdoen van. R— les lettres
de la boile, de brieven rooven.
Retoume, f. Troef, m.
Retoumer, v. a. R— le sol avecun

pic, pykelen, b. w.
Retrait, m. Vertrek, o.

Retraite, f. Versnyd, versnydsel, o.
On Sonne la cloche de r— , de mxie
luidt.

Retrancher, v. a. R—, fortifier,
besthransen.

Retreindre, v. a. OphaUn.
Retrousser, v. a. Opslooven, opsleu-

veren. opstroppen, schzirsen.

Reunion, f. Vergdring^ v. I.ocalde
r- , vergaarhuis, o.

Reussi, adj. Mai r—, loet.

Reussir, v. n. Gaan, geUiiken,
kloppen, pakken, slaan. Ne pas r—

,

mtstiikken.

Revanche, f. J'aiuai ma r—, ii
zal u hebben, ik zal u vinden, ik sal
u krygen!

Reveil, m. Seveilje, v.

ReveU(le)-matin, m. Melkjeskruid,
kroontjcikruid, tuehtekniid, worte-
kritid, o,

Revenant, m. yerkeer, verkeer-
sel, o.

Revendeur, m. Kuts(er, m. R—
de che\aux, peerdekiiti[er, m.

Revendre, v. a. Xntsen, o. w.
Revenir, v. n. R— au meme,

opeenkomen, ozereemiitkomen, o. w.
Cela revient au meme, het is hetzelfste.
E° r— , er van -jsederkeeren. R— a
I'esprit, a la memoire, te binnen koinen,
te binnen vallen. R— a, coutcr,
ko/nen, o. w,
Revenu, m. Opbreng, m. R

—

annuel, kanon, o. R— \Tager, byleve,
byleefte, v., bylezen, o. R— d'une
terre, bladering, v.

Rever, v. n. Droomen, b. en o. w.,
droott'n, o. w.
Reverbere, m. Blaker, m.
Revers, m. R— de la main, het

aa/sche van de hand (zie a.\fschej.
R— dun habit, omleg, m., baii-
rooze, v.

Reverseau, m. WaterzulU, v.

Reveur, m. Drooler, muiker, pei-
zer, m.

Revoir, v. a. Au r—, a r—, tot
de naaste lergdring, tot laterom ziens^
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tot Ittterom^ tot ecrc, tot iTeere, tot

Darings,

Revolver, m. Zevenschot, zeven-

gcschnt, o.

Revoquer, v. a. Herroepcn.

Reward, m. IVarandcur, m.
Rez, liitp. Rcis.

Rez-de-chaussee, m. Vcrdiep, o.

Maison avec un r— et un etagc,

tweestaaie, v. Maison avec un r— et

deux ctages, driestagie, v.

Rhubarbe, t. Rubarbe, v. R— de

MoscciviL", potrabarbe, v.

Rhumatise, adj. Devenir r— , ver-

kildcri-ii, o. vv.

Rhumatisme, m. Flesijn, ileure-

cijn, o., kclte, v., koude waters, o, mv.,

remati/s, o., sciatica, o. R— articu-

laire, vliegendc flesifn, o. R— dans

le Aos, . katterugge, v. R— lombaire,

Undt'zweer, v,

Rhume, m. Koude, v., vailing, v.

Gros r— , kanicernc, v.

Riant, adj. Leutig.

Ribaud, m. Rabauw, m.
Ribaude, f. Ballebuize, v.

Ribler, v. n. NachtuiUn.

Ribote, f. Rabotte, v. Etre en r—

,

faire r— , op draai zyn, op draai

gaati, draaien, schossebrokken, o. w.

Ricaner, v. n. Gerrebekken, mon-
keren.

Ricin, ni. R— de I'hirondelle,

zwalmluis,'ra. en v. R— de poule,

henneluis, v. Ixode r—, ieek, vel-

tijke, V.

Ricocher, v. n. Botsen.

Ricochet, m. Beuterplas, ra., dap-

per, m., dapperling, m. en v., puidetje-

paddetje, 0., tijkcnhaan, m., een tietje

en een haantje, o. Faire des r—s,

een doppcrtje maken ; doppercn, o. w.;

een platten scherf doen batsen op het

water; haantjes en kiekjes werpen,

sinyten; op het water vleieren. Chan-

son du r— , zie chanson.
Rldeau, m. Derri^re le r—, achter

of bachten de poskenie, v.

Ridelle, f. De leere (van eenen

-^,agcn), V.

Rien, adv. R— du tout, een nieuwe

Niet met een road truizelken aan,

Absolument r— , nauweropuit, bijw.,

almendalle niet. II n'en est absolu-

ment r— , het en is daar altemah
niet van. II n'en sera r—,

gi) zi/t

er schoone mee. N'iatre bon 4 r—

,

nievers toe steiten, o. w. Pour r

—

au monde, voor een hocdje klaefen.

N'etre r— en comparaison de, niet

hebben bi/. Ce n'est r— que, liet is

al blanke..., het is al hemel..., het

is al louter... Ne r— faire, nieten,

o. w. II parait que vous n'avez r

—

a redire a cela, gif zegt daar li/k

niet op. line gagne r^, zie Gagner.
Riflard, m. Roefel, raefelaar, m.,

roefehchaaf, v., vaarlooper, ra., ree-

schaaf, v., ryfeli/'zer, o., splenter., m.
Rifler, v. a. Ri/felen, Oter en riflant,

afriffclcn

.

Rifloir, m. Riffelyzer, o. Oter avec

un r— , afri/felen, b. w.

Rigole, f. Geule, v.

Rime, f. Rijme, v.

Rimer, v. n. Slaan, voegen.

Riole, f. Etre 'en r— ,
poerloere

zijn.

Rire, v. n. Lachen, o. w. Dire qq.
chose pour r— , iets zeggen voar een

lachtrken. Eclat de r— , lachachach, m.
Chose pour r—, lachding, o. Mot
pour r— ,

piuggc, poerie, v. Eclater

de r— , uitschieten, o. w. Pouffer de

r— , zieh sluts lachen. R— aux eclats,

kakebreed lachen. R— et gogiienar-

der, greien en treten, lachen en treten.

R— et plaisanter, lachen en guichelen.

Ris de veau, m. pi. Sepieren,

kalfsscpieien, m. mv,, saesels, m. mv.,

soesrn, v. mv., zogersoesen, v. mv.
Risque, m. Rischier, o., riesche, v.

C'est a vos r—s et perils, het is op uw
riesche. A tout r— , op riesche, op

rischier.

Risquer, v. a. Aventuren, bedret-

scn, rischieren. Qui ne risque rien n'a

rien, gaan varen is de komenschepe.
||

V. reli. Se r— , zich peri/kelen.

Rivage, m. Aard, m. R— de la

mer, strange, o.

River, V. a. Ni/den, vernijden.

Rivet, m. Oorbaam, ra.

Rivoir, ra, Verni/dhatner, ra.

Rivure, f. Ni/dbout, m., ni/dspil,

v., vernijd, o.; de bout van eene kraak-

lee, m.
Ris, m. Rij's, m. Potage au r—

,

soupe au r—, ri/stspys, v.

Roable, m. Ovenmetser, m.
Robe, f. Kleedsel, a., keerle, ra.,

kazakke (ook van aardappels), v. Corps

<le r— , li/'f, o. R— de bedeau, wet-

keerl, ra. R— de chambre, nachtkerel,

tabbaard, ra. R— des horames de loi,

welkcerl, m.
Robuste, adj. Gildig, streusch,

struisch, vrom. Devenir r—, verkloe-

ken, o , w
Roche, f. Able r— , zie able.

Pigeon de r— , zie pigeon.

Rocher, m . Kapfpe, v.

Rocher, v. n. Kappe sicken. La biSre

roche, het bier steckt kappe.

Roder, V. n, Roleeren, rooien, op

den root gaan,
Rodoir, m. Boenkuip, v.

Rogne, f. Destel, m,, rijpte, v.,

riiidf, V.

Rogner, v. a, Schrooden, afschrao-

den.

Rognure, f. Schroo(de)ling, m. en

o.; afschroadsel, o., schapperling, ra.

en o.

Rogomme, m. Verre de r—, limpe,

v., gaai, m,, zeup, m., zeupe, v,

Rogne, adj. Natsch,

Roi. m. Les trois r

—

%de dry staven

(zie STA;VF), m, mv.
Roide, adj. Stijde. R— rc^ax^^stokke-

dood. Zie RAIDE.
Roie, i. Rooi, v.

Roitelet, m. Keuntje, o.

Roitillon, m. Ovenmetser, m.
R61e, m. Rol, v. Un r— de tabac,

eern- i-ollc tabak.

Rolette, t. Ralec, m.
Remain, adj. Balance r—e 'ie ba-

lance.
Romarin, m. Roozemaryn, m.
Ronce, f. Rondse, v. Raie r—, zie

RAIE

.

Rond, m. Rande, v.

^or\Ae\e.Vie.,(.Dreesem,ra.,Sint-Jans-

ranke, v., kruip daor d'hage, m.
Rondelle, f. Scheinze, v., schild, m .

en o. ; "u'ngcrling, m.
Rondement, adv. Random.
Rondin. m. Ammelaosstak , m.
Ronfler, v. n. Grallen.

Ronger, v. a. R— son frein, op
zynrn brciel bi/ten.

Roquette sauvage, f. Rinkette, v.

Ros, m. Riet, o. Jumelles du r^—

,

schcnen, v. mv.
Rosat, adj. Miel r— , roozezeem, o.

Rose, f. R— mousseuse, most-

roaze, v.

Roseau, m. Loan, v.; ried, o. De
r— , rieden, adj. R— des sables, halm.
ra. Bmant des r—x, lismusch, riet-

musch, karretjiet, m.
Ros6e, f. R— du matiD, nuchteu-

daiiiv, m.
Roseole, f. Roodjonk, o,

Rosetier, m. Rietmaker, m.
Rossade, f. Toarteling, v.

Rosse, f. R:tsse, v., kasmarei-
peerd, o.

Rosser, v. a. Haveren, afhaveren,
aftakclen, koppekaaien, travooien. R

—

qq. comme platre, iemand grauw en

blaiiw slaan.

Rossignol, m. Achtergaal, m. R

—

de muraille, bleksteert, blessenachtegaal,

nachtegaal-bleksteert, ra,, roosteert, m.
R— batard, zie FAUVETTE CONTRE-
fatsant,

Roter, V. n. Puffen.
Roti, m. Gebrad, o.

Rouan, adj. Roieaansch, rauaandc.

Rouanne, f. Ridse, v., schoeper, m.
Rouanner, v. a. Schaeperen, b. en

o. NV., met den schoeper baoren.

Roucouler, v. n. Roekeloeren.

Roue, f. R— dentee, tandwiel, o.

R— d'engrenage, vervangwiel, o. R

—

excentrique, zatwiel, o. R— de rencon-

tre, kapwiel, o. Boile de r—, binnen-

busse, V. Velocipede a deux, a trois, J

quatre r—s, tweewielpeerd, driewitl-

peerd, vierwielpeerd, o. Renouveler l^'^

rais d'une r—, een wiel verspeeken.

Faire la r— , wiellje smyten, wagen-
wielen maken.

Rouelle, f. R— deveau, rouwelle.w

Rouennerie, f. Speiergaed, o.

Rouer, v. a, R— de coups, koppe-

Rouette, f. JVisse, v.

Rouge, adj. Un visage tres r— , een

laaiend aangezicht, o. II a les cheveux

r— s, zifn haar laait. R— clair, blt/de-

road, adj.

Rouge-gorge, m. Paver, m., paver-

Jan. m., roa(d)baard, m.
Rouge-queue, ra. R— , fauvettc

r— , zie ROSSIGNOL DE MURAILLE.
Rouget, m, Koningder haringen, m

.
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Roui, adj. Lin r—, roott^ v.

Rouille, f. 1° Rostigheid, v. Tache
He r— de fer, ijzermaalf o., yzermaal-
plekke, V. 2° Honing, honingdauw, m.,

meruwe., v.

Rouill6, 3.d.].,Rost. Lin r— , beloo-

pcn 7'las^ch, o.

Rouiller, v. n., se rouiller, v. r6fl.

Rosten, rosteren, beroslen, herostercn,

verrustcn, vfrrostt'ren, o. w.
Rouir, V. a. Rooien.

Rouissage, m. R— dans la Lys,

h-trooh; V.

Roulage, m. Planche de r— , scheier-

planke, v.

Rouleau, m. Loopcr, m.; rol, v.;

tool, \. Mariche de r— , stek, v.

Roulement, m. Faire un r— de
tambour, roefelcn, o. w.
Rouler, v. a. R— Equipage, r— car-

rosse, treinden, o. w.
Roulette, f. Rol, v.; rolet, o.

Rouleur, in. Rondleurder, m.
Roupieux, adj. Avoir le nez r—

,

drupm-iizrn, o. w.

Roupiller, v. n. Djonken, dumme-
Ifn, dotnmeren.

Roussitre, adj. Rostachtig.

Roussette, f. Zeehond, m.
-Roussette-rochier, f. Peau de la

r— , h.i.nvcl. o.

Rousseur, f. Ratigheid, v. Se cou-
vrir (ie tuhes de r

—

, spotten, o. w.
Roussiller, roussir, v. a. Bloeien,

verbloeien.

Route, f. iVeeg, weug, ra. Crochet

d'une r— , keer, m.
Roux, adj. Rost ; vossende, vosde.

Vents r— , aprilwinden, m. mv.
Roye, f. Root, v.

Ruable, m. Ruifel, m,
Ruban, m. Lint, o. Nceuds et r—s,

hullcn en frtillen, hidlekens en frulle-
kens. R— de saye, saailint, o. Nceud
de r—s, lets, m. en v.

Ruche-A-miel, f. Bulk, biebuik, m.
Chatrer une r—, eenen biiik snijden.

Rucher, m. Biehurde, biekiitte,

biei'lake, v.

Rude, adj. Arrig, batsch, bubber-

achtig, einich, notsch , riiitlokte,

schriii, stuur. Dur et r—, schebbig.

Temps r — , temps apre, einsch wcder, o.

Rudiment, m. Donner a qq. les

r—s dune science, iemand voorkap-
pen.

Rue, f. Courir la r— , al strate

loopen (zie AL).

Ru6e, f. Compost, m.
Rugir, V. n. Aloorehn.
Ruine, f. Rene-watte, ruwifne, v.

Tomber en r—s, om zeepe gaan.
Ruiner, v. a. PlatUggen, renewee-

ren, verbabbezakken.
||

v. refl. Se r—

,

zich er door mooschen, om. zeepe gaan,
naar de stokken gaan.
Ruisseau, m. Vhete, v.

Rumen, m. Pense, v.

Ruminer, v. a. et n. Elkeren, hel-

keren, heikeren, eikeren, o. w., her-

kneeuiuelen, b. en o. w., kneeuwelen,
b. en o. w., kweernen, b. w., kiverrC'

ten, b. en o. w.
Rupestre, adj. Sel r—, klipzout,o.

Rupia, m . Zeere, v., Sint-Blasius-
zeeren, v. mv.

Rupture, f. R— d'une digue, difk-

braak, v. R— du p6ritoine, geuheurd-
heid van den weeg, v.

Ruse, f. Foef, fiiik, trawakte, v.

User de r— , met foefen omgaan.
Rustiquer, v. a. Rotsen, rotseeren.

Rustre, ra. Klunten, m.

Sabine, f. Bloedfielt, m.
Sable, m. Zand, c, zavel, m.
Sablifere, f. Gebintebalk, ra., inuur-

plaat, V.

Sablon, ra. Zand, o.

Sabot, m. Klocf, m., kloefe, v.,

kloet, m., klopper, va.,patyn, v. Talon
de s— , ilamp, m.

Sabot, m. Top, ystop, zweeptop, m.
Jouer au s

—

, toppen, o. w.

Sabotier, ra. Khcfiapper, ra.

Sabre, m. Savcl, m., latte, v.

Frapper avec le plat du sabre, iemand
van de latte geven. S— de cavallerie,

pollasft, m. S— de guerre, savelde-

gerre, ra.

Sabrer, v. a. Savelen.

Sac, m. Zak, m. S— de voyage,

boekzak, m. Son sac et ses qnilles, hi/sen

en trysen. Prendre, trousser son s— et

ses quilles,2y«e akkebilien nemen, pak-
ken, vergaren; zi/?ic haspen en spillen

pakken; zijne lappen en leesten pakken.

Manger son avoine dans un s—, op eene

tonne eten.

Sacard, ra. Reeuwer, ra.; reeuw-

iter, reeiiwige, v.

Saccade, f. Snok, ra. Tirer par s—

,

snokken, b. w.
Saccad6, adj. Pousser des cris per-

Vants et s—s, huiclielen^ o. w.
Sacr4, adj. Par tout ce qu'il y a de

plus s— , bi/ hooge en hi/ drooge.

Sacripan, ra. Scheuvel, scheuve-

laar, sehetivelbout, m.

I
Sacristain, ra. Lichtbewaarder

(luchl-), m.
Sacristine, f. Kosterigge, v.

Safran, ra. Soifraan, ra.

Sage , adj . Gedaagd. TrJs s— , in-

wi/s. Devenir s— , verfraaien, o. w.
Sagesse, f. Dent de s—, breiel-

tand, m.
Saignee, f. Lating, v.

Saigner, v. a. Bloedlaten,
||
v. n.

S— de nouveau, verbloeden.

Saillie, f. *Schets, ra.; -vooie, v.

Faire s— , bulten, uitbulten, o. w. Zie

OOk EXPERTISE.
Saillir, v. a. Dienen,

Saindoux, m. Via, v., smout, o.,

smeenmout, o. Pot de s—, smoutpot,

m. Sauce de s— , stnoutsatcse, v.

Sainfoin, ra. S— d'Espagne, israe-

liet, ra.

Saint, adj. Seint, zani. St-Crepin,

zie KRISPIJN. St-Louis, zie CoTE. S—

e

table, zie table. St-Viatique, zie

VIATIQUE.
Saison, f. Getie, o.

Saisir, v. a. Reeken, vangen, *vaten.

Se donner une entorse en saisissant

qq. ch., zt/'ne hand overpakken
{|

Se
s— , v. r6fl. verschieten, verschutsen,

o. w.
Saisissement, m. Venchot, o.,

versclnitsing, v. J'^prouvai un s

—

terrible, ik verschoot dat mij'n herie

kikte.

Salade, f. S— de taupe, zie

PISSENHT.
Sale, adj. Ki/'zig, uivallig. S

—

temps, vort weder. Enfant, personne
s— , vuilvel, o,, sloef, m.

Sal6, adj. Morue s—e, moluie, v.

Viatide s—e, gesprongen vUtsch,

Salet6, f. Luizigheid, vervuilnis,

viiiligluid, V.

Salicoque, f. Krabbekensteur, o.

Salidre, f. Zoutla{de, v.

Saligaud, m. Ki/zigaard, ra.

Saline, f. Zoutkeete, v. Chaudiere
de s— , zoiiipanne, panne, v.

Salir, v. a. Bedeisteren, bekli/steren,

besouwelen, klabasteren,

Salive, f. Spuwsel, o.

Saloir, m. Vleeschstande, v.

Salomon, m. Sceau de S— , zie

SCEAU.
Salon, m. Salette, v.

Salope, f. Shore, v.

Saloperie, f. Sloebering, sloe-

berif, v,

Salpitre, ra. Zilte, v.

Salpetr6, adj. Ziltachtig.

Salsifis des pres, m. Keunaas, o.,

mclkplani, v., plaan, v., plarukniid,

o., plancstaal, m., planeplante, v.,

plaat, v.

Saltimbanque, m. Kunstenaar, m.
Salut, m. Lof, o.

Sanctuaire, m. Hoogkerk, v.

Sang, ra. Faire toumerle s— 4 qq.,
iemands bloed verroeren. Eclaboussure
de s— , bloedspeitcr, m.

Sangle, f. Singel, m., haUband, m.,
halszeel, o., hangzeel, o., hulpe, v.,

schoerbattd, m.
Sangsue. f. Laken, v., lyklake, v.,

lifklaken, ra. en v., leeke, v., bloedla-

ken, v.. bloedzuiper, m.
Sans, pr6p. S— doute, levers, enz.,

bijw. S— detours, botgaansweg, effen

doo7 , bijw. S— inergie, flenlachtig,

/lenteloos,a.<i]. S— r6flexion, s— arriire-

pensee, s— intention, etourdiment,/w&-

bols, bijw.
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Sanl^, f. Conge pour motif de s—

,

ziekverlof, o. Menager sa s— , zich

zwichten. Reprendre un etat florissant

de s— , verprejivelenj o. w,
Sape, f. Pikke, v. Manche coudfe de

la s— ,
pikkewerf, m. Couper avec la

s— , afpekken, b. w,
Saper, v. a. Pikken, afpikken.

Sapeur, m. S— de bl6, koornpik-

ker, m.
Sapin, m. Sper, v. Aiguille des—

,

assel, m., echel, m. Cone de s— , sper-

appcl, ni., sperrebotte, v., sperrewap-

per, m.
Sarbacane, f. Balpijp, v.

Sarcelle.f. Vierderling,vierling, m.

Sarcler, v. a. Kruiden, wieden.

Sarcleuse, f. IViedsterigge, v.

Sarclure, f. Wiedsel, o.

Sardine, f. Schardyn, m. Bande de

s—s, schardij'nschool, o.

Sarrete, f. Stijf kaakharnas, o.

Sarriette, 1. Boonekruid, o.,ketiU; v.

Sas, m. Reiser, m., teemst, ra.

Sasser, v. a. Resderen, reiscn, ret-

seren ; zevenen. S— du platre, moorlei

gteten.

Sassoire, f. Zweek, v.

Satinee, (. Jtidaspenningen, ra. mv.

Satisfaction, f. Vuldoening, v.

Sauce, f. S— de saindoux, smout-

sause, V. Tremper continuellement son

pain dans la s— , zoppedoppen, o. w.

Saucisse, f. Worst, m. en v. A
charcutier bonne s— , die 't long heeft

laat het long hangen,

Saucisson, ra. Deux brasses de

s— , eene vafne worst, eene vame sna-

ren.

Sauf, pr^p. Op.

Sauge, f. Saalde, seldje, v.

Saugrenu, adj. Question s—e, peer-

devraag, v.

Saule, ra. Willege, wulgr, v. Brin

de s— , scion de s— , wijme, wisse, v.

S— amandier, wervenhout^ o., iverve,

v., werven, o. S— des sables, duine-

-werve, v. S— tetard, klak-wulge, kop-

umlge, tronkwulge, wulge, v.

Saumure, i. Brijle, bri/'ne, v., zout-

brijne. v.

Saupoudrer, v.a. Springen, spring-

zouten.

Sauter, V. n. Springen, o. w. S— a

clochepied, tjanken, tjankeUn, o. w.

S— de saisissement, de joie, uit zi/ne

schoe'n springen van verschot,van blt/d-

sckap. S— de branclie en branche (fig.J,

tak uit tak in klappen,

Sauterelle,f. V Koornbijter, m. S

—

\x\^Ji, i^m'^pferd, o. 2** Leiigenzwt'e, v.

Sauvage, adj. Ruwlokte. Planle

s— , zie KRUiD.

Sauvageon, rn. Paradi/shout, o,,

wildelitig, m.
Sauver, v. a. Salveeren. Pour s

—

les apparences, om de katte eenen steert

te maken, S— I'honneur, de eere kave-

len.

Savant, adj. Trds s—, doorleerd.

Savate, f. Sletse, sloeze, v., sbif-

fer,m.
Saveter, v. a. S— un habit, ecn

kleed aanccn brondselen.

Savetier, ra. Schoepekker, m.
Saveur, f. Scef, v.

Savoir, v. a. Kunnen, b. w. D6sirenx

de s— , verwonderd, part. -adj. Faire

s— , vermaan doen. Parvenir a s—

,

achterhalen, b. w. On ne salt pas par

quel bout le prendre, er is geen recht

ende aan. J'ai un je ne sais quoi, ik ben
zoo dins^schy ik voel mi/ zoo dingsck. A
s— , kwestie. H ne saurait repousser un
pauvre, het is in zi/ne macht niet van
eenen armen mensch te verstooten, S

—

bieu marcher, snel te beene of te gang
zifn . S— manger, meugen, b. w.

Savon, ra . Zeep,y.

Savonnette, f. Zandblad, o.

Savonnier, m. Lessive de s—

,

looge, V.

Saye, f. Ruban de s— , saailint, o.

Sayette, f. FU dc s—, sayette, v.

Scandaleux, adj . Schandalig.
Scapulaire, m. Schapelier, o.

Scarlatine, f. De roode kort^en,

V. mv.
Sceau, m. Dopper, m. S— de

Salomon, pieper, ra,

Scelle, ra. Gelet, o. (?). Apposer
les s—s, de geletten leggen. Lev^e
des s—s, zegellichting, v.

Scene, f. Stellagie, v.

Sciatique, f. Sciatica, o.

Scie, f. S— a chassis, boogzaag, v.,

draad {hij pottebakkers), m.
Science, f. Consorame en s—

,

doorleerd, adj

,

Scier, v. a. S— qq., s— le dos
a qtj , rikzagen, vi/hn.

Scieur, m. S— de long, berdza-

ger, m. Chevalet de s— , zaagstoel, m.
Scille maritime, f. Zeeandjoen, m.
Scintiller, v. n. Pinken, pinkelen,

tingelen. Cesser de s— , uitjlikkeren,

0. w
Scion, ra. S— d'osier ou de saule,

wiJmc, 7i-'isse, v,

Sciure, f. Zagel, m., zageling, m.
en o., zagemut, o.

Scorpene, 1. Zie scorpion de mer.
Scorpion, ra. Scherpeljoen, o.

S— de \wf:x,kapottel^ potsekop, ra.

Scorsonere, f. Schurseneele, v.

Scotie, f. Eierlyst, v.

Scrofulaire, adj. Chapelet s—

,

kapckttc, V.

Scrofules, f. pi. Sint Markoen, o.,

Sinte ilarkoes-zeeren, v. mv.
Scrofuleux, adj. Oormsteekte, kort-

karslig. Gonfleraent s—, babbe, v.

Scruter, v. a. Uitpeuren.

Se, pron. refl. Eens.
Seau, m. Eemer, m. S— debois,

eemer, m., seule, v. S— de cuivre,

aker, m., ketel (in 't Ipersche), m. S

—

a Iraire, tnelkeemer, m.
Sebile, f. Kabout, klabottt, ra.

Sec, adj . Droog, Tr4s s— , indroog.

Brai s— , herpeus, o. Brouillard s—

,

brandsmoor, m. Gazon s—, ruik, v.,
ruizel, m. Toux sJche, knu/^ m. Un
horame s— , droogerik, ra. C'est un
honime tiJs s— , die mensch is droog
als baanst,

Sdche, f. Inktespuiger, ra.

Second, adj. En s— lieu, tweeds^

bijw. Glaner une s—e fois, naoegsten,
b. w.

Secondaire, adj. Medegaande.
Seconder, v. a. Vervoordeeligen.

Secouer, v. a. SchingeUn, schutte-

len, schntten, verschutten, swatelen.

Secours, ra. Society de s— rautucl,

zie sociExi.

Secousse, f. DJok, snok, tjap, m.
Tirer par s— s, snokken, b. w.

Secret, adj. Boos. Tenir s— , in

't state houden.
Secret m. Geheetn, o.

Secretaire, m. Schribaan, v. en o.

Secretement, adj. S'enfuir s—

,

schampavie spelen.

Sectaire, m. Geusgezinde, ra.

Section, f. Wijk, ra., wij'ke, v.

Seculier, adj. IVeerlli/k.

Seduire, v. a. Misleeden, verleeden.

Seigle, m. Koorn, c, rus^ge, v.

Sem.TiUes de s— , zaairogge, v. Bottede
paille do s— nettoy^e, glui, vliii, m.

Seigneur, m.Trancher du gram', s—

.

de bagagie, den edelman, den heer, d' "

grootcn heer, den prinse scheren:

bagagie spelen. Poire s— , vcrdjuispi

Seigneurial, adj. Teire s— e, am-
bocht, o.

*SeilIe, zie seule.
Seizain, m. Zestienhonderd, v.

Seize, adj. num. A s—,
gezestienen.

Sejourner, v. n. Lig^en (van sol-

daten ).

Sel, m. Zout, o. S— d'Epsora, en-

gelsch zout, o. S— gemme, s— rupestre,

klipzoui, o.

SfUe, f. Zetel, ra. Cheval de s—

,

Jijker. m.
Sellette. f. Kusscneel, a.,ploegpulm,

m., salctte, v,

Sellier-carrossier, m. Ledanzema-
ker, ra.

Selon, prep.S— l'habitudede,j&<r/r/,

voegw. S— le textede, uitgervens, voorz.

C'est s— , het doct al.

Semaille, f. Za(de, v., zaai, m. Faire

la s— , de za doen.

Semailles, 1. pi. Zaaite, v., zaai-

graan, o. S— de froraent, zaaitarwe,

V. S— de seigle, zaairogge, v. Cora-

mencer le labour des s— , pour les grains

de Taulonrae, den eerploeg inzetten.

Semaine, f. II y a irae s— , over eene

week. La s— passte, la s— demiere, A'

atuiere week.

Semblable, adj. Gelykiianig, gely-

kig.

Semblant, m. Faire s— ,
gebaren,

b. en o. \v. ; zich gebaren.

Semelle, i.Zweerd (van een schip),o.

Semence, LGnii, schruw,o.J^2ai\e

et s— s de jonc-fleuri, kuipkenszaad, o.

Semencine, f. Semen-contra, m.
Zevezaad, o.

Semeur, m. Zaaiman, ra.

Semonce, f. Poeiering, v.

Semoncer, v. a. lemand den board

vul/cn

.

Semoule, f. Smoelie, v.

Sene^on, m. Seisioen, vinsioen,

vogelkruid, o.

Seneve, m. Harik, ra.
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Sens, m. S— dessus dessous, loc.

adv., zie p£;le-m£le.

Sensation, f. Eprouver la s— de.

vervoi'/c-n. b. w.
Sensible, adj. Naarnemende , Etre

s— , cr in vinden. S — au nioindre mal,

ieerzfertg, ;idj. Corde s— , krauw-
plekje, o.

Senteur, m. Pols de s— , schaap-
?nii?7tji', o,

Sentier, m. I'ctit s— , slecpweg, ni.,

slfe/>-u'C!;el, m.
Sentiment, m. Causer un s— de,

docn, li. w.

Sentir, v. a. Gerieken, rieken, ver-

voeleti. Qui sent le tonneaj, vatsrh, adj.

Qui sent le renfermi, homstig, adj . Se
fairc s— , het ergens houden, 0. w. Ne
pas se s— d*aise, zijn zelven niei beziiten

van wel/igheid.

Seoir, v, n. S— mal, miszitten.

Sep, ni. 7,ie CEP.

Separation, f. Afgescheid, o., ge-
schet; o. Mur de s— , scheemnur, ni. Se
marier en s— Je biens, trouweti met
z ydfhoudfnJe goed.

Separement, adv. J'erschee'n

.

Separer, v. a. Afscheedcn, verschee-

d,'n, Sihcicrrn, b. w. Zie 00k BIJ DE
WERKE onder werk. Se s— , afschee-

dcn, o. w., vanern gaan. S— en tirant,

verscfier'n trekken. S— a coups de pic,

openpykelen, b. w.
Sept, adj. num. A s— ,

gezevenen.

A s— coins ou angles, zeventuitte, adj.

Fusil a s— coups, zevengeichot, o.

Septante, adj. num. Seventig, tse-

ventig.

Serangoir, m. Hekel, m. en v.

Serfouir, v. a. Heiilen, b. en o. w.
Sergent, m. Zie carabedore.
Serie, f. R,-ek, v.

S6rieusement, adv. Getterens, ge-

S6rieux, adj. Gertadig , stadtg , C'est

bien s— , /let is gemeend. Est-ce s—

,

is dot tneenste, is dat neerste! Prendre
au s— , voor neerst nemen. Zie ook
SERIEDSEMENT.

Seringue, f. Speite,speitebosse,spul-

tfbii^.s--, V. Piston d'une s— , krassel, m.
Sermon, m. Leerreden, v. en m.,

st'imoi'n, o.

Sermonner, v. a. Besprcken.

Serpenter, v. n. Knserpentant, /-o«-

kelend-kionk,U-nd,\ixivi.

Serpette, f. Teikaak, m.
Serpolet, m. Onze Iteve Vrouw-bed-

sirooi, o,

Serre, adj. Gewerig, Dru et s—

,

gruisdik. Rendre moinss—, verdinnen,

b. w.
Serre-feu, m. Smeltyzer, o.

Serrement, m. Eprouver des s—

s

iDli-riiiirs, dwingert, o. w.
Serrer, v. a. Dwingen, stypercn,

Serrant la queue et portant bas rorcille,

zie queue.
Serrure, f. S— a demi-tour, dagslot,

springslot, o. S— a pene dormant,

naclits/ot, o. Boite de s— , slotkassc, v.

Boutcrolle de s— , zie REEP.
Servante, f. Maarte, v., meisen, o.

Serviable, adj. Becettig,

Service, ni. Dienst, m. ; spotie, v.

S— funibre, li/k, o. S— funfebre suivi

de reriterremcnt, iiitvaart, m. en o. S—
funebrc le lendemain des fun6railles,

second s— ,
genachte, o. Prendre a son

s— un nouveau domestique,c<'»( nieuwen)
dienstbode inspannen . Engager au s

—

il'un pilote pecheur, beschepen, b. \v.

S'en<;agcr au s— de qq., zich (eens^

bi'stedni.

Serviette, f. Serveeie, v.

Servir, v. a. Dienen, bestelleti^ bestie-

ren. Mal s— ses propres interets, in

zi/n eigfn tticht staan. Cela pent me
s— , ht'i is mijfraai, Faire s — qq. de
]0\\G\.,iemandin de slingrrkoorde hoiidt-n.

Serviteur, m. Diender, m.
S^ton, m. Dracht, lap, m

.

Seuil, m. Zulle, v. Renouveler le

s— , TerznUen, b. w.

Seul, adj. Eenig. Absoluraent s—
,

tout s— , mensch aleen, moedermensch
aleen, moederziel aleen^ moederli/k

aleen. S— a s—, hand voor hand. Une
s—c Tois, nooit maar eens,

Seulement, adv. Aleens, rechts.

Seve, f. Sever^ m., zeever, o., zop, o.

S6v6re, adj. Kruweel, steur, strong.

Tenir qq. en s— discipline, zie disci-

pline.

Sevrer, v. a. Speenen, spenieren,

spennen.

Sexe, m. De diff^rents s—s, onge-

lijk, adj.

Si, conj. Bi/dicn, indi, in, voegw.
S'il plait a Dieu, in 't God gelieft,.S>'\\

est vrai, in V waar is. Lot, voegw. Of,
voegw. Si ce n'estque, zander, voegw.
Si j'y etais, tanke daarby ware! Si cela

etait, ja dadde! Zie ook onder DOEN.
Ne... pas si (adv.), zie onder schaaks.

Siccatif, m. Droogsel, o.

Si^ge, m. Zet, zit, o., zttten, o. Avoir
son s— , het ergens houden, o. w. Zie

PLKK, V.

Siffler, v. a. et n. Schuifelen.

SifHet, m. Schuifelet, schuifeling,

o. Couper le s— a qq., iemand den kap
in de krage geven.

Signe, m. Mensie, v., uitgeefsel, o.

S-- s cabalir.tiques, kruisjes en vaantjes.

S— de la croix, kruis, o. Faire le s

—

de la croix, zi/'n kruise tnaken.

Signifier, v. a. Bedieden, b. w.,

doen, (). w.

Silex, m. Koppeiei, m.
Siliceux, adj . Terre siliccuse, rotse, v.

Silicule, silique, f. Palie, v.

Sillon, m. Geit/e, v, Entre-deux des

s— s, -rnre, v. Bout des s—s, le bord
d'lm champ oil aboulissent les s—s,

I'ooritnde, o.

Simarre, f. Samaar, v.

Simple, adj. Inkel.

Simples, m. pi. Kruiden,o. mv.
Simplement, adv. Purement et s—

,

zuivcr-uit.

Simplicity, f. Exploiter la s— de

qq., /;/(•/ iemand muffen.
Sincere, .adj. Ongcbaard, ronduii,

sincicrlijk, vrank. Ce n'est pas s—, het
komt beneHn de kinne niet.

Singe, m. Aap, marteko, schomin-
kel, m.

Singerie, f. Apetrek, m

.

Singliot, m. Hreekpunt, o.

Singulier.adj. Avoir un s— .accident,

une s— e rencontre, aardig vai en.

Sinistre, adj. Ouclque chose de s—

,

iets dit Trrvaart (zie GLARliiN).
Sir^ne, f. Marminne, v.

Sirop. ni. Serope, v.

Situation, f. Omstantenis, v. Cost
la une belie s— pour uue boutique, het
winkett daar wel. Etre dans une s

—

embarr.issante, in slechte lakens zitten

.

Six, adj. num. A s
, gezessen. A

s— coins ou angles, zestuitte, adj.
Sixain, Sizain, m. Sezi/n, o.
Sizerin, m. Sterrekneeker, m., tol-

lenaartje, o.

Sobriquet, m. Lopnaam^ oor-

Soc, ra. S— de charrae, ploegscha if,

o.
,
plneg^charre, v.

Sociable, adj . Pas s— , vri/eigen.
Societe, f. Guide, v., gemeenzoam-

heid, V. S— de sefcours mutuei, gemeen-
zaamheid, v. Qui a une position dans
la s— , gestoot, adj.

Socle, m. Stoanije, o.

Soda, m. Zo, v.

Soeur, f. S— grise, vlerkenon, v.
Soi, pron. r^fl. De s-, van zelfs,

bijw.

Soi-disant, loc. adv. Uit een helle-
tje er-Miten (zie HELT).

Sole, f. S— qui n'est pas torse, y&jj-
zijde, V. S— de cochon, burstel, ra.

Soie, f. .Sloter, m.
Soif, f. S— ardente, inextinguible,

nooddorst, m.
Soin, m. Oppas, m. Demander des

s— s, werk oanhebben. Etre aux petits
s—s avec qq., iemand bekukkelen.

Soir, m. Aven, m. Cripuscule du
s— , valavond, m. Etoile du s— , ave-
sterre, v Pri4re du s— , avegebed, o.
Ce s—-, tavond. Au s— , 's avonds.

Soixante, adj. num. Sestig. A s
,

gezestigen

,

Soldat, m. Soldaat, m.
Solde, f. Prce,m.
Sole, f. Bloktong, slagtong, v.
Soleil, m. Zonnebloem, zonneroos^

V. S— vivace, engdsche zonnebloem, v.
Solide, adj. Gewerig.
Solids, m. Pots, v. (zie kabutse).
Solitaire, adj. Eenig.
Solstice, m. Zonnewende, v. S—

d'hiver, winterzonnewende,s
. S— d'^te,

zomerzonnewende, v.

Sombre, adj. Temps s— et bru-
meux, stopp:g weder, o.

Somme, m. Trek, m. Faire un bon
s— ,

(•< « goeden trek slapen. Petit s ,
drill, tuk, m.

Sommeiller, v. n. Drullen, don.-
mer,n, zuilen.

Sommet.in.S— de 1 'attache, ko/6*^, v.
Somnolent, adj. Dodsch.
Somptueux, adj. Reaal.
Son, sa, ses, adj. po.ss. Zie eens.
Son, in. Soon, m.
Son, m. Gntis, o. Eau de s—

,

gruisweerse, v.

Sonde, 1. Tinte, v. Jeter la s— ea
mer, cnitjicn, o. w.
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Sonder, v. a. Tinten, b. ea o. w.
S— de haut en bas, doortznten, b. w,

Sonnant, adj. KlinTiend.

Sonner, v. a. Luiden. S-^ la cr6-

celle, krekelen, o. w. S— le pardon,

I'angelus, den pardoen of de pardoenen
kloppi-n. On Sonne la cloche de retraite,

on Sonne le couvre-feu, de weie Inidt,

S— inal, niisklinken^ o. w. Se s—

,

luiden, o. w., (zie INZWELGEN).
Sonnerie, f. Geluid, o. S— de trois

cloches, trt'bbel, m.
Sonnette, f. Schalk, o. S— de nuit,

nac/itOi'Ut\ V. Bouee a s— , belleboeie, v.

Sonore, n.lj. Ronkend.
Sorcellerie, f. Vuiligheid, v.

Sorcier, in. Tooveraar, m.
Sorciere, f. Tooveresse, tooverigge,

tooverkaLle^ toovermete^ v., weerwyve-
ken, a.

Sornette, f. Vertellement, o. Des
s— s, tanteiuminekens, o. rav. Conter
des s — s, lullen, vertellementen, o. w.

Sort, m.Tirer aus

—

,loten, b.eno. w.
Sortable, adj. Etre s—, sorteeren,

onpers. w.
Sorte, 1. Soort, v. Faire en s— que,

zie F.MRE.

Sortie, f. Uitschote, v. Faire une
s— , troff uitgaan.

Sortir, v. n. S— de la misere, de la

d^bine, nit de marinkelkiiip geraken.
S— au galop, ziitderscken^ o. w. S

—

en reculant, zutaarzelen, o. w. S— en
bouillons, iiitwaltnen, o. w.

Sot, adj. Idte ioVi^, peerdegedacht, o.

Sot-l'y-laisse, ra. Prifk, prijker,

m., pijienaas, o.

Sou, ni. Klidte, V. Pi^ce de cent

s—s; vi/ffrangenaar, m. N'avoir ni s

—

ni maille, noch dit.it nock mah'e hebben.

Souche, f. Tfok, m. S— de houblon,
hommflblok, m.

Souci, m. Achterdenken, o.; moeie-

Soucier (se), v. xiA. Ne se s— de

lien, niciiers naar vragen.

Soucrillon, m. Schokkeljoen, o.

Soudoir, m. Bout, m.
Soudure, f. Paillon de s—,

pal-

joen, o.

Souffle, m. Blaas, m.
Souffler. V. a. et n. Blazen.

Soufflet, m. Averdas, saberdas, m.
bafuite, v.; fleter, flink, Hinkel, m.
flonke, v.; kaaksmeet, v.; kaan, v.

kliter, m
.

; klinker, in
. ; oorva, oorvee,

oorwante^ v.; plak^ m.; saverlette, v.

siffa, v.; soese, v.; tatse, v.; tiete, V,

va'ge,v.

Souffra'nce, f. Li/denis, v.

Souflfrant, adj. Krees.

Souffre-douleur, ra. Zakkedra-
ger, in.

Souffreteux, adj. Kiekemirrig.
Souffrir, v. a. Afzien, lijden. Inch-

ten, onderstaan, b. w.; er in vinden.

Soufre, m. Fleur de s—, s— pulv4-

risfe, s— sublim^, floresulfer, o., suU
ferblommey v,

Soufre, adj. Gesulferd, Vin s

—

,ge-

sulferde wij'n. AUumette s—e, sulfer,

m. Meche s—e, sulferlap, m., sulfer-

prieme, v.

Soufrer, v. a. S— le vin, den wij'n

op zi/n sulfer leggen .

Souhait, m. C'estji s— , het is panne.
Souhaiter,v. a. S— la bienvenue,

verte^eJien
.

SQMi\\&v,v,2..SouweUn,versouwei€n,

Souillon, m. Vuilsehortje, vuiltje,

o. Petit s— , smiil, m.
Souillonner, v. a. Bepootelen.

Souillure, f. Vervuilms, v.

Soill, m. Zie boire.

Soulagement, ra. Verzoet, verzoet-

sei, o.

Soulager, v. a. Troosten,

Souler, V. n. Zeugen, zeugejagen,

zeugekoten

.

Soulever, v. a. Heffen. ||
Se s—

,

heffeti, I), w.

Soulier, ra. Schoe, m. Bout d'un

s— , neuzelap, m. Talon de s —, klamp,
m. B-mcle de s— , schoebeukel, ra. Clou
a s—s, tatse, v. Elargir de nouveaux
s—s en marchant, nieiiwe schoe'n uit-

terden (uitterten). Cirer les s—s, de

schoe'n kuischen. Ces s—s s'eculent,

die schoe' n hukken. Zie oolc verover-
leiIrev.

Soulte, soute, f. Sans s— , hop over
kop, top over kop, top over top,

Soumettre(se), v. rifl. ZichoTider-
geveti ; (er voor) gedoen^ o. w.

Soumis, adj. Gevoegzaam.
Soupape, f. Klapper, m. S— de

Surete, schuifelaar, snorrelaar, m.
Soup9on, m. Achterdenken, o.

Soup9onner, v. a. Bemoeden.
Soupe, f. Sp^s, V. S— au lait, melk-

soepe, v., zoetepap, ra. S — aux poi-

reaux, poretspi/s, v. S— aux pois, er-

weetsoepe, v. S— au riz, rystspijs, v.

Zie ook ondcr ZOPPE.

Souper, m. Avegetie, o.

Soupiere, f. Soepekom, ra.

Soupir, m. Verziicht, ra. Pousser

un s— , eenen zucht geven.

Soupirail, m. Asemgat, o.

Souple, adj. Smeedzaam,
Sourcil, ra. IVenkbraine., v., wijti-

brauw, v.-

Sourd, adj. Doof[d. S— comma une
motle de terre, s— corarae un pot, doof
lijk een ruizel (zie HURSEl), ruizeldoof,

adj. S— comine une porarae de terre,

doof lijk een erpel. Un s— raugisse-

ment, een doove beurel (burrel), m.
Un s— , doovaard, m. Faire le s—, den
doovaani spelen.

Sourdre, v. n. Opkwelmen,
Sourire, v. n. Grameelen, grameien,

grimmen, gringen.

Souris, f. Muis, m., tnitize^ v. S

—

qui n'a qu'un trou est bient6t prise, ket

is eene artne muis die tnaar een gat
heeft. Poll de s^, inuishaarde, adj.

Souris de la raain, hammeken van de

hand, o.

Sournois, adj. Aafsch, midkachtig,

uivallig. Etres—, muiken, o, w. Avoir
Pair s— , een aafsch voorkotnen hebben,

II
m. Muiker, ni/pekri/t, ra.

Sous, priSp. Onder. S — raain, ach-

ler danse. S— la main, in 't gereed.

S— peine de, op straffe -van. S— peine

de la vie, op uw leven.

Sous-bail, ra. Napacht, ra.

Sous-entendu , adj . Stipulation
s— e, zwijgende conditie.

Sous-pied, ra. Paatalon a s—s,

apanbroek, v.

Soutenir, v. a. S— I'epreuve, z^ne
preHOC staan,

Soutien,m.Murdes

—

,moermuur,Ta.
Souvenir, m. Vague s—, zweefsel,

o. S— in irLuiire, doodsanctje, o,
Souvent, adv. Dik, dikwils, dik-

'

zaam. Tres Sr-, grootendeel. Le plus
s—

, grootendeel^ den diksten ti/d.

Spacieux, adj Une chambre spa-
cieuse, eene gildige kamer.

Spadice, m. Zie oorlingen.
Spasme, in. Krempe, v.

Specifie, adj. Faire ua compte s—

,

eene rekenimr enkelendheel maken.
Spectacle, ra. Vertoog, o.

Spectre, ra. Sli/berdi/ze^ slimperdy-
ze^ v.

Spencer, m. Spensel, o.

Spergule. f. Spurwe, v.

Sperniole, f. Puitegerei, a.

Sphere, f. Zie k.4..\sbolle, v.

Spherique, a Ij. Bolde.

Sphincter, ra. S— de I'anus,

strop, o.

Spic, 111. Graiue et huile de s—

,

nadcrolic, v.

Spiree ulmaire, f. Zie reine des
PRES.

Spirituel, adj. Uivallig. Horame
s— , luchtgeesif ra.

Spongieux, adj. Voos.

Spontanement, adv. Van zelfs,

Squale bleu, m. Bi/thaai, v.

Squale-nez, ra. Latoer, in.

Squatine-ange, f. Bar^^elote, m.,
ipeelman, m., zeeduivel^ m.

Squelette, m. Pietje de dood, o.

Squirre, squirrhe, ra. Harde kan-
ker, in., sckier, o.

Stalle, f. Sliet, o., zaat, v., zitten, o.

Stance, f. Klaus, ra., klauzel, m.
Staphylier penne, ra. Vlinderin-

Statue, f. Btld, o.

Stercoral, adj. Fistule s—e, zie Fis-

tule.

Sterile, adj. Brebis s—,
gelte, v.

Zie KWENE.
Stibie, adj. Zie VIN.

Stil-de-grain, ra. Zie couleur.
Stipulation, f. S— sous-entendue,

zwi/oende conditie, v.

Stipule, f. Sti/kstok, ra.

Stolon, in. Uitloopeling, ra. en o.

Stomatite aphtheuse, f. Muil-

blaar, miiilplaag^ v.

Strophe, f. Klaus, ra., klauzel, m.
Stupide, adj. Stoopachtig. Horame

s— , stoops ra.

Subereux, adj. Enveloppe sube-

reuse, zie enveloppe.
Submerger, v. a. Onder water ste-

ken. S— par un diborderaent d'eaux

jaillissantes, overwelmen, b. w.
Subside, m. * Uitzend, m.
Subsistance, f. Moyens de s—

,

leefte, v.

Substantiel, s.A].Gekruimd,stra af.
Aliment s—, strave kost.
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Substituant, m. Man, m. Mettre un
s— , tu'wn man stellen.

Subterfuge, m. Faselaar, o., uit-

vhu-htsel, o.

Subtii, adj. Lij'zig. Qui a I'odorat

s— , neuzewi/s, adj . Avoir Touie s—e,

snel hooren.

Sue, m. Zop, o. S— de prunelle,

sleizop, o.

Succession, f. Hoorie, v. Portion
de s—•, heritage, deel, m., deellot, o.

S— eiilettee, onSreuse, *becommert
sterf-hnvs. Curateur d'une s— , made-
laar, m. Droit de s - , hoorie, v. Droits
de s— , doodschuld, v. Accepter une
s—, interd doen ineen sterfhuis. Re-
cueillir une s—, eenen deel doen. Re-
noncer a la s — (d'un parent), de sleiiters

op hft i^raf l^^^en.

Successiveraent, adv. Opeen.
Succulent, adj. Mondgierig.
Sucer, V. a. Nouet a s—, zie NOtlET.

Sucre, m. Pain de s— , kindeken
suik('r, o. S— en poudre, potsuiker, m.
en V. S — d'orge, sleksidker, m. en v.

Sud, m. Zuwen, ra. en o.

Suer, v. a. Zweeten.

Suette miliaire, f. Witjonk, o.

Suffire, v. n. Gedoen.
Suffisamment, adv. Zie om.
Suffisant, adj. Etre s—, gedoen,

o. w.

Suffoquant, adj. yiachtig.

Suffrage, m. Voois, m. Donner son
s— , vooizcn, o. w. Zie 00k souvenir
MORTUATRE.
Suggerer, v. a. Opgeven.
Suggestion, f. Ingave, ingeve, v.

Une s—^ du demon, eene ingex'e van
den diui'el

.

Suicider (se), v. refl. Zich te kort
doen,

Suie, f. Bitter, kaafbitter, m., grifm-
sel, o., roestegale^ v. S— de cheminie,
ruiskalk^ o.

Suie, f. (Ziekte van 't graan).

Gri/mle, lugge, v., stuifauwe (in 't

schoklieljoen), v.

Suint, m. leke, v. Laine en s—, wol
met d,' ielte, wulle met der ieke.

Suintement, m. Suatie, v.

Suinter, v. n. Zimperen.
Suisse, m.S— d'eglise, ^yfe»ja«,m.
Suite, f. Getrek, o., reek, root, v.,

veriiol^, 0., zwijte, v. Dans la s—, iy
lateren dag, bi/ later ti/d; voorder,

vorder, bijw. De S—, zie IMMEDIATE-
MEN r. Tout de s— , achtereen, recht-

tegcn, bijw.

Suites, f. pi. Achierdracht, m.
Sujet, m. joli s— , snellejongeling,

m. Miuvais s— , plugge, v., steune, v.

Sujet, adj. S— i, anneks aan,
ondertreiien, onderhavig.

Sulfate, m. S— de zinc, keernmelk-
steel!, ra., ivit kobrood, o, S— decuivre,
blatiwe kobrood, o. S— de fer, groen
kobrood, o.

Sulfure, adj . Arsfenic sulfure (rouge),

rega il, o.

Sumac, m. Boom des levens, m.
Superieur, adj. Opperst. Etre s—

,

zie l'emi'orter.

Supplice, m. Kwelij'zer, o.

Support, ra. Staantje, o.

Supportable, adj. Gedieschelijk,

herdt'lifk^ koiuieli/k, opkri/gel^k, uit-

staanlijk.

Supporter, v. a. Afzien, bokken,
gebokkcn, herden, litchten, ^eluchten.

Supposer, 1. a. Toegeven.

Supposition, f. Par s—, bi/ geli/ke,

bi/ ^cl!/kr:nis,

Suppurer, v. n. Loopen, o. w.
Plaie suppurante, loopende wotide,

Sur, prep. Up, over. Avoir s— soi,

over zich hebben. Porter s— soi, over
zich dragen. L'un s— Tautre, boveneen
(zie een).

Sur, adj. Eau s—e, zuursel,o,

Surcbarger, v. a. Overdoen, over-
leggen. Etre surrharg^ de besogne, de
travail, verlaan zi/n, beslaafd zi/n van
het werk, overwelmd zgn van werk,
vergoord zi/n in H werk.

Surdos, ra. Rikleer, rikleder, o.

Sureau, m. Vlinder, vlinderboom,
m. Bois de s— , vlinderkout, o. Branche
de s— , vlindertak, ra. Feuille de s—

,

vltnderblad, o. Haie de s—, vlimier-
haag, V. Pastille de s— , vlinderspek, v.

Sikrete, f. Soupape de s— , sckuife-
laar, snorrelaar, m.

Surfaire, v. a. Overroepen.
Surge, f. et adj. Laine s—, zie

laine.

Surjeter, v. a. Ne^gen.
Surmener, v. a. S^ (un cheval),

overvoi-ren. II a surraen^ son cheval, hi)

heeft zi/n pecrdgeusgereden.
Surnommer, v. a. Tusschennaynen.
Surpasser, v. a. Etre surpasse par

un aulre, bleiine o( pleutuxatje gesteken
zi/n.

Surprendre, v. a. Betrapen. II a
surpris, capt2 cet heritage, hi/ heeft dat
erfdeel binnengepalmd.

Surveiller, v. a. Waken, litchten.

On nous surveille, w^' zi/n geliicht.

Sus, adv. En s—, toe, bijw.

Susceptible, adj. Krevitsel, naar-
nemende, teerzeerig, teutelijk. Une per-
sonne s— , een wijidei, o.

Suspect, adj. Maison s—e, duive-
slag, o.

Suspendre, v. a. S—• qq. de ses
fonctions, eenen ambtenaar van zyne
bediening beschorten

.

Svelte, adj. Raaide, reilde, synierU
achtig, smierlig. Homrae s— , smierl, m.
Sympathique, adj. Bubon s—

,

kliere, v.

Symphorine 4 grappes, f. Eier-
boom, m.
Symptome, m. Uitgeefsel, o.

Syncope, f. Vangenis, v. Toraber
en s— , in een hidtelken vallen,

Synovie, f. Letvocht, o.

Syphilitique, adj. Onglade s—

,

vliegende etter, m

.

Syringe, f. Leithoorn, m.

T
Tabac, ra. Toebak, m. Rejetonner

le t— , den tabak luizen, b. w. T— a

macher, t— en raachicatoire, knauwta-
bai, pruimtabak, ra. Un bout de t

—

torqu^, toortel, m. Une prise de t—

,

snuif, m.
Table, f. Tafelkost, m. T— de bou-

tique, too^, m. Frais de t—, tafelkosten,

m. inv. T— pliante, eene tafeldie open-

legt. T — d'harmonie, t— sup6rieure

d'uu violon, bovenblad, o, T— inf6-

rieure d'un violon, onderblad, o. AUer
i la sainte T—, zi/ne devotie doen, of

houJen.
Tablette, f. 1° Boordel, m.; 2°

Schocl/rtafe/, m.; 3* Tablette, v.

Tablier, m. Schorte, v.

Tabouret, m. Stoeltuit, m.

Tache, f. Plek, tinte, v. T— d'huile,

olieplek, v. Faire des t—s, kladderen,

o. w. T— de rouille de fer, yzermaal,

o., i/zermaalplekke, v, Se couvrir de
t—s de rousseur, spotten, o. w.
Tache, f. Mesdag, ta.; pei, peil, o.;

scheer-werk, schelUwerk, o. Faire sa t—

,

waarzeggen, o. w. Prescrire a qq. sa

t— , zie prescrire.

Tach6, adj. Luzerne t—e, zie Lu-

zerne.
Tacher, v. n. *Pi/nen.

Tacher, v. a. Plekken.

Tachet6, adj. Luzerne t—e, zie Lu-
zerne. Gouet t— , zie GOUET.

Tacheter, v. .1, Speukelen.

Tachype dore, ra. Zie carabe
DORJ;.

Tacite, adj. Condition t— , eene zwi/-

gende conditie, v.

Tacitume, m. Mttiker,va.

Taffetas, m. Tafte, v.

Tagfete, f. Roste stinker, m.; roste

stinkers, ra. rav.

Taie, f. T— (sur I'oeil), pelU fop de
oogej, V. Oler la t— , de oogen pelUn.
Taie d'oreiller, f. Flouwi/ne, v.;

tooie, kiisst'ntojie, v.; overtetivel, m.
Taillade, f. Gabbe, v.

Taille, f. /Cerf, ra. Pierre de t—

,

orduin, ra. en o. De pierre de t—, or-

duinen, adj. Blanche t— , blanketalje,

bijw.

Taille, f. Fatsocn, o.

Tailler, v. a. T— un arbre en
moignons, eenen boom kandelaren, b.w.
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Taillis, adj. (et m.). Kaphout,
schalmhout, slaghout, o.; schalm-

busch, m.
Taire, v. a. Zwygen.

||
v. i^fl. Se

t— , zwi/gen, o. VI. Taisez-vous, houd
oi sfop uw mitile.

Talc, m. Steerpoeder, o.

Talent, m. Bekwamigheid, v., inge-

nic, o. Avoir des t—s, met misdeeld

"Taler, zie talieteren.
Talisman, m. Kochelaar,m.
Taller, v. n. Kinarteelen, o. \v.

Taloche, f. Sijffa, v.; plakspa, v.

Talon, m. Hiele, m. T— de botte, de

Soulier, de sabot, klanip-, m. T— d'un

jeu de cartes, dos^ doodboek^ m. S'as-

seoir sur les t— s, zich op zijnen fok

zetten, zich fokken, zich op zijnen nuk
zetten, itukken, o. w. Etre assis sur les

t—s, op zi/nen nuk zilten, op zg'he vit-

lokken zitten.

Talonner, v. a. Koieren, opkotteren.

Talus, m. T«hn, taluin, m.; schoot,

m.; valkant, m. En t— , valkantig, val-

kantte, adj. Aller en t— , talutnen, o.w.

Taluter, v. a. Talutnen.

Tamarin, ra. Tantemari/ne, v.

Tamarinier, m. Fruit du t—, zie

TAMARIN.
Tambour, m. Doedoe, m. Faire un

roiilemciit de t— , roe/elen, o. w. T

—

de basque, be/trom, beltrommei, m,;
boerlia'iczeven^ o,

Tamis, m. Ketser, m . ; teemst, m.,

zeve, v.; zeefdcfn^ zcven, o.

Tamiser, v. a. Zevenen, zichten.

Tampon, m. Tapoen, m.
Tan. m. 7'ant, m., rinde, v., schurs-

meel, n.

Tanaisie, f. Reivevane, tenkte, v,

Tancer, V. a. Krotten.

Tanche, f. Tinke, v.

Tandis que, loc. conj. Terwil.

Tanguer, v. a. Duizen.

Tannee, f. Renne, v. Zie tan.
Tanner, v. a. Boenen^gerven, ianen.

Brocanler et t — , stekken en gerven.

Tant, adv. T— pis pour lui, het is te

wers voor hem.
Tantieme, adj . Zooveelste.

Tantot, adv. Allicht. A t—, tot

varin^s.

Taon, m. Baal., v.; daas, m., daze,

V. T— des bceufs, pauw, bi/spauw,

koepauui, hcurzelpauw, koehunel, m.
Tapabor, m. Kabutse, v.

Tapage, m. Laweit, o.;ramoer,o,
Faire lu t— , ravolselen, o. w.

Tape, f. Donner des petites t—s de
caies.sc. liristrren, b. w. Vgl. CARESSER.

Tape-cul, m. Wiegewage, v.

Taper, v. a. Dokkeren,
Tapette, f. Plamate, v.

Tapissier, m. Tapiftsier, m. Echelle

de t— , dobbcle Icere, trapleere (— lad-

der), V.

Taquiner, v. a. Bttchten, b. w.,
krezeren, o. vf.; piokken, b. w.; spy-

zen, o. \v.; takelen, tinsen, titsen, tri/'

kelen, zeerden, b. w.
Taquinerie, f. Zeerderi/, v.

Tarabiscot, m. Lticht, m. en o.

Tard, adv. Plus t—, bij lateren

dag; bij later tgd; achtema; voorder,

bijw. A plus t— , tot laterom ziens, tot

laterom

,

Tarder, v. n. Boeien.

Targette, 1. ^chuifslot, o,

Tarier, zie traquet-takier.
Tarifere, f. Avegeer, m.
Tarin, in. Tier, tierijt, m., tierken,

tiri/ntjc, c; elstri/nije, ehvinksken, o.,

elzepekker, m. ; sperrepiepe, v., sperre-

pieper, m.; wintervinksken, o.

Tarte, f. T— de paroisse, prochie-

taart, s.

Tartufe, m. Godsbedrieger, m.
Tas, m. Acheter ou vendre en bloc

et en t— , bi/ den hoop en de wikke

koopcn of verkoopen, T— de fumier,

meslioop, m. T— de ramfee, ramiere, v.

Tasse, t. Tasse, v.

Tasseau, m. Schardoes, o., schar-

doesc, V.

Tiite-poule, m. Klossetelder, zout-

tclder. m.
Titer, v. a. T— de tous les c6t6s,

overtasten. T— le pouls k qq., pulsten,

b. w.
Taudis, m. Duiveslag, o.; krutp-

tut, krnip-in, m.; een konkel(ken van
een hnis.

Taupe, f. Mol, ra. Salade de t—

,

mollesalade, v. Zie PISSENLIT. Mai de
t— , mol, m.

Taupette, f. Veemol, m.
Taupini^re, f. Molshoop, mols-

hvl. 111.

Taureau, m. Moenen, m. Nerf de
t— , sliers-c'ee, v. Zie EXPERTISE.
Taxation, f. T— excessive, ver-

schatting, v.

Taxe, f. Pas, o„ taks, m., *uttzend, m.
Taxer, v. a. Poonten, b. w. T— trop

haul, -enchatten, b. w.
Teigne, f. X— muqueuse," distel,

m. T — faveuse, vortekop, m., hoofd-
zeer. k7i<a[de zeer, o.

Teinturier-degraisseur, ra. Nuu-
wewassc/ier, m.

Tel, adj. Zoo, zooveelste. Tel que,

overdnt, voff;\v.

Telegraphique, adj. Lignp t—

,

sprffkdrand, m

.

Telephore, m. Bloedzuiper, m.
Tenement, adv. Dat... zoo. Les

pierres so fendent, tellement il gele, de

sieenru bcrslen dat het zoo vriest.

T^meraire, adj . Rieschaalde.

Temoins (au proces), m. pi. Ken-
nisse, v.

Tempe, f. Hersen, o., hersie, v.;

slag. o.

Temperament, m. Groeze, graze, v.

Tempeter, v. n, Kanooien, o, w.
Temple, templu, ra. Tempel, m.
Temps, m. i° Pour un t—, voor of

tot een vcrbei. Perte de t— , tijdverlet,

o. T— du frai, veurstifd, m. Le t

—

presse, het is hoog tijd. Perdre son t

—

a lambiner, 4 vitiller, zijnen tijd ver-

trutselen . A t— , aan tijden, aan ii/ds;

by ti/den, by ti/ds, bijw. En tout t—

,

te aller tijd. De tout t—, van ouds en
eeuws, van over ouds en eewws, De t

—

en t— , bi; tijden, geti/delijk, onder-
tiissc'icn, tusschen in, bijw. Pendant ce

t—, terwil. II y a quelque t— , over-
ti/ds, bijw.

2° JVeder, o. II fait un t— a ne pas
mettre un chien dehors, het is honde^ae-
der; men zou er geenen hond door
jagen.

Tenable, adj. Geboeielijk.

Tenailler, v. a. Vernibbelen.

Tendineux, adj. Tissu t— , katte-

vleesch, o., schillewaard, m.
Tendon, ra. Schillewaard, ni.;

zeerm, m. en v. Zie TENDINEUX.
Tendre, adj. Teer.

Tendre, v. a. T— des pieges a qq.,
iemand lagen leggen. T— la raenotte,

een pollcnhafidje geven.

Tendu, adj. A bras l— s, rekarme^
bijw.

Tenir, v. a. Hoiiden, b. w. T

—

menage, hitis honden. T— qq. en bride,

en severe discipline, iemand met den
tuimelaar voeren of leiden, T— la

plume, de penne voeren. T— son hom-
rae, iemand pal hebben. Le t— , het of
dat geboeien. Tenez, daar! bijw. Tieflsl

Sei, seide, soei!
||
— v. imp. Tenir a, let-

ten aan, liegen aan, lijden aan, schillen

aan, onpers. w., zeerden, o. w. {|
— v.

r6fl. Se t.nant debout, rechtstaans,
al rechtstaans, bijw.

Tenon, m. Erne, ernte. *erntre,
cerntre, v. Assembler a t—s et raor-

taiscs, schnchten, b. w.
Tenter, \'. a. Titsen.

Terebenthine, f Termentijn, m,
Terese, f. Treze, v.

Terme, m. i" Terme, ra. Cheminee
4 t— s, termeschoitw, v.

2° Paaiement, o. Prolonger le t— d'un
payement, iemand verlang van beta-
ling ^even.

Terminer (se),v.r6fl. Omkomen, o. v,.

Terne, adj. T>or, verdossemd.
Terrager, v. a. Ringemiiren.
Terrain, m. T— marecageu.x, moer-

gronj, m. Dai s un t— uni, effenlands,
bijw.

Terrassement, ra. Scheierwerk, o.

Terrasser, v. a. T— le houblon,
den hominet aanslaan.

Terrassier, m. ? Scheier, m.
Terre, f. Aarde, erde, eerde, v., land,

o. Charrier, transporter de la t— , land
voeren. Echanger une t— contre une
autre, verlanden, b. en o. w. T— ara-
ble, t— l.abourable, t— de labour, /^i?/'-

land, ploegdraaiend land, labeurland,
o.T— fromentale,/a/-7£i^/-on<3',m., tarw-
land, o.T— meuble, lijze oi lyzig land,
o. T— siliceuse, ro/se, v. T— v?getale,

hemelgrond, m., koornaardc, v. T

—

de bniy^re, heigrond,m. T— incultc.

vaag, V. T— seigneuriale, ambochi, o.
T— en jachire, braak, v. T—s de
lavures, lavuur, o. Bloc de t— , boflij/c
land (zie barxaffe), v. Motte de t—

,

ruik, v., rnizel, m., tuile, v., tulk, m.
Pomme de t— , zie POMME. Revenu
d'une t— , bladering, blading, v. Ver
de t— , terik, letting, m. Etre a t—

,

onder de voeten zijn. Ventre a t—

,

*vantroteer, bijw. Aller ventre a t—

,

rekkebeenen, o. w. Dessiner a !a t

—

noire, wryven, b. w.
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Terreau, m. Hemelgrond, m.;
kcr^maorde, v.

Terrestre, adj. Lierre t— , zie

UERRE.
Territe, f. Zie lterre terrestre.
Terre-noix, f. Meerschnoot, v.

Terrer, v. a. Opaarden.

Terroir, m . Un bon t— , dat is goi

boom (bodem) "van land^ m.
Temen, m. GraDd t— ,

groote ge-

Utvdf, m.
Terrier, m. T— (de lapin), pi/p, v.

Terrine, f. i<> Teel(e, melkteil, v.;

melkkom, m. 2° Hennepot, m. Pate de

t— , hennepot, m.
Tertre, rn. Een hopper eerie, m. Zie

PCTHOilMEL.
Testament, m. Leguer par t— , be-

* zetten. b. w.
Tetanos, m. Klinke, v.

Tfetard, m. Bolaard, m., holhoofd,

o., tronk, m., tronke, v., tronkboom, m.
Chene t— , tronieik,m. en v. Erable t—

,

trulunilge, v. Oime t— , trcnkolrn, m.
Tilleul t— , trontlinde, v. Saule t—

,

klakwulge,kop-uitlg(, t/okumlge, tronk-

umlge, wiilge, v. Cepee d'vm t— , la

touffe, le branchage touffu d'un t—

,

haar, tronkhaar, vliesch, o. Zie

WTTLGE.
Tetard, m. Lompe, v., puidhoofd,

podshoo/d, o., potsekop, m., puite-

lompe, V
.

; totshoofd, o,

Tfete, f. Hoofd, o. T— (d'un arbre),

kroon, V. T— (d'un os), noot, v. T—
(du femur), keute, v. T— (de pomme,
de poire), neuze^ v. T— chauve, kleis-

kop, m. T— cieuse, bomhoofd, o.,

bomkop, m. Avoir la t— rase, scharre

gesneen ztjn. Hocher la t— , schudhoof-

den, o. w. Perds-tu la t— , droomt gij

van schreurs? J' en raettrais ma t— snr

le billot, ik zou er mi/n hoofd op ver-

wetten. Laver la t— 3 qq., iemand
sulferen, b. w. Avoir la t— pres du
bonnet, kort :(gn als kaf; gelgk eene

melksoep zyn, seffens boven ; teffens oj>

de teere zyr. Clou a t—, hoofdnagel,
kopnagel, m. T6te-a-tete, hand voor
hand. T— de houblon, ^^//?7'0?z hoppe,

homnielbelle, v., hommelknop^ m, T

—

de lin, h{ippen{^, o., knippen, o. ; oppen,

nippen, vlaschhippen, o. T— de pavot,

meekop, m., slaapbotte, v. T— de trifle,

klaverboite, v. T— de veau, zoogers-

hoofd, o. Hamais de t— , toom, m.
Tete-bfiche, adv. AV«r en eers,

neitze en aars ; top en eers.

Tetiere, f. Loenie, v.

Tetin.m. Tette, f. Tette, v.

Tettechevre, m. Koeimelker, m.
Tetu, adj. Steeboorig,

Texte. m. Selon le t— de votie lettre.

uiigezens uu- schrgven.

The de Chine, m Bladjes-thee,

•uinktUhee^ m.
Theatre, m. Stellagie, v. Coulisse

de t— , poikenie, v.

Thenar, m. Hammeken (van de
hand), o.

Theriaque, m. Triakel, m.
Thiaspi des jardiniers,m./)«*oa/,

patai:oji, stitiTer, m

.

Thytn, m. Pi/ljoen, o. ,prieiil, m.

en o., prieiir, m.; timoen,0.; th ymoes,m.
Thyroide, m. Keelbeier, m.
Tic-tac, m. Tiktak,va. Faire t—

,

tikkeiakken, b. en o. w.
Tierce, adj. Fie\Te t— , overander-

dagsche koorts,

Tige. f. Bui, o. ; siabel, staal, m.
T— de houblon, hommelranke, v. T

—

de pois, erweetrankei v. T— de lin,

herel, m. T— tuberculeuse, een steel

met hubbels, een gebubbelde Stengel, ra.

Tigelle, f. Hemelschoot, v.

Tilleul, m. T— commun, t— de
Hollande. linde, v. T— ai^ente, treiir-

linde, v. T— tetard, tronkhnde, v.

Timide, adj. Bloot. ZieMTTDE.
Timon. m. Di/'sel, m.
Timonier. m. Voorgespan, o.

TintainarTe,m. Fairedu t— , ravot-

selen, sehominkelen, o. w.

Tinter, v. n. Kloppen, tuiten, zoe-

7'en.

Tique, f. Teek, v., velti/ke, v. T

—

ricin. elsteek, v.

Tiquer, v. n. Krebbebyten.

Tirant, m. Scheerbalk, m. Zie

GEBINTE.
Tire, adj. lis etaient a couteaux tires,

ze stonden of ze zaten tegen malkaar te

stokke en te messe. L'echelle est tiree,

dat trekt de staak uit, dat blaait(schi/l)

de keers uit. Zie ECHELtE.
Tire-botte, m. Aftrekker, m.
Tire-bouchon, m. Aftrekker, m.
Tirelintintin, m. Ringe-ringe-

ring, m.
Tire-plomb, m. Breedloodmeulen,

breedmettlen, m. en v. ; smalloodmeu-
len, (-molen), m. en v.

Tirer, v. a. T— par saccades, par

secousses, snokken, o. w. Separer en

liranl, verschee'n trekken, b. w. T— au
sort, loten, b. en o. w. T— a la courte

paille. stroodje trekken. T— son epingle

du jeu, zie iriKGLE. 1— l'echelle, zie

ECHELLE. T— les vers du nez a qq.,
iemands tonge vladen, of pellen, of

pelen; iemand uithorken. Poudre a t—

,

poer, o.
11
— V. n. T— sur, ressembler,

gaan op, vuwen, o. w.
Tiret, m. Trek, m.
Tiretoire, f. Hoepeltang,-m.

Tiroir. m. La/de, v., schof, o.

Tisane, f. T— de chiendent, peem-
drank, m. T— de menthe, mente-

thee, m

.

Tison, m. Brand, vuutbrand, v\.

Tisonner, v. a. Pokeren.

Tisonnier, m. Stovekoteraar, m.
Tisser. v. a. Zie metier a tisser.

II
v.iefl. Set— , ueten.o. w. (zie IN-

ZWEI-GEN).

Tisserand, m. Peigne de t—, riet,

o. Enipois, cbas de t— , reedpap, m,
Tissu, m. Geweefsel, o. T— tendi-

neux, icatterleesch, o., schille-waard, m
Titiller, v. n. Kriemen, pinkelen.

Titre. m. T—s de propri^te d'un

orpbelin, leeezepapieren, o. mv.
Toast, m. Porter un t— , eenen regis-

ter trekken,

Toile, f. Li/waad, o. Pito de t—

,

Igvaad, o., taken, o. De t—, lyiraden,

adj. Grosse t— d'emballage, drolgoed.

o. Marchand de t— , lyn-vadier, laken-
kooper, m. Marche aux t— s, laken-

markt, v. Replier les t— , kerten (bij

raulders), o. w. T— ciree, tocle, v. De
t— cir6e, toolen, adj. T— d'araignee,

kobbenette, koppelnette, v. Des t

—

d'amiynee, kobbegespin, o.

Toilette, £ Faire la t— , uitkuisrhen,

b. w. Faire la t— a qq., iemand reeden.

Faire la t— des raarchanilises, de vente
reeden.

Toison, f. Vliesch, schapevliesch, o.

Toit, m Dak, o . T— a la man-
sarde, mansardedak, o. T— a croupe,
keuTelkappe,\. Croupe d'un t— , afkeu-
velim:, v., oorboom, m.

Toiture, f. Daking, v.

Tole. f. Slurte, v.

Tomber. v. n. Vallen, zeerden. Lais-

ser I— , ii-etsteren,\>, w, T— en mines,
om zeepe gaan, niet meer thoope hou-
den. T— en defaillance, en sjTicope,

bezruelten ; k-uu'lyk of kwake bedygen

;

in een huttelken vallen. T— d'accord,
'/ akkoord ivorden of vallen. T— dans
la debine, inde marinkelkuip geraktn.
Tondre, v. a. Scheren, b. w. T

—

(les brebis),(</<' schapen) vlieschen, b. w.
Tonneau, m. Ton, v. Le fond d'un

t— , de boom [bodem) van een vat. Oui
sent le I — . vatsch, adj. Mecher un t—

,

een vat heluehten,

Tonneixe, m. Donder, m.
Tonsurant, adj. Herpes t—, katry-

neieiel, o.

Tonsnrer, v. a. Kruinen.
Tonture. f. Scheerlinge, v.

Topinambour, m. Aardpeer, v.

Toquer, v. a. Dotken, dokkeren,
0.1X.: tokkeri, b. en o. w.

Toquerie, f. Vurim^, v.

Torche. f. I" Torke, v. 2" Tortse, v.

Torchon, m. Dwegel, dweil, m.
Tordoir, m. JVringsel, o.

Tordu, adj. Rieschaalde.

Toron, m. Pingeling, m. en o.;

schiJiket. m.
Torque, adj . Un bout de tabac t—

,

toortel. ni.

Torrent, m. Zie stortvloed. Par
t—5, stroornsgemoed, bijw.

Torsade, t. Toortel, m.
Tors, adj. Colonne i—e, toortel, m.

Soie qui n'est pas t

—

e,Jloszyde, v.

Tort, m. Deer, v.; toor, o. Causer
du t a qq., dere doen aan iemand^
Avoir compietement t— , stmkend onge-
lyk Itebben,

Tortillon, m. Torke, v.

Tortis. ra. Wrong, m.
Tortoir, m. Oelstok, ra.

Tortu. adj. Slom.
Tortue, f. Olifant, m.
Tortueux, adj. Slom.
Torture, f, Se donner la t— , zich

vernibbelen. Etre i la t— , vemibbeld
zyn.

Torturer, v. a. Vernibbelen.

T6t, adj. Assez t— , aan tyden, aan
tyds.

Toton, m. Pieskadotter, tierlwie-

wie, m.
Touche, f. Ci/ferpen, v., ci/ferein-

del]e, o. Zie PEN.
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Toucher, ra. A ne juger que par le

t— , o/n voelen, (zie Om).

Toucher, v, a. et n. Daken, dokken,

kttsen, naken^ genaken, naargaan,

naarzen, pakken, b. w.; poeren, o. w.;

rakrti, takken, b. w. T— son traite-

ment, zi/n traktement naderen, h. w.

N'y touchez plus, ga daar of, ga daar

i'(in.

Touffe. f. Bok, m.; hul, m.; pliiim,

v.; slniijel enz. m. ; trms, struis, ra.

T de plumes, kolbe, v. T— de genets,

gensthut, m. Haricots i la t— , zie

HARICOT. T— d'un tetard, haar,

vlif^ch, o.

Touffeur, f. Vlamme, v.

Touffu, adj. Branchage t— d'un te-

tar.l, /iinr, vliesch, o.

Toujours, adv. Alsanne, altijde,

eeuwig en ervig, ie alter ti/'d, ten alien

tijde. Presque t— , keer voor keen den

diksten ti/J C'est t— la meme chose,

'/ is al of ^eheel ze leven hetzelfste.T—
est-il que, genoeg en zooveel dat.

Toupet, ra. !• (de cheveux), truis,

haartruis, pluimsteert, m.; 2° fak,

m.,fakke, v.

Toupie, f. Top, peretop, m.; sm^t-

peer, werppeer, v. T— bourdonnante,

t d'AJleniagne, zoever, m. Jouer a la

t— , toppen, o. w. Poiote d'une t—

,

pinne, v. Gare la t—, scheenhoute,

scheenoiite !

Toupin, m. Top, ystop, m. Jouer au

t— , toppen, o. w

.

Tour, f. Torre, tooren, m. Escalier

d'une t— , torresteeger, torretrap, m.

Fliche d'une t— , torrenaalde, v. Gale-

rie d'une t— , vooie, v. T— a poudre,

poertoren, m.
'XoXi.x,m. Ronde,s.; rolflew.; bur-

le v.; perte, v.; trawakte, v. Jouer un

I i qq., ietnand eene perte bakken.

Jouer un mauvais t— a qq., iemand

eenen land zelten. Vous rae jouez ainsi

un mauvais t— , gy kreukelt mi/ dat

alzoo.'T— de finesse, fziik, v. T— de

fripon, kapoenetrek, ra. T— de chemi-

nee, kaafkleed, o„ ojnloop, ra., frieze,

V. T— de cheveux, scheefde, v. T— de

reins, lendet^eschot, o., lendezweer, v.

Faiseur de t—s d'adresse, kunsie-

naiir, m.
Touraille, f. Ast (? arstj, m.;

naspe, m.
Tourbillon, ra. Haaibaai, m. Le

t du monde, de haaibaaivan de we-

reld.

Tourbillonner, v. n. Kuilen.

Tourillon. m. Duim, m. Lunette a

csiibrcr 'Irs t— s, pinnemaat, v.

Tourlourou, m. Groening, ra.

towrzae.rA.\\\.Kwelijzer,tortnent,o.

Tourmente, adj. Gepi/nd.

Tourmenter, v. a. Dmvelen, ie-

manJ den diiivel aandoen, kagen, klui-

tcn. pirrlcn, pieteren, tormenten, zeren.

Tournant, m. Konkel, m.
Tournassine, f. Schaafaarde, v.

Tourne-oreille, m. Une charrue a

t— , zi'' (•H.\RRUE.

Tourner, v. a. Omkeeren, T— une

maison, een kuis omkeeren oiomslaan.

Faire t— le sang a qq., iemands bloed

en. (Zie BLOED). T— casaque,

zyn kazakke keeren,

Tournesol, m. Lekmoes, o.

Tournette, f, Garenwinde, v,

Tourniole, f. Aal,plame, v.

Tourniquet, ra. Draaitiiin, ra.

Tourniquet, m. Kolleken, konne-

ken, o. ; sckoemaker, m.; schri/verken,

o.; 0ns lieven Heeren aandeken, wa-
teruandeken, o.

Tournis, m. De blei^ie in den kop, v.

Tournoiement, m. Zie tournis.

Tournure, f. Nous verrons quelle

t— prendre I'affaire, ket is te zien hoe

dat hrt zal inalen en draaien.

Tourteau, m. Raapkoek, m.
Tourterelle, f. Toortelduif, v.

Tousser, v. n. T— violemment,

buhen, itnlsebiilsen.

Tout, adj. et adv. T— frais, bloed-

versch, adj. T— neuf, t— battant neuf,

pleksplinternieuw, adj. T— seul, moe-
dermensch aleen, moederziel aleen,

moederli/k aleen. Tous les deux jours,

alle twee dagen. Toutes les quatre se-

maines. alle vier weken. Tous les douze
aus, alle j-d.aal/jaar (zie .M.). Durant
t—e la journee, den grondigen dag
door, geheel den grondigen dag. A t—

e

perpetuile, eeuwig en ervig. Toutes
les fois, toujours, eeuwig en ervig. A
t— moraent, alle stappe (zie AL). De
t— temps, van ouds en eeu7vs, van over

ouds en eeuws. En t— temps, te alter

ti/d, A t— bout de champ, alle zyf
vneten. De toutes ses forces, naget om
vet, De tous c6t6s, van hoeke te kante.

Tater de tous leS c6t6s, overtasten, b.w.

T— le long de, tangs door. T— le

raonde, zie MENSCH. Par t— ce qu'i! y
a de plus sacre, by hooge en by drooge.

T— a coup, t— a la tois, atteenegader,

bijw. T— d'un coup, hotsbots, bijw.

Tout k fait, alheel (aleen); almendalle,

zuiver^ bijw. T— a fait oubli6, alte-

rnate vergeten. T— droit, effen door.

T— juste, rechts ; daar rechts ; reis,

reizekens (zie RECHTS), bijw. T— de

suite, rechttegen, bijw. T— prfes, na-

kende ; reis (met), bijw.; ten naasten

hi). T— pr4s de raidi, tegen den noene.

A t— hasard, op goed geschie, o. Rien
du t— , een nieuwe Niet >net een rood
truizetkcn aan.

Toux, f. T— s4che, knuf, ra. Accds

de t— , bonte, v.

Toyfere, I. Slater, m.
Tra^ant, adj. Racine t—e (du chieu-

dent et d'autres graminees), ^^<7/», v.

Tracas, m. Slameur, o.

Tracasser, v. a. Kontevlooien, b. w.;

kronsen, o. w .
; zeren, b. w. ; iemand

den dulvel aandoen, enz. Vgl. TOUR-
MENTER.
Trace, f. Slamyte, v.; terd, m.

;

trevel, ra.

Tracer, v. a. Schryven, b. w. T

—

un cercle, eene ronde irekken.

Traceret, m. Ridse, v.

Trach6e-art4re, f. Asemader, ra.

;

tuchtader, m. ; kraag, v. ; het keeraaf-

sche keelgat, o. Orifice de la t—, asem-
gat, o.

"Train, m. Getrek, o. ; trantel, ra.

T— dedevant (d'une charrue), lietvoor-

geleni [van eenen ploeg). T— de der-
riere (d'une charrue), lu't achtergelent

(van eenen ploeg). T— de derriere (d'un

charriot), het achtergeslachte, o, Faire
du t— , bahieren^ tournooien, o, w.
Etre en t—, in zynen kets zyn.

Trainard, m. Achterleker, ra.

Trainasse, f. Z-mynsgers, o.

Traineau, m. Sleephout, o.; slette, v.

Trainee, I. T— de feu, strieme (van
7'tiur). V.

Trainer, v. a. T— qq. dans la boue,
iemand door de hore trekken: Un clieval

qui traine les hanches, een peerd dat
trekhielt.

||
v. n. Sluieren, tronde-

len, o. w. T— en longueur, aanstepen,

o. w.
II

v. refl. Se t— en longueur, aan-
sluweren, o. w

.

Traineur, m Achterleker, m.
Trainoir, m. Slette, slee, v. ; eegde-

slede, V.
;
ploegslede, v.

Traire, v. a. Melken, miilken, b. w.
Seau 4 t— , melkeemer, m. Quantite de
lait qu'on trait en une tois, maal, o.

Trait, m. Trawakte, v.; trek, m.
Traite, t. Stek(ke, v.

Traitement, m. Trektime, v. Aug-
menter le t— de qq., iemand opslaan.

Trailer, v. a. T— bien, pamperen.
T— brutalement,durement, beiilen met
ietnand, op iemand beeste zi/n. T— un
malade, over eenen zieke komen. II est

traite par deux m^decins, er gaan twee
doL'teurs over hem,

Traitre, adj. Aafsch, verraadsch.

Tramer, v. n. Rokkespinnen.

Tramontane, f. Perdre la t— , van
zynen stole vallen.

Tranchant, m. A deux t— s, twee-

negde, adj. T— en biseau, mtizeel, o.

Tranche, f. Schel, sty's, tranke, v.

T— de pain, stuxt, v. Petite t—, snibbe,

Tranchee, f. Trek, m.
Trancher, v. n. T— du grand

seigneur, zie seigneur.
Tranquille, adj. Laissez raoi t—

,

ga van mi/

.

Transferer, v. a. Verhoofden.

Transfert, ra. Verhoofding, v. Ope-
rer un t — , verhoofden, b. w. Registre

des t— s, vet hoofdingboek, m

.

Transgresser, v. a. Overterden.

Transi, adj. Etre t— (de froid), kel-

ten, o. w. : kretnpen van de koude;

doorvlogeti zi/n van de koude; versnik- '

ken ; verstiikt zytt van de koude,

Transmetlre (se), v. r6fl. Artsoe-
j

nen, orrrzetten, o. w.

Transvaser, v. a. Oversteken, ver- !

steken.

Transversal, adj. Dweersch, Direc-

tion t— e, dweerschte, v.

Transversalement.adv. Dweersch,
dwers.

Trantran, m. Tratttel, ra.

Trappon, m. Ketdervalte, v.

Traquet tarier, m. Bietjestekker,

kapellevogcl, kobbebi/ter, kobbespinder, '

ra,; kobbespinne, v.; lindepiepe, lindc '

tj'iepe, v.; tnottestekker, m.; Ons-lieve-
j

Vrouw-vogetken, o.
J

Travail, ra. T— ingrat, een droef
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werk, o. —tre surcharge de t—, be-

slaafd zi)n van (het) werk.

Travailler, v. n. IVrochten, b. en

o. w. r— pour la nourriture, voor den

iost werken. T— a la jouruee, in dag-

hnur werken, in daghuurgaan. S'abi-

mer, s'exceder a force de t— , zick ver-

arbeiden. T— avec la hie et le maiUet,

heien en s/eien. Voila qui s'appelle t—

,

zoo tie 'k u werken, daar zie 'k u wer-

ken /

Travee, 1. De ruimte tusschen twee

gebinten.

Travers, ra. Dvieerschte, v. Par le

t—des h\s,dwars door de draden.¥o%si

de t—, dweerschgracht, m. En t— , in

</-(- dwtfrschte, du/eersch, van dweer-

schen, overdweersch, bijw. Au t— de,

dcur (door), voorz. Passer a t—, dweer-

Sthen, b. sv. Avaler de t— , versliiken,

o. \Y. Placer de t—, mtszetten, b. \v.

Re^anler de t— blekken, o. w.
Traverse, C T— d'une croisee,

antilic, v.

Traverser, v. a. Dweerschen.

Traversin, ni. Ptilme, hoofdpulme,

m.: hoofd'-inde, o.

Travestissement, m. Verileedsel,o.

Trayon, m. Speen, v. Qui a les t—

s

courts, hor-t<peende, adj.

Trebucher, v. n. SobbeUn, tjaffe-

len, klinken.

Trebuchet, i>i. Steenpiere, v., sUen-
ioi, o.; kip, rattekip, o.

Tref, f . Reeze, v.

Treffau, m. Kersttjok, m.
Trefle. ra. Tete de t— , zie TfiTE.

Cuscute du t— , zie cnscDTE.
Treillis, m. Tralie,\.

Tremblante, f. Daver, m.
Tremble, m. Zie peupller.

Tremblemenl. m. Dover, m. T

—

febrile, bever, beverik^Ta.

Trembler, v. n. Talouteren, trib-

beleit, schutten.

Trembleur, m. Pigeon t—,
pauw-

steerl, ra

.

Tremie, f. Graanbak, trachter, tre-

mel, m.
Trempe, adj. Doordronken.
Tremper, v. a. 1° Doppen, zoppen,

bezoppcn, T— continuellement son pain

dans la sauce, zoppedoppen, o, w.
2° Betempcren.
Trempure, f. Lichte, v. Ep4e de

t— , lichte, V.

Trente, adj. num. A t—, gederti-

^en. 7.\e onk SE PRESCRIRE
Trepied, ra. Trip, drieiti/per, m.;

staan/z'-r, o,

Trepigner, v. n. TilLevoeten, tintel-

voetf'i. T— lie co\hTe,fulselen.

Trepointe, f. Rand, m.
Trfes, adv. Stuif, stiff, bijw. T—

raechaat, t— triste, indroef, adj. T

—

sec, indroog, adj. T— colepe, ingram,
adj. T— petit, inkleen, adj. T— laid,

inleel:/k, adj. T— paresseux, inlui, adj.

T— aigu, inscherp, adj. T— raauvais,

inslecht, adj. T— bien, inwel, bijw.

T— sage, inwifs, adj. T— instruit, in-

wys, adj. T— blanc, inwil, adj. T

—

cruel, in-wreed, adj. T— aigre, inzerp,

adj. T— content, t— heureux, welge-

[

zind li^k een schoelje, welgezind li/k een

luiszak. T— iroid, puidekoitd, adj. T

—

souvent, grootendeel, grootendeels,

bijw. C'est trfe necessaire, het is hoog
noodig, Zie ook de volgeade woorden :

BEORUKT, BEDROEFD, BERMHERTIG,
BITTER, BOT, DANIG, DOOD (in dood-

Jlaitw, doodfraaitnz.), DOOR {in door-

leerd enz.j, DUIVEKOTERS, DUIVEL (en

HIT DE DDIVELS, aid.), EENDELFJK,
EENHJK, EEcnviG, t'enden PIT (onder

ende), FRA_\I, GEXADIG, HALF, HEB-
BELIJK, HELLEMENTEN, HELSCHEX-
HO.VD, HENLELSCH, KOEKE (in koekegoed),

peerd (in samenstellingen), steke lin

Steke-lietl, VERDON'DERD, VEREENLIJK.
Treseau, m. Stuik, mandel, m.
Tresor, m. Ponk, ta.; ponie, v.

Tressaillir, v. n. T— de frayeur,

verschielen.

Tresse, f. Stresse, v. T— de che-

veux, t-fii, V.

Tresse, adj. T— d'osier, gewut.
Tresser,. a. Breien, leggen, tressen.

Treteau, m. Schraaf, v.

Trezeau, ra. Zie treseau.
Tribart, ra. Beugel, m.; kenneffe,

V. ; schiedel, m., schtelde, schilde, v.,

scheel, o. ; sckeinze, v.

Tricher, v. n. Foefelen.

T'rlcherie, f. Gezeiir, o. T— revient

a SOD raaitre, zeuren komt te peuren,
zeuren komt te leuren,

Tricheur, m. Zeuraar, m., zeure,

v., zertrzak, ra.

Trichoma, m. *Zwfnstok (zie

destel) .

Tricoises, f. pi. Trekkooize, v,

Tricome, m. Drietuii, tgken-

haii'j, in.

Tricot, ra. Brei, m.
Tricoter, v. a. Breien, vlechten.

T— au crochet, knokken, nokken, b.
en o. w.

Trident, ra. T— a fumier, mes-
greep, ra.

Trigaud, m. Pavane, v.

Trimer, v. n. Dremmelen.
Tringle. m. Reeze, v. T— de cadre,

Tringler, v. a. Smetten.
Trinquer, v. n. Tikken.

Triolet, ra. Steenklaver, v.

Triompher, v. n. Erbovenop zi/n.

Tripaille, f. Beiiling, v. Bain de

t— ,
p-nsezode, pinsezode, v.

Tripe, f. Trifpe, v. T— de pore,

zwi/nftrifpe, V.

Tripes, f. pi. T— de velours, trgpe,

V. De t— de velours, tri/pen, adj.

Triphorium, ra. Opperpand, m.
Tripier. ra. Penscnier, ra.

Tripot, m. Kapperdoes, m.
Tripotage, ra. Briel, ra., konkehng,

v., mikmak, m., iriakel, ra.

Tripoter, v. n. Bnekn, foefelen,
mooschen.

Triptyqtie, ra. Schilderie met twee

luikrn,

Triqueballe, f. Ezel, tierbal, triek-

bal, friebau, m.
Triquer, zie trijkelex.

Trismus, ra. Klem, ra., het sti/f

kaak/uzrnas, O.

Triste, a Ij. Lodderli/i, triestmoedtg.

Tres t—, indroef. Une t— chose, eene
kwade tiene.

Trochee, f. Tronk, m., tronke, v.,

triiik, m. Rang de t^, tronkhaag, v.

Trochet, m. Bot, m., bonke, t.,

struis, ra.

Trochile, m. Eieriy'st, v.

Troene, m. Rens, m., rhi/'nsche

7risse, v., vanoorfe, v.

Troglodyte, m, Ovenmetser, ra.

Trogne, f. Troene, v.

Trognon, ra. Klokhuu, o., sluize,

V. T— de chou, t— de salade, krop'ra..

Trois, adj. nura. Drie. Sonnerie de
t— cloches, trebbel, m.
Troisi6me, adj. num. Driede.

Troisifemement, adv. Drieds.

Trois-rois, ra. pi. De drie staven
(zie staaf.)
Trompe, f. T— de Fallope, loker,

ra. Inflararaation de la t— d'Eustache,
oorlap, m.
Trompe, adj. Afis, misse.

Tromper, v. a. Kluffefi, iernand by
't vier (vuur) zetten. On ra'a trorape

une fois, on ne m'y prendra plus, ik hen
geleerd voor eenen keer.

|{
v. refl. Se

t— , s'etre trorape, eene misse hebben,
missen, abuis zifn. Je me trompe, ik

ben mis. Si je rae trompe, om myn
beste, naar myn beste. Se t— d'heure,
de cherain, missen van ure, van weg,
Tromperie, f. Draaifejling, ra. en o.

Tronc, ra. 1° Bui, o. 2" Rompe, v.

3° Blok, ra. T— de carerae, vasten-

blok, m.
Tronche, f. Tjok, kersttjok, m.
Tronchee, f. Tronkeik, m. en v.

Tron5on, ra. Tuit, ra.

Trop, adv. T— cher, te motsfch.

J'ai t— mange, ik ben overleid,

Troquer, v. a. Kadi/zen. kan(t)se-

len, kavelooten, b. w., rullen, o. w.,
ronselen, schachelen ; verkadyzen, ver-

kan(t)selen, verion'kelen, vermanselen,
verrotiselen, verschachelen, b. w. T

—

sans soulte, zie SOULTE.
Troquet, ra. Peerd, o.

Troqueur, ra. Ronselaar, m.
Trot. 111. Drets, drevel, trot, ra.

Trotte, f. Loop, m., stei, m., stekke,

v., trot. 111., tuit, ra.

Trotter, v. n. Dremmelen, dretsen,

drettt-n, troiten. T— 1^ et li, rond-
dretsen

.

Trottiner, v. n. Dremmelen, trip-

peltrappen.
Trottoir, m. Dam, steendam, m.,

plankier, o , , voorland, o.

Trou, m. Hoi, o. F.-iire un t— in la

lune, tie plate poetsen. T— au furaier,

mesptit, in.

Trouble, m. Stoor, m. ; strabantie,

V. ; trieheltrode, v.

Trouble, adj. Drubbel. Rendre t—

.

vermeuren. b. w.
Trouble, adj. lf'ers{ch,

Troubler, v. a. Meuren, vermeu-
ren. verdivelpnen, vertoortelen. \ v. r6fl.

Se t— , beroeren, o. w.

Trou6, adj. Gaatte. Plaque t—e,

planche t—e, gateblad, o
Trouer, v. a. Doorgaten.
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Troupe, f. Armeie, v., hoppel, m.
i

Troupeau, m. Drijf, m.
|

Troupier, m. Ptot, m.

Trousse, f. Trun{t)sel, m.

Trousse, adj. Etre mal t— , aardig

gctruntseld zi/n.

Trousseau, rn. Uitstel, m. Fournir

le t— a un tleve, eenen kostsckolier

stoU'ecrcn.

Trousse-galant, m. Roozegelant,o.

Trousser, v. a. Opschursen. T

—

son sac et ses quilles, zijne U.ppen en

kcsten pakken, zijiu haspen en zyne

Spillen pakkt:ii.

Troussis, m. Opnaai, m.
Trouvaille, f. Vcndste, v.

Trouve, adj. Enlant t— , vondel, m.

Trouver, v. a. Vinden; op iemand,

op lets komtn. T— chape-chute, eene

kaleite aan lets iiebben
||
v. refl. Se t

—

bien de qq. ou de qq. chose, zich wel

bevinden met iemand of met iets.

True, m. Avoir le t— , den feem
hebbeii.

Truffe, f. Rammelkul, m.
Truie, f. T

—

'- chalree, gelte, v.

Truite. adj. Ro<,tplekte.

Trumeau, m. I° Penante, v.; pi/'n-

ant^ m., parpyti, o. 2° Trumeau, glace

de t— ,
parpifn Spiegel, (of— spegel,, m.

Tubercule, m. IVarrel, m.
Tuberculeux, adj. Tige tubercu-

leuse, een steel met bubbels, een gebub-

belde Stengel, m.
Tue-ciiien, m. Moedernaakte, v.

Tuer, V. a. Kabassen, nekken, slaan.

Tuf, ni. Pour peu qu'on approfon-

disse cet homme, on rencontre le t—

,

die man ,s dunne van kooj'neerde.

Tuile, f. Tiggel, m. Crochet d'une

t— , df neiize van eene dakpan^ T

—

failiere, veurst, m. en v., veurstpan, v.,

stroovnirst, m,
Tulipe, f. Tulpane, v.

Tumeur, f. Bubbel, m. T—blanche
koitde kanteern, v. T— enkvslee, lig'

ger, m. T— phlegmoneuse siegeant a

la nuque du cheval, Tnol, m.
Tumulte, m . Ramulte, v., zjamoel, o.

Tunique, f. T— d'oignon, ajocn-

pelle, V.

Turbot, m. Terrebui, m.
Turc, adj. Turkseh.

Turc, m. Moef, wulf, ra.

Turelure, m. Lid, m.
Turquette, f. Duistkoorn, o.

Tutelle,f. Zie onder belle in \Idiot.

Tuthie, f. Kalmyn, o.

Tuyau, m. T— de drainage, droog-

buis ; kannebuis ; zimperbuis, v. T

—

de poele, stovebuis, v.

Tuyauter, v. a. Pi/pen.

Tuyere, f. Duiviere, 7viere, v.; *dri-

wiere, "^druwiere, v.

Typhus, m. Rottekoorts, v., rolle

koortsen, v. mv.

u
Ulceration, f. U— aux commis-

sures des le\'res, scheurmond, o.

Ulcere, f. Zweer, v. U— au pou-

raon, longenweer, v, Se changer en

u— , verkviaden, o. w.
Ulcerer (s'), v. rfcfl. Verstooren,

o. w.
Ulmaire, f. Zie keine des pres.

Un, adj. num. etc. E, en, oob. lidw.

En voUa un plus grand, dat is een

grooier een ; en voila une autre, dat is

een andere eene; en void un meilleur,

zie hier nen beteren eenen. Un et demi,

onderhalf, adj. Un a la io\s,een sef^ns,

een teenegaar. L'uD apres I'autre, opeen,

bijw. L'un derricre I'autre, bachteneen,

bijw. En un moment, en un instant, in

eenen vloek. Sans dire un mot, zander
geen ivoord te spreken,

Unguifere, adj. 1 halange u—

,

nagellet, o.

Uni, adj. Dans un terrain n—

,

cffenslands, bijw.

Unir (s'), v. r6fl. Ihoopedoen, o. w.
Urinaire, adj. Meal u— , zie itfeAT.

Urinal, m. Arnaal, m.
Ursin, m. Hurts, m.
Urtiquer, v. a. Betingelen, benit-

telen.

Usage, m. Geplogenheid, v. Faire

un u— inutile de qq. chose, vernoor^
loozen, b. w. Approprit a I'u— , havig,

adj. Se creuser par I'u— , sli/ten, o. w.
User, V. a. Zie sleet. 11 v. n. U

—

de ruse, )net foe/en omgaan. U— de
represailles, weerschafde doen.

Use tout, m. Rezeer-al, m.
Ustensiles, m. pi. Getuig, o.

Usufruit, m. "Btad, o.; bladering,
blading. V . : bi/leve, v.

Usuraire, adj. Pret u—, commerce
u— , (-u)ockeri/, v.

Usure, f. Exercer I'u— , (!v)oeke-

ren, o. w.
Usurier, m. (fy )oeieraar.
Uterus.m.Chute de I'u

—

,uitkalve?t,o.

Utile, adj. fraai.

Utiliser, v. a. Ter note brengen.

Utilite, f. Sans u— , ten ondonme,
bijw. Etre de quelqae u— vervoordee-
ligen, b . w.

V
Vacarme, m.Koi, o., laweit, lawijt,

o., ramoer, c., ravooi, o., ravotseling,

V. Faire du v— , laweiten, o. w.

Vache, f. Koe, v. V— m6teoris6e,

eene dikke koe, v. Fi^vre vitulaire de la

V— , moerziekte, v. V— a croupe aval^e,

zi/psteert, m., zypeersde koe, v. Ma-
melle de v— , speen, v., ulder, m., neur,

m. Matrice d'une v— , kalverbed{de, o.

Purin de v— , ioeiale, v. V— a Dieu,

olifant, m. Ble de v—, luizekoorn, o

.

Vacher, m. Koeier, koeiwachter,

poester, m.
Vaciller, v. n. M'eelen, zimkzivak-

ken.

Vadrouille, I. Moppe, v.

Vagin, m. Roode, v.

Vague, adj. Bruit v— , rank, m.
V— souvenir, zivee/sel, o.

Vain, adj. Rendre v— , verydelen,

b. w. C'est en v— qu'on parle, qu'on
travaille, etc., het is verloren gezeid,

geiirccht, enz.

Vaisseau, m. Schip, scheep, o. V

—

d'une eglise, de kuip {van eene kerk),

V.

Valeriana grecque,f. Vlasblcem, v.

Valet, m. Knaap, m., tei, m. V

—

d'^curie, v— de chamie, boever, m. V

—

(in de kaarl), zot, m.
Valeur, f. Bedied, o. V— estimte,

V— approximative, prijsiveerde, v. Exa-
gferer la v— de qq. ch., iets overroepen.

Valine, f. Lis des v—s, boschlelie, v.

Valoir, v. a. Ne rien v— , niet stei-\

ten, o. w. Faire v— , te koste brengen,

\

ter note brengen. Cela ne vaut pas la]

peine, het is de moeite niet. Cela ne vaut
j

pas une maille, ik geef er geen oordjel
Toor, dat is geen vierde van een oordjel
eerd.

Vampire, m. Bloedzuiper, m.
Van, m. Van, m. Anse de v— , vai

oor, V.

Vanit6, f. Exploiter la v— de qq
met iemand muffen

.

Vaniteux, m. Bagaeie, v., wiester-
gaai, 'u'i/iewaai, m.

|f
adj. Excessive-

ment v— , znt vanglorie.
Vanter(se), v. ix&. Bojfen,

eenen bo/slag geven.
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Vanterie, f. Bofslag.m.
Va-nu-pieds, m. Vannelapper, ra.

Vapeur, f. Boufl'^e de v— , donip,

III. Couvrir, remplir de v— , bedompefi,

b. w. Piston a v— ,
phigge, v.

Vareuse, I. Vmltje, o.

Varioleux, ra. Pokkenaar, pokke-

Varlope, f. Voorlooper, m.; weer-

Ih ht, i-lucM), m.
Vase, f. Bage^ v., baggaard, m.,

goor^ o., mervel, m., waze, v.

Vaurien, ni. Doogeniet, m., laplan-

dcr, m., rabauw, m., scheuvel, scheu-

T(!aar, scheuvelbout, m., sr.hi/tpot, m.,

stciteniet, m., vaag, v., -vagebonte, v.,

vaagtnnd^ o

,

Veau, m . Pof/, m. V— de lait, zoo-

ger, zoogerling, m. ea o. Jarret de v—

,

zieJARRET. Mufle de v— , zie mufle.
Tete de v—, zoogershoofd, o. Ris de

V— , sepieren, kalfssepieren, v. mv.,

soesel. m., soese, v., zoogersoezen , v.

mv. Rouelle dev— , rcniwelle, v. Pied

de veau, zie gouet.
V6g6tal, adj. Terre v—e, hemel-

gronit. m., koornaarde, v. Zie HUMUS.
Vehemence, f. S'expriroer avec v—

,

gewfldig zijn tn zi/nen uitzet*

Vehement, adj. Avendant,
Veille, f. V— de la foire aux che-

vaux, toogdag, m. V— du jour de I'an,

meiiwavond, nietiwjaaravond, jaar-

avond, m. V— de I'Epiphanie, dtr-

iieriavond, m. V— de la Pentecote,

schitiksetiavond^ m.
Veiller, v. a. IVtzieri.

Veine, f. Ader, m. Branche d'une

V—, spranky v. V — pulmonaire, lon-

gerader, m. V— d'eau, kwelmader^ m.
en V. Eire en v—, in zi/nen keis zyn.

Entrer en v— (de galte), in zynen kets

geraken,
Velaret, m . Harik, m

.

Vdler,v.n.A7/>/?«.ZieVERNlEU^\'EN.

Velocipede, m. Wielpeerd^ o, V

—

a deux, a trois, a quatre roues, tweewiel-

pei'rd, driewielpeerd, vierwielpeerd^ o.

Velours, m.Pane,\.'De\—,panen,

Itt/pen, adj. Tripes de v— , tri/pe, v.

Velu, adj. Chenille v—e, zie HiRis-

SONNE.
Vendre, v. a. et n. V— au plus

oflrant, roepen, b. en o. w. V— a non
prix, schenteventen, o. w. Zie bloc.

{|

V. rtfl. Se v— , verkoopen, o. w. Se v

—

.a lei ou tel prix, gaan, o. w. Se v— a

rcnchire, zie hausem,
Vendredi, ni. Vriendag, m.
Ven^neux, adj. Venynde. Zie vfe-

NIMEUX.
Veneur, m. Weienaar, wetman, m.
Venger, v. a. V— son honneur,

zyne ecr reckten.

V^nimeux, adj. Femynig, venynde.

Venin, m . Ferni/n, o.

Venir, v. n. Komen, o. w. Mais
Yous n'etes pas venu, ge zi/t li/k nietge-

komen. Venez ici, kman / V— visiter,

orersteken, o. w. Ne pas pouvoir v— i

bout de qq., met iemand geen spit kisn-

nen wenden.V— au fait sans pr&imbule,
korte vooreinden (veureindenj maken
met iets.

Vent, m. Coup de v— , windboote,
umidzwcep^ v. V— leger, kelte, v.V—

s

roux, arrtge aprtlwinden^ m. mv.
Arbre de plein v— , waaiboom, m.
Vente, f. Vente, v. V— publique,

vendnwe, v. Faire ses v—s, de markt
doen, ?narkten, o. w.

Ventre, m. Lerze, v., Here, v.,

pense, v. II a le v— libre, hi/ staat

lichl. Faire v— , bulten, iiitbulten, uit-

buiken, a. w. V— a terre, vantroteer,

bijw. Allerv— a terre, rekkebeenen, o. w.
Ventree, f. Worf, m., worpe, v.

Ventricule, m. Zie winkel.
Ventrifere, f. Cording, m.
Ver, m. Oorme, porne, m. Des v— s,

gewormte, gewormsel, o. Pique des

v— s, maaisteekte^ maaistekig, adj. V

—

blanc, moef, m., wulf, m., talpe, v.,

vetlap, m. V— luisant, blekworm, m.
V— a queue de rat, aalmanen, m. Zie
STRONTBIE. V— de terre, terik, letting,

m. V— de viande, inaan, ra., mane, v.

Tirer les v—s du nez a qq., iemand uil-

horken, iemands tonge vladen (pelen,

pellcn).

Verbal, adj. Mondelingsch.
Verbiager, v. n. Lullepotten.

Verdange, m., verdelet, m., ver-
dier, ni. Garsfroensel (en and. aid.), m.
Verdi^re, f. Vlasvink, v.

Verdoie, f., verdoulet, m., ver-
dule, m. Gari/roensrl(en and. aid.), m.
Vereux, adj. J/aaisterkle, maaiste-

kig, war msteekte. Homme v— , holU-
kensnole, v.

Verge, IVisse, v.; roefde v. V

—

d'arpenteur, roe(d€, v. Gland de la v—

,

noot, V.

Vergerette du Canada, f. Sperre-
kruid, o.

Verglas, m. IJzel, m.
Verin, m. Keldervi/s, v.

Verite, f. En v— , waarentig, bare-
diir, bijw. en tusschenw., zoo waar,
bijw.

Verjus, m. Verdjuis, o.

*Verme, zie oorme, m.
'Vermicelle, m. A'rullen, v. mv.
Veriniculaire, f. Goudmyn, v. V

—

bnilaiitc, seckruid, o.

Vermouler (se), v. rifl. Vermum-
mrlcfi, o. \v

.

Vermoulu, adj. Riachaalde.
Vermoulure, f. Olm, m.
Vemir, v. a. Verlooden.

Vernis, m. Vernisch, o.; load, lood-

sel. '.rrloodsel (bij pottebakkers), o.

Verole, f. Visage grav6 de petite

V— , -1 rhageld aangezuht, o.

V6rol6, adj. I'ort.

V^ronique, f. Frone, v.

Verrat, ni. Bar, beer, m.
Verre, m. V— a pied, rummer, ra.

Ouvrages de v— , glazegoed, o. Papier

de V

—

,glaspapier, o.V— de rogomme,
gaai, m . , limpe, v., zertp, ra., zeupe, v.

Verrou, m. Grender, schulter, m.
Verrouiller, v. a. Schutteren.

Verrue, f. H'orte, v., iiortel, m.
Vers, ni. Pi^ce en v— , dicht, m.
Vers, pr^p. Naar, voorz. V— oil,

waarifaartsi

Verse, f. II pleut h. v—, zie pleuvoir.

Verser, v. a. Schinken, sturten, b.

en (1. w.

Versoir, m. Riester, m.
Vert, 'dj. V— clair, blydegroen.

Vertebral, adj. Mai v— de Pott,

carie v— e, pottzeer, o.

Vertige, m. Draaite, v., een draai
in V hoojd, m., fobe, v., zwymering,
zwimpr. v, V— abdominal, klem, ra.

Vertigo, ra. Fobe, v., de dulle hoorn,

m.
Vertu, f. Virtuit, o.

Vertueux, adj. Fraai, wellevend,
Devenir v— , ver/raaien, o. w.
Vesce, f. V— desmoissons,^roife,v.

V^sicule, f. V— biliaiie, v— du
fiel, ongemak, o., zieltje van den levtr,

V — natatoire, , zwembalg, m.
Vespertilion m. V— oreillard, rat-

te7l,;'r,\ v.

"Vespree, zie vesperei.
Vesse-de-loup, f. Boveeste, v., roo.

ker, m.
Vessie, f. Blaas, v. V— aerienne,

zwembalg, m.
Vessigon, m. V— articulaire, v

—

chcwWv. galle, kruisgalle, v.

Veste, f. Veste, v.

Vestige, m. Slatnijte, v., trevel, m.
Veterinaire, ra. Peerdemeester , m.
Vetille, f. Kwelle, v., slot van Salo-

mon, o.

Vetiller, v. n. Einzevylen, fikfak-

ken, hoekske zoeken, kramen, pezewe-
ven, senteren, teuteren, tretiteneuten,

trutselen, wrikkelen, o. w. Perdre son
temps a v— . zynen ti/d vertrntselen.

V6tilleur, m. Pezewever, ra.

Veuf, adj. Wepel.
||
— ra. Wede-

ivaaj , iteeTvaar, weevare, m.
Veuve, f. Wedewe, v. Fleur de la

V— , zie FLEUR.
Vexer, v. a. Bitckten, foetermas-

seeren, ha^en, kluiten, knyzen, konie-
vlooien, kotteren, picteren, prullen,

ruffen, tanen, tormenten, trykelen,
zeren, b. w. V— qq., iemand den duivel
aandoen.

Viager, adj. et s. Revenu v— , by-
leve, bylee/te, v., bi/Uven, o. Placer
son argent en v— , zyn geld op dobbel
kanon stellen,

Viande, f. V— de boeuf, beuge-
vleesch, o. V— lard^e, tapjevleesch, o.

Jus de v

—

,jeugd, v. Ver de v— , zie

VER. Mouche de v— , zie MOUCHE.
Viatique, m. Le v— , le St.-V—

,

gerccht, recht, kerkgerecht, o.

Vicaire, m, Onderpastoort, m. V

—

genera), vikaarkeer, ra.

Vice, ra.V— original, lets dat oriet.

Vicinal, adj. Chemin v

—

,jokweg,
ra.

Victoire, f. Zegen, m.
Vidange, f. Kairc la v— d'une fosse

d'aisance, beren, b. w. Perrais de v—

,

beerbiljet, o.

Vidanges, f. pi. Baskamer, m.,
beer, ni.

Vidangeur, m. Beerruimer, ra.

Vide, .adj. Leins, loos, -wan, wepel,
iel. Les mains v—s, ielhands, adv.
Avoir le cer\'eau v— , ielhoofdig zyn.

Vide, ra. lelheid, v.
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Vider, v. a, lelen^ i/delerit uitlen-

zen, widieren, b. w. V— un tronc,

eenen geldblok rooven,
||
v. refl. Se v—

,

uilloopeii^ o. w.
Vie, f. Fut, virtuit, o. De raa v

—

vivante, van mi/n leven., van tni/n

levensdagen. Mener une v— joyeuse,

bragieren^ o. w.
Vieillard, m. Un v— chetif, een

oiide kadotter van eenen vent. Petit v

—

chetif, kadutteltje, o.

VieiHe, vieux, adj. et s. Oud, adj

.

Une vieille ratatinee, machoche, v.

Petite vieille chetive, petit vieillard che-

tif, kaduttelije, o. Faire de v— os,

eenen hoogen of ouden top scheren,

Vieille pautoufle, \'ieille savate, sloeze, v.

Vif, f. Avendant, i;esporrig^ hi/tig,

vivant, vivantig. Eprouver une vive

impatience, zich vernibhelen, Jeter un
tres V— eclat, uitflikkeren, o. w. Eaux
vives, gierstroom, o. A vive arete, mes-

Tierkantte, adj. en adv.
{|
— ra. Le vif

de I'ongle, de la corne, het kernel van
eeJien nagel^ van eenen hoorn.

Vigne, f. Cap de v— , verdjuisbootn^

ni. Noir de v— , spaansch grijm, o.

V— blanche, schijtraap, v.

Vignot. m. Zcekarkole^ v.

Vigoureusement, adv. Nijdig.

Vigueur, t. Vtrtuit^ o.

Vilain, adj. Leek, leelk, lulk, schem-

pig, schendig. Bonne vilaine(eene peer),

goe onziende, v.
||
— m. Un v— , een

Ifelijke weer.

Vil, adj . A V— prix, te vutlzoute,

Vilebrequin, m. Spekelboor, c,
spckelboore, v., spekelboord, ra., spy-

ketboor, o., wemel, m. Poignee de v—

,

wemelhoHt, o. Champignon de v—

,

druif, druive, v. V— a miche en fer

de pique, sofreinboor, o.

Vin, m. Druif, ra. V— em^tique,

v— stibie, v— antimoni^, wt/nopwi/'n,

m. Pot de v— , lyfkoop, ra.

Vinaigre, m. Azi/l., anzi/'n, gezi/l,Ta.

Vinaigrette, f. Venegrette, v.

Vindenne, f. Leireep^ m.
Vineux, adj. Wijnig.

Violemment, adj. Fortselinge.

Violence, i.*Druyst (zie druistigj,

druistigheid, v.

Violent, adj. Druistig, dul (ook

van dingenl, fortsig, hiftig, rassig.

Fievre tres v—e, peerdekoorts, v. V

—

coup de pointe, pugge, v.

Violier, m. Groffelier, giroffel,

violier, m. V— d'ete, stoflier, m.
Violon, m. Veele, veer, v. Racier du

V— J veeren, b. en o, w,, ziegezagen,

o. w. Cheville de v— , slater, ra. Table

inferieure d'un v— , dos de v— , onder-

bl.-d. o.

Violon, ra. Bak, ra., dano, m.,

kaz,; v.

Virago, f. Mansvel, o.

Virer, v. n. V— de bord, zijn bladje

keeren.

Virole, f. Mimel, ra.

Vis, 1. Vi/s, v. V— d'ArchiraMe,

sirk, V . V— 4 queue, en v— de culasse,

steel tvys, v. Cric a v— de forte dimen-

sion, keldervifs, v. Filiere a v— , moer-
plant, V. Zie BROEKVIJS.

Visage, ra. V— bouffi, opgepoefte
kaken, v. rav. V— de pleine lune,

voile inaan, v. Av6ir le v— allonge,

een -wezentje spmnen. Contorsion du
V—,

greins, m.
Visagere, f. Kant, m., schroo{de, v.

Visee, f. Raam, ra., vizeie, v.

Viser, v. n. Vizeie zicn, vizeie ki/ken,

vizeien. V— juste pour atteindre, ra-

men

.

Visidre, f. V— dressee, vootken-bijs,

o. V— d'une casquette, d'un casque,

klippr, v., vooie, v., ivapper, ra.

Vision, '

. Viezez'eze, v.

Visite, {. Rendre v— , oversteken,

o. \v.

Visiter, v. a. Aller of venir v—

,

ovi'r^t'-k-'n, o. w.
Visser, v. a. Vi/'zen.

Vit, ra. Pi/t, ra.

Vite, adv. Dapper, fijts, zcere. Au
plus V— , om ter zeersi. Aussi v— que
possible, al mi/n (ww, zyn, kunj zeer-

sten, al mi/n gauwsten. Aliens v—

,

ganw zcere.'

Vitilige, f. Witilli^e, v.

Vitre, f. Carreau de v— , ruit, v.

Vitreux, adj. Glazende. Des yeux
V— ,

glazende oogen,

Vitrier, m. Glazebreker, ra. Panier

de V— , rasteel, o.

Vitulaire, adj. Fie\Te v— de la

vache, mverziekte, v.

Vivacity, f. S'expriraer avec v—

,

ge^ield'g zi/'n in zynen uitzet,

Vivant, adj. Un Itre v— , een levend
llerlr, o.

Vive, f. Aren, ra.

Vivre, v. n. Leven, o. w. V— sans

souci, sans prtoccupation, lexvn zander
achterdenken, V— en bonne intelli

gence, hakkebakken, o. w. V— aux
depens de qq., te koste zifnvan iemand.

V— de ses rentes, ofi zi/n goed leven.

Vive le Roi, God vordere den koning!
Vivres, ra. pi. Cherti de v— , be-

schrapte ti/d, m., beschraptheid v.,

ditrstf, V.

Vocal, adj. Cordes v—es, zie CORDE.

Vogue, f. En v— , in tra.

Voici, adv. Zie!

Voie, f. Etre en v— , op weg of op

weug zijn. Etre en bonne v— , op goen
voet zijn. Eire a bout de v—, tenden

alle 'iKfen zi/n.

Voild, adv. Daar, zie! Tiens vous

V—, g:i zijt daar lyk !

Voile, f. lUele, v., wompel, m.
Voilcr, V, a. IVielen, b. w.
Voir, V. a. \-biwen. Je verrai, het

doet al. II est a v— , on verra, te zien.

V— arriver, gebyden, b, w. Je ne vois

pas la liaison, le rapport entre ces idees,

ik kan dot niet thoope knopen. Cu-
rieu-x de v— , nieuw, adj. Avoir vu le

loup, verbeend zyn.

Voisinage, m. Gebuurte, o.

Voisine, f . Gebtiurnege. v

.

Voiture, f. V— de chasse-mar^e,

kasmareikarre, v. Prendre le devant en

V— , overri/den, b. w. I.oueui de voi-
tures, voitiuin, hiiurhouder, m.

Voiturin, m. Hunrhouder , m.
Voix, f. laal, v., voois, m. V

—

interieure, binnenspraak, v. Chanter a
demi v— , liemen, lullen, o. w.
Volage, adj. Bratfsch. Zi» feu.
Volant, m. Verbela (en and. aid.).

V— de raquette, bout, ra., boutje, o.,
phtimkeu, o. Jouer au v—, zie JOUER.

Volee, f. Hamas, o., voleie, v.,

zivrnkel. m., zwinge, v.

Voler, V. a. Paiken, pekken, pylen,
"tvegpi/len, rooien, b. w

.

Volet, m. Fcnteneel, o.,fenteneele,
v., blafetunr, v. V—s hnsl:s,fcntenee-
le?i v.it twee stukken.

Volet, m. Duivebeele, v.

Voleter, v. n. Fledderen, flotteren,
vlindrren

.

Voleur, m. Rooier, m., dief, ra.

V— degr.ind cherain, baanstroper, ra.

Voleuse, f. Dievege, v.

Voliere, f. Vlugge, vliegvlugge, v.

Volontiers, adv. Geern, (compa-
ralicf A>;rr), jat geernighetd.

Voltiger, v. ti. Fledderen, flotteren,
vlinderen

.

Volume, m . Diminuer de v—, klei-

neirti:. o. w.
Vomir, v. a. Spuigen, uitsmyten.
Voter, v. n . Vooizen. Droit de v—

,

voois, m.
Votre, adj. poss. Ulder {zie gijder).

II
pmn. /on, enz.

Vouloir, V. a. JVullen, b. w. Je le

veux bien, konsuisiV— passer pour,
uits'f'ken, b. w.
Vous, pron. /bu, ulder.

Voiite, f. Vaute, volte, verhemeling,
V. V— en bois, *fremelet(s, o. V— en
anse de panier, paandervaute, v. Faire
une v— sous un batiraent, een gebou-u/

ondervauten. Couvrir d'une v— , on-

dervauten, overvauten, b. w. D^cin-
trer une v— , ket setnier hssen oi uitha-
len. Remplir de raai^onnerie les reins de
voiite, ^^pnndeeren, b. en o. w.
Vodter, v. a. Vduten, ondervauten,

ove/-z'aiften.

Voyage, ra. Sac de v—, boekzak, m.
Voyageur, m. Retzer, m. Pigeou

v— , reizer, m.
Voyer, m. Commissairev

—

,schou7i-

hen; m.
Vrai, adj. Est-il v^, doet het (zie

DOEX) :

Vraiment,adv. JVaarentig,zoo waar.
Vrille, f. Rliiuwier, ra.V— batarde,

strekbinde, v.

Vu que. Bifdien, met dat, uitdien,

waardoor, want, voegw.
Vue, f. Vuu<e, v. Portee de la v—

,

dracht der oogen, ra. Se presenter a la

v— , toogen, o. w. A nejugerque par la

v— , om zien. A la premiere v—, met
het eerste opzicht. A v— d'oeil, bi/ der
ooge.

Vulgaire, adj. Nora v— , wandelen-
de naarn, ra.

Vulgairement, adv. In de watule-
linsre.
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W
Wallonne, f. IVatonke, v.

I

*Wateringue, watringue, f. IVate- 1

I

rint^i', v., waterstaat^ m.
|

Whist, m. Jouer au w- , solen, o. w.

Zedoaire, 1. Graine de z^, ieve-

zaaJ, '.

Zele, 11). A'ft'/-, V.

2est, m. Zie zisT.

Zigzag, m. Eu z— , ik-en-g^\\ Zist, m . Entre le z— et le zest, <«J-

bijw. \schen half en hebhelij'k.

Zinc, m. Blanc de z— , sneewwwit, Z6ne, (. Singel, m.
o. Sulfate de z— , zie SULFATE. I
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